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Derleyen
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Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek
eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması
ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’î
mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş
bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü
hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak
noktası millî egemenliktir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

2020 yılı ülkemizin ve milletimizin tarihi için en önemli dönüm noktalarından biridir. Söz konusu tarihten bir asır önce, 23 Nisan 1920 günü, millî iradenin tecelligâhı ve demokrasinin kalbi durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine başlamıştır. İlk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Millî
Mücadele’den zaferle ayrılmamızı sağlayan yüce Meclisimiz millî hâkimiyet anlayışının hayat bulmasında ve Cumhuriyet’in ilanında da başrolü oynamıştır.
TBMM Başkanlığı tarafından Meclisimizin 100. yılını layıkı veçhile idrak etmek için
çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Aynı kapsamda, ülkemizin ilmî ve akademik geçmişini hatırlatacak bir çalışma yapılması da uygun görülmüştür. Bu durum, Meclisimize olduğu kadar ilim ve üniversite camiamıza olan vefa borcunu ödemeye
yönelik bir çaba olarak da telakki edilebilir. Oldukça uzun süreler önce yayımlanan
ve dergilerin arşivlerinde yer alan bu çalışmaların yeniden hatırlanması, üzerinde
oturduğumuz zengin tarihî mirasın hatırlanmasına vesile olacaktır.
Bu çalışmada; anayasa hukuku, hukuk tarihi ve siyaset bilimi başta olmak üzere
özellikle sosyal bilimler alanında eserler üretmiş olan değerli hocalarımızın değişik
dönemlerde yayımlanmış bazı makalelerine yer verilmiştir. Yazılarına yer verdiğimiz hocaların en önemli ortak özelliklerinden biri, yalnızca eserleriyle değil, aynı
zamanda yetiştirdikleri talebelerle de hoca sıfatının mümtaz temsilcileri arasında
yer almalarıdır. Elbette Milletimiz, köklü tarihi boyunca çok sayıda ilim adamı yetiştirmiştir. Bu kitapta yazılarına yer verdiğimiz isimler dışında akademik camiada
çok sayıda değerli hocamızın bulunduğu açıktır. Aynı zamanda geçmişten bugüne
kadar, bu kitabın kapsamına dâhil edilebilmesi mümkün olan çok fazla sayıda nitelikli çalışma kaleme alınmış ve yayımlanmıştır. Dolayısıyla elinizdeki çalışmanın
anayasa hukuku, hukuk tarihi ve siyaset bilimi gibi alanlarda kapsayıcı olmaktan
ziyade temsil edici bir mahiyete sahip olduğu ifade edilmelidir.

Kitap, Meclisimizin 100. yılına yönelik faaliyetler kapsamında belirli bir tema çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu bakımdan, çalışmada öncelikle geleneksel yönetim
kültürümüzdeki istişare ve meşveret anlayışlarından başlayarak modernleşme sürecinde ortaya çıkan siyasi ve hukukî hadiselere odaklanan bir çizgi izlenmiştir.
Millî Mücadele sürecinde yaşanan ve Cumhuriyet’in ilanından sonra aynı minvalde
ortaya çıkan gelişmeler kitap boyunca izlenen çizginin devamında yer almaktadır.
Bu şekilde, belirli bir çizgi takip edilerek ve mümkün olduğunca mükerrerliğe düşmeden millî hâkimiyet ve demokrasi anlayışı çerçevesinde Meclisin tarihi, anayasal
ve siyasi kurumlarımızın tekâmül süreci ele alınmaya çalışılmıştır.
Burada bir noktanın altını çizmemiz faydalı olacaktır: Tüm ilmî çalışmalarda olduğu
gibi bu kitapta yer alan makalelerde de müelliflerin ileri sürdükleri fikirlerin ve tezlerin tamamına katılmadığımız aşikârdır. Mühim olan, ilmî ve akademik birikimimizi farklı veçhelerden değerlendirebilmek ve böylece toplumsal hafızamızı tazelemektir. Bu vesileyle belirli olay ve gelişmeler karşısında ülkemizin ilmî çevrelerinde
ortaya çıkan farklı yaklaşımları gözlemlemek mümkün olabilecektir. İlmî çalışmaların içinde doğdukları dönemin ruhundan etkilenmeleri kaçınılmaz bir olgudur.
Bundan dolayı, belirli siyasi ya da toplumsal hadiselere ilişkin değerlendirmelerin
farklı dönemlerde değişiklik gösterebileceğini de kabul etmek gerekir.
İçinde bulunduğumuz dönemde, ülkemizin ilmî ve akademik gelişmeler açısından
olumlu yönde ilerlemeler kaydettiği açıktır. Geçmişten gelen birikimin günümüz
bilgisiyle harmanlanmasıyla gelişen bu süreç, geleceğimizin de en önemli güvencesi durumundadır. Milletimizin geleceğe taşındığı bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilmî çalışmaların desteklenmesi de dâhil olmak üzere, üzerine düşen
görevi layıkıyla yapmaya devam edecektir. Bu vesileyle çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyor, eserlerine yer verdiğimiz değerli ilim adamlarından ahirete
intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sıhhat ve afiyet diliyorum.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

XVI | 1

GİRİŞ
Parlamentolar, hem modern demokrasinin uygulamaya yansıdığı hem de millet
iradesinin tecelli ettiği en önemli kurumlardır. Günümüzde parlamentoların temel işlevi, tüm toplumu kapsayan ve herkes için bağlayıcılık taşıyan ortak hukuk
kuralları, yani yasalar üretmeye yetkili yegâne organ olmalarıdır. Bu bakımdan,
toplumsal düzenin kurulmasını ve işlemesini sağlayan ortak kuralların meydana
getirilmesi için en önemli rol, parlamentolara düşer. Bu yetki, demokratik sistemin özündeki kişinin özgür bir birey olarak kendi kararlarını verebilmesi anlayışıyla birleşince parlamentonun önemi daha da iyi anlaşılabilir. Parlamentolar,
halkın talep ve beklentilerinin cevap bulduğu ve demokrasinin hayata geçtiği kurumlardır. Ülke içindeki farklı sesler, parlamento aracılığıyla kendisini ifade etme
ve toplumun geri kalanına duyurma imkânı bulur. Bunun yanında, parlamentolar
halkın temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından da hayati önem taşırlar.
Günümüzde demokrasinin gerçek anlamda hayata geçebilmesi, parlamentoların görevlerinin gereklerini tam olarak yerine getirebilmeleriyle mümkündür.
Orta Çağ’ın sonlarına doğru Avrupa’nın farklı yerlerinde gerek aristokratların gerekse halkın temsilcilerinin katılımıyla oluşan yerel meclisler bugünkü parlamentoların temellerini oluşturur. Krallar, değişik dönemlerde, söz konusu meclislerin
üyelerini çağırarak belirli konularda düşüncelerini almışlardır. Ancak bu dönemde
ortaya çıkan kurumların daha çok istişarî mahiyette oldukları belirtilmelidir. Başka bir ifadeyle ilk dönemde ortaya çıkan meclisler, krallara belirli konularda fikir
verir ya da vergi koyma gibi çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren mevzuların
farklı bakış açılarından tartışılmasını sağlar. Buna karşılık, ilk dönemde ortaya çıkan bu meclislerin doğrudan bağlayıcı karar alma yetkisi yoktur. Bunlar, daha çok
belirli konularda aristokratların ya da halkın temsilcilerinin fikirlerinin öğrenilmesi, böylece genel eğilimin belirlenmesi amacına hizmet eden tali kurumlardır.

Zaman içinde değişen siyasi, toplumsal ve hukuki şartlar, parlamentoların rollerinde ciddi bir farklılaşma olmasını beraberinde getirmiştir. İngiltere ve Fransa’da yaşanan devrimler, Amerika’da ise bağımsızlık ilanı, parlamentonun ülke içindeki en önemli aktör olması sonucunu doğurur. Aynı
süreçte, parlamentoların kralın çağrısı üzerine geçici sürelerle toplanması uygulamasından da vazgeçilir ve varlıkları sürekli hâle getirilir. Bu dönemin,
demokrasinin modern çağlardaki yükselişine de sahne olduğu görülür. Milattan
önce VI. yüzyılda Atina’da doğan demokrasi, çok uzun bir aradan sonra, ama bu
kez biçim değiştirerek yeniden insanlık tarihindeki yerini alır. Dolayısıyla modern
dönemde demokrasiyle parlamentoların yükselişinin eş zamanlı olarak ilerlediğinden bahsetmek mümkündür.
Modern demokrasi, bir bakıma, halkın kendi kaderini kendi elinde tutması anlayışına dayanır. İnsanlar, içinde yaşayacakları siyasal düzenin esaslarını kendileri
oluşturacak ve koydukları kurallara gönüllü şekilde uyacaklardır. Toplumların
büyümesiyle birlikte insanların doğrudan karar alma ve yönetme süreçlerini ellerinde tutamamaları, “siyasal temsil” anlayışını beraberinde getirecektir. Halk,
kendisi adına karar almak için, bu işe talip olan kişiler arasından temsilciler belirleyerek onları görevlendirecektir. Söz konusu temsil işinin somutlaştığı en
önemli adres ise parlamentolardır. Demokratik bir sistem içerisinde, parlamentoda, halkın seçilmiş meşru temsilcileri, toplumdan aldıkları yetki doğrultusunda
“yasama” işlevinin gereklerini yerine getirirler. Yani herkes için bağlayıcılık taşıyan
kurallar oluştururlar. Böylece “yasa yapma” yani toplumun işleyişi ve geleceği
hakkında son sözü söyleme yetkisi parlamentoya ait olur.
Yine söz konusu siyasal hareketler aracılığıyla ortaya çıkan “millî egemenlik”
anlayışı parlamentoların yasa yapma tekelinin en önemli hukuksal dayanağıdır.
Devletle hukuk arasında bir bağ kuran ve yasa çıkarma tekelini devlete veren
egemenlik kavramı, ilk ortaya çıktığı dönemde mutlak monarşilerin gücünü
meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Ancak demokrasiyi modern döneme taşıyan
devrimlerden sonra, bu kavram da “millî” bir içerik kazanmıştır. Ortaya atılan
“millî egemenlik” teorisi, kendisi adına karar alma ve son sözü söyleme yetkisinin
tartışmasız bir şekilde millete ait olduğunu ortaya koymuştur. Temsilî demokrasi anlayışı çerçevesinde milletin egemenliğini kullanacağı başlıca araç ise parlamentodur. Burada hazırlanan ve kabul edilen yasaların tüm milletin iradesinden
çıktığı ve herhangi bir istisnası olmadan herkes için bağlayıcılık taşıyacağı anlayışı
hâkim olmuştur.
Parlamentonun bir diğer işlevi ise devletin “yürütme” gücünü denetlemektir.
Yetki aldıkları halk adına, parlamenterler, çeşitli kamusal sorumluluklara sahip
yöneticileri denetlerler; başka bir ifadeyle onların en baştan kendileri için be-
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lirlenen yetki alanlarında kalmalarını sağlarlar. Bunun yanında, bütçe hakkı da
parlamentoya ait olarak kabul edilir. Bu şekilde, kamu harcamaları, parlamento
tarafından sürekli olarak denetlenir. Tüm bunlardan hareketle, parlamentoların
modern demokrasinin ayakta kalması için en önemli kurumlar durumunda olduğu söylenebilir. Gerçekten de halkın iradesi parlamentolarda somutlaşır, millî
egemenlik anlayışı yine meclisler aracılığıyla hayata geçer. Dolayısıyla modern
devletin de demokrasinin de merkezinde parlamentolar vardır.
Öte yandan bizim tarihimizde de köklü bir istişare geleneğinin bulunduğu açıktır.
İlk Türk devletlerinde belirli aralıklarla toplanan “kurultay” en önemli kararların
tartışılarak alınması açısından önemli bir işleve sahip olmuştur. Türk devlet geleneğinin İslâm’la buluşması, meşveret anlayışının bu çizgideki siyasal yapılanmalara eklemlenmesi sonucunu doğurur. Türk-İslam devletlerinde gelişen bu anlayış,
en önemli temsilini Osmanlı İmparatorluğu’nda bulur. Osmanlı, genişlemesi ve
güçlenmesiyle koşut şekilde kendi özgün yönetim anlayışını oluşturmuştur. Devletin kurumsallaşması ve yerleşik bir yapıya kavuşmasıyla birlikte söz konusu istişare meclislerinin de süreklilik kazandığı görülür. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
Dîvân-ı Hümâyun bu kapsamdaki yapıların en belirgin örneğidir. Padişahın ülke
sorunları hakkında fikirlerini almak için üst düzey yöneticileri topladığı Dîvân-ı
Hümâyun, belirli bir mesele hakkında, farklı bakış açılarının göz önünde bulundurulması bağlamında yararlı bir organdır. Elbette Dîvân’ı bugünkü anlamıyla bir tür
meclis veya parlamento sayamayız. Zira son sözü söyleme yetkisi doğal olarak
padişaha aittir. Ancak Divan, hem eski Türk geleneği ile İslâm’ın yönetim ilkelerinin uzlaştırılması bakımından tarihî bir işleve sahiptir hem de daha sonra Mecliste
demokratik bir ortamda çıkacak istişare geleneğinin temeli durumundadır.
Bunun yanında belirli dönemde toplanan Meşveret Meclislerinde padişahların ele
alınan sorunla ilgili uzmanların görüşlerine başvurduğu bilinir. Meşveret Meclisleri, özellikle devletin modernleşme sürecine girmesiyle, bu anlamda muhtemelen
Batı ülkelerindeki parlamentolardan esinlenerek daha düzenli şekilde toplanmaya
başlamıştır. Özellikle II. Mahmud döneminde, bu meclisin toplantılarının düzenli
şekilde yapılması ve çok sayıda kamu görevlisinin bunlara katılması kararlaştırılır. Bu şekilde, Meşveret Meclisi, bir bakıma bakanlar kurulu olarak görülebilecek
Meclis-i Vükelâ’ya dönüşür. Ancak tekrar altını çizmek gerekirse Meşveret Meclisleri, atanmış bazı kamu görevlilerinin katıldıkları, temsil ve bağlayıcı karar alma
yetkisi bulunmayan oluşumlardır.
Osmanlı’da modern anlamda parlamentocu hareketler açısından en önemli gelişme, hiç kuşkusuz, 1876 yılında Kânûn-ı Esâsî’nin ilanının ardından açılan
“Meclis-i Umûmî”dir. Bu bağlamda, Türkiye’de parlamento geleneğinin Büyük
Millet Meclisinin açılmasından önce yarım asırlık bir geçmişi olduğu görülür. Söz
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İkinci Meşrutiyet’in İlanı Sonrası Yapılan Seçimlerle Oluşan Üçüncü Meclis-i Mebûsan (17 Aralık 1908) Açıldı

konusu meclis, Meclis-i Âyan ve Meclis-i Mebûsan isimli iki kanattan oluşmuştur. Anayasanın ilanının ardından Meclis-i Mebûsan için iki dereceli olmak üzere
seçimler yapılır. Meclisin üye sayısı, her elli bin vatandaşa bir mebusluk düşecek
şekilde belirlenmiştir. Meclis-i Âyan ise parlamentonun, atamayla gelen üyelerden oluşan kanadıdır.
1878’de Sultan II. Abdülhamid tarafından anayasanın askıya alınmasının ardından bu meclisin çalışmalarına da ara verilir. Bu kesintiye rağmen, ilk parlamento
tecrübesinin pek çok Batı ülkesiyle aynı tarihlere denk gelmesi oldukça önemli
bir durumdur. Uzun bir aradan sonra Meclisin tekrar faaliyetlerine başlaması II.
Meşrutiyet dönemine tekabül eder. Parlamentonun tekrar faaliyetlerine baş-
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lama kararı almasıyla ilk olarak 23 Temmuz 1908’de Meclis-i Mebûsan üyelikleri için yeni bir seçim yapılır. Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle
sonuçlanan olayların ardından Meclis-i Mebûsan, anayasada kendi gücünü artıran, âyanların yetkilerini ise azaltan düzenlemeler yapar. Balkan Savaşları’ndan
başlayıp Birinci Dünya Savaşı’na uzanan bir dizi gelişmenin yaşandığı bu sürecin
parlamento için hiç de kolay geçmediği açıktır. Buna karşılık, Meclis-i Mebûsan,
tüm zorluklara rağmen İstanbul’un işgaline kadar milletin sesi olarak varlığını
sürdürür. Bu Meclisin son büyük icraatı ise Misak-ı Millî kararlarıdır. Söz konusu
kararlar, ülkenin bağımsızlığının ve vatanın sınırlarının korunması için sergilenen
kararlılığın milletin temsilcileri tarafından ifade edilen en önemli göstergesi durumundadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kara Kalem Çizim Taslağı

İstanbul’un işgalinin ardından son Osmanlı Mebusan Meclisi, oluşan şartlarda
çalışmalarına devam edemeyeceğini görerek toplantılarına ara verme kararı alır.
Aynı dönemde, Ankara’da Millî Mücadele’yi teşkilatlandırma çabalarına devam
eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1920’de bir bildiri yayımlayarak Ankara’da
olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacağını duyurur. Heyet-i Temsiliye
adına kolordu komutanlarına, vilayetlere ve müstakil livalara gönderilen bildiride
1876 tarihli İntihab-ı Mebusan Kanunu hükümleri doğrultusunda yeni bir seçim
yapılması istenir. Bunun yanında, çalışmalarına ara veren Mebusan Meclisinin
üyelerinin Ankara’ya gelmesine yönelik çağrı yapılır.
Mustafa Kemal Paşa tarafından Meclisin Ankara’da toplanacağının açıklanması, aslında Millî Mücadele’nin yeni seyrinin en önemli işaretidir. Böylelikle Kurtuluş Savaşı esnasında milletin tüm imkânları seferber edilirken hukuk aracılığıyla
sağlanacak meşruiyetin de göz önünde bulundurulacağı mesajı verilmiş olur. Aynı
zamanda bu karar, savaş sonrasında kurulacak yeni rejimin işaretlerini de verir.
Meclis, 23 Nisan 1920 günü Hacı Bayram Veli Camiinde eda edilen cuma namazının ardından toplanır. İlk oturumu Meclisin en yaşlı üyesi durumunda bulunan Sinop
Milletvekili Şerif Bey yönetir. Toplantı açıldıktan sonra ilk sözü alarak kürsüye gelen
Mustafa Kemal Paşa, en baştan ilan edildiği gibi yeni Meclisin hem İstanbul’dan
gelen hem de yeni seçilen mebuslardan oluşacağını açıklar. Durum, böyle olunca
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Meclisin yeni bir nitelik mi taşıdığı Meclis-i Mebûsan’ın devamı mı olduğu sorusuna
da cevap verilmiş olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Meclis-i Mebûsan’dan gelen
üyelerin de yer alabilecekleri yeni bir meclis faaliyete geçmiştir. Meclisi nitelemek
için kullanılan isim, bu oluşumun kapsayıcılığının en önemli işareti durumundadır:
Büyük Millet Meclisi. Burada Meclisin adında geçen millet ifadesinin de tesadüfen kullanılmadığını belirtmek gerekir. Kavram, Meclisin millet egemenliğinin en
önemli aracı olacağının göstergesidir.
Meclisin olağanüstü şartlarda ve oldukça hızlı bir şekilde toplandığı açıktır. Bu
nedenle, milletvekillerinin hepsinin kısa süre içinde Ankara’ya gelemeyeceği
düşünüldüğünden toplantı ve karar yeter sayısı gibi sorunlarla karşılaşılmaması için Mebûsan’dan farklı, yeni bir iç tüzük yapılması gerektiği düşüncesi
hâkim olmuştur. Dolayısıyla Meclisin ilk faaliyeti; çalışmalarında kullanacağı
iç tüzüğü hazırlamak ve uygulamaya koymaktır. Bu durum bile Meclisin, en
zor zamanlarda bile hukuktan taviz vermediğinin ve hak nosyonunun gücünün
göstergesidir. Böylece parlamento, en baştan itibaren meşruiyetini sağlam bir
zemine oturtmuştur. 26 Nisan 1920’de yeni hazırlanan iç tüzüğün kabulünün
hemen ardından başkanlık seçimine geçilmiştir.
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Genel Kurulda yapılan seçimle Ankara Mebusu Mustafa Kemal Paşa, Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. Böylece Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a
çıkmasından sonra üstlendiği Millî Mücadele’nin fiilî liderliğine, hukuki açıdan da
Meclis Başkanlığı sıfatını eklemiştir. Son Meclis-i Mebûsan’ın Başkanı, anayasa
hukuku hocası Erzurum Mebusu Celaleddin Arif Bey İkinci Başkanlığa seçilirken
Birinci Başkan Vekilliğine Mevlevi Dergâhı postnişini Konya Mebusu Abdülhalim
Çelebi, İkinci Başkan Vekilliğine ise Hacı Bektaş Veli Dergâhı postnişini Kırşehir
Mebusu Cemaleddin Çelebi getirilir. Bu şekilde, Meclisin destek zemininin ülke
içindeki farklı kesimleri kapsadığı gösterilir.
Başkanlık Divanının oluşmasından sonra söz alan Mustafa Kemal Paşa, zafere
ulaşmak için tüm millî kuvvetlerin bir araya getirilmesi gerektiğini söylemiştir.
Atatürk, bu bakımdan, kuvvetler birliği ilkesi çerçevesinde “meclis hükûmeti”
modelini önermiştir. Ancak yürütmeye dair her türlü iş, doğrudan Meclis tarafından yapılamayacağı için hükûmet yerine geçmek üzere vekillerin görevlendirilmesini teklif eder. İcra Vekilleri Heyeti adı verilen bu kurulun başkanlığını
ise Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa üstlenmiştir. Böylece yürütme işlevinin
daha hızlı şekilde yapılması amaçlanır. İlk Meclis, yine kuvvetler birliği anlayışı
doğrultusunda yargı görevini de üstüne almış, hem hâkim atayarak hem de İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla doğrudan bu yetkiyi kullanmıştır. Aynı Meclis, 1921
yılında anayasa da yaparak kendi zeminini güçlendirmiştir.
1920’de Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra yaşanan sürecin Türk tarihindeki
en önemli kesitlerden biri olduğu açıktır. Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü şartlarında bile tüm kararlarını müzakere ederek alan Meclis, demokratik yönetimin en
mümtaz örneklerinden birini vermiştir. Meclisin tarihe vurduğu damgalardan bir
diğeri de Cumhuriyet’in ilanıdır. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet rejimine geçiş, milletin seçilmiş temsilcilerinin iradesiyle gerçekleşir. İlk Meclisin en önemli
özelliği, tüm kararların demokratik bir müzakere zemininde tartışılmasıdır. Savaşın en zorlu günlerinde bile ülkeyi ve milleti ilgilendiren tüm kararlar Meclis
çatısı altında yapılan ciddi tartışmalar aracılığıyla alınmıştır. 1946 seçimleriyle
tek parti yönetiminden sonra tekrar demokrasiye dönülmesinin nispeten kolay
şekilde gerçekleşmesinin altında yatan etmenlerden biri de Meclisin temellerinde bulunan bu demokratik gelenektir. Nitekim daha sonraki dönemlerde de yaşanan askerî darbeler demokrasiden uzaklaşılması sonucunu doğursa da parlamento kısa süre içinde yönetim süreçlerinde inisiyatifi yeniden eline alır. En son
15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin iradesine
her durum ve şart altında sahip çıkacağını bir kez daha göstermiştir.
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Bu çalışmada, Dîvân-ı Hümâyun’dan Meşveret Meclislerine, 1876 Kânûn-ı
Esâsî’sinden İkinci Meşrutiyet’e, Birinci Meclisten Cumhuriyet’e uzanan yolculuk
tarihsel bir süreklilik içinde ele alınmaktadır. Söz konusu çizginin aktarılması için
ülkemizin akademik ve entelektüel birikimini temsil eden yazılara yer verilmiştir.
Aslında Meclisin tarihi aynı zamanda Türkiye’de evrensel anlamda siyaset bilimi
ve anayasa hukuku başta olmak üzere sosyal bilimler disiplinlerinin gelişimiyle
de paralel gider. Meclis tarihinde yaşanan her gelişme, hem ülke tarihinin bir parçasını oluştururken hem de bilimsel literatürün oluşmasını beraberinde getirmiştir. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan entelektüel birikimin hatırlanması,
bugüne kadar uzanan gelişim çizgisinin anlaşılması açısından faydalı olacaktır.
Elbette makalelerde ileri sürülen her türlü teze katılmak mümkün değildir. Ancak bunların ülkenin birikiminin yanında yazıldıkları dönemin ruhunu yansıtması
bakımından da önem taşıdığı açıktır.
Çalışma, belirlenen çok sayıda eserin tematik bir şekilde bir araya getirilmesi
yoluyla hazırlanmıştır. Tematik bütünlüğü koruma ve tekrara düşmeme kaygısı,
önceden belirlenen bazı yazıların dışarıda bırakılması sonucunu doğurmuştur.
Yazılar belirlenirken mümkün olduğunca farklı konu başlıklarının ele alınmasına ve tekrara düşülmemesine dikkat edilmiştir. Çalışma içinde yer alan yazılar
farklı dönemlerde kaleme alındığından günümüzdeki yazım ve anlatım kurallarına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle belirgin bir şekilde baskı hatası
olduğu anlaşılmadığı sürece özgün yazım korunmuştur. Buna karşılık, baskı veya
yazım hatası olan kısımlar düzeltilmiştir.
Ülkemizin parlamento tarihi, anayasa sorunları, egemenlik, demokrasi ve temsil
teorileri gibi alanlardaki birikiminin çok daha geniş olduğu açıktır. Dolayısıyla
bu çalışmanın doğal olarak kendi içinde sınırlara sahip bir seçki olduğunu ifade
etmek gerekir. Seçki, Meclisimizin 100. yılı anısına mütevazı bir armağan olması
amacının yanında Türkiye’de siyaset bilimi ve anayasa hukuku disiplinlerinin gelişiminde katkısı olan hocalara vefa borcumuzu ödemek için küçük bir çabadır.

Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ
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BİRİNCİ

BÖLÜM
Osmanlı’dan İntikal Eden
Meşveret Geleneği

11

İran Elçisi Tokmak Han’ın Dîvân-ı Hümâyun’a Gelip Huzura Kabulü ve Şah’ın Gönderdiği Hediyeleri Takdimi
(Şehinşâhnâme, İÜ Ktp., Fy, Nr. 1404, Vr. 41b-42a)
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Divân-i Hümâyûn ve Üyeleri*

Halil İNALCIK

Klâsik İslâm halifeliğinde olduğu gibi Osmanlılarda da, hükümetin örgütlenmesi,
belli başlı organları ve işlevleri; egemenlik
ve icranın meşruluğu üzerinde Ortadoğu’da hâkim devlet felsefesince belirlenmiştir. Buna göre, egemenlik ve icrayı meşru kılan temel prensip adâlettir. Yukarıda
anlatıldığı gibi, vergi verenlerin korunması
anlamında adâletin sağlanması, Mezopotamya uygarlıklarından beri Ortadoğu
devletlerinde en önemli hükümet işlevi
olarak görülürdü. Hükümdârın kendi otoritesini temsil edenlere karşı halkın şikâyetlerini dinlemek ve haksızlıkları düzeltmek
için belli zamanlarda kendi huzurunda kurulan yüce divân, bütün Ortadoğu devletlerinde en önemli hükümet organı olarak
var olmuştur. Osmanlı Divân-i Hümâyûnu
temelde bir yüce mahkeme işlevi görüyor,
aynı zamanda hükümet işlerine bakıyordu.

Ortadoğu devlet ve adâlet anlayışıyla uyum
içinde olan bu kurum, İran’da Sâsâniler zamanından beri önemini koruyagelmişti.
Osmanlı örneğine en yakın uygulamanın
görüldüğü Selçuklu Anadolusu’nda sultan,
haksızlığa uğrayanların şikâyetlerini dinlemek için haftada iki kez yüce divâna gelirdi. Şerîatı ilgilendiren davalar kadıaskere,
yönetimle ilgili sorunlar ise, öteki divân
üyelerine gönderilirdi. Yıldırım Bayezit’in
Mısırlı tabibi Şemseddin’in yazdığına göre1
Osmanlı hükümdârı, sabahları erkenden
geniş ve yüksek bir sedirde oturur. Halk
sultanı görebilecekleri bir yerde, biraz
uzakta durur ve haksızlığa uğramış herkes gelip şikâyetini bildirir. Dava hemen
karara bağlanır. Ülkede güvenlik öyledir
ki, hiçbir yerde kimse sahibinin bırakıp
gittiği yüklü bir deveye el süremez.

*

İlk yayım yeri: Halil İnalcık, “Merkezî Yönetim: Divân-i Hümâyûn ve Üyeleri”, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ (13001600). Çev. Ruşen Sezer, Kronik Kitap, İstanbul, 2019 ss. 117-134. Bu kitap bölümünün tekrar yayımlanmasına izin veren
Kronik Kitap’a teşekkür ederiz.

1

V. Grecu (ed.), Istoria, (Bükreş. 1950). s. 178; İ. H. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, (Ankara. 1948), s. 1.
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Fatih Sultan Mehmet Portresi, Gentile Bellini
Devlet Protokolünde Değişiklikler Yapan Fatih Sultan Mehmet, 1475 Dolaylarında
Dîvân-ı Hümâyûn Toplantılarına Şahsen Başkanlık Etmeyi Bırakmıştır.
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1432’ye doğru Edirne’de II. Murat’ın sarayını
ziyaret eden Bertrandon de La Brocquiére
de, dönemin divân toplantısını şöyle anlatır;2
Birinci kapıdan geçtik. Kapı içeri doğru açılıyordu ve hepsi elinde değnek, otuz kadar
kul (kapıcı) tarafından korunuyordu. Biri
izinsiz girmeye kalkarsa önce uzaklaşması
için uyarırlar; direnirse ellerindeki değneklerle onu uzaklaştırırlar... Milano elçisi girince kapının yanında oturtuldu. Ne zaman bir
elçi gelse (hemen her gün bir elçi gelir), sultan kapıda divân kurar (“il fait porte” “Faire
porte” için Fransa’da “kralın huzuruna kabul
edilmek” denir.) Bizim “court du roy” dediğimiz şeye Türkler “Padişah Kapısı”, derler.
Sultan içeri girdi ve yandaki bir divânhaneye gitti. Oturması için hazırlanmış kadife
döşeli beş basamakla çıkılan bir sedirde,
âdetleri üzere, terzilerin çalışırken oturdukları biçimde, oturdu. Sonra, divânhanenin yanında başka bir yerde beklemekte
olan paşalar gelip sultanın önünden geçtiler. Divânhâneye girdiler ve divâna katılması âdet olan herkes yerini aldı. Divânhânenin duvarı boyunca sultandan olabildiğince
uzakta idiler.

Başlangıçta sultanın dava dinlediği ve hükümet işlerini yönettiği yer demek olan Kapı,
Dergâh-i Âlî veya Bâb-i Âlî, sonradan Osmanlı
hükümeti anlamında kullanılır, olmuştur.
Devlet protokolünde değişiklikler yapan
Fâtih Sultan Mehmet, 1475 dolaylarında
Divân-i Hümâyûn toplantılarına şahsen
başkanlık etmeyi bırakmıştır. Ancak, şikâyetleri şahsen işitmek sultanın ihmal edemeyeceği temel bir görev olduğundan kasr-ı adâlet’te divân odasına bakan kafesli bir
pencere açtırttı. Perde arkasında toplantılarda daima hazır olduğu hissini vermekle
beraber istediği zaman dava ve tartışmaları izleyebilirdi.
2
3

Bu pencere bir batı kaynağında şöyle betimlenmiştir:3
Gizli bir koridorun sonunda, dinleme yeri
olarak kullanılan küçük, dörtgen bir pencere var. Bu, bürümcük ya da siyah taftadan bir perdeyle örtülü, sepet gibi örülmüş bir kafestir. Adı “tehlikeli pencere’’dir,
çünkü hünkâr her istediğinde görülmeksizin ve orada olup olmadığı bilinmeksizin
bütün olanı biteni görüp dinleyebilir. Bu
toplantılarda genel veya kişilere ait her
türlü iş konuşulduğundan, herhangi bir
şeyi saklamak ya da sonraya bırakmak
son derece tehlikeliydi.

Devlet ricâli Divân-i Hümâyûnda yerlerini
alınca, şikâyetçilere girme izni verilir ve işe
başlanırdı. Divân-i Hümâyûn, kökenindeki
yüce mahkeme özelliğini hep korumuştur.
III. Murat, bir keresinde halkın işlerinin ihmal edildiğini gördüğünde, işlerin anında
dikkate alınmasını sağlamak üzere dinleme penceresini bırakıp divânda vezirler
yanında yer almıştır. I. Ahmet, divân tartışmalarının kimi durumlarda huzurunda yapılması düzenini getirmiş ve halkı ezmekle
suçlanan Kasım Paşa’nın divânda yargılanmasında, önde gelen ulemânın bu davada
hazır bulunmasını istemiştir.
Divân-i Hümâyûn, 18. yüzyılda sarayda divânhânede toplanmayı bırakmış, hükümet
işleri vezir-i âzamın konutunda görülmeye
başlamıştır. III. Mustafa, 1766’da “başlangıçta sultanın haksızlığa uğrayanların şikâyetlerini işitmesi için kurulduğunu” ileri sürerek, Divân-i Hümâyûnun haftada en az
bir kez sarayda toplanmasını buyurmuştur.
Osmanlı sultanları, cuma namazına, ava
ya da sefere giderken halkın şikâyetlerini
şahsen dinler, yahut rik’a denilen dilekçelerini alırdı; çünkü, “halk, sultanın onların

Le voyage d’outremer, ed. Ch. Schefer, (Paris, 1392). s. 140.
Histoire de la décadance de l’empire grec et l’établissement de celvy des turcs, içinde: Chalcocondyle tarihi üzerine resimler,
(Rouen, 1660), s. 19.
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İkinci Avlu, Dîvân Meydanı ve Dîvân-ı Hümâyun Toplantısı (Hünername)

huzur ve rahatıyla ilgilendiğini hissetmeliydi”.
1591 nevruzunda III. Murat, deniz kıyısındaki yazlık sarayında kalırken, Galata ahalisinden bir grup kayıklarla gelerek Galata
kadısından şikâyetlerini bildirmişlerdi. Sultan kadıyı derhal azletmiştir. (Eski İran’da
hükümdarlar, kutsal bir gün olan nevruzda
halkın davalarını dinlemek için yüce divân
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kurarlardı. Abbâsî halifeliğinde şikâyetlere
bakan özel bir divan, dîvân al-mazâlim vardı).
Toplumsal konumu ne olursa olsun, herkes
Divân-i Hümâyûna doğrudan doğruya başvurabilirdi. Reâyâ önemli işler için İstanbul’a
heyet halinde temsilcilerini gönderirdi. Dolayısıyla, adâlet ve güvenliğin en emin olduğu yerler, başkente en yakın yörelerdi. Uzak

bölgelerde davacılar daha çok şikâyetlerini
bildirmek için kadı mahkemelerine giderler;
orada kadı, şikâyetleri defterine kaydeder,
İstanbul’a resmî bir şikâyet mektubu gönderirdi. Dava ivediyse, İstanbul’a bir sözcü
yollanırdı. Kadı yoluyla topluca yapılan başvurulara arz-ı mazhar denirdi. 17. yüzyılda divâna gelen şikâyet arzları dolayısıyla

yazılan fermanlar, şikâyet defteri denilen
ayrı defterlerde kaydolunmaya başlanmıştır. Bütün bu bürokratik ilgi, reâyânın himayesine verilen önemi vurgular.
Şikâyetler genellikle, ağır vergi yükü, vergi
toplanmasına ilişkin yolsuzluklar, eşkıya ya
da yerel yetkililerin baskısıyla ilgiliydi. Kimi
zaman sultan, halkı gözalıcı davranışlarla
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memnun etme yolunu seçerek, hukukun
inceliklerini bir yana bırakır, hâzinenin çıkarlarını gözardı ederdi. Özetle, ister Anadolu Türkü olsun ister Balkan Hıristiyanı,
halk sultana her türlü haksızlığı ortadan
kaldırabilecek en yüce adâlet makamı, bir
şefkat simgesi olarak bakmalıydı.

Bazen sultan tebdil-i kıyâfetle bizzat teftiş yapardı. I. Süleyman sipahî, II. Ahmet ise
mevlevî dervişi gibi giyinir, halk arasına karışırlardı. IV. Murat, tanınmadan yaptığı gezintilerde birçok belalıyı acımadan idam ettirmiştir. Böylece sultan, halkın saraya ve kendi
gücüne güvenini pekiştireceğini umardı.

1661’de Denizli’den bir grup, yöre eşrafından birinin zulmünden şikâyet için İstanbul’a bir temsilci heyeti göndermişti.
Ancak, sanığın etkisinde kalan Divân-i
Hümâyûn üyeleri suçlamaları önemsememiş, bunun üzerine davacılar “adâleti
burada da bulamazsak nereye gidelim?”
diye bağırmışlardı. Perde arkasından davayı dinleyen sultan, ertesi gün için Divân-i
Hümâyûn’un özel olarak toplanmasını emretmiş, davacılar haklı bulunarak sanık derhal idam edilmişti.

Vezir-i âzamın temel ödevlerinden biri, zaman zaman başkentteki güvenlik önlemlerini ve pazar fiyatlarını teftiş ederek durumu
sultana bildirmekti. Padişah, saray kullarını
haber toplamak için gizlice göndererek,
ordu ve eyâletleri yakından denetlerdi. Eyâletlerde kadıların, genellikle resmî denetim
yetkisi ve rapor verme görevleri vardı.

Yabancılar da son çare olarak sultana başvururdu. Örneğin, 1648’de gümrük vergilerindeki artıştan şikâyet etmek isteyen
İngilizlerin doğrudan doğruya sultana çıkmalarını vezirler engelleyince, İngilizler,
saraydan görülecek biçimde, yedi İngiliz
gemisinin direklerine asılı bakır kazanlar
içinde zift yakmışlardı. Hükümdar ateşi
görmüş, şikâyeti dinlemek için çavuşbaşını
göndermişti.
Yerel kadıların kararlarına karşı Divân-i
Hümâyûn’a başvurmak da olanaklıydı.
Bu durumda dava, mahiyetine göre, ya
yeniden görülmesi için aynı mahkemeye
gönderilir, ya da aynı bölgedeki başka bir
mahkemeye aktarılırdı. Yöneticilere karşı şikâyetlere, doğrudan doğruya Divân-i
Hümâyûn bakardı.
Sultan, himaye ve adâletin yerine getirilmesi için çoğu kez, Ortadoğu devletine
özgü bir gelenek olarak, müfettiş veya gizli ajan gönderme ve adâletnâme ilânı gibi
başka yöntemlere de başvururdu.
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Yeniçeri ve sipahilerin de şikâyet hakları vardı ve bunlar devlet adamlarından şikâyetlerini bildirmek için sarayın önünde toplanırlardı. Bu protesto gösterilerinin kimi zaman
sultanın tahtını bile tehdit ettiği olurdu.
1588’de sipahiler, maaşları değeri yarıya
düşmüş mağşûş sikkeyle ödendiğinde, şeyhülislâmdan bunun adâletsizlik olduğunu
kanıtlayan bir fetvâ almış, sonra da saraya
giderek malî reformun sorumlusu Mehmet
Paşa’nın başını istemişlerdir. Perdeyle örtülü penceresinde dinleyen sultan, bu şikâyeti
işitmiş ve kulak asmak istememişti; ancak
vezirleri bunun çok tehlikeli olacağını söyleyince, Mehmet Paşa’yla başdefterdârın
idamlarını emretmiştir.
Adâletin güç kullanılarak sağlanması tehlikeli bir örnek oluşturmuştur. Nitekim, 1632’de
kapıkulu askerleri ayaklanarak saraya girdiler. Sultanın şikâyetleri doğrudan dinleyebilmesi için Babü’s-saâde önünde bir taht
kuruldu. Bütün devlet ileri gelenleri, ulemâ,
ordu komutanları, başkaldırının nedenlerini
tartışmak için sultanının çevresinde yerlerini
almışlardı. Ancak askerler, vezir-i âzamı sultana ve devlete ihanetle suçlayarak hünkârın gözleri önünde paramparça ettiler. Bu

eylem, sultanın otoritesini çiğnemek anlamına geliyordu, çünkü adâlet dağıtma
gücü yalnız ona aitti.
II. Mehmet’in Divân-i Hümâyûn görüşmelerine bizzat başkanlık etmekte vazgeçmesinden sonra, şikâyetleri ve davaları
dinleme görevi doğal olarak vezir-i âzama
geçmişti. Kendileri de Divân-i Hümâyûn
üyesi olan Rumeli ve Anadolu kadıaskerleri, şerîat alanına giren davalarda ona
yardım ederlerdi. Divân-i Hümâyûn toplantısından sonra sultan, divân üyelerini
Bâbü’s-saâde arkasındaki Arz Odası’nda
kabul ederek kararlarını onaylardı. Divân
üyeleri, padişahın huzuruna belli bir sırayla
girerdi. İlk önce yeniçeri ağası girer, doğrudan doğruya sultana bağlı olan yeniçeri
ocağına ilişkin işleri arz ederdi. O ayrıldıktan sonra kadıaskerler girer, özellikle kadıların atama listelerini sunardı. Onlardan
sonra sıra ile vezir-i âzam, öteki vezirler,
defterdârlar ve nişancı arzda bulunurlardı.
Defterdârlar, malî işler hakkında bilgi verdikten sonra ayrılır, günün konuları üstüne
bilgi vermek ve sultandan özellikle önemli
atamalar ve kararlar hakkında onay almak
için vezir-i âzam sultanla başbaşa kalırdı.
Sultan, yabancı elçileri, yeni atanmış valileri, yeni atanmış ordu komutanlarını ve
kadıları da Arz Odası’nda kabul ederdi.
Doğrudan doğruya bir buyrukta bulunmak istediği zamanlarda bunu kendi eliyle
özel bir fermanın üzerinde onaylar, Hatt-i
Hümâyûn denilen bu emri kapıağasıyla vezir-i âzama yollardı. Hatt-i Hümâyûn doğrudan doğruya bir emir (“beyaz üzerine”)
olabilir, yahut çok önemli bir konuda bürolarda Padişah adına hazırlanan ferman
kanûn veya vezir-i âzamın sunduğu telhis
üzerine bizzat sultanın eliyle koyduğu emir
biçiminde olurdu. Aslında her türlü bürokratik işlem, “bâkî emr ü ferman sultanındır” formülüyle, her hususta son kararın

padişaha ait olduğunu vurgulardı. Hatt-i
Hümâyûn kurumu, sultanın devlet iktidarının tek ve mutlak sahibi olduğunu vurgular. Ama gerçekte durumun farklı olduğu
aşağıda görülecektir. Sultan, önemli kararlar almadan önce, tartışmak için vezir-i
âzam ya da şeyhülislâmı gâh tek başlarına
gâh güvendiği başkalarıyla birlikte saraya
çağırırdı. Örneğin III. Mehmet, 1597’de bir
kez divân dağıldıktan sonra vezir-i âzam
ve bir başka veziri, Avusturya’yla savaş üzerine gizli bir konuşma yapmak için deniz
kıyısındaki köşküne çağırmıştır. Sultan, bu
gizli danışmanların yanı sıra, başka önemli
kararlar öncesinde, kendisinin ya da vezir-i
âzamın başkanlık ettiği meşveret meclisi
toplayabilirdi. Meşveret, Kur’an ve hadisin
emrettiği dini bir ödevdir. Bu divânlara şeyhülislâm, kıdemli vezirler, emekli askerler
ve görüşlerini özgürce söyleyebilecek başka danışmanlar çağrılabilirdi. Meşveret,
genellikle savaş kararlarından önce toplanırdı. I. Murat Kosova Savaşı’ndan önce,
I. Selim Memlûklere karşı saldırıdan önce
böyle bir toplantı yapmış ve savaş kararı
orada alınmıştı. Bu yöntem bilgi edinme
ve sorumluluğu paylaşma için gerekli bir
yöntemdi. Vezir-i âzam kendisi böyle bir
toplantı yapmak istediğinde, önce sultanın iznini almak zorundaydı. Ancak, birtakım olağanüstü meşveret meclislerinin,
sultân-ı tahttan indirme ve geçici hükümet
kurma kararları aldığı da olmuştur. Büyük
siyasî buhranlarda bu gibi kararlar, şeyhülislâmın huzuruyla Şerîat adına alınırdı.
Devletin en önemli işlevi adâletin sağlanması olduğundan, Divân-i Hümâyûn
herşeyden önce yüce bir mahkemeydi;
divânın aynı zamanda bütün devlet işleri ve atamalar hakkında tartışan ve karar
alan bir hükümet işlevi de vardı. Bu alanda
Divân-i Hümâyûn’da verilen kararlar, padişah hükmü şeklinde çıkar ve fermanlar
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mühimme denilen ana divân defterlerine
kaydolunurdu.
Hükümetin asıl etkinlikleri, geleneksel Ortadoğu devlet anlayışına uygun olarak,
siyasî, adlî ve malî üç ayrı bölümün ilgi alanlarındaydı. Devlet iktidarını korumak, iç güvenliği sağlamak ve ülke çıkarlarını yabancı
düşmanlara karşı savunmak; politik sorunlar olarak vezirlerin sorumluluğu altında idi.
İslâm kamu hukukunda, hilâfetin tanımlanmasında bu görevler, devletin veya halifenin
temel görevleri olarak saptanmıştır. İki kadıasker adlî, defterdârlar malî yetkiyi temsil
ederdi. Bunların yanısıra Divân-i Hümâyûndan çıkan buyruk ve yazışmaların kanûnlara ve geleneğe uyduğunu kontrol eden bir
hükümet görevlisi sıfatıyle bir nişancı, öbür
adıyla tevki’î vardı. Bir belgeye padişah adına
yasallığını sağlayan tuğrayı nişancı çekerdi
(resmi bir yazıyı onaylayan yazı veya alâmete tevkî denirdi). Örfi kanûnnâmeleri hazırlama görevi de nişancıya aitti. Devletin kuruluş ve gelişme dönemlerinde nişancıların
hükümette büyük otoriteleri vardı. Kanûnları yazıp düzenleyen Koca Nişancı Celâlzâde Mustafa, bu nişancıların en tanınmışıdır.
Beylik bürolarından çıkan belgelerin son
kontrolünden sorumlu olarak Osmanlı divân dilinin oluşmasında da nişancılar önemli bir rol oynamışlardır. Erkân-ı Devlet diye
bilinen bu dört makamı işgal eden kişiler,
Divân-i Hümâyûn’da sultanın otorite ve iktidarını temsil ederlerdi ve doğrudan sultanın huzuruna çıkma hakları vardı. Bunlar sadece sultana karşı sorumluydular ve ancak
kişisel davaları söz konusu olduğunda kadı
mahkemelerinde yargılanırlardı. Resmî görevlerine ilişkin durumlarda sadece sultan
hüküm verebilirdi. 1596’da başdefterdârın
rüşvet almaktan yargılanması için yapılan
bir öneri, “başdefterdâr, sultanın yetkisiyle
iş görür ve hâzineyi sultan adına yönetir. Bugüne dek bu makam hakkında hiç soruşturma olmamıştır” iddiasına dayanılarak geri
çevrilmiştir.

Başlangıçta, eyâletlerdeki bütün tımarlı
sipahilerin başkomutanı olan Rumeli beylerbeyinin her zaman Divân-i Hümâyûn’da
oturma ve tartışmalara katılma ayrıcalığı
vardı. Bu ayrıcalık, I. Süleyman tarafından
vezir-i âzam İbrahim Paşa için onaylanmıştır. Rumeli beylerbeyliği görevi vezir-i
âzamlıkla birleştirilmiş, böylece ordu komuta birliğinin sağlanması düşünülmüştür.
16. yüzyılın ikinci yarısında donanmanın
önemi artınca, kapudan-ı derya vezirlerden
seçilir olmuş, böylece kapudan-ı derya’nın
Divân-i Hümâyûn’a katılması sağlanmıştır.
Yeniçeri ağası ve öteki komutanlarla şeyhülislâm, ancak olağanüstü toplantılara katılırlardı.
Şeyhülislâmın siyasî bir iktidarı yoktu. I.
Selim’in saltanatında hırsızlıkla suçlanan
150 hazine görevlisine ölüm cezası verilmesi tartışma konusu olmuş, şeyhülislâm
Ali Cemâlî Efendi hükmün şeriata aykırı
olduğunu ileri sürerek sultanla görüşme
talep etmişti. Otoriter bir padişah olan Yavuz Sultan Selim, onun araya girmesine
öfkelenerek, şeyhülislâma, sözlerinin, “padişahın siyasî iktidarını çiğneme” anlamına
geldiğini, “kimsenin sultanın emir ve yasaklarını sorgulama hak ve yetkisine sâhip olmadığını” söylemiştir.
Sonuç olarak, imparatorluğun klâsik döneminde sultan, mutlak politik ve idari yetkisini yalnız vezirlere devrederdi. Eyâletlerde
ya da seferdeyken yalnız vezirin olağanüstü divân kurarak dava dinleme ve hüküm
verme hakları vardı. Bu arada ölüm cezası
bile verebilirlerdi. Onlar, Divân-i Hümâyûnda yetkilerini vezir-i âzamın rızası, ya da
emriyle kullanırlardı. Sultan, kendi siyaset
ve yürütme yetkisini, mutlak temsilcisi olarak kullanma hakkını, yalnız vezir-i âzama
vermiştir.
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Fâtih Sultan Mehmet’in kanûnnâmesi vezir-i âzamı şöyle tarif eder:4
Vezir-i âzamın herşeyden önce vezir ve
komutanların başı olduğu bilinmeli. O
herkesten büyüktür; her konuda sultanın
mutlak vekilidir. Hâzineye vekil olan
defterdar, vezir-i âzamın denetimindedir.
Bütün toplantı ve törenlerde herkesten
önce vezir-i âzam yerini alır.

Kural gereği vezirler, valiler, askerler, ulemâ
ve reâyâ, dilekçe ve isteklerini vezir-i âzama sunar, o da bunları, gerekli görürse,
sultana iletir, işin önemine göre sultanın
onayını aldıktan sonra onun tuğrası ile bir
ferman çıkarırdı. Bütün atamaların, önce
vezir-i âzamın onayına sunulması gerekirdi.
O, padişahın mutlak vekili olarak hükümdara danışmadan karar alabilirdi. “Vezir-i
âzamın sultanla ilişkilerine ve kararlarına hiç
kimse, hattâ öteki vezirler bile karışmamalıydı. Hükümdar ona, mutlak vekillik işlevinin simgesi olarak kendi mührünü teslim
etmiştir. Mührün geri alınması vezir-i âzamın azline işarettir. Bir sefere padişahın özel
bir beratıyle Serdâr-ı ekrem, yani başkomutan tayin olduğunda, vezir-i âzamın iktidarı
doruğuna ulaşırdı, çünkü o zaman sultana
danışmadan her hususta karar verebilir,
atama ve azletmekte istediği gibi davranabilirdi. Bu yetkilerle doğu seferine serdar
tayin edilen vezir-i âzam İbrahim Paşa, defterdâr İskender Çelebi ile yetki çatışmasına
düşmüş, onu idam ettirmiş, kendisinin saltanatta gözü olduğu dedikoduları yayılmış,
düşmanları padişahı kandırarak idamına sebep olmuşlardır. Askerî komuta ve sivil idare yetkilerinin bir elde toplanması, Osmanlı
Devleti’nde Çandarlılardan beri normal bir
gelenek haline gelmiştir. Önceki İslâm devletlerinde normal olarak bürokrasinin başı
olan vezirle ordu kumandanı ayrı kişilerce
temsil olunurdu. Çok güçlü olan Çandarlı
4
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ailesini hükümetten uzaklaştırarak vezir-i
âzamlarını kulları arasından seçen ve onlara
kendi mutlak vekâlet yetkisini vererek klâsik Osmanlı vezir-i âzam tipini yaratan Fâtih
Sultan Mehmet’tir. Görevi 1455’ten 1468’e
kadar sürekli elinde tutan Mahmut Paşa,
çok güçlü hale gelince Fâtih onu kolayca
bertaraf edebilmiştir. II. Murat’ın saltanatı sırasında, ulemâdan gelme bir bürokrat
devlet adamı olan Halil Paşa’yla eyâlet ordusunun komutanı Rumeli beylerbeyi Şihabeddin arasında rekabet vardı. Fâtih, vezir-i
âzamlıkla Rumeli beylerbeyliğini bir süre
Mahmut Paşa’nın şahsında birleştirmiştir.
(Devlet içinde statü grupları ve temsilcileri
arasında iktidar çatışmaları için ileride ayrıntılı bilgi verilecektir). Sultanın mutlak iktidarı, vezir-i âzamın yetkisi üzerine konan
bazı kısıtlamalarla korunmuştur. 1536’da
İbrahim Paşa ve 1614’te Nasuh Paşa, saltanata göz diktikleri iddiasıyla idam edilmiştir. Gerçekte güçlü bir vezir-i âzam sultanın
tahttan indirilmesine neden olabilirdi. Ancak onun da yetkileri sınırsız değildir. Örneğin, önemli bir karar almadan önce Divân-i
Hümâyûnun öteki üyelerine mutlaka danışmak zorundaydı. Nitekim, İbrahim Paşa’nın
idam hükmü giymesinde bir etmen de, öteki
vezirlere danışmadan hareket etme âdetiydi. Ayrıca, devletin malî ve adlî bölümlerinin
başkanları olan başdefterdâr ve kadıaskerler, kendi alanlarında sultanın dolaysız temsilcileriydiler, fakat bu makamlara yapılacak
atamaların mutlak denetimini vezir-i âzam
elinde tutmakta idi. III. Murat, Vezir-i âzam
Sokollu’nun aşırı nüfuzunu önlemek için
yakınlarından Üveys Paşa’yı defterdârlığa
atamıştı. Vezir-i âzamın defterdârı denetleme hakkı vardı; ancak Fâtih Sultan Mehmet
kanûnâmesinin diliyle, “Defterdâr emretmedikçe hâzineye ne tek bir akçe girer, ne
de hâzineden tek bir akçe çıkar”. Buna karşı

defterdâr, vezir-i âzama aylık bir rapor
sunmak zorundaydı. Defterdârın azli istenirse, doğrudan doğruya sultana sunulması gerekirdi.
İkindi vakti vezir-i âzam, defterdâr ve kadıaskerler, saraydaki Divân-i Hümâyûn
toplantılarından sonra kendi bürolarına ait
işleri görmek üzere kendi konutlarında divân kurarlardı. En önemli askerî birlik olan
yeniçeri ocağının ağası, vezir-i âzamın yetkisi dışında idi, ona emredemezdi. Doğrudan doğruya sultanın atadığı yeniçeri ağası,
kendi konutunda ayrı bir divân kurar, yeniçerilere ilişkin sorunlarla orada ilgilenir ve
davalara bakardı. Sonraları, Ağa’nın ocak
hiyerarşisinden değil, saray görevlilerinden
atanması yöntemi getirilerek sultanın ocak
üzerinde kontrolü arttırılmıştır. Yeniçeriler,
devlet içinde sultanların ve vezir-i âzamların değişmesinde ağır basan bir güç odağı
olarak politikada birinci derecede rol oynamışlardır. Öte yandan, sultana sunacağı
her dilekçe hakkında yeniçeri ağası, vezir-i
âzama önceden bilgi vermek zorundaydı.
Bundan başka, Ocağın personel memurluğunu yapan yeniçeri kâtibi’ni vezir-i âzam
seçer, böylece yeniçerilerin yönetiminde
denetimi olurdu. Savaşa Sultan kendisi
gitmiyorsa, yeniçerilerin bir bölümü pâyitahtta kalırdı. Bütün yeniçeri ordusunun
vezir-i âzamın komutasına verildiği seferler enderdi.
16. yüzyılın ikinci yarısından sonra kapudan-ı derya da, denizcilik sorunları ve donanmada ortaya çıkan davalara bakan ayrı
bir divâna başkanlık eder, atamalar için
aday gösterir veya atama ve aziller yapardı. Ancak vezir-i âzamın ara sıra tersaneyi
ziyaret ve teftiş etme hakkı vardı. Böylece,
vezir-i âzam padişahın mutlak vekili olarak
bütün idare kolları üzerinde kontrol yetkisine sahipti.

Saray personel ve yönetimine, vezir-i
âzamdan bağımsız olan kapıağası, bir diğer
adıyla Bâbü’s-saâde Ağası veya Akhadım
Ağa bakardı. Öte yandan, saraydan çıkma
sırasında vali ve kumandanların atanmasında başlıca yetki sahibi olan kapıağası,
devlet içinde çok önemli bir mevki sahibi
idi. Hariçten sultanla temas kurmak isteyenler, onun aracılığına başvurmak zorunda idiler. Sultanın en yakın adamı olan
kapıağası, II. Bayezit döneminde çoğu kez
vezir-i âzamlık ve önemli valiliklere getirilmiş, hükümet sarayda odaklanmıştır; zira
Sultan Cem’in geri gelmesi kaygısıyla yaşayan II. Bayezit, bu makamlara yalnız kendine en yakın kimseler sıfatıyla akhadım
ağalarını atıyordu. Devlet içinde yetkilerin
dengesi prensibi sonucu, sultan hepsinin
üstünde otorite birliğini sağlamış oluyordu. Fakat bu sistem, I. Selim gibi kiyaset,
azim ve çalışkanlık sahibi padişahlar sayesinde işlerlik gösterebilmiştir. Vezir-i âzam
kapıağasının azli veya kendi adayının atanması için sultana başvurabilirdi.
Devlet içinde vezir-i âzamdan bağımsız
olan en büyük siyasî gücü ulemâ temsil
ederdi. Kadı ve din görevlilerini atama ve
azletme yetkisi elinde olan Anadolu ve
Rumeli kadıaskerleri, İslâmî hukukun uygulanmasından sorumlu devlet memurlarıydılar. Şeriat alanına giren davalarda son
hükmü onlar verirdi. Ulemânın başı olan
şeyhülislâm, hükümet üyesi sayılmazdı;
idarî-icraî yetkisi yoktu. İdarede tarafsız
kalmak mümkün olmadığı inancıyla İslâm
hukukunun tarafsız yorumlanması görevi,
bağımsız müftülere bırakılmıştı. Medrese hocalarının ve müftülerin başı şeyhülislâmdı. Gene de Şeyhülislâmın zamanla
devlet işlerinde büyük etkisi olmaya başlamıştır. Yeni bir şeyhülislâm atanmasına
ilişkin dilekçeyi sultana vezir-i âzam verirdi. Tabii sultan, adayı kabul etmeyebilirdi.
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Sultan III. Selim’in Bayram Merasimi, 1789 Civarı. (Saray Ressamı Konstantin Kapıdağlı)
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Örneğin, 1598’de Vezir-i âzam Yemişçi Hasan’ın bütün baskılarına karşın sultan şeyhülislâmlığa kendi öğretmenini getirmişti. Şeyhülislâmlarla sürekli çatışma halinde olan
Hasan Paşa, bunlardan birinin, Sun’ullah’ın
azledilmesini sağlamıştı. Öte yandan, uyumu sürdürmek isteyen vezir-i âzam Cerrah
Mehmet Paşa bütün önemli devlet sorunlarında şeyhülislâma danışırdı. Şeyhülislâmın
fetvasıyla sultanlar tahttan indirilmiş; birçok
vezir-i âzam da yerinden atılmıştır.
Şeyhülislâm, ulemânın başıydı. Medrese
üyelerinin atanma, terfi ve azillerine ilişkin
dilekçeyi vezir-i âzama o verirdi. 16. yüzyıldan sonra molla derecesindeki büyük kadıların atanma ve azline ilişkin öneride bulunma yetkisini elde ederek, bütün ulemâ
örgütünün denetimini şeyhülislâm gerçekten ele geçirmiştir. Vezir-i âzam nasıl sultanın yürütme yetkisinin mutlak temsilcisi
ise, şeyhülislâm da sultanın İslâm cemaatinin başı imam sıfatıyla dinî yetkilerinin
mutlak temsilcisi sayılmıştır.
Çeşitli kısıtlamalar, vezir-i âzamın sultanınkine eşit bir güç kazanmasını önlemiştir.
Fakat sultanın mutlak temsilcisi sıfatıyla
bütün devlet birimlerini denetim ve gözetim hakkı vardır. Bu da, bürokrasinin bağımsızlığını ve denetim birliğini sürdürmeye yeterli sayılmıştır. Vezir-i âzamın onayı
olmadan hiçbir makamda azil, ya da atama
işlemi olamaz, Hatt-i Hümâyûn dışında
herhangi bir sultan fermanı da çıkmazdı.
Vezir-i âzam tarafından sultanın onayına sunulan Divân-i Hümâyûn kararlarının reddedilmemesi bir gelenek olarak
yerleşmiştir. Vezir-i âzamın bu bağımsızlığı, Ortadoğu devletlerinin değişmez
bir ilkesidir. III. Murat’tan başlayarak bu
prensibin gözetilmemesi, sorumsuz saray mensuplarının araya girmesiyle güçler dengesinin ve vezir-i âzam yetkilerinin
zayıflaması, Koçi Bey ve öteki lâyiha sahipleri tarafından devlette “tagayyür ve
fesadın” kaynağı sayılacaktır.

Murat Paşa’yı vezir-i âzamlığa atayan I.
Ahmet, kendi eliyle yazdığı bir fermanda, “sana vezir-i âzamlığı kimsenin tavsiye ve görüşüne başvurmadan verdim ve
mührümü gönderdim”, demiştir. 1656’ya
doğru devletin derin bir bunalıma düştüğü sırada Köprülü Mehmet Paşa vezir-i
âzamlığı, şu şartlarla kabul etmişti: Sunduğu önerilerden hiçbirini sultan reddetmeyecek, bütün atama ve azilleri kendisi
yapacak, sultanın vezir-i âzamdan başka
danışmanı olmayacak, hiçbir karşıtını saray benimsemeyecek ve kendisine karşı
yapılan bütün iftiralar gözardı edilecek.
Yerleşmiş bir kurala göre vezir-i âzamlığa
aday ikinci vezirdi. Fakat kapıağası, vâlide sultan ya da sultanın hocası, vezir-i
âzamın seçiminde önemli bir rol oynardı.
Böylece bağımsızlığını koruyamaz duruma düşen yeni vezir-i âzam, yeniçeriler ya
da ulemânın yardımına güvenir, ya da etkili bir saray grubuna kendini sevdirerek
görev süresini uzatma yollarını arardı.
Yavuz Sultan Selim gibi müstebit sultanların yanında kimi vezir-i âzamlar gölgede
kalırken, Gedik Ahmet (1474) ya da Köprülü Mehmet (1656-1661) gibi vezir-i
âzamların diktatörce güçleri olmuştur.
Gedik Ahmet Paşa’nın güç kaynağı yeniçeri ordusu, Köprülü Mehmet Paşa’nınki
ise Vâlide Sultan’dı.
Kafes sistemi uygulanmaya başlamadan
önce tahta yeni çıkan sultanlar, başkente,
eyâlet valiliği süresince taşrada sarayında
hizmet etmiş olan adamlarıyla birlikte gelirlerdi. Bunların iktidarı tam olarak kendi
ellerine geçirme çabaları, Osmanlı iç politikasını daima büyük ölçüde etkilemiştir.
Fâtih Sultan Mehmet’in lâlası Zağanos,
vezir-i âzam Çandarlı Halil’e şiddetle karşı
çıkarak yeni hükümdarı Konstantiniye’yi
kuşatmaya teşvik etmişti. Fetihten sonra rakibini idam ettirmiş ve vezir-i âzam
olarak yerine geçmiştir. II. Selim tahta
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çıktığında, eski hocasının tavsiyeleri üzerine hareket ederek vezir-i âzam Sokollu’yu
güç durumda bırakmıştı. 1579’la 1599
arasında III. Murat ve III. Mehmet’in hocası
ulemâdan tarihçi Hoca Sa’deddin, devletin
iç ve dış politikasına yön veren başlıca kişi
idi. Resmî saray tarihçisinin yorumunca,
“umur-i saltanat külliyen onun reyine bağlı
idi”. Kafes sistemi getirildikten sonra vezir
atamalarında vâlide sultan temel etmen
olmuştur. 1596’da İbrahim Paşa, ancak III.
Mehmet’in annesi Safiye Sultan’ın ısrarıyla
vezir-i âzam kalabilmişti. Fakat vâlide sultanların hiçbiri Kösem Sultan kadar etkili
olmamıştır. Yeniçeri ocak ağalarıyla ittifak
halinde, her vezir-i âzam değişikliğinde ve
IV. Mehmet’in tahta çıkışına (1648) kadar
her cülûsta önemli bir rol oynamıştır. IV.
Mehmet küçük yaşta tahta oturtulunca
da, eski egemenliğini sürdürmek istemiştir.
Ancak, IV. Mehmet’in annesi, rakibi Turhan
Sultan, 1651’de Kösem’i boğdurtmuş ve
vâlide sultan sıfatıyla onun yerini almıştır.
Perde arkasından hükümet kararlarını etkileyebilen bir başka kişi de, sultanın şeyhidir.
Her sultanın bir şeyhi vardır. Tarikatlardan
birinin şeyhi olan mürşit sıfatıyla, sultanın
manevî rehberi sayılır, geleceği bildirerek
Tanrı’nın yardımını sağladığına inanılırdı. Bu
durumuyla şeyh, Orta Asya Türk hakanlarının yanındaki şamanlara yakın bir benzerlik
gösterirdi. Konstantiniye kuşatması sırasında Fâtih Sultan Mehmet sürekli olarak
Bayramiye şeyhi Akşemseddin’in manevî kılavuzluğuna başvurmuştu. Fethin tarihi hakkında gaibten verdiği haber gerçekleşmeyince şeyh, çoğu dönme olan askerin imandan
nasipleri olmadığını ve başlarına sert, acımasız bir komutan atanmasını önermişti5.
III. Murat’ın manevî danışmanı, Halvetî tarikatından şeyh Şüccâ o denli etkiliydi ki, yüksek bir makam isteyen herkes ister istemez
önce onu ziyaret etmek zorunda kalmıştır.
5
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Bu adamların en ünlülerinden biri, sultanın
dinî duygularını körüklemekle kalmayıp
politikaya da karışan, I. Ahmet’in şeyhi celvetî tarikatı şeyhi Üsküdârî Mahmut Hüdaî
Efendi’dir. Örneğin, Ruslarla barış antlaşması yapılmasını, Rusların Terek, Ejderhan
ve Kazan kalelerini bırakmaları koşuluyla,
barış tavsiye etmiş; hapisteki kadıların salıverilmesi için uğraşmış ve Ahmet Paşa’nın
Mısır valisi atanması öğüdünü vermiştir.
Osmanlı politikasını belirlemekte kamuoyunun da, genellikle kabul edildiğinden
daha büyük bir etkisi vardır. Daha 16. yüzyılın ikinci yarısında kapıkulu askeriyle zanaatkârlar arasında bir çıkar birliği vardı.
Kapıkullarının birçoğu zanaatkâr ya da
tüccar olmuş, bazıları da paralarını ticarî
girişimlere ya da faize yatırmıştı. İstanbul
halkı her zaman ayaklanmaya hazırdı; bu
tür karışıklıklar genellikle malî ve ekonomik sıkıntı zamanlarında patlak vermiştir. Hükümetin kötü önlemleri sonucu
sıkıntıya düşen halk ulemâyı başlarına
alarak harekete meşru bir görünüm verirdi. 1648’de Sultan İbrahim’in, 1687’de
IV. Mehmet’in, 1703’te II. Mustafa’nın,
1730’da III. Ahmet’in ve 1807’de III. Selim’in tahttan indirilmelerine yol açan
ayaklanmalar bu türdendi.
Halk ayaklanmaları ancak kapıkulu askerlerinin ve ulemânın işbirliğiyle başarılı
olabilirdi. 1651’de, İstanbul halkı yeniçeri
cuntasının iktidarına karşı ayaklanmıştır.
Yasalar reâyânın silâh taşımasını yasakladığından, eyâletlerde köylü ayaklanmaları seyrekti. Köylülerin toprağı bırakıp dağılması devlete ayaklanmalar kadar kaygı
veren bir çeşit eylemsiz direnişti; çünkü
bu durum, devlet hâzinesini ve tımar sahiplerini gelir kaynaklarından yoksun bırakarak imparatorluğu güçten düşürürdü.

bkz. Halil İnalcık, Fâtih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar, (Ankara, 1954), s. 217-19.

Köylünün topraklarını terk edip dağılmasından, “perâkende” olmasından korkan
devlet, zaman zaman köylüyü kayıran önlemler alır, kimi zaman vergileri azaltmaya
veya affetmeye mecbur olurdu.
Osmanlı sultanlarının kamuoyunu kendilerinden yana çekme zorunluluğu, onları âdil
düzen politikasını yenilemeye iten önemli
bir faktördür. Hükümdâr sevilmezse, halk
arasında, şerîata saygı göstermediği, şarap
içtiği ya da başka uygunsuz davranışlarda bulunduğu söylentileri ortalığa çıkardı.
Bir despot olan IV. Murat, kendisi hem içki
düşkünü, hem de içki yasağının en acımasız destekçisiydi. Osmanlı sultanları şerîata
sadık görünmek için, namazlarını savsaklayanların ya da oruç tutmayanların cezalandırılması için zaman zaman genel emirler
çıkarır, meyhane ve genelevlerini kapattırırlardı. Kendileri Cuma günleri camiye giderek cemaatle namazı hiç aksatmaz, yoksullarla dervişlere sık sık sadaka dağıtırlardı.
Kurban Bayramlarında, yalnız İstanbul’da
üç bin olmak üzere, binlerce kurban kesilip
yoksullara dağıtılırdı. Sultan, Mekke ve Medine’ye her yıl on binlerce altın dükalık hediye
gönderir, sürre alayı denen bu hazine katarı
Mekke ve Medine’ye varış yolu boyunca büyük merasim ve gösterilere neden olurdu.
Sultanlar dinî önderlerden, özellikle halkça tutulan şeyh ve dervişlerden her zaman
çekinmişler ve bunları kendilerine yaklaştırmaya, ya da sert önlemlerle onlara boyun eğdirmeye çalışmışlardır. Bu şeyh ve
dervişler, genellikle muhalif halk hareketlerinin baş propagandacılarıydılar. Örneğin,
III. Mehmet’in saltanatı sırasında hükümet,
camilerde vaazlarıyla İstanbul halkını kışkırtan bir şeyhi kentten sürmüş, fakat halkın gösterileri sonucu geri gelmesi için izin
vermek zorunda kalmıştır. IV. Murat, nüfuzlu bir nakşibendî şeyhi olan Mahmut’u
1639’da idam ettirmiş, yanına yedi sekiz
bin kadar yandaş toplamış olan Sakarya
Şeyhi’ni de Ilgın’da öldürtmüştür.

Çağdaş eleştirilerde, 17. yüzyılın ilk yarısındaki politik bunalımın temel sebebi, otorite birliğinin, vezir-i âzamın bağımsızlığının
yitirilmiş olması ileri sürülmüştür. Köprülü Mehmet Paşa’nın, 1656’da diktatörce
yetkilerle vezir-i âzam atandığına yukarıda
değindik. Kendisinden sonra bu makama,
oğlu Fazıl Ahmet (1661-1676) geçmiştir.
Saraylılar ve yeniçeri cuntasının iktidarı
yerine Köprülüler yönetimi boyunca hükümet işleri vezir-i âzamın konağından
yönetilmiş, sonuçta saraydaki Divân-i
Hümâyûn toplantıları eski önemini yitirmiştir. Sultan, arz ve telhis denilen raporlarla durum hakkında bilgi alır, emir ve
isteklerini Hatt-i Hümâyûn denilen kendi
eliyle yazılmış bir notla geri gönderirdi.
Bu Hatt-i Hümâyûnlar, genellikle Bâb-i
Âlî’nin kararlarını değiştirmeyen kısa yinelemelerden ibarettir.
Hükümetin vezir-i âzamın konutuna, Bâb-i
Âlî’ye taşınmasıyla Divân-i Hümâyûn vezirleri arka plana düşmüş; doğrudan doğruya vezir-i âzamın hizmetindeki üç görevli
önem kazanıp öne çıkmıştır. Bunlar, vezir-i
âzamın politik ve askerî konularda temsilcisi olan Kâhya Bey, Divân-i Hümâyûn’da
şikâyet ve davalara bakan çavuşbaşı ve
uzun bir süredir Divân-i Hümâyûn’un başkâtipliğini yapmakta olup, devlet antlaşmalarıyla nizamnameleri muhafaza eden
reîsü’l-küttâb idi. 1720’den sonra bu görevliler, Paşa kapısı veya Bâb-i Âlî’deki
toplantılarda, vezir unvanıyla devletin birer üyesi haline gelmişlerdir. Makamları
19. yüzyılda, sırasıyla, içişleri, adâlet ve dışişleri bakanlıkları olacaktır.
Bu süreçte defterdâr kapısı da gelişerek,
malî işler için bağımsız bir bölüm durumuna gelmiştir. Başdefterdâr, haftanın
belli günlerinde Bâb-i Âlî’de yapılan toplantılara katılırdı. Vezir-i âzam, önemli
kararlar almadan önce genel danışma divânları toplardı.
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Osmanlı’da İdari Sorumluluğun
Paylaşımı ve Meşruiyet Zemini
Olarak Meclis-i Meşveret*
Ali AKYILDIZ

Türk ve İslam devlet geleneğinde önemli
bir yeri olan meşveretin, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve gelişme yıllarında en geniş
tatbik alanı bulduğu kurumların başında
divan-ı hümâyûn gelir. İdarî, örfî, şerî hukukî, malî ve sair işler divânda görüşülür;
daha sonra padişahın onayına sunulup karara bağlanırdı. Önceleri padişahın, daha
sonra ise sadrazamın başkanlığında yapılan
divân toplantılarının zamanla terk edilmesi üzerine işler sadrazamın ikindi divânına
ve tedricî olarak da Bâbıâlî’ye intikal etti.1
Ancak meşveretin tezahürü divan-ı
hümâyûnla sınırlı değildi; devletin hemen
hemen her devrinde devlet merkezinde
veya ordu seferde iken cephede ihtiyaç
duyuldukça meşveret yapılırdı. Meşveret,
sorumluluğun paylaşılmasını ve toplum
katmanları arasında alınan karar etrafında bir fikir ve amaç birliği oluşturulmasını
gerektiren olağanüstü ve önemli konular-

da sıklıkla başvurulan bir uygulama olup
çeşitli kesimlerden görüşülecek konuyla ilgili kimselerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilirdi.2
Divanın önemini kaybetmesinden sonra ve
özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren meşveret meclisinin daha sık toplanmaya başladığı, öneminin ve idarî sistemdeki
ağırlığının arttığı ve özellikle I. Abdülhamid3
ve III. Selim dönemlerinde nispeten düzenli bir şekle girdiği görülür. Meclisin bu
dönemde ön plana çıkmasının en önemli
sebebi, Osmanlı-Rus savaşından (17681774) sonra devletin varlığını tehdit eden
buhranların sebep olduğu siyasi kargaşa ve
sorunların çözümünde karar ve sorumluluğu yaymak, paylaşmak ve geniş bir mutabakata dayandırarak alınan kararı halkın
gözünde meşrulaştırmak düşüncesiydi.

*

İlk yayım yeri: Ali Akyıldız, “Osmanlı’da İdarî Sorumluluğun Paylaşımı ve Meşruiyet Zemini Olarak Meclis-i Meşveret”,
Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 31-44. Bu kitap bölümünün tekrar
yayımlanmasına izin veren Ali Akyıldız’a ve İletişim Yayınları’na teşekkür ederiz.

1
2

İsmail H. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, s. 1-5.
16. yüzyılda toplanan bazı meclisler için bkz. Selanikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selanikî, (Haz. Mehmet İpşirli), İstanbul 1989, I, 256, 426; II, 467468, 548-549, 706, 748, 792, 794, 827. 17. yüzyılda toplanan birkaç meşveret meclisi için bkz. Mustafa Naima, Tarih-i Naima, İstanbul 1280, II,
261; V, 277, 215.
“...an-asıl bir madde-i cesîme vuku’unda müzâkeresiçün ya Bâbıalî’de yahud seyhûlislâm hazretleri kapusunda tarh-ı encümen-i meşveret
kaide ve âdet gibi olup...” (Ahmed Vasıf Efendi, Mehasinû’I-Asâr ve Hakaikûl-Ahbâr,[ Haz. Mücteba İlgürel], Ankara 1994, s. 7).
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Yabancı Temsilcinin Vezîr-i Âzam’a Arzı
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Meclis, savaşa veya barışa karar vermek,
antlaşmalar yapmak ve dahilî, haricî, malî
ve iç güvenlikle ilgili önemli devlet işlerini
görüşmek üzere toplanırdı. Meclisin kullanım alanı, I. Abdülhamid döneminden itibaren bazı önemli makamların tevcihine kadar
genişletildi.4 Meşverete katılacak kişiler ve
görüşülecek hususlar, padişahın emri üzerine önceden tespit edilir; ayrıca sadrazam da
meclisin toplanmasını bir telhisle padişaha
önerebilirdi.5 Toplantılar padişahın, padişah
katılmadığında ise sadrazamın başkanlığında yapılır ve gündem hakkında üyelere bilgi verilerek görüşmelere başlanırdı. Konu,
üzerinde düşünülerek karar verilecek kadar
önemliyse, gerekli bilgi ve belgeler evlerinde
incelemeleri için meşverete katılacak üyelere önceden verilir;6 mecliste görüşülüp
karara bağlanan hususlar mazbata haline
getirilerek bir telhisle padişaha sunulurdu.7
Ayrıca meclise katılmayan, ancak konuyla ilgili olduğu düşünülen ricâl de toplantı
hakkında bilgilendirilirdi.8 Oldukça ayrıntılı
hazırlanan meclis mazbatalarında, katılan
üyelerin isimleri, görüşmelerde yaptıkları
açıklamalar ve neticede meclisin aldığı kararlar ayrıntılı bir şekilde kaydedilirdi. Bu
yönüyle 19. yüzyılda kurulan daimî meclislerin hazırlamış olduğu son derece kuru,
resmî ve görüşmelerin arkasındaki canlılığı
vermeyen mazbatalardan oldukça farklı ve
zengindirler.

Meclis, belge ve metinlerde meşveret-i
hâssa, meclis-i hâs9, mesveret-i havass10,
meclis-i şûrâ, dârû’ş-şûrâ, meclis-müşâvere, encümen-i meşveret11, meclis-i hassü’l-hâs ve meclis-i umumî gibi değişik
isimlerle geçer. Dikkatle bakıldığında bu
isimlendirmelerin bir kısmının mahiyet
farkından kaynaklandığı görülür. Nitekim
sınırlı sayıda üst düzey idarecinin katıldığı
meclise meclis-i hassü’l-hâs12, bunun biraz daha genişletilmiş olanına meclis-i hâs;
geniş bir katılımla toplanılana da meclis-i
umûmî13 veya meşveret-i âmme14 denirdi. Bazı durumlarda meclis-i hassü’l-hâs
toplanıp konuyu görüştükten sonra, daha
geniş bir mutabakatın gerekliliği ortaya çıkarsa meclis-i umumî toplanabilirdi.15
Farklı rütbe ve statüdeki insanların bir
arada bulunmaları, meclisin sağlıklı çalışmasını engelleyen ciddi bir sorundu.
Çünkü düşük rütbe ve makamdakilerin
üstlerinin yanında ve gerektiğinde onların düşüncelerine muhalif fikir beyan etmeleri zordu. Böyle olunca da meşveretten beklenen amaç tahakkuk etmiyordu.
Bu sorunu çözebilmek için, öncelikle sadrazam ve şeyhülislâm gibi üst
rütbeli memurlar söze başlar, konuyu açar
ve üyeleri tartışmanın içine çekmeye çalışırdı. Meclis başkanı, rütbe farkının önemli
olmadığı, hiçbir şeyden çekinmeksizin fikirlerini açıkça söylemeleri gerektiği, karşıt

4

Fikret Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi: Sultan II. Abdülhamid (1774-1789), İstanbul 2001, s. 130.

5

Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, Dersaadet 1309, IV, 188.

6

“...Nemçelü tarafından zuhur eden malûbat ve ana müteferriğ olup vakt ü hâl iktizâsiyle mülâhaza olunan tedbîrat mukaddemâ kaleme alınıp
cümleye irâ’et ve herkes hânesinde kırâ’at ile mütâla’asını ifade etmek tenbîh olunmuşidi…’’ (Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 167).

7

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994, s. 327; F Sarıcaoğlu, Aynı eser, s. 96;M. Doğan, Aynı tez, s. 132.

8

M. Doğan, Aynı tez, s. 132.

9

A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 187-188; XII, 147; Şânizâde, Tarih, İstanbul 1284, 1, 62; F. Sarıcaoğlu, Aynı eser, s. 114, 121.

10 Mehmed Es’ad Efendi, Vak’â-nüvis Es’ad Efendi Tarihi, (Haz. Ziya Yılmazer), İstanbul 2000, s. 631.
11

Carter V. Findley, “Madjlis al-Shûrâ”, Encyclopaedia of Islam, Leiden 1979, V, 1082.

12 “..şehr-i Recebü’l-müreccebin yirmialtıncı Pazar günü Bâbıâlî’de kethüdâ bey dâiresinde meclis-i hassü’l-hâs tertip olunup... aks-i kaziyyede
ba’zı mahzûr tekevvûnü mütebâdir-i ezhân-i ba’zı ricâl olduğuna binâen bundan cem’iyyetlü bir meclis tertîb olunup tekrâr bu keyfiyyâtın
müzâkeresi istisvâb olundu” (Ahmed Vâsıf’ Efendi, Aynı eser, s. 268).
13 A. Cevdet Paşa, Tarih, IX, 5; XII, 148; Şânizâde, Tarih, III, 198; Mehmed Esad, Üss-i Zafer, İstanbul 1243, s.14-15. “...Şeyhülislâm kapusunda…
Meşveret-i Umumiyye ma’kud olup...” (Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-nüvis Es’ad Efendi Tarihi, s. 575).
14

R. Ahıshalı, Aynı eser, s. 213.

15 Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 268-269.
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fikir beyan edenlere gücenilmeyeceği, içeride susup dışarıda alınan karar aleyhinde
konuşanların cezalandırılacağı, mecliste
doğru bildiğini söylemeyenlerin rûz-i cezâda sorumlu olacağı konularında16 üyeleri
uyarırdı. Bunun dışında, mecliste söyleyemedikleri veya daha sonra akıllarına
gelen bazı fikirler olduğu takdirde, birkaç
gün içinde Bâbıâlî’ye gidip bunları sadaret kethüdasına veya reisülküttaba ifade
edebilecekleri de zaman zaman üyelere
hatırlatılırdı.17 Katılmadığı toplantının sonucu sadaret arzıyla padişaha bildirilir ve
padişah, genellikle alınan kararlara uyardı. Nitekim II. Mahmud, okunmak üzere
meşveret meclisine gönderdiği bir hatt-ı
hümâyûnda alınacak olan karara uyacağını, “cümlenin tasvip eyledikleri nezd-i
hümâyûnumda dahi tasvip olunur” cümlesiyle üyelere bildirmişti.18

Mecliste görüşülen konuyla ilgili şıklar ortaya konduktan sonra herkesin fikri teker
teker sorulur;19 ancak neticede kararlar oy
birliğiyle alınırdı.20 Esasında meşveretten
hedeflenen de buydu. Önemli meseleleri,
birkaç kişinin aldığı bir kararla değil, üst
düzey devlet yöneticilerinin ittifakıyla kararlaştırmaktı amaç.21 Bu açıdan zaman
zaman eğrisiyle ve doğrusuyla tartışılarak
ittifakla bir karar alınmasının padişahın isteği olduğu, üyelere hatırlatılırdı.22
Meşveret meclisine katılacak üyeler tespit
edilirken genelde Osmanlı bürokrasisinin
sacayağını, üç temel direğini oluşturan sivil
bürokrasi (kalemiye), askeriye (seyfiye) ve
ilmiyenin temsil edilmesine özen gösterilirdi. Görüşülecek konu taraflardan birisini
ilgilendirmese ve konu hakkında söyleyecek sözü olmasa bile bu dengeler gözetilirdi. Öte yandan bu hassasiyet, her zaman

16 Kırım konusunun görüşüldüğü meşveret toplantısı için I. Abdülhamid’in meclis üyelerine yaptığı uyarı ve sadrazama gönderdiği hatt-i
hümâyûnun sureti:
“Benim vezirim, İşbu manzûr-i hümâyûnum olan hülâsayı meclise cem’ olunacak erbâb-ı meşverete ifâde eyleyesiz. Hazine ahvâlini
ve sâir lâzım olan her ne ise cümlesini mülâhaza lâzımdır. Sefer bunlara tevakkuf eder, gayri şeri’atimizin ve cümlenin ittifakiyle ve
meşveretleri karâriyle amel olunsun, ammâ sonra şu şey bilinmedi ve söylenmedi deyû kimse kimseye bahâne bulur ise ve meclisten
sonra şöyle mülâhaza gerek idi deyû i’tirâz-gûne söz söyler olur ise söylemesi vâcib olan vakitde sükût edüp sonra böyle nifâkâmiz
fi’l ve hareket her kimden sudûr eder ise Kur’an-ı münzel hakkıyçün ol-makûle kimse cezâsın bulur, ona göre hâlimizi ve vaktimizi ve
tedârükâtımızı eyüce fikr eylesünler iki kavî düşmandan her hâlimizi gereği gibi mülâhaza ve kimse hakkı ketm etmeyüp cümlenin
ittifâkı taraf-ı hümâyûnuma arz oluna Cenâb-ı Hakk tevfik vere, âmin. Ya Mu’în” (Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 89-90; A. Cevdet
Paşa, Tarih, III, 333).
Bu konuda sadrazam da üyeleri şu şekilde uyarmaktadır:
“...Devlet-i Âliyyenin hayırhâh kullarısınız, hâtırınıza gelen her ne ise ya’ni Devlet-i Âliyye’ye göre ceng etmek veyahud sened-i mezkûrû
vermek şıklarından kangısı hayırlu ise ketm etmeyüp söyleyesiz, bu iş Devlet-i Âliyye’nin işidir, bir türlü vesvese etmeyesiz, filân şöyle
söyledi ve filan böyle söyledi (deyu) gücenmek yoktur. Eğer bu meclisde söylenen söz içün gücenüp söyleyen kimseye nefsâniyyet
eyler isem Allah’ın kılıcına uğrayayım, hakkı ketm edüp söylemeyen dahi mu’aheze-i İlâhiyye’ye mazhar olur, cümlemiz ind-Allah rûz-i
cezâde mes’ul olacağız, huzûr-u Hakk’da ne şekil söyleyecek iseniz bu meclisde dahi ol vechile söyleyesiz, bunda büyüklük küçüklük
olmaz” (Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 90).
Aynı şekilde II. Mahmud’un uyarıları için bkz. A. Cevdet Paşa, Tarih, IX, 301-302.
17

Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 83; M. Doğan, Aynı tez, s. 129.

18 A. Cevdet Paşa, Tarih, IX, 302.
19 A. Cevdet Paşa, Tarih, II, 278.
20 A. Cevdet Paşa, Tarih, III, 47, 75; IV, 195.
21 A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 188; Şânizâde, Tarih, I, 64-66; II, 98. “İstanbul kadısı sâbık Müfti-zâde Ahmed Efendi... ‘bizler emîrü’l-mü’minin
olan padişâhımızın re’y ve emirlerine zâhiren ve bâtınen mutî’ ve münkadız. Bu madde niçün böyle oldu bizlerden ta’riz vukuu mümkin
degildir’ diyerek sadrıazam hazretlerine teveccüh birle `siz pâdişâhımızın vekil-i mutlakısınız, bu bâbda re’y-i pâdişâhî ne ise buyurun
bizler dahi semi’na ve eta’nâ derüz’ zemîninde bir garib mukaddeme tertib eyledikde, sadrıazam hazretleri mukabele edüp `efendi bu
söz söz değildir, bu madde re’y-i vâhid ile yürümez, cümleye râci’ bir maslahat-ı cesîmedir, eğer pâdişâhın ve benim re’yimle kat’ olunacak
maddeden olsa sizlerin bu meclise da’vetiniz iktizâ etmez idi, bu maslahat ne vechile kat’ olunacak ise ulemâ efendiler ve ricâl-i Devlet-i
Âliyye ve ocaklar agavât ve zâbıtânı ittifakları ile kat’ olunmaludur. Tabi’at-ı maslahat böyle olduğundan başka şevketlü pâdişâhımızın dahi
muradı budur” (Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 91). “...cümle huzzâr yek-zihin ve yek-sühan olarak tahkikle te’yid-i kelâm-ı sadr-ı âsafâsâr eylediler...” (Şânizâde, Tarih, I, 65).
22 Ahmed Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 91; A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 193; Şânizâde, Tarih, II, 98.
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karşı tarafı memnun etmeyebilir ve tepkiye neden olabilirdi. Nitekim Ekim 1810’da
ordunun nerede kışlayacağı konusunu görüşmek üzere şeyhülislâm konağında toplanması istenen meşverete, şeyhülislâm,
konunun ulemâyı ilgilendirir bir yönü olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı ve ricâl ile yeniçeri ocak ağalarının Bâbıâlî’de toplanarak
karar vermeleri gerektiğini belirtti.23 Bazen
meclis gündemini oluşturan konu hakkında
ulemânın herhangi bir katkısının olmayacağı
bilinmesine rağmen, pâdişah veya sadrazam, sırf ‘bazı işler bizden gizleniyor’ şüphe
ve görüntüsünün oluşmaması için bütün tarafların mecliste bulunmasına gayret ederdi. Diğer bir amaç da bu konuda çıkması
muhtemel dedikoduları önlemekti.24
Meşverete davet edilecek kişiler görüşülecek konuya göre değişebilir;25 bu açıdan
değerlendirildiğinde bazı meclisler, esnaf,
esnaf kethüdaları, yeniçeri aşçı ustaları, baş karakullukçular ve diğer avâmın da
katılımıyla çok geniş bir platformda toplanabilirdi.26 Nitekim III. Selim’in, tahta geçişinden yaklaşık bir ay sonra topladığı bir
meclise iki yüzden fazla kişi katılmış;27 yine
yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra
Bektaşilerin durumunu görüşmek üzere
toplanan meşverette sadrazam, şeyhülislâm ve meclis üyelerinin dışında, hocalar-

la Sadiye, Nakşibendî, Kadirî, Halvetî ve
Mevlevî tarikatlerinin şeyhleri de hazır bulunmuştu.28 Hatta bunun da ötesinde bazen sembolik de olsa, sefirlerin bile meclise çağrıldığı durumlar olabiliyordu. Nitekim
Kırım konusunun görüşüldüğü 16 Ağustos
1787 tarihli meclise Rusya elçisi de davet
edildi ve göstermelik bir meşveret yapılarak daha önce meclisin görüşüp almış olduğu karar sefire bildirildi.29
Şânizâde Ataullah Efendi, oy vermekten
âciz kalabalıkların meclise katılmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirir. Meşveret konusunda Batı’daki uygulamalardan bahsettikten sonra “Akıl
sahiplerine danışıp doğruyu bulun. Onlara
isyan etmeyin.(İsyan ederseniz) zem edilirsiniz’’ meâlindeki hadîs-i şerîfi de zikrederek meşveretin sünnet olduğunu;
ancak, bu usûlden beklenen yararı sağlayabilmek için öncelikle katılımcıların “erbâb-ı rey ve tedbîr ve ricâl-ı mubâhese
ve ehl-i mükâtebe ve tahrîrden” olmaları
gerektiğini belirtir.30
Meclisin geniş bir katılımla toplanması, burada görüşülen konuların ve önemli devlet
sırlarının nasıl gizli tutulacağı sorununu
gündeme getirir. Konuşulanların meclis
dışına taşmasını ve kararlar üzerinde spekülasyon yapılmasını engellemek, devrin

23 “...bu maddelerde şer’-i şerîfe ve mehâkime dair bir nesne yok ve ulemânın bu maddelerde ve bu meclislerde bulunması dahi iktizâ etmez.
Taşrayı ulemâ ne bilsün, bu maddeler, ricâl-i devlet ve ocaklı işidir. Meştâ-yı hümâyûn, her kande münâsib ise anda olmasını siz BâbıâIî’de
istişare edin” (M. Doğan, Aynı tez, s. 133).
24 “meşveret-i mezkûreye sudûr-i kirâm gelseler re’y cihetiyle bir faideyi müfid olmadığından maada setri vacip olan maslahatın intişarını
mucip olur; gelmeseler sudûrdan ketm olundu deyu kîl ü kali ve iş içinde olanlara sonra ta’riz ve tahtieyi müntec olur...” (A. Cevdet Paşa,
Tarih, IV, 187).
25 A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 187. Meselâ 16 Mayıs 1789 (20 Şaban 1203) günü padişahın huzurunda toplanan ve gündemi barışı konuşmak
olan meşveret meclisine askerî yetkililer çağrılmamıştı. Katılacakların listesi bir gün önceden padişaha gitmiş ve padişah bu durumu görünce
bunun doğru olmadığını, askerî yetkililerin meşverette bulunması gerektiğini, ancak onların yanında da barışı konuşmanın doğru olmadığını
bildirdi. Bunun üzerine askerî yetkililer meşverete çağrıldı, ama gündem değiştirildi. Barış konusu gündemden çıkarıldı (A. Cevdet Paşa,
Tarih, IV, 289).
26 Şânizâde, Tarih, IV, 2.
27

Ahmet Mumcu, Divan-i Hûmayun, Ankara 1986, s. 160

28 Mehmed Esad, Üss-i Zafer, s. 207.
29 F. Sarıcaoğlu, Aynı eser, s. 210-211.
30 Şânizâde, Tarih, IV, 2-3.
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yöneticilerinin en önemli meselesiydi. Sadrazam her meclisten sonra konuşulanları ve devlet sırlarını dışarıda söz konusu
etmemeleri ve kesinlikle saklamaları hususlarında katılımcıları uyardığı gibi, bazen yeminle,31 bazen tehditle32 ve bazen
de bedduayla bunu sağlamaya çalışırdı.33
Buna rağmen Cevdet Paşa’nın deyimiyle
bazı boşboğazların ve Sultan I. Abdülhamid’in ifadesiyle olur olmaz makûlesinin
ötede beride mecliste görüşülen konuları açıkladıkları ve önemli devlet sırlarının
düşmanın eline geçtiği görülür.34 Bu mahzuru ortadan kaldırmak konuşulanların
gizli kalmasını sağlayabilmek için bazen
padişahın hatt-ı hümâyûnu gerekebilirdi.35 Hatta Sultan I. Abdülhamid bu sorunu
çözmeye yönelik olarak 1783’te yayımladığı bir fermanla meşveret meclislerine
üst düzey devlet görevlilerinin katılması
esasını getirmesine rağmen,36 yukarıda da

söz konusu edildiği gibi, meclislere katılan
kişiler görüşülen konuya göre değişebildiği için bunu her zaman sağlamak mümkün
değildi. Dolayısıyla meclise katılacak kişilerin seçimi ve konuşulanların gizliliği hemen
her meclis toplantısı için önemli bir sorun
olarak kalmaya devam etti. Ele aldığı konunun önemine göre meclisin bazen birkaç
gün art arda toplandığı olurdu.37 Mâli buhranı görüşmek amacıyla birkaç kere toplanıp soruna çözüm üretemeyen üyeler neticede çareyi kendi aralarında para toplayıp
hazineye yardım etmekte buldu.38 Meclis
bazen herhangi bir karara varamadan dağılabilir;39 padişah, böyle durumlarda şöyle veya böyle bir karar alması için meclise
müdahale edebilirdi.40
Meclisin toplandığı belli bir mahal yoktu.
Toplantı, tersanede,41 sarayda, Bâbıâlî’de,
sadrazam42 veya şeyhülislâmın konağında, kapudan paşanın divânhanesinde, ağa

31 A. Cevdet Paşa, Tarih, III, 35-36.
32 “Sadrazam cümleye hitap edip işte cümle ittifakıyla bu senet Moskoflu’ya verilecek, lakin bugün, yarın, on gün sonra verilir; her ne vakit verilir ise
verilir. Ol-vakte dek şu meclisi odadan taşra mahalde her kim tefevvüf eder ise hakkında kazası vardır. Zira şimdiye dek vaki olan mecalisi ertesi
gün ecnebîlerden işitiyoruz, bu lâyık-ı hak değildir deyicek cümlesi tefevvüh etmemeğe taahhüt eylediler. Topçubaşı ağa dahi her kim bu meclisi
gayri mecliste lisana alır ise Allah kahreylesin deyu inkisar eyledi. Ba’dehu Fâtiha okunup meclise hitam verildi” (A. Cevdet Paşa, Tarih, III, 47).
33 A. Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 99.
34 A. Cevdet Paşa, Tarih, III, 35-36. Bu konuda I. Abdülhamid’in yayımladığı hatt-ı hümâyûnun sureti:
“Benim vezirim, Gayri bu düşmanın cevabına mümâşat mahzuru derkâr ve olmaz denildikde dahi sefer tahakkuk eder ne tedbir olunur
ise yine arz edesin. Ben size hezârbe-hezâr kere yazdım, olur olmaz makûlesini dâhil-i meşveret ettirmeyin deyu. Âher kâr iş ayan oldu.
Bizim devletimizin yadigârlârı düvel-i Nasara’nın ricalleri gibi devletimize hayırlı degildir. Zâhirde meclis-i şûrâda olan cevapIarı mecmuu şâyi
etmiştir. Şimdi ne gûna tedbire muhtaç ve mersum elçiye ne cevap verilmeli, iş bundadır ve haberi matlubumdur” (s. 332).

35
36

37

38
39
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41
42

Bu konuda hayli dertli olan I. Abdülhamid, sık sık meşveret üyelerini uyarırdı. (F. Sarıcaoğlu, Aynı eser, s . 67, 114, 168). Ayrıca meşveret
meclislerinin bu düzensizliğinin, kardeşi III. Mustafa döneminden beri âdet hâlini aldığını belirtir (F. Sarıcaoğlu, Aynı eser, s. 67). Padişahın
meşveretten sonra üyelere yemin ettirilmesine dair diğer bir isteği için bkz. A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 188. Sadrazamın meclis üyelerine
yemin ettirmesine ve konuşulanları ifşa etmemeleri hususunda korkutmasına rağmen, alınan kararın Rusya ye Avusturya tercümanlarının
kulağına gitmiş olmasına dair ilginç bir örnek ve yorumlar için bkz. A. Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 170-172.
A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 187-188.
A. Cevdet Paşa, Tarih, II, 243. Vâsıf bu sorunu şu cümlelerle dile getirir: “...alenen meşveretler zâhir-bi-nân-ı avâm beyninde bî-ma’nâ hudus-ı
erâcife sebeb olacağından gayri ketmi vücûb derecesinde olan serâir-i Devlet-i Âliye münteşir olacağı nezd-i düstûrîlerinde muhakkak ve
mukarrer olmakdan nâşi bu makûle müzâkeresi iktizâ eden mevad fi-mâ-ba’d a‘yân-ı devlet ve erkân-ı saltanat ile ba’de’l-mağrib Neşâtâbâd’da heyet-i münekkire ile hâzır oldukları halde müzâkere olunmak...” (A. Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 7-8).
Rum isyanı dolayısıyla toplanan meşveret meclisi, üç gün üst üste (Şanizade, Tarih, IV, 201); yine Rusya’nın ileri sürdüğü teklifleri görüşmek
ve savaş veya barışa karar vermek üzere şeyhülislâmın konağında 9 Şubat 1812 (25 Muharrem 1227) tarihinde yapılan meşveret meclisi de
üç gün ara vermeksizin toplanmıştı. (A. Cevdet Paşa, Tarih, X, 17).
A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 156.
A. Cevdet Paşa, Tarih, X, 18; XI, 186-187; Şânîzâde, Tarih, İstanbul 1284, IV, 155-157.
Nitekim II. Mahmud, 9 Şubat 1812’de (25 Muharrem 1227) üç gün üst üste toplanıp savaş veya barış konusunda bir karar alamayan meclise bir hatt-ı
hümâyûn göndererek barış yapılacaksa buna dair bir mazbata kaleme alıp mühürlesinler, eğer savaşılacaksa bunun da gerekçesini ittifakla yazarak
bildirsinler diyerek bir karara varmaları gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Rusya ile savaşın devamı kararlaştırıldı. (A. Cevdet Paşa, Tarih, X, 17-20).
Şânizâde, Tarih, IV, 156
Enver Z. Karal, Osmanlı Tarihi, VI, 117.
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kapısında43 veya padişahın huzurunda olabilir; devlet merkezinde yapılanların dışında, sefer zamanlarında ordu komutanının
bulunduğu yerde de toplanabilirdi. Ordu
komutanı, önemli kararları seferde bulunan askerlerin ve devletin ileri gelenleriyle
meşveret ederek alırdı.44 Bâbıâlî’de sınırlı
sayıda üyenin katıldığı toplantılar genelde
sadaret kethüdasi odasında yapılır;45 sadrazam, sadaret kethüdası, reisülküttap,
çavuşbaşı, defterdar ve diğer bazı bürokratların katılımıyla gerçekleşen ye meşveretçik denilen bu toplantılara ulemâ ve
ocak ağaları katılmazdı.46
Toplantı yeri, mecliste durumu ele alınacak
ve tartışılacak olan bir müessese de olabilirdi. Nitekim tersanenin vaziyetinin müzakere edileceği meclis, yerinde incelemeler
yapabilmek amacıyla burada toplandı.47
Görüşülecek husus, kamuoyuna mal edilebilecek ve halkın yardımını gerektirecek
kadar önemli ve geniş kitleleri ilgilendiren
bir konu olduğunda meclis İstanbul’daki camilerden birinde de toplanabilirdi.
Nitekim Osmanlı-Rus savaşı esnasında
Hezargrad’la Silistre kalesinin düşmesi
ve Rus komutanın “Rusya’nın şartlarının
kabul edilmemesi durumunda İstanbul’a
gelip barışı orada yaparım” tarzındaki sert
mektubu üzerine, II. Mahmud, bu durumun
halka bildirilmesi ve soruna milletçe bir çözüm bulunması için 24 Haziran 1810’da
(21 Cemaziyelevvel 1225) Fatih Camii’nde
umumî bir meşveret toplanmasını istedi. Padişah meclise gönderdiği hatt-ı
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hümâyûnla halkı gazâya davet etti ve mecliste alınan cihad kararı ertesi gün bütün
ülkeye duyuruldu.48
Padişahın huzurunda yapılan toplantılara
katılacak olan üyelerin listesi ve gündem
bir gün önceden padişaha sunulur; üyeler
meclis günü toplu halde ve alayla padişahın huzuruna çıkardı. III. Selim’in huzurunda 16 Mayıs 1789 (20 Şaban 1203) tarihinde yapılan böyle bir meşveretin düzeni
bu gibi meclislerin yapısı hakkında bir fikir
vermektedir. Meclis tertibi şu şekildeydi:
Padişahın sağında sırasıyla sadaret kaymakamı, reisülküttap vekili, alt kısmında
sekbanbaşı, valide kethüdası, defterdar
vekili ve diğer rikâb memurları; solunda
şeyhülislâm, reisü’l-ulemâ, diğer ilmiye
mensupları, yeniçeri ağaları, eminler, kapıcılar kethüdası ve şehremini yer almakta
ve hepsi bir daire oluşturmaktaydı. Padişahın müsaade etmesi üzerine katılımcılar yerlerine oturdu; sadece reisülküttap
vekili, sadaret kaymakamının arkasında ve
çavuşbaşıyla teşrifatî ise padişahın karşısında usûl gereği ayakta kaldı. Padişahın
işareti üzerine karşısına gelen reisülküttap vekili daha önce hazırlanan gündemi
okuduktan ve padişahın izahat istemesinden sonra meşveret başladı.49 Meşveretin
tamamlanmasından sonra dualar50 yapılır
ve fâtiha okunarak meclise son verilirdi.51
Meşveret meclisi zamanla daha düzenli
olarak toplanmaya başladı; katılacak kişiler ve toplanma günleri de belirginleşti. O

HH, nr. 16248.
Selânikî, Aynı eser, I, 82, 207; II, 510; M. Doğan, Aynı tez, s. 132.
A. Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 101, 189, 268; A. Cevdet Paşa, Tarih, III, 53; IV, 157.
M. Doğan, Aynı tez, s. 130-31
Şânizâde, Tarih, IV, 156.
A. Cevdet Paşa, Tarih, IX, 180-181. Yine yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Bektaşilerin durumunu görüşmek üzere yapılan meşveret
meclisi, Bâbûssaade dahilindeki camide toplanmıştı. (Mehmed Esad, Üss-i Zafer, s. 207 vd.).
49 Bu toplantı sarayda Revan Köşkü’nde yapıldı. (A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 289-290). Padişahın huzurunda toplanan diğer bir meşveret meclisi
için bkz. A. Cevdet Paşa, Tarih, VII, 28-29.
50 Selanikî, Aynı eser, II, 468.
51 A. Vâsıf Efendi, Aynı eser, s. 99; A. Cevdet Paşa, Tarih, III, 47; VII, 29.
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dönemin tanığı olan Olivier, meclisin, sadrazam, şeyhülislâm, sadaret kethüdası, reisülküttap, defterdar, tersane emini, çavuşbaşı, çelebi efendi,52 iki eski reisülküttap ve
iki eski defterdardan oluştuğunu belirtir.53
Ancak, meclis toplantılarına umumiyetle
sadrazam, şeyhülislâm, kapudan paşa, yüksek dereceli ulemâ ve ricâl ile ocak ağaları
katılıyorsa da;54 yukarıda da belirtildiği gibi,
görüşülecek konunun durumuna göre üye
sayısı artabilir veya azalabilirdi.55
Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, ele
alınan konuların şer’îliği hususunda fikir
beyan eden ve fetva veren şeyhülislâm ve
ulemânın mecliste hayli yüksek bir nüfuz ve
etkinliği vardı. Ulemânın devlet işlerindeki
bu etkinliği II. Mahmud’un ölümünden sonra yavaş yavaş azaldı. Meclis, bu gelişimine
paralel olarak pazartesi ve perşembe olmak
üzere haftada iki gün toplanmaya başladı.
Söz konusu iki günde, topçu, humbaracı
ve lağımcı askerlerinin talimleri olduğu ve
bu yüzden ocak ağaları meşverete katılamadıkları için toplantı günleri pazar ve salı
olarak değiştirildi.56 Görüldüğü gibi, önceleri

gerektiğinde toplanan meclis, zamanla kurumlaşarak daimî bir meclis halini aldı.
II. Mahmud da meşveret meclislerini I. Abdülhamid ve III. Selim gibi, gayet yararlı ve
fonksiyonel bir şekilde kullandı. II. Mahmud,
özellikle 1836’dan itibaren devletin merkezî yapısında yapmış olduğu reformlarla
ve kurduğu yeni nezaretlerle Avrupaî bir kabine sistemi görüntüsü yarattı; ayrıca daimî
meclisler kurarak alt kademelerdeki yöneticilerin de karar alma mekanizmalarında yer
almalarını sağladı. Üst düzey görevlilerin bir
araya gelmesiyle oluşan meşveret meclisinden meclis-i vükelâya, yani modern hükümet yapısına tedricî bir geçiş yaptı. İsimlendirmekteki aynılık iki meclis arasındaki söz
konusu ilişkiyi açık bir biçimde ortaya koyar.
Nitekim meşveret meclisini nitelemek için
kullanılan meclis-i hâs ve meclis-i meşveret
isimleri, aynı zamanda meclis-i vükelâ için
de kullanılmaktaydı.57
II. Mahmud’un başlattığı bu çabalar, daha
sonra tahta geçen Sultan Abdülmecid ve
müteakip padişahlar dönemlerinde de sürdürüldü. Öte yandan daimî meclislerin kurulması, zaman zaman olağanüstü meşve-

52 Olivier’in verdiği bilgiye göre bu şahıs irad-i cedid defterdârı olmalıdır. (Türkiye Seyahatnamesi, Çev. Oğuz Gökmen, Ankara 1977, s. 154).
53 Olivier, Aynı eser, s. 153. Olivier, meclis üyelerinin memleket meseleleri üzerinde görüş alışverişinde bulunacak yerde, birbirleriyle
uğraştıklarını ve bu yüzden meclisin kurulmasından sonra işlerin daha da kötüleştiğini yazar (s. 155)
54 3 RA 1227 (17 Mart 1812), HH, nr. 14160; nr. 16248. “Şûrâ’ya memur rical...” (Mehmed Esad, Üss-i Zafer, s. 207).
55 İzmir ve Manisa civarında çıkan karışıklığın görüşüleceği meclise, güvenliğe dair bir konu olduğundan dolayı yeniçeri komutanlarından daha
fazla kişinin katılması istendi (HH, nr. 16248).
56 Bu hatt-ı hümâyûnda meclisin toplanma yerleri de Bâbıâlî ve şeyhülislâmlık olarak zikredilir (HH, nr. 16297). Tarihi muhtemelen 1838 olan
bir başka belgede de meclisin bazen şeyhülislâmlıkta toplanması gerektiği belirtilir. (Cevdet, Dahiliye, nr. 6781).
57 A. Akyıldız, Aynı eser, s. 180.
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ret meclislerinin toplanmasını engellemedi.
Devletin sıkıntıya düştüğü dönemlerde58 ve
olağanüstü durumlarda,59 yine sorumluluğu
daha geniş kitlelerle paylaşmak adına meşveret meclisleri toplandı. Bunların sonuncusu, Paris Antlaşması’nın imzalanıp imzalanmaması konusunu müzakere etmek üzere
Damad Ferid Paşa tarafından toplantıya
çağrılan ve 22 Temmuz 1920 günü padişah
Mehmed Vahideddin’in huzurunda toplanan saltanat şûrâsıdır.60
Meclis-i meşveret, yazının başlığından da
anlaşılacağı üzere, bir veya birkaç kişinin
kararıyla uygulamaya konamayacak derecede önemli konuları görüşmek, sorumluluğu mümkün mertebe geniş bir tabana
yaymak ve alınan karara meşruiyet kazandırmak amacıyla toplanırdı. Bu husus belgelerde “umûr-i muazzamadan olmağla
re’y-i vâhid ile kat’ olunamayıp bervech-i
irade-i seniyye bir meşveret-i hâssaya tevakkuf eylediği”61 veya “rey-i vâhid ile kat’
olunur mevaddan olmamağla meclis-i
meşverette ittifak-ı ârâ ile kadar verilir”
şeklindeki62 cümlelerle belirtilir. Önceleri
zaman zaman olağanüstü hallerde ve gerektikçe toplanan meşveret meclisi, özellikle 18. yüzyıldan itibaren devletin gerek
mahallî eşrâfa (âyan) karşı içte, gerekse
özellikle Rusya’ya ve diğer devletlere karşı
dışta yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar nedeniyle alınacak bazı kararların sorumluluğunu padişah ve merkezdeki birkaç üst düzey

yöneticinin üzerinde bırakmak yerine, daha
geniş güç gruplarına yaymak suretiyle hem
sorumluluğu onlarla paylaşmak hem de
onlardan gelebilecek tepkileri bertaraf
etmek amacıyla devreye sokuldu. Ayrıca
kullanım alanı da idarî, malî, siyasî ve sair
konulara kadar gittikçe genişledi.
Değişik güç odaklarının temsilcilerinin
mecliste bulunup alınan kararlara ortak
edilmesi, özellikle devletin düşmanlarına
karşı yürütmekte olduğu savaşlarda onların desteğini almak ve onlarla beraber bu
mücadeleleri yürütmek açısından önem
arz etmekteydi. Bu noktada meclis kararlarının meşruiyetinde ve alınan kararların
dine uygunluğu konusunda görüş bildiren
ve önemli bir rol üstlenen ulemânın meclisteki konumu ve temsili de önem kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ve genel
olarak incelendiğinde ulemânın meşveret
meclislerinde yüksek bir temsile ve nüfuza sahip olduğunu görüyoruz.63 Bunun en
önemli nedeni, alınan kararları halka anlatacak veya kararlara muhalefet edebilecek
kesim olan ilmiye mensuplarının işin içine
sokularak hem sorumluluğu paylaşma,
hem de böylece işin içine çekilen ulemâ,
yani halkla daha iç içe olan bir kesim vasıtasıyla mesajın halka ulaşmasını sağlama
isteğiydi. Ayrıca ulemânın reyi, alınan kararların halkın gözünde meşruiyetini sağlamak için hem gerekli hem de yeterliydi.

58 Meselâ 1876’da meşrutiyet tartışmaları için 8 Haziran’da (15 Cemaziyelevvel 1293) Şeyhülislâmlıkta geniş bir meşveret meclisi toplandı (İsmail
Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1961, IV, 280, 284).
59 1877’de İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda alınan kararlar Osmanlı hükümetine bildirilince, bunların müzakeresi için Bâbıâlî’de bir
rivayete göre 240, bir diğerine göre de 300 kişinin katıldığı bir meclis-i umumî toplandı. Meclise gayri Müslim Osmanlı uyruklulardan da 60 kişi
çağrılmıştı. (İ. H. Danişmend, Aynı eser, IV, 295 vd.).
60 Bu antlaşmayı imzalama sorumluluğunu tek başına üstlenmekten çekinen Damad Ferid, saltanat şûrâsını toplayarak sorumluluğu paylaşmak
istedi. Ancak toplantıda müzakereye izin vermedi ve sadece antlaşmanın imzalanıp imzalanmamasını oyladı. Neticede Rıza Paşa’nın dışındaki
üyeler antlaşmanın imzalanması yönünde fikir bildirdi .(Cevdet Küçük, “Damad Ferid Paşa”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 438-39).
61 A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 187.
62 A. Cevdet Paşa, Tarih, IV, 188.
63 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ahmet Cihan, Modernleşme Döneminde Osmanlı Uleması (1770-1876), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1994, s.52-82.
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23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi
Binası Üzerine Çekilen İlk Bayrak
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Fransız Devrimi’nin Osmanlı
İmparatorluğu Üzerindeki
Etkisi*
Şerif MARDİN

Fransız Devrimi’nin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki ani etkisi, Devrim’in ideolojisinden çok Fransız hükümetlerinin Osmanlılarla olan ilişkilerinde uyguladıkları
politikalardan kaynaklanmıştır. Devrim’i izleyen on yıllık dönem süresinde, uluslararası alanda, Bonaparte’ın Mısır’ı işgali, Büyük
Britanya’nın Yakındoğu’daki varlığı ve Fransa, Avusturya, Rusya ve Türkiye arasındaki
ilişkilerin gelişmesi gibi oluşumlar ortaya
çıkmıştır. Bunlar o dönemde Osmanlıların
öncelikli konuları arasında yer almışlardır.
Öte yandan, Devrim’in Avrupa’yı hayran
bırakan ideolojik ‘elan’ı (atılım, sıçrama)
seçkin konumlarda bulunan Osmanlılarca
küçümsenmiş ve hor görülmüştür.
Fransız Devrimi’nin ideolojisi İmparatorluğun Müslüman olmayan kesimlerinde yeni
ideallerin gelişmesinde gerçekten de etkili
olmuştur. 1820’lerdeki Yunan Bağımsızlık
hareketi bunun çarpıcı bir örneğidir. Müslüman kesiminde ise aynı düşüncelerin yayılması ve benimsenmesi yavaş olmuş ve
ancak ondokuzuncu yüzyılın ortalarından
itibaren varlığını hissettirebilmiştir. Söz
*

konusu ‘etkiler’i (influences) Fransız Devrimi’nin öncesine kadar götürebileceğimiz
şüphesizdir. Batı Aydınlanması (Western
Enlightenment)’nın genel ikliminden Ortadoğu’ya ve Osmanlı makamlarının onsekizinci yüzyılda gerçekleştirdikleri toplumsal
ve siyasi denemelere kadar, etkilerin izlerini gözlemleyebilmek mümkündür. Ancak
izler çok belirgin değildir ve gösterdikleri
yolu izleyebilmek de güçtür: Göreceli bir
bakış açısıyla, Aydınlanma’nın Osmanlılar
arasındaki etkilerinin onsekizinci yüzyılın
başlarıyla 1860’lar arasındaki dönemde
yer aldığı söylenebilir. Bundan sonradır ki,
Osmanlı’nın Aydınlanma Avrupası’yla karşı karşıya gelmesinin neden olduğu değişiklikleri anlamayı sağlayacak bazı olaylar
kavranabilir.
Anlaşılması gereken husus, 1850’lere kadar Türkiye’de Aydınlanma’nın yayılmasının
Osmanlı aydınlarının Aufklarung fikirleriyle tanışmış olmalarından kaynaklanmış olmamasıdır. Söz konusu yayılmanın sebebi
daha çok, Avrupa’nın kültürel gelişmelerinin dışında kalmış ülkelere Batı Avrupa’nın

İlk yayım yeri: Şerif Mardin, “Fransız Devriminin Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkisi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Çev. Kemal
Berkarda, Cilt: 10, Sayı: 1-3, 1989, ss. 58-76. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi’ne teşekkür
ederiz.
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kendi isteklerini kabul ettirme yolunda
bazı yeni araçlardan yararlandığının farkına
varılmasıdır. Bununla paralel olarak Osmanlıların Aydınlanma Avrupası’na ilişkin
yaptıkları bir tespit de Avrupa’da yeni bir
hayat tarzının varlığı olmuştur. Bu tespit,
huzur ve refah ideolojisinin Osmanlı başkentinde farkedilmeye başlanmasının Türkiye’de ne gibi etkilere yol açtığının da bir
örneğidir. Dikkate alınması gereken son bir
husus da Aydınlanma’nın Türkiye’de neden
olduğu değişiklikler ve Osmanlı-İslam âleminde Batı kökenli akımların, başlangıçta
Osmanlılarca da anlaşılamayan etkileridir.
Matbaa aracılığıyla iletişim ağının geliştiği
bir dünyada Osmanlı yöneticilerini değişmeye zorlayan baskılar da böyle farkedilmeyen güçlerin damgasını taşıyan örnekler
oluşturmuşlardır. Gelişmeler, 1840’larda,
önceki Osmanlı aydınlarından daha geniş
bir okuyucu kitlesine yönelik bir Türk gazetecilik dili’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bilimin ve aklın zaferi’nin tahrik ettiği ilerlemeler arasında yer alan askeri teknoloji ve
örgütlenme, yeni tedavi yöntemleri, coğrafya ve haritacılıktaki ilerlemeler, onsekizinci yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda değişik derecelerde yankı yapmıştır. Batıdaki
bilimsel gelişmelere karşı takınılan olumlu
tutumun yanında, askeri örgütlenmede ve
yönetimde de benzer bir duyarlılıkla yeni
modellerin uygulanmasına çalışılmıştır.
Buna karşılık Osmanlılar kurumsal soyut
düşünceye değer vermemişlerdir. Onsekizinci yüzyılın sonlarında bir Osmanlı büyükelçisi elektrik deneylerini izlemesi için
yapılan bir daveti, böyle çalışmaların boş
hayaller olduğunu düşündüğünden geri
çevirmiştir.
Osmanlılara dürüst davranmak için Batı’nın
bilimsel soyutlama tarzında bir istisna olarak gördükleri bir hususu eklemek gerekir.
Gösterdikleri inat, tabiatla zora dayanan ve
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bedeli ne olursa olsun azami yararı sağlamak uğruna tabiatı bütün sırlarını vermeye
zorlayacak bir ilişki kurulmasını istememiş
olmalarındandır. Tam aksine, Osmanlı’daki
tabiat yaklaşımı tabiatın düzenine uymak
şeklindedir. Aydın bir din görevlisi olan
Tahsin Hoca, 1870’Ierde oksijenin biyolojik etkisini göstermek için bir güvercini cam
kavanoza koyup içindeki havayı boşalttığı
ve güvercinin ölümüne yol açtığı zaman,
ceza olarak sürgüne gönderilmiştir. İslam
değerleri hayvanların ölümüne yol açan
deneyleri reddetmektedir. Batı’nın bilimsel gelişmeleri karşısında Osmanlıların takındıkları tutumun önemli bir diğer boyutu
kendi klasiklerine başvurup bu eserlerin
yeni astronomi, yeni ilaçlar ya da tıbbi teoriler için ne yazdığını belirlemek olmuştur.
Genelde, Osmanlı aydınlarının Batı’nın
düşüncelerine nüfuz etmeye başlamaları,
onyedinci yüzyıldan itibaren savaş meydanlarında pek çok yenilgiye uğramış bir
İmparatorluk’ta temel bir yanlışlığın bulunduğunun farkına varmış olmalarına bağlanabilir. Bunun yanında laiklik hareketinin
yayılmasının da aynı döneme rastlandığı
görülmektedir. Bunun göstergelerinden
biri, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın baş
vezirliği zamanında (1718- 30) (İslam Ansiklopedisi, IX, pp. 234-9), teoloji ve dini
konularında yayımlanmış kitapların sayısındaki azalmadır. İbrahim Paşa’nın iktidar
yılları, Batı’dan ilham alınarak girişilen ilk
reform denemelerine de sahne olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, Aydınlanma’nın ilk etkilerine politikalarında bütün
boyutlarıyla yer vermiş ilk baş vezir İbrahim Paşa olmuştur (Uzunçarşılı, p.522).
Aynı zamanda İbrahim Paşa, yeni yetki paylaşımında Sultan’ı devre dışı bırakma olanağını bulan yöneticilerin de ilkidir. Bu yeni
güç dengesi Bâb-ı Âlî’deki hükümet çalışmalarının özelliğinden kaynaklanmıştır.

Merkezi yönetimdeki görevliler, başında baş vezirin yer aldığı piramidal karakteristikli bir bürokratik yapıyı kurma yoluna gitmişlerdir. Onsekizinci yüzyılın
sonlarına doğru bürokrasi güçlenmeye başlamış ve burada yer alan kâtipler, defterdarlar, evrak tanzimcileri arasından en
önemli reformcular çıkmıştır. Aynı zamanda
burası gelecekteki kapsamlı Tanzimat reformlarının da (1839-76 ) şekillendirildiği
yer olmuştur.
Yaşadıkları askerî yenilgiler döneminde
(1683-99, 1716-18) Batı diplomasisiyle
sıklaşan temaslar ve Devlet görevlilerinin
bu yoldan Batı kurumlarını inceleme konusundaki isteklilikleri, baş vezir başkanlığındaki hükümet personelini askerî erkân ya
da dini hiyerarşiye oranla daha avantajlı bir
konuma kavuşturmuştur. Ayrıca, nispeten
laik bir eğitim görmüş olmaları da onları
yeni liderlik rolüne hazırlayan bir etkendir.
Osmanlı İmparatorluğu’ nda en az iki ana
eğitim sistemi bulunmaktaydı. Bunlardan
biri medrese sistemidir (İslam Ansiklopedisi,

VIII, pp. 71-7). Medrese sistemi, esas itibariyle, İslamî bilimlerin öğretilmesi amacına
hizmet etmiştir. Mezunlarına “Şeriat Doktorları” (Doctors of Islamic Laws) anlamında
ulema denmiştir. Medreselerde çoğunlukla Müslüman kökenli kişiler okumuşlardır.
Daimî ordu olan Yeniçeriler dahil, Devlet
personelinin yetiştirilmesinde paralel bir
yol izlenmiştir (Encyclopaedia Islamica, II,
pp. 1085-91). Medrese mezunları, ehl-i kalem’in (men of the pen) din konusunda serbest fikirli olduklarından kuşku duymuşlardır. Bu kuşku gerçekten de doğrudur; ehl-i
kalemin günlük çalışmalarında uyguladıkları
hukuk düzeni, en az şeriat kadar, emperyal
iradenin ürünü olan laik düzenleyici işlemler
şeklindeki kanunlara dayanmıştır. Bundan
başka, ehl-i kalemin kişisel statüleri öncelikle kanunlarda düzenlenmişti ve dolayısıyla statüleri Sultanın iradesine bırakılmış
olunuyordu.
Osmanlı Devlet erkânının yetiştirildiği
merkez olan Saray Okulu (Palace School,
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Enderun) değişiklikler geçirmiş ve zamanla zayıflamıştır. 1705’ten sonra Müslüman
olmayanlar Okul’a alınmamıştır. Fakat,
benzer bir yetiştirme faaliyeti, nazırlıklardaki ‘bureaux’da sürdürülmüştür. Bu bürolarda ve bunların personelleri arasında Batı
düşünceleri taraftar bulmuştur.
Damat İbrahim Paşa’nın kariyeri bu bürolarda biçimlenmiştir ve Avrupa düşüncelerine yatkınlığı kayda değerdir. Türkiye’nin
böylesine acı yenilgilere uğramasına yol
açmış bulunan sistem hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmaya çalışan Paşa, Batılıların
askeri örgütlenmelerinde yaptıkları değişikliklere Osmanlı devlet adamlarının dikkatlerini çekmeye çalışmıştır.
Söz konusu temayı baş vezirliğinin hemen
başlarında 1718 tarihini taşıyan bir raporda
görmek mümkündür (Unat, 1940). Metin,
öğrenmeye açık bir Osmanlı devlet adamıyla Batılı bir subay arasındaki Dialouge
tarzında kaleme alınmıştır. ‘Barış taraftarları’ diye adlandırılabilecek kişiler, Devlet’in
amaçlarına ulaşmada barışın da en az savaş kadar yararlı bir araç olabileceğine dair
yeni bir tezi savunmaktaydılar. Dialogue’un
bu amaca hizmet etmesi için hazırlanmış
olması büyük bir olasılıktır. Esasında bu,
‘kuvvetler birliği’ne dayanan çağdaş bakış
açısının ilham ettiği bir düşüncedir. Önceden ummadıkları halde, Türk görevliler Batı’daki temasları sırasında bu düşünceyle
karşılaşmışlardır. Bununla birlikte Dialogue’daki tartışmaların çoğunda, Osmanlı
askerî cihazını yenileştirmek için atılması
zorunlu adımlar görüşülmüştür. Konuşulan
konular, Batılı uzmanların Osmanlı devlet
adamlarına Türkiye’nin yaşadığı askerî bozgunlardan kurtarılması için bir süredir yaptıkları önerilerin bir özeti gibidir.
Burada, Osmanlı Devleti’nin askerî gücünün yalnızca askeri reformlarla değil, idarî
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reformlarla da desteklenmesinin ilk örneklerinden biri ortaya çıkmıştır. Aydınlanma’nın mantığına göre, reformların refahın
yaratılmasına ve toplumun olumlu şekilde
harekete geçirilmesine yapacağı katkı, tartışmada eksik kalan husus olmuştur. Dialogue’un kaleme alındığı 1718’le idarî ve
askerî reorganizasyonları hedefleyen geniş kapsamlı politikaların yürürlüğe girdiği
1839 arasında, bazı olaylar, idarî reformlar
yapılması konusunu gündeme getirmiştir.
Belgede yer alan başka bazı yorumlardan,
ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı reformu Tanzimat’ın onsekizinci yüzyıldan gelen esaslar
üzerinde gelişimini tamamlamış bir düşüncenin ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, tanzimat kelimesinin kökü olan ‘nzm’ye
Dialogue’da çeşitli biçimlerde rastlanmıştır.
Kelimenin anlamı ‘düzen’dir. Tartışmada yer
alan Batılı subayın Osmanlı Ordusu’nda
kurmaya niyetli olduğu şey de budur. Yeni
düzen anlayışının Foucauldyen boyutları
çok belirgindir: Batılı subay, Batı ordularında üniforma kullanıldığını ve bunun başlıca
işlevinin piyade erlerinin firarının önlenmesi
olduğunu söylemiştir. Elbette böyle bir ‘düzen’ kavramı Osmanlı anlayışına yabancıdır.
İbrahim Paşa’nın bir başka keşfi de Batı’nın
toplumsal ve siyasi sistemi olmuştur. Baş
vezir, XV. Louis daha henüz küçükken kral
naibi Orleans Dükü’nün hüküm sürdüğü
Court of Versailles’a bir elçi göndermiştir.
Diplomat, 1720 yılında döndükten sonra,
İbrahim’e ayrıntılı bir rapor sunmuştur. Hem
böyle tam yetkili bir elçiye, hem de böyle bir
göreve ilk defa rastlanmaktaydı (Veinstein,
1981, p.22).
Elçinin sunduğu rapora bakıldığında, Fransa’daki günlük yaşantının ayrıntılarına duyduğu ilginin ve teknik yeniliklerin yarattığı
hayranlığın derecesi görülmektedir. Sultan’a sunulmak üzere kendisine verilen
Cassini’nin astronomi tablosu, daha sonra

aynı yüzyılda Türkçe’ye çevrilecektir. Fakat
raporda, aynı zamanda Versailles’daki ve
Fransız toplumundaki değerleri renklendiren mutluluk arayışı, rahatlık, ‘tatlı bir hayat’ anlayışı defalarca işlenmiştir. Mahmut
Efendi’nin kelimeleriyle, ‘Dünya (İslam’a)
inanmışların hapishanesi, kâfirlerin ise
cennetidir’.
Kısa süre sonra İstanbul’da ‘cennet’ kurulmaya çalışılacaktır. Damad İbrahim Paşa’nın
on yıllık iktidar dönemi Fransız sivil toplum
değerlerinin Osmanlı orta sınıfına tanıtılması konusundaki kararlılığı göstermiştir.
Paşa’yı eleştirenler, Osmanlı orta sınıfındaki önemli sıçramayı lükse düşkünlük ve
dünyevi hayata bağlanma olarak karakterize etmişlerdir. Baş vezirin günümüzdeki
şöhreti hâlâ çağdaşlarının yargısının izlerini
taşımaktadır. Onlara göre, İbrahim Paşa’nın
reformları pahalıya patlamış ‘çılgınlıklar’dır.
Mimari programında, Sultan III. Ahmed’in
geçici arzularını tatmin etmek için, bazı sarayların inşa edilmesine yer verdiği doğrudur. Ama bunun yanında, şehrin harabeye
dönmüş pek çok güzel yapısının restorasyonu ve kamu binalarıyla parkların inşa edilmesi de sağlanmıştır. Parklar sosyal yapının
değişmesinde ve Osmanlı dünyasının günlük hayatına dışarı boyutunun yerleştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. İbrahim
Paşa, toplumsal denetimin geliştiği düşüncesiyle, yerel tekstil üretimini artıracak fabrikalar da kurdurmuştur· (Uzunçarşılı, 1983,
p. 574-558). Fabrika kurma girişimlerinde
Colbertian merkantilist etkilerinden esinlenilmiştir. Sanatçılar ve İstanbul pazarındaki
tacirlerin yükselişini sağlayan bu ideolojik
yapı, sonunda İbrahim Paşa’nın hayatına
mâl olmuştur (Aktepe, 1958).
Geçmişe bakıldığında anlaşılmaktadır ki,
tutumluluk üzerine kurulmuş bir hayat tarzının terkedilmesi ve alt sınıfların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir ekonomi

sistemine geçilmesi pazardaki insanlarca
tepkiyle karşılanmıştır. O çağın İstanbul’unda neler olduğunu anlayabilmek için günümüzdeki bazı sosyalist rejimlerde yaşananlara bakılmalıdır. Bu ülkelerde de, ayrıcalığı
bulunmayan alt kesimlere hitap edecek bir
pazar ekonomisine yöneliş olmuş ve tahribata yol açmıştır. İbrahim Paşa’nın yönetimi,
Osmanlı ülkesine burjuva hayatının değerlerinin yerleştirilmesini amaçlayan başarısız bir deneme olarak nitelendirilebilir. Denemenin Aydınlanma’yla dolaylı bir ilişkisi
bulunmaktadır. Chardin resimlerinde görülen yerel rahatlıkların Chardin’in çağındaki
entelektüel iklimle nasıl bir bağı varsa, söz
konusu denemenin Aydınlanma’yla dolaylı
ilişkisi bulunduğu düşünülebilir.
Mehmet Efendi’nin Fransa’daki görevinin
doğurduğu sonuçlardan biri Osmanlı İmparatorluğu’na matbaanın girişidir. Sonradan Müslüman olmuş İbrahim Müteferrika
ile birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk
matbaanın kurulması için izin alan (17279) kişi Mehmet Efendi’nin oğlu Sait Efendi’dir. Müteferrika’nın bastığı kitaplardan
Usul-Hikem fi Nizam ul-Umem (1731) Osmanlıların üzerinde durması gereken Batı
ulus devletlerinin askerî ve idarî esaslarıyla
ilgili bazı hususları içermekteydi.
Batı’yla diplomatik temaslar onsekizinci
yüzyılın geri kalan bölümünde de sürdürülmüştür. Avrupa ziyaretleri sıklaşmıştır.
Elçilerin hazırladıkları kapsamlı raporlarda, Avrupa’nın materyal ve teknolojik ilerlemelerine yapılmış pek çok atfa rastlanmaktadır. Mehmet Efendi’nin (1730?- 6)
Leiden akademisi ve planetaryumu hakkında verdiği bilgileri (p. 67) ve kendisiyle
aynı ismi taşıyan bir başka elçinin Viyana
Gözlemevi’ndeki statik elektrik çalışmaları hakkında aktardıklarını, bunlar arasında
sayabiliriz. Yine elimizde, Derviş Mehmet
Efendi’nin 1755 yılındaki Rusya ve Ahmet
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Resmi Efendi’nin Viyana görevlerine ilişkin raporlar mevcuttur. Resmi Efendi 1767
yılında Prusya’daki görevini tamamlayıp
yurda döndükten sonra, Modern Coğrafya
(p. 618) adlı bir kitap da yazmıştır (Uzunçarşılı, 1983, p. 617). Silahtar İbrahim Paşa’nın 1771-5 yılları arasında Rusya’yla olan
ilişkileri anlatan raporları da günümüze
ulaşanlar arasındadır. Belgede, St. Petersburg’daki müze, köprüler ve yollar, zooloji
bahçesi, Peterkof Sarayı, tersaneler, gümrük sistemi, vergi maliyesi ve posta organizasyonuna değinilmiştir. Bu yanılgı belgelerinin en ilginçlerinden biri, Ratip Efendi’nin
Avusturya İmparatorluğuna ilişkin (17912) ayrıntılı açıklamalarıdır. Ratip Efendi’nin
daha tehlikeli etkinliklerde bulunduğunu
da ileride göreceğiz.
Fransız Devrimi’ne rastlayan yıllarda görevlendirilmiş elçiler, Mehmet Raif Efendi,
Moralı Seyyid Efendi (Fransa, 1789) ve Galip Efendi’dir (Fransa 1802).
Avrupa’da onsekizinci yüzyıldaki bazı bilimsel ilerlemeler Osmanlı İmparatorluğu’nda derin izler bırakmıştır. Fransa’ya
gönderilen elçilerden Mehmet Efendi’nin
oğlu, şifalı ilaçlar, botanik ve zooloji sözlüğü hazırlamıştır. (Uzunçarşılı, 1983, p.
532). Paracelsus Osmanlıca’ya çevrilmiştir
(p. 530). Vesim Efendi, ‘eski’ ve ‘yeni’ tıbbı
karşılaştıran kısa bir çalışma hazırlamış ve
bir Macar metninden derlediği ilaç formüllerini Türkçe’ye el yazması şeklinde aktarmıştır. (1759?, 1781?) (p. 531). Boerhave’ın
‘Aforizmalar’ı 1771’de çevrilmiştir (p. 537).
Matematik alanında, Türk matbaacılığının
kurucusu İbrahim Müteferrika, Keller’in
‘Cosmography’ eserini çevirmiştir. Aynı
yüzyılda, daha sonraları Lalande tabloları
(p. 537) ve 1770’de Cassini’nin astronomi
tabloları çevrilmiştir (p. 537). Bütün bu çalışmalar el yazması biçiminde olduklarından etkileri sınırlı kalmıştır. Basılmamalarını
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gerektirmiş bazı faktörler olmalıdır. Engelleme belirtilerinden biri, 1770’Ierde kuruluşunu takiben, Batı devlet modeli, genel
coğrafya, İslam ve dünya tarihi konulu bir
düzineye yakın kitap yayımladıktan sonra,
Müteferrika’nın çalışmalarının yavaşlamış
olmasıdır. Matbaa 1800’den sonra canlandırılabilmiştir. 1729-1839 arasında yaklaşık
400 kitap basılmıştır. Asıl çarpıcı olan husus onsekizinci yüzyılda yapılmış Osmanlı
bilimsel çalışmalarının Arapça yazılmış bazı
bilimsel tretelerin Türkçe’ye çevrilmesinden ibaret kalmış olmasıdır. Arapça metinler el yazması formunda olduklarından,
bunlardan daha önceleri pek söz edilmemiştir. Osmanlı entelektüelleri Batı’daki
bilimsel gelişmeler hakkında genel bir bilgi
sahibi olduklarından, muhtemeldir ki, Avrupanın sürekli biçimde yoğunluğu artan
bilimsel aktivitelerine, kendi kültürlerinde
var olan bilgi birikimini artırmaya çalışarak
ulaşmak istemişlerdir.
Damad İbrahim Paşa’nın modern toplum
mühendisliği alanındaki denemelerinin başarısızlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç
silinmeyecek izler bırakmıştır. Batı kültüründen ve teknolojisinden aktarmalar yapılmaya devam edilmiş olmakla birlikte,
çabalar temkinle ve gizlice gerçekleştirilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla, Batı fikirlerini
Osmanlı Devleti’ne ulaştıran kanal onsekizinci yüzyıl boyunca artık masonluk olmuştur. Resmî reformlar, Osmanlı askerî
örgütlenmesinin yenilenmesi önceliği üzerinde yoğunlaştırılmamıştır. Batı’nın askerî
teknolojisinin ve diplomatik iletişim ağının
oluşturduğu bütünlük karşısında dayanamayacaklarını 1774’te açıkça anlayan Osmanlılar, seçeneklerini yeniden değerlendirmek durumunda kalmışlardır.
Bu bağlamda, Fenerli (phanariot) Rumlar,
Batı düşüncelerinin ‘tellal’lığını (broker) yaparak ağırlıklarını artırmaya başlamışlardır. Genel olarak denilebilir ki, Aydınlanma
Çağı’nın düşüncelerinin Osmanlı İmpara-

torluğu’na aktarılmasında Batı’yla bağlarını
koruyan Sultan’ın Osmanlı tebaı önemli bir
aracı olmuştur. Bunlar arasında Fenerli adı
verilenler başta gelmişlerdir. 1453 yılında
İstanbul’un fethinden sonra da şehir Ortodoks Patrikliği’nin merkezi olma özelliğini
korumuştur. Bazı eski Bizanslı aileler, şehrin Fener (phanar) adı verilmiş bir semtinde
yaşamaya devam etmişlerdir (Encyclopaedia lslamica 2, II, p. 880). Bu ailelere Fenerliler (phanariots) denilmiştir. Hristiyan
dünyası ile ilişki içinde bulunmaları nedeniyle Devlet için değerli iletişim ve haber
alma kanalları oluşturmuşlardır. Chios’lu
bir Rum olan Alexander Mavrokordato’nun
Panayotis Mamonas’ı, daha 1669’da Divan-ı Hümayûn (Imperial Divan)’un baş
çevirmenliğine atanmıştır (İslam Ansiklopedisi, IV, pp. 548-9). Sonuçta Bâb-ı âlî’nin
baş çevirmenliğine kadar yükselmişlerdir.
Yukarıda sözü edilen aileler erkek çocuklarını eğitimleri için daima Avrupa’ya
göndermeyi tercih etmişlerdir. Bu kişilerin Türkiye’ye döndüklerinde orada almış

III. Selim’in Yabancı Elçiyi Kabulü

oldukları Aydınlanma kültürüyle devlet
yöneticilerini etkilemiş oldukları düşünülmektedir. Alexander Mavrokordato Bolonya’da Harvey’in 1664’te yaptığı bir çalışmadan esinlenerek kan dolaşımı hakkında bir
tez ileri sürmüştür (Veinstein 1981, p. 18).
Bir başka Fenerli Dimitri Cantemir (16731723), Türk müziği için nota tasarlamak (yahut unutulmuş bir sistemi geliştirip tamamlamak) konusuyla uğraşan ilk kişi olmuştur
(İslam Ansiklopedisi, VIII, p. 685). Defalarca
Eflâk ‘Voyvoda’lığı görevinde bulunan ve çok
saygı duyulan bir Fenerli olan Constantin
Mavrokordato, 1736-1741 yılları arasındaki
üçüncü yöneticilik döneminde (Uzunçarşılı,
1983, p. 52) bir dizi emirname (ordinance)
yayımlamıştır. Yalnızca Eflâk’ta uygulanan
bu emirnameler Avrupalılar tarafından bir
anayasa taslağı şeklinde algılanmıştır.
Fenerli aileler parlak dönemlerinde Fener’den çıkarak Boğaz’da büyük evler inşa
ettirmişlerdir. Bir taraftan hayat mekânlarını değiştirmeleri, diğer taraftan siyasi işlerde resmi görevlilerle işbirliğinde

T BMM’nin

Yılı

bulunmaları Osmanlı eliti üzerinde derin
etkiler uyandırmıştır. Bunun bir kanıtı Baş
Vezir Halid Hamid Paşa 1791 yılında “hain”
olduğu gerekçesiyle idam edildiğinde bir
düşmanının yazmış olduğu şiirdir. Şiirde,
Paşa’nın ateist, serbest fikirli, masonluğa
eğilimli olduğu iddiaları, eskiden bir Fenerlinin yanında çalışmış olmasına bağlanmıştır (Uzunçarşılı, 1935, p. 244).
Onsekizinci yüzyılın sonlarında Fenerliler, ulusal otonomi ve özgürlük düşüncelerinin temsilcileri haline gelince Bâb-ı âli
ile ilişkileri de sarsıntı geçirmiştir. Aslında
daha önceden bu fırtınalı ilişkinin işaretleri görülmeye başlanmıştır: Moldavya’nın
yöneticisi Dimitri Cantemir 1711 yılında
Rusya’ya sığınmıştır. Bir grup Fenerli, 1815
yılında, Philike Hetaerea adlı devrimci bir
örgütün kurulmasında ve geliştirilmesinde
rol almışlardır. Moskova, Bükreş, Trieste
ve Doğu Akdeniz şehirlerinde merkezi bulunan örgüt Yunan bağımsızlık hareketine
katılmıştır.
‘Hain’ Halid Hamid Paşa’ya baktığımızda
yine Bâb-ı âli yöneticisinin karakteristik
özelliklerini görürüz: İnanmış bir reformcu
kişilik. 1730’dan itibaren düzensiz bir şekilde uygulamaya konulan reform politikaları
I. Abdülhamid’in hükümdarlığı döneminde
(1774- 89) terkedilmiştir. Söz konusu politikalar 1782’de Halid Hamid Paşa’nın baş
vezirliğe getirilmesiyle canlandırılmıştır.
Padişahın isteksizliği karşısında sabırsızlığa
kapılan Paşa I. Adülhamid’in tahttan indirilerek yerine Şehzade Selim’in getirilmesini
amaçlayan bir komploda etkin rol almıştır. Entrika ortaya çıkarılınca idam edilmiş;
(fakat bu idam sonucu değiştirmemiş ve)
Selim ise daha önceden Avrupa ile bağlantı kurmuştur. Batı reformuna inanmış
genç Şehzade, 1786 yılında gizli ajanı İshak Bey’i Fransa’ya göndererek Avrupa
siyasetindeki ve askerî teknolojisiyle bilim-
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deki ilerlemeler hakkında bilgi edinmiştir.
Ayrıca, ajanı aracılığıyla XVI. Louis’yle de
temas kurmuştur (Uzunçarşılı, 1938, pp.
191-246).
Selim’e Batı’yla iletişim konusunda yardımcı olan bir başka reformcu bürokrat da Ebubekir Ratib Efendi’dir (p. 197).
Şehzade Selim’in III. Selim olarak 1789’da
tahta çıkarılmasıyla birlikte, askerî reform
hareketlerine hız verilmiş, çok sayıda yabancı uzman çalışmalarda görev almıştır.
Bununla birlikte, Fransa’nın meşru temsilcisinin eski monarşik yönetim mi, yoksa
cumhuriyet hükümeti mi olduğu noktasında altı yıl süren tereddüt dışında, 1789
Devrimi’nin Osmanlılar üzerinde başka bir
etkisi olmamıştır.
Devrim’i takiben İstanbul’daki Fransız toplumu kralcılar (royalists) ve Jakobenler
olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bâb-ı âlî,
Thermidor’a (Temmuz 1794) kadar gruplardan hangisini destekleyeceğine karar
verememiştir. Fakat, Jakobenlerin etkinlikleri ve Fransız büyükelçiliğinin bahçesine
‘özgürlük ağacı’ dikmeleri, liberte kavramının Türkçe’ye ilk defa çevrilmesine vesile
olmuştur. Ağaca serbestî ağacı denilmiş
ve özgürlük düşüncesi Türkiye’de ilk defa
serbestî sözcüğüyle tanınmaya başlamıştır
(Beydilli, 1984, pp. 247-314).
1789’u izleyen on yılda Fransız Devrimi’nin
Osmanlıları ne şekilde etkilediğinin kanıtı
Bâb-ı âlî’nin yayımladığı bir bildiride görülebilir. 1799’da Suriye’nin Fransızlarca işgal edilmesi üzerine Fransız anlayışından
esinlenilmiş düşüncelerle Suriyelilere yapılan açıklamada, ‘herkesin insanlık ve insan
olmak bakımından eşit olduğu, kimsenin
başkaları üzerinde bir üstünlüğünün bulunmadığı ve herkesin kendi hayatını yönlendirmeye muktedir olduğu’ görüşü ifade
edilmiştir (Karal, 1938, pp. 108-11).

Belge, Batı düşüncelerinin Osmanlı İmparatorluğu’na hangi dereceye kadar nüfuz
edebildiğini göstermektedir. ‘Herkesin
kendi hayatını yönlendirmeye muktedir
ol(ması)’ ve insanların eşitliğine ilişkin düşünce, Osmanlı’nın tavrındaki değişikliğin
işaretidir. Bu anlayış zamanla geliştirilmiş
ve ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Osmanlı liberal düşüncesinin düsturu haline
gelmiştir.
III. Selim’in hükümdarlığı (1789-1807)
yine tutucuların çıkardıkları bir isyanla son
bulmuştur. Osmanlılar, Selim’in döneminde, esas olarak Batı’nın teknik alandaki
uzmanlığından yararlanmak istemişlerse
de, bu temaslar, dolaylı bazı yansımaların
meydana gelmesini önleyememiştir. İbrahim Paşa’nın ölümüyle (1730) Selim’in padişahlığa getirilmesi arasındaki dönemde
askerî alandaki reform çabaları aralıklı olarak sürdürülebilmiştir. ‘Lâle Devri’ sırasında
topçu subayı yetiştirmek için açılan Matematik Okulu kapatılmış ve 1773’te yeniden
kurulmuştur. 1776 yılında deniz mühendisliği okuluna dönüştürülen kurum, 1794’ten
itibaren kara mühendisliği okulu kimliğini
kazanmıştır (Beydilli, 1983-7, p. 395).
Fransız Devrimi’nin Osmanlı’daki ilk yansımalarını görebilmek bakımından, bu eğitim sistemine göre yetiştirilmiş öğrencilere
ve özellikle bunlardan birine bakmak gereklidir. ‘Küçük’ Seyyid Mustafa (Beydilli,
1983-7, p. 415) bir devlet memurunun oğludur. 1774 doğumlu olan Mustafa 1794’te
Mühendislik Okulu’na kaydolmuştur. Daha
sonra aynı Okul’da öğretmenlik de yapmıştır. Esas olarak III. Selim’in askerî reformlarını savunmak amacıyla 1803’te bir broşür
yayımlamıştır. Bununla birlikte, metinde,
Aydınlanma düşüncelerinin teknik öğretim
yoluyla İmparatorluğa nasıl sızabildiğini
gösteren veriler de mevcuttur. Metin Fransızca olarak yazılmıştır. İçinde Mustafa’nın

yetiştirilmesine ilişkin bazı ilginç ipuçları
bulunmakta ve ayrıca yazarın Aydınlanma felsefesine ne kadar hâkim olduğu ve
o çağda aynen Batı’da öğretildiği şekliyle
dünya tarihi hakkında kayda değer bilgisi
bulunduğu anlaşılmaktadır.
Diatribe de I’lngenieur başlıklı kitaptan
aşağıya aktarılan bölüm, O’nun düşüncelerini ana hatlarıyla açıklamaktadır:
Né a Constantinople, je sentis des la plus
tendra enfance un penchant a l’etude
des sciences et des arts... je serois [sie]
tente d’opirıer contre ces Philosophes
qui refusent d’admetlre des inclinations
innee dans l’homme... Pascal. le faıneux
Pascal, ne peut-il server d’exemple?.. Le
fini des ouvrages et des instrumens [sie]
qui nous viennent de plusieurs contrees de l’Europe en fixant mon attention,
ne me laissa plus en doute sur le centre ou ces sciences, auxqelles je me ‘tois
[sie] consacre pourroient. [sic] se trouver
rassemblees et vivantes; aussi je me suis
forme l’idee de m’en rapprocher, et sans
perdre de teınps, je m’appliquai a l’etude de la languc Francoise [sic] comme la
plus unıverselle... dans peu de temps je
me suis vu en etat de pouvoir feuilleter
les Wolf, les Ozanam, les Bellidor (Beydilli, 1983-7, pp. 448-51).

İyi yetişmiş bir kâtip olan Kethudazade Arif
Efendi’nin önderliğindeki İstanbullu bir aydınlar grubu, Aydınlanma’nın izlerini taşıyan ilk ciddi gruptur. Arif Efendi’nin Beşiktaş semtindeki ‘salon’u (salon) 1820’lerde
bir kısım devlet görevlilerinin matematik
astronomi, felsefe ve edebiyat tartışmaları yaptıkları bir mekân olmuştur. Grubun
mensuplarından tarihçi Şanizade, daha
1815 tarihli günlüklerinde, ‘devlet hizmetkârı’yla ‘tebaın temsilcileri’nden oluşmuş Avrupa’daki konseylerde söz etmiştir (Encyclopaedia Islamica, 2, III, p. 590). Bu noktada,
Arif Efendi’nin mensubu olmakla suçlandığı
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gnostic-sûfi akımla Batı’ya açılma yaklaşımı arasında bir bağlantı görülmektedir.
Sultan II. Mahmut reformlara karşı olduğu
gerekçesiyle 1826’da yeniçeriliği lağvetmiştir. Batı anlamında reform isteyenlerle
yeniçerilerin muhalefeti birbirinden bütünüyle farklı olgular oldukları halde, II. Mahmut her ne şekilde olursa olsun Devlet’in
eleştirilmesi anlamına gelecek yeni çalışmalar konusunda isteksizlik duyduğundan,
sözü edilen grubun ömrü kısa olmuştur.
Batılılaşmaya direnen başlıca örgüt olan
Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla Aydınlanma’nın Osmanlı topraklarında yerleşmesini hedefleyen iki akımın önü açılmıştır.
Birinci akımın kökeni yeni açılmış öğretim
kurumlarıydı. Bunlar arasında Mekteb-i
Tıbbiye-i Şahane (1827), Harp Akademisi
(1834) ve yeni ortaokulların ilk örneklerini
(1839) sayabiliriz. (Unat, 1964, p. 42). Bütün bunlardan daha önemli olanı ise, Quaker, Joseph Lancester (1778-1838)’ın öğretim yöntemlerinin yayılmasıdır. ABD’den
Yunanistan’a aktarılan pedagojik yenilikler
İstanbul Rumları arasında popüler olmuştur (Berkes, 1964, p. 103 ). Sistemin hedefi
‘kitlelere ilköğretimin esaslarını öğretmek
ve okulları sorumluluk sahibi vatandaş olmanın öğretildiği demokratik özgürlüklerin uygulandığı, insanın aydınlatılmasının
ve yetiştirilmesinin sağlandığı, orta öğretimin sunulduğu yerler haline getirmektir’ (p.
102). Türk görevliler, sistemi, ‘profesyonel
bir organizasyonda yetişkinlerin eğitilmesi’ne dönüştürmüşlerdir. Bu hareket aydın
bir Osmanlı toplumunun yaratılmasını sağlayacak bir düzeye ulaşılması için yapılmış
ilk girişimdir.
İkinci reform akımı, onsekizinci yüzyılda
başlatılmış diplomatik iletişimin 1830’larda sürdürülmesi olmuştur. Burada bir
kere daha Avrupa’daki özgürlük, eşitlik,
kardeşlik düşüncelerinin ötesinde Avrupa
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toplumlarının 1830’larda yaşadığı hayatın
başlıca özelliklerini Osmanlı İmparatorluğu’na aktarma düşüncesine rastlanmaktadır. 1840’lardan 1860’ların sonlarına kadar
Batı’nın sivil toplum hayatında yer etmiş
özgürlük ve anayasacılık gibi seçkin düşüncelere derece derece artan bir hayranlık duyulmuştur. Fransız Devrimi’nin Türkiye’yi bu anlamda etkilediğini söyleyebiliriz.
Batı’daki sivil toplum yapısının ilk hayranlarından biri 1837 yılında Viyana elçiliğinde
bulunmuş Osmanlı devlet adamı Sadık Rıfat Paşa’dır. Rıfat Paşa, düşüncelerini yaptığı çeşitli reform önerilerinde dile getirmiştir. Bunu yaparken kimden esinlendiği
tam olarak belirgin değildir. Avusturya’daki
yönetim biçimini onlarca yıl boyunca belirleyen, Metternich’in aydınlanma yönü
ağır basan bir çeşit aydınlanma despotizmi
görüşüdür (enlightened despotism). Öyle
görünmektedir ki Rıfat Paşa önerilerini
hazırlarken bundan etkilenmiştir.
Sadık Rıfat Paşa’nın reform tasarılarının
en önemlisi, ‘Napoleonic’ savaşların sona
ermesinden sonra, Büyük Avrupa Güçleri’nin Avrupa’da yeni bir sistemi uygulamaya koymuş oldukları tespitidir. ‘Civilization’
diye de adlandırılan bu sistem, devletler
arasında barışçı ve dostane ilişkilerin kurulması fikrine dayandırılmıştır. Hedeflenen, savaşın yaralarını sarmak ve herkesin
durumunun iyileştirilmesine çalışmaktadır
(Mardin, p. 1962).
Paşa’ya göre yeni anlayış şöyle bir ilkeden
kaynaklanmıştır: Kişiler günlük çalışmalarının karşılığını azami şekilde alırlarsa o
devlet gelişir. Dolayısıyla bu, ancak keyfi
yönetimden arındırılmış bir yerde yapılabilir. Hangi devlet, insanlarına, hayatlarına
olumsuz müdahalelerde bulunulmayacağına dair güvence verir, tarımı ve ticareti
korursa, Paşa’ya göre o devlet gelişecektir.

Bir devletin gücünü belirlemede topraklarının ve onun üzerindeki egemenlik gücünün büyüklüğü artık ölçü olmaktan çıkmıştır. Her şeyin azami ölçüde yönetime, onun
keyfine bırakıldığı devletlerde ticaret ya
da tarım gelişmeyeceği gibi, hizmetler de
bozulacak, aksayacaktır. Yöneticiler, statülerinin güvencesizliğinin verdiği korkuyla
devleti aldatacaklar, kendi çıkarlarını düşünecekler, rüşvet kabul edecekler ve çoğu
da devlet yönetiminden hınçlarını çıkaracaklardır. Rıfat Paşa’ya göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda olan tam anlamıyla budur.
Osmanlı’ya sinmiş olan güvencesizlik duygusu, Avrupa’da büyük hızla gelişme göstermiş sanatlarda ve zenaatde gelişmeyi
önlemiştir. Öte yandan, yine güvenceleri
bulunmayan devlet görevlileri de rüşvet
alma, insanları ezme ve devlet hazinesini
talan etme yollarına gitmişlerdir.
1839 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda
ilan edilen ilk anayasal belgeyi hazırlayan
Mustafa Reşit Paşa’nın yazılarında da benzer düşüncelere rastlanmaktadır.
Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Palmerston’la yaptığı görüşmenin özetinde, Paşa,
reformdan umduğu sonuçları açıklamıştır.
Ana hatlarıyla üzerinde durduğu noktalarda Aydınlanma felsefesinin etkileri çok
açıktır:
Yeni (devlet) kurum(u) bilgece ve ferasetle
yönetilirken; herkes istikrar üzerine kurulmuş bir sistemin gerçek avantajlarından
yararlanacak, tirani yok olacak, yönetime
duyulan güven artacak, halklar yararlı değişiklikler yapmak için var güçleriyle yarışacaklardır (Bailey, 1942, p. 271).

1839 yılında ilan edilen ilk Osmanlı anayasal belgesi Gülhane Fermanı bu düşünceler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat
Ferman’da cameralism teorilerinin izleri
bulunduğu unutulmamalıdır. Yine Ferman
hazırlanırken örnek alınan (yukarıda da

Mustafa Reşit Paşa (13 Mart 1880-7 Kasım 1858)

sözü edilen) aydınlanmış despotizmin izleri
de görülmektedir. Bu fikirlere göre, toplumsal ve siyasî kurumlarda reforma gitmek zorunluluğu vardır. İstenen sonucun
alınabilmesinde eğitimin yaygınlaşması
büyük rol oynayacaktır. Buna karşılık, yönetime toplumsal katılım konusunda ihtiyat gösterilmiştir.
1840-70 arasındaki otuz yıl reformun Osmanlı toplumunda köklü değişikliklere yol
açtığı bir dönem olmuştur. Eğitim, askerlik, yönetim, vergi, yargı alanlarında yeniden, yapılanmaya gidilmiştir. İslâm hukuku
uzmanları, geleneksel eğitimcilik, yargıçlık,
yöneticilik statülerini bırakmak zorunda
kalmışlardır. Fakat bu reformlar insanlar
için yapılmıştır. Osmanlı Devleti yine bu
dönemde yönetimi altındaki topraklarda
doğan milliyetçilik akımlarıyla karşı karşıya
kalmış; bazı ayrılıkçı hareketlerin başarıya
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Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümâyûn), 3 Kasım 1839
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ulaşmasının yol açtığı karışıklıklarla uğraşması gerekmiştir. 1839 ile 1865 arasında
Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan
yeni bir hareketin sebebi de bu değişikliklere bağlanabilir. Türk reformunu ileriye
götürmek isteyen ve ‘solcu’ olarak nitelendirilebilecek yeni akım, yukarıdan aşağıya
reform yapılmasını reddetmekte ve onun
yerine ondokuzuncu yüzyıl anayasal demokrasisine dayalı politikalar uygulanmasını istemekteydi. Genç Osmanlı Hareketi
adı verilen yeni oluşum 1865 ve 1875 yılları arasında etkili olmuş ve 1876 tarihli ilk
Osmanlı Anayasası’nın, hazırlanmasında
önemli rol üstlenmiştir.
Bu örnekte bir kere daha görüldüğü gibi,
yaşlı devlet görevlileri yerine nispeten daha
genç ve Bâb-ı âlî’de yetişmiş kişiler arasında yeni düşünceler ortaya çıkmıştır.
1840’larda doğmuş yeni kuşak, Türk gazeteciliğini kurmak için büyük uğraş vermiş
ve bununla bağlantılı olarak da ideolojilerinin propagandasını yapmak için gazeteciliği kullanmıştır. Bu kişiler devlet memurluğu ve gazetecilik meslekleri arasında
gidip gelmişlerdir. Genç bir memurken yeni
kurulmuş maliye bakanlığınca Fransa’ya
gönderilen İbrahim Şinasi söz konusu yeni
eğilimin öncüsü olmuştur. Yeni hareketin
çalışmaları Osmanlı başkentindeki paralel
düşüncedeki ve daha geniş bir kitle oluşturan resmi görevlerdeki entelektüeller
tarafından desteklenmiştir. Öncülük görevini de bir kere daha devlet görevlileri
üstlenmiştir. Bu kıdemli devlet adamları
‘ansiklopedicilik’ (encyclopaedism) şeklinde adlandırılabilecek tarzda düşüncelerini
açıklama yolunu seçmişlerdir. Gelişmeleri
değerlendirmede, genç bir memur olduğu
halde ‘ansiklopedist’ hareketin fikir babası durumundaki Şinasi’nin katkılarını çıkış
noktası olarak alabiliriz.

Şinasi 1849- 1853 yılları arasında Paris’te
yaşamıştır. 1859 yılında ilk çalışması olan
bir şiir antolojisini yayımlamıştır. Aynı yıl,
Fransız klasiklerinden derlenmiş. Racine’le La Fontaine’e ağırlıklı yer verilen ve
Fenelon’un Télémaque’ından alıntıların da
bulunduğu Şiir Çevirileri (Translation of
Poems) başlıklı küçük bir kitapçık da çıkarmıştır. Şinasi, arkadaşı Agâh Efendi ile
birlikte 1860 yılında ilk özel Türk gazetesi
Tercüman-ı Ahvâl’in yayımına başlamıştır
(Encyclopaedia Islamica XI, p. 549). Bunu,
kendi editörlüğündeki daha etkili bir gazete olan Tasvir-i- Efkâr izlemiştir. Bir kaç
yıl sonra, 1856’da, muhtemelen siyasî bir
komplonun içinde yer aldığı gerekçesiyle Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmıştır.
Daha sonra hayatının kalan kısmının büyük
bölümünü Fransa’da geçirmiştir.
Şinasi’nin büyük önemi şuradadır ki, nüfuzunun etkisiyle, modernistler (modernists)
o hayattayken iki gruba ayrılmışlardır.
Reformcuların arasında reformist enttellektüeller (reformist intellectual) diye
adlandırılabilecek bir akım oluşmuştur.
Osmanlı Devleti’nin hizmetinde yetişmiş
olmakla birlikte, bu kişilerin, Bâb-ı âlî reformcularından farklı olarak önerecek bir
ideolojileri bulunmaktaydı. İdeolojilerinde
Fransız Devrimi’nin açık izlerini görmemiz
mümkündür. Avrupa’nın doğal hukuk teorileri anlayışını vurgulamak amacıyla, Şinasi, Tasvir-i Efkâr’da, Vattel’in Droit des
Gens adlı eserini ilk yazı dizisi olarak yayımlamayı uygun görmüştür. Böylece Vattel’in
doğal hukukun bütün hukuk kurumlarının
temeli olduğu şeklindeki inancı, Türk okuyucusunun dikkatine sunulmuş olacaktı.
Avrupa’nın parlamenter hükümet sistemi
hakkında bilgi veren makaleler bunu izleyecekti. Nitekim, ‘temsil edilmek mümkün
değilse, vergi ödemek de gerekmez’ (no
taxation without represantation) ilkesini
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açıklayan bir makalesi nedeniyle, memurluktan azledilmişti (Mardin, 1962, p. 254).
Şinasi’nin siyasî ve sosyal değişimler hakkında bilgi verme çabası, O’nu daha ‘demotic’ (halka özgü) bir Türkçe yaratmaya
yöneltirken; diğer taraftan Şinasi’nin gerçekçiliği olarak da adlandırılabilecek bir
şekilde gerçekler üzerinde durması, normdan ayrılması anlamına da gelmektedir.
E.J.W. Gibb’ göre, ‘Şinasi, Modern Osmanlı
Edebiyat Okulu’nun kurucusudur. Çünkü,
edebiyatı eğitimlileri eğlendiren bir şey
olmaktan çıkarıp, bütün insanların ahlakî
ve enttellektüel gelişimlerinde kullanılacak bir araç haline getirmede, sistemli ve
ciddi adımları atan ilk kişi olmuştur’ (Gibb,
1900-9, V, p.28).
Osmanlı başkentinin entelektüel ikliminin
değiştirilmesine katkıda bulunan yalnızca
Şinasi değildir. Bir Türk devlet adamı olan
Yusuf Kamil Paşa, 1862 yılında, Fénélon’un Télémaque adlı eserinin tam metin
çevirisini yayımlamıştır. Şinasi’nin çalışma
hakkındaki yorumu eserini çeviride açıkça
vurgulanmayan gerçek anlamını da göstermektedir: ’Télémaque’ın Maceraları (Adventures of Télémaque), ilk bakışta her ne
kadar bir roman izlenimini uyandırıyorsa
da, kitabın gerçek anlamı, içerdiği felsefi
hukuk boyutunda bulunmaktadır. Kitapta, adaleti ve bireyin mutluluğunu sağlama
amacına yönelik olarak çalışacak bir yönetimin gerçekleştirmesi gereken faaliyetin tamamının ne olacağı anlatılmaktadır’
(Mardin, 1962, p.241).
Yine bir başka devlet adamı Münif Paşa,
1859-60 yıllarında Voltaire, Fontenelle
ve Fénélon’un diyaloglarından bir seçme
yayımlamıştır (p. 234). Münif Paşa 1861
yılında Osmanlı İlim Cemiyeti (Ottoman
Scientific Society)’ni kurmuştur. Cemiyet’in merkez binasında Avrupa gazetele-
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rini izleme olanağının yanı sıra bir okuma
odası ve kütüphane bulunmaktaydı. Münif
Paşa ayrıca Mecmua-i Fünûn (The Journal
of Sciences) adlı bir dergi yayımlamıştır.
Sayılan etkinliklerin tamamı İstanbul’da
bulunan bazı ‘salon’larda mevcut entellektüel potansiyel ile mümkün olabilmiştir.
Sultan Abdülmecit (1839-61) döneminde
görev alan ilk eğitim nazırı Abdurrahman
Sami Paşa ve oğlu Suphi Paşa, etkinliklerde yol gösterici roller üstlenmişlerdir. Batı
Aydınlanması’nda olduğu gibi, söz konusu
salonlar, düşüncelerin tartışıldığı ve aynı
zamanda yeni ‘aydınlar’ın korunduğu merkezler olmuşlardır.
Bir taraftan Şinasi’nin liderliği diğer taraftan yükselen eğitim seviyesi ve Batı ile artan temaslar, salonların aydınları koruyup
sahip çıkan işlevleri ile bir araya gelince,
1865 yılı civarında, Tanzimat reformlarına
karşı çıkan muhalif bir hareketin doğmasına uygun bir ortam oluşmuştur. Hareket,
Genç Osmanlılar (Young Ottomans) adını
almıştır. 1850-60’larda Mustafa Reşid Paşa’yı izleyen üst düzey devlet görevlilerine
muhalefet etmede ittifakla birleşilmişse
de hareket, kendi içinde çeşitli ideolojik
akımlara bölünmüştür. Genç Osmanlılar
1868 yılında Avrupa’ya kaçmışlardır. Bunu
yapmalarındaki amaç hükümetin reformları otoriter bir yaklaşımla gerçekleştirmek
istemesine karşı bir politika şekillendirebilmektir. Avrupa’da yayımladıkları gazetelerde, okuyucularına liberal demokrasi
düşüncesini aşılamaya çalışmışlardır. Fakat
çabaları sekteye uğramış ve bütünlüklerini
yitirmişlerdir. Grubun yapısına bakıldığında
carbonari metotlarından haberdar oldukları görülmekteyse de Fransız Devrimi’nin
fikirleriyle olan ilişkileri, siyasi ideolojilerine
bakılarak belirlenebilir.
İdeolojilerinde, diğerlerinden ayrı olarak
ele alınması gereken en az üç akım vardır.

Fakat hiç kuşkusuz, temsilî hükümet sisteminin gerekliliği konusundaki ortak inanç,
bu akımların üstünde yer almaktadır. Birinci akım, Sultana güvenme ve onun devlet görevlileriyle halk arasında bir hakem,
yargıç gibi işlev görmesi şeklindeki eski
Osmanlı yaklaşımının korunmasıdır. Genç
Osmanlıların önde gelen şahsiyetlerinden
Ziya Paşa, böyle bir çözüm önermiştir. İkinci akım, egemenliğin insanlara değil Allah’a
ait olduğu inancına dayanmıştır. Ali Suavi’nin görüşlerinin temeli budur. Üçüncü bir
teoriyi Namık Kemal ortaya atmıştır. Namık Kemal, siyasî egemenliğin kaynağının
toplum olduğunu kabul etmiş ve kısmen
İkinci İmparatorluk Anayasası’na dayalı bir
temsilî sistem önermiştir. Fakat, anayasanın temeli Şeriat’a, yani İslamî değerler
bütününe göre atılacaktır. Esasen her üç
grubun da bu noktada görüş birliği içinde
oldukları anlaşılmaktadır. Hüseyin Vasfi
Paşa olayında, Fransız Devrimi’yle kurulan ilişki çok daha belirgindir. Entelektüel
katkısı bir yana, Paşa, Paris komünü’nün
yanında savaşmıştır.
Sonuçta, Genç Osmanlıların yayılması; aktivizm, milliyetçilik, siyasî sorumluluk ve
anayasal demokrasi ilkeleri üzerine inşa
edilmiş bir siyasi bilinçlenmeyi sağlamıştır.
Bunun yansımaları da 1876 yılında Sultan
Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde ve aynı
yıl Osmanlı Anayasası’nın hazırlanmasında
kendisini göstermiştir.
Sultan’ı değiştirenlerin çıkış noktası araştırıldığında hareketlerini meşrulaştırmak
için ifade ettikleri gerekçelere bakmak
gerekmektedir. Darbeyi yapan generaller
ve amirallerdi, fakat Genç Osmanlıların
hayranı olan en genç darbeci Süleyman
Paşa’nın fikirlerine bakarak tertibin gerekçeleri anlaşılabilir. Fikirlerinde, yine Fransız
Devrimi’ne egemen olmuş düşüncelerin bir
başka versiyonunu görüyoruz.

Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesini
izleyen dönemde, Osmanlı İmparatorluğu,
çeşitli yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalmıştır.
Kötü devlet yönetiminden bütün İslam
âlemi sıkıntı çekmiş ve Devlet’in haşmeti
ve gücü, günden güne azalmıştır. Çünkü
iktidar, dinî hukuka da laik hukuka da (civil
law) değer vermeyen cahil bir despota
kalmıştır. Bu nedenle bazı istisnalar dışında,
atadığı memurlar ve devlet görevlileri
tamamen kendi karakterine uygun ve
yetersiz kişilerdir. Gerekli niteliklere sahip
olmayan bu kişilerin ilkokulu ve ortaokulu
bitirmiş oldukları bile şüphelidir. Eğitim
görmüş olanları bile, aritmetik, coğrafya,
zooloji, botanik ve jeoloji gibi temel
konuları öğrenmemişlerdir (Devereux, ed.
1979, p. 11).

Yetersiz yöneticilerin Devlet’in gücünü
azalttıkları hissi, uzun yıllar boyunca Askeriye’nin motivasyonu olmuştur. Bu kanı,
Osmanlı devlet adamlarının Osmanlı Devleti’nin gerileyişi bağlamındaki ilk yaklaşımını yansıtmaktadır.
Çoğu sivil olan Genç Osmanlılar, Namık Kemal örneğinden de anlaşılacağı gibi, daha
ideolojik bir yaklaşımı benimsemişlerdir.
Yalnız, burada ideoloji denirken kastedilen,
Fransız Devrimi’nin saf ideolojisi değildir.
Onun siyaset felsefesindeki İslami çizgiler, liberal anayasacılık görüşü ile Osmanlı
kültürünün unsurlarını sentezlediğini göstermektedir. Namık Kemal’in düşünceleri,
1923 yılında Türkiye Cumhuriyetini kuracak
kuşağın geliştirmeye çalışacağı yeni halkçı
demokrasi anlayışını besleyecektir. Milliyetçilik anlayışı da, modern Türk Milliyetçiliği’nin mimarlarına büyük katkıda bulunmuştur. Hatta, Namık Kemal’in demokrasi
görüşü modern ve laik düşünceli Türklerin
sandığından çok daha komplekstir.
Namık Kemal’e göre, Osmanlı İmparatorluğu için model alınması gereken anayasa,
İkinci Fransız Cumhuriyeti Anayasası’dır.
Bu sonuca, bir tercihten çok bir elemeyle
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varılmıştır. Kemal’in Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nı reddetme nedeni, Devlet’in bir cumhuriyet olmasıdır. Öte yanda,
Prusya ve Britanya anayasaları da kısmen
aristokrat sınıfına dayandıklarından kendisine uygun görünmemiştir. Çünkü, Kemal’in
iddiasına göre Osmanlı Devleti’nde aristokrat sınıf yoktu. Türkiye için en uygun kombinasyona Fransız Anayasası’nın sahip olduğunu düşünmesinin gerekçesi, çoğu zaman
şiddetli devrimlere sahne olan Fransa’nın,
bu Anayasa ile bir ‘saadet çağı’na girmiş olmasıdır. Yalnız unutulmamalıdır ki, Kemal
bu önerilerini İkinci İmparatorluğun sona
ermesinden ve yeni bazı reformların ‘l’Empire Libéral’ adı altında Fransa’da yerleştirilmeye çalışılmasından önce yapmıştır.
Namık Kemal, İmparatorluğun çöküşünü Şeriat’tan ayrılınmış olmasına bağlayan geleneksel Osmanlı düşüncesini terk etmemiştir. Temel kavramlarından biri laiklik olan Tanzimat’a
da bu nedenle vargücüyle karşı çıkmıştır.
Aslında bütün düşüncelerinde Avrupa etkisi görülmektedir, fakat en belirgin izlerini
gelişme anlayışında bulmak mümkündür.
Gelişme kavramına verdiği anlam, Avrupa’dan döndüğünde yazdığı makalelerde
görülmektedir. Makalelerin çoğu Avrupalıların aileye ve yurttaşlarına olan yaklaşımlarının sağladığı pratik yararı göstermek
amacına hasredilmiştir.
Batı’yı maddi gelişme yarışında geçme temasını da neredeyse bütün yazılarında işlemiştir. Kemal’e göre, her toplumun dinamiğinde gelişmenin unsuru vardır. Doğal olarak
bireylerde bulunan gelişme yeteneğinin yansımasıdır. Kemal’e göre, Avrupa’nın bu yarışta başarı göstermesinin sebebi, kanunlarını
‘abstraction’lardan ve hurafelerden arındırmış olmasıdır. Bunun yerine ‘deneycilik’ ve
‘dedüksiyon’ üzerine bilimsel çalışmalarını
oturtmuşlardır. Böylece ‘gerçeğe ulaş(ılmış-
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tır)’ (dawning of truth). Bu durumun doğurduğu bir diğer sonuç da İnsan Hakları Bildirisi’dir. Kemal, İslam Hukuku’nun söz konusu
hakları tanımaya ve korumaya tam anlamıyla
uygun olduğuna inanmıştır.
Hürriyet kelimesini, Kemal türetmiştir. Batı
dillerindeki ‘fatherlan’din karşılığı olacak
şekilde, Türk Edebiyatı’nda, vatan kelimesini sık sık kullanan da Namık Kemal’dir. Bu
anlayışa gitmesine yol açan etkiler, muhtemelen ‘romanticism’den gelmektedir. Bir
kere daha, Fransız Devrimi’nin fikirlerinin
Türkiye’ye ulaşmadan önce Avrupa’da değişikliğe uğraması olgusuyla karşılaşıyoruz.
Kemal’in ‘fatherlan’ kavramına verdiği anlam bunun kanıtıdır: ‘Eğer Allah ihsan aklını
bir çarpım tablosu, vicdanını da bir geometrik ölçük (şeklinde) yaratmış olsaydı, ‘’millet’’,
“vatan’’, ‘’aile’’ gibi kavramlar da var olamazdı.
Kemal’in İntibah adlı romanında, Batı’nın
liberal değerlerine kimliğini dayandıran
kişilerin Osmanlı’daki esirlik, harem gibi
oluşumların varlığı karşısında duydukları
vicdanı rahatsızlık işlenmiştir. Hayranlarından Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’inde, bu konu derinlemesine incelenmiştir.
Bu tema, Tanzimat’ın son yıllarındaki Türk
Edebiyatı’nda yeni boyutlar kazanmıştır.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan hususlar, tarihsel dizi
oluşturan boşlukları doldurma çabasının
ürünüdür. Osmanlı dönemine ilişkin çalışmaların mevcut durumu karşısında daha
fazlasını yapabilmek olanaksızdır. Ana
hatlarıyla açıkladığım hususların yabancı
etkilerden mi, yoksa Osmanlı’daki dâhili akımlarından mı ortaya çıktığını kesin
olarak bilmiyoruz. Gelişmelerin karakteristiğine bakıldığında, Fransız Devrimi’nin
etkilerine ilişkin bazı temel yorumlar yapılabilir. Osmanlıların Aydınlanma’ya yö-

nelişlerinde, Osmanlı aydınlarının genel
eğilimleri yol göstericidir. Devrim’in ideolojik esaslarıyla bağlantının ondokozuncu
yüzyılda kurulduğu ve bunun genel anlamda Osmanlı ‘intelligensia’sı olarak adlandırılabilecek yeni bir grubun doğuşuyla
paralel bir gelişme gösterdiği söylenebilir.
Bu anlamda intelligentinin yükselişi üzerinde yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar,
Fransız Devrimi’nin ilkelerinin yayılması
olgusunun içyüzünü açığa çıkaracaktır.
Yerel kültürlerle evrensel ideolojilerin karşılıklı etkileşimlerini incelemek, Devrim’in
etkilerini doğru olarak kavramada önemli
bir hareket noktasıdır. Çarlık Rusyası’ndaki
ve hatta Çin’deki entelijansiyanın incelenmesine ve Batı düşüncelerinin buradaki
yerel gelenekler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yetecek malzeme bulunduğu
halde, Osmanlı İmparatorluğu için eşdeğerde bir analiz mevcut değildir. Bununla
birlikte, bir teorinin zaten var olduğu söylenebilir. Osmanlı’nın tarih ve ilerleme modeli toplumların bir sarkaç hareketi yapar
gibi bedeviyet ve medeniyet arasında gidip
geldikleri anlayışına dayalıdır. Bedeviyet,
akrabalık esası üzerinde yapılanmış bir
toplumu ifade etmektedir (kelime, aşiret
toplumu biçiminde de çevrilebilir). Medeniyet ise, uygarlıktır. Modelin fikir babası
İbn-i Haldun’dur. Fakat şüphesiz, Batı’dan
yalnızca benimsediklerini almayı sivilizasyon sayan Mustafa Reşid Paşa’nın yaklaşımı, geleneksel temellere sahiptir. Gelişmenin düz bir çizgi olduğunu varsayarak böyle
bir anlayışı Türkiye’ye uyarlamak Osmanlılar için her ne kadar kolay idiyse de, tarihin
analizini yapmanın gerekliliğini kavrayamamışlardır. Bu yetersizlik, modern Türk
düşüncesinin de en çarpıcı karakteristik
özelliğidir. Yakın zamana kadar, Türk entellektüelleri, tarihi değişiklikleri basit ve tek
boyutlu bir algılama biçimine göre değerlendirmişlerdir. Türk toplum mühendisliğinin, Aydınlanma’nın soyut boyutu yerine
uygulamaya dönük unsurlarına takılıp kal-

mış olmasının ve yalnızca uygulamada işe
yarayabilecek ve Türkiye’ye adaptasyonu
sağlanabilecek konuları dikkate almasının
sözü edilen olguyla ilişkisinin bulunduğu
kuşkusuzdur. Foucault, Osmanlıların sosyal analizler yaparken, buğdayın tanesiyle
sapını (başarıyla) ayırmayı bildiklerini söylerdi herhalde.

REFERANSLAR
AKTEPE, M. M., 12958. Patrona İsyanı (1730). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
BAILY, F, E., 1942. British Policy and the Turkish Reform Movement. Cambridge. Mass.: Harvard University Press.
BERKES, N., 1964. The Development of Secularism in Turkey.
Montreal: McGill University Press
BEYDİLLİ, K., 1984. Ignations Mouradgea d’Ohsson (Mouradcan Tosunyan), IUEF Tarih Dergisi, No. 34. pp. 247-317.
BEYDİLLİ, K., 1983-7, İlk Mühendislerimizden Seyyid Mustafa
ve Nizam-i Cedide dair Risalesi, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi. No.
13. pp. 387-479.
DEVEREUX, G., 1979. The Feeling of Revolution, Translation
of Süleyman Hüsnü Pasa Hiss-i Inkilâb (n. d.).
EFENDİ, D. M., 1755. Relation de I’Ambassade du Dervich Mehemmed Efendi é Petersbourg en 1168 de I’higire (J. C.
1754 sic.) extraite des anales de I’emporer Ottoman de
Vasif efendi et tradmite en Ture par I. du Moret Journal
Asiatique 8 (February 1826) pp. 118-25.
GIBB, E. J. W., 1900-1909. A History of Ottoman Poctory London: Luzac.
KARAI, E.Z., 1938. Fransa-Missir ve Osmanlı İmparatorluğu,
1979-1802. İstanbul: Milli Mecmua Basımevi.
MARDİN, S., 1962. The Genesis of Young Ottoman Thought.
Princeton University Press.
PARİATIR, I., 1987. Tanzimat Edebiyatında Kölelik. Ankara
Türk Tarih Kurumu.
UNAT, F. R., (ed)., 1940. Ahmet III Devrime ait bir Islahat Takriri: Muhayyel bir Mülakatin Zabitleri. Tarih Vesikaları, Vol.
I, 99. 107-21.
UNAL, F R., 1968. Türkiye Eğitim sisteminin Gelişmesine Tarihi
bir Bakış. Ankara Milli Eğitim Basımevi.
UZUNÇARŞILI, I. I., 1935, Sadrazam Halil Hamid Paşa, Türkiyat Mecmuası, vol. V, pp. 216-67.
UZUNÇARŞILI, İ., H., 1938. Selim III’ün Veliaht iken Fransa kirali
Louis XVI ile Muhabereleri, Belleten, Vol. II, pp. 191-250.
UZUNÇARŞILI, İ. H., 1956. Nizam-i Cedid ricalinden Valide
Sultan Kethüdası Meşhur Yusuf Aga ve Kethüdazade Arif
Efendi, Belleten, Vol. XXIX, pp. 49-76.
UZUNÇARŞILI, İ. H., 1983. Osmanlı Tarihi IV, 2: XXIII Yüzyıl Ankara Türk Tarih Kurumu.
VLINSILIN, G. (ed,). 1720-1981. Mehmed Efendi, Les Paradis
des lnfideles, Trd. J. Galland. Paris: Maspero.

T BMM’nin

Yılı

62 | 63

Birinci Meclis Binası

63

T BMM’nin

Yılı

Meclis-i Mebûsan Binasının Cepheden Görünüşü

64 | 65

İlk Osmanlı Parlamentosu ve
Osmanlı Milletlerinin Temsili*
İlber ORTAYLI

19. yüzyıl Avrupa’da parlamentolar çağıdır. Yüzyılın ilk yarısında, Avrupa ülkelerinde imtiyazlı sınıfların dışında geniş yığınlar
parlamentoyu oluşturma hakkından yoksundu. Siyasal katılma sorunu, yüzyılın
son çeyreğinde genel oyun kabulü ile yeni
boyutlara ulaştığı gibi, oluşan parlamentoların yapısında da sınıfsal (çokuluslu
imparatorluklarda da etnik) bir görünüm
ağır basmaya başladı. Yüzyılın ilk yarısında,
parlamentolar yükselen burjuvazi ile, eski
feodal sınıf sözcülerinin çatışma alanı idi.
Yüzyılın son çeyreği ise, ağırlığını duyurmaya başlayan diğer sınıfların da bu çatışmaya katıldığına şahit oluyordu. Ancak,
çokuluslu imparatorlukların siyasal platformu olan parlementolara yeni, cevval
bir savaşçı zümre girdi. Bu zümre, ezilen
etnik grupların temsilcileriydi. Milliyetçi
burjuvazi, hakları ve temsil yetenekleri kısıtlı da olsa, siyaset arenasına çıkmıştı. XIX.
yüzyılda bu tür mücadelenin gözlendiği tek
arena Avusturya-Macaristan monarşisi idi.
Ancak, çok geçmeden Tuna monarşisi bu
problemle karşılaşan tek çokuluslu impa*

ratorluk olmaktan çıktı. Hiç umulmayan
bir anayasal monarşi daha ortaya çıkmıştı,
Osmanlı İmparatorluğu...
19 Mart 1877’de Osmanlı başkentinde,
ülkenin dört yanından gelen rengarenk bir
heyet toplanıyordu. Arabistan vilayetlerinden gelen çeşitli din ve mezhepteki temsilcilerin yanında, Anadolu ve Rumeli’den
gelen Türk, Rum, Bulgar ve Arnavut temsilciler, ilk Osmanlı parlamentosunu oluşturuyordu. Meşrutiyet rejimi, içeride olduğu kadar, dışarıda da şaşkınlık ve sorular
yaratmıştı. Nasıl oluyordu da, aydınlanma
devrinden beri Avrupa siyasal düşününde
despotik yönetimin modeli sayılan bir toplum, anayasal rejime geçiyordu? Üstelik
bu parlamentonun kompozisyonuna göz
attığımızda, Tuna monarşisinin parlamentosunda ve 1905’ ten sonraki Çarlık Rusyası ‘Duma’larında bile görülmeyen ilginç
bir özellik daha vardı. O da imparatorluğun
hâkim unsuru olan Müslümanların yanında,
gayrimüslim unsurların, hele etnik oranlama yapılırsa gayri-Türk unsurların hayli

İlk yayım yeri: İlber Ortaylı, “İlk Osmanlı Parlamentosu ve Osmanlı Milletlerinin Temsili”, Kanûn-i Esâsi’nin 100. Yılı Armağanı, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 423, Ankara, 1978, ss. 169-182. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne teşekkür ederiz.
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yüksek bir oranda temsil edilmesiydi. Bu
durum ilginçti. Çünkü Avusturya-Macaristan monarşisinde Çek, Hırvat, Sloven, Slovak, Polonez, Ruten gibi unsurların temsili,
oran bakımından haksızlık derecesinde düşüktü. Macar milletvekilleri ise, çifte monarşinin kurulmasına kadar aynı haksızlığa
maruzdular. Rusya’ da ise, 1905’ten sonra
kurulan ‘Duma’da gayri-Rus milletlerin,
düşük oranda temsili özel bir statü ile sağlanmıştı.
İlk Osmanlı parlamentosunun bu konudaki
istisnaî durumunun nedenlerini açıklamak,
sadece birtakım dış siyasal baskıları ortaya koymakla mümkün değildir. Nedenleri,
Osmanlı İmparatorluk geleneğinde de aramak gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu bir
Akdeniz imparatorluğudur. Ona tarihin üçüncü ve son Roma İmparatorluğu demek
pek yanlış olmaz. ‘Roma İmparatorluğu’,
Eskidünya’nın çok budunlu (kavim) geleneksel imparatorlukları için kullanılacak bir
deyimdir. Bu imparatorluklarda, devlet ve
toplum hayatında kabul edilmek ve yönetime katılmak, etnik kökenden çok devletin
ideolojisini benimsemek ve onun koşullarına uyum sağlamakla mümkündür. Bu
Bizans ve Osmanlılarda olduğu gibi, resmî
dinin veya Antik Roma’ daki gibi imparatorun kişiliğini tanrısallaştıran kültürün üyesi olmaktır. Bu uyum, Bizans’ta Ortodoks
kilisesine mensubiyet ve onun başı olan
imparatora sadakat, Osmanlılarda ise dini
İslam’a mensup olmak ve hükümdara sadakat diye belirlenebilir. Bu statü etrafında
toplanan herkes, ister Dağıstan ve Gürcistan’ın uzak köşelerinden, isterse Bosna
ve Mora’dan gelsin, kişi olarak yöneticiliğe
aday ve grup olarak da millet-i hakimiyye’ye mensuptur.
Gerçi 19. yüzyılda bu geleneksel kalıbın
kırılmaya başlandığı, bir yerde uluslaşma
sürecinin ve ulusalcılık akımının başladığı görülüyor. Bununla beraber, eski düzen
* Makalenin arkasında, âyan ve meb’ûsân azasının listesi verilmişti.
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elan devam ediyordu. Diğer yandan, dış
devletlerin gayrimüslim cemâatler lehine zaman zaman yaptıkları müdahaleler,
imparatorluğun klâsik dönemdeki kozmopolit bürokrasisinin daha renkli bir görünüm ve yapıya ulaşmasıyla neticelendi.
XIX. yüzyılda ne Avusturya, ne de Rusya’da
hâkim ulusun (yâni birincisinde Almanca
konuşan Katolik Avusturyalı’nın, ikincisinde ise Ortodoks Rus’un) dışında herhangi
bir dinî etnik gruptan sefir, nazır, devlet
adamı görülemezdi. 19. yüzyılın Osmanlı
İmparatorluğu’nda ise Hıristiyan nazırlar,
sefirler, valiler ve hatta milletlerarası konferans ve barış antlaşmalarına gönderilen
gayrimüslim murahhaslara rastlanıyor. İlk
parlamentonun yapısında da bu kozmopolitizme rastlamak, o nedenle istinaî bir
durum değildir. İlk mecliste dokuzu âyan
azası ve otuz yedisi meb’ûsân azası olmak
üzere, toplam kırk altı gayrimüslim meb’ûs
vardı.* Bu ilginç görünümü sadece büyük
devletlerin baskılarına değil, bürokrasinin
geleneksel kozmopolit yapısına da dayanarak açıklamak gerekiyor.
Klasik devirden beri Osmanlı eyâlet idaresinde yerel grupların temsili geleneği,
merkezi hükümet adına yürütmeyi elde
bulunduran valilerin başvurup, yararlandığı
bir usuldü. Vergi tahsili, zarurî işlerin yaptırılması, reayanın temsilcilerinden meydana gelen kurulların yardımı ile sağlanırdı.
Meşveret kuralına dayanan bu temsil görevi; ruhani reisler, Hıristiyan reaya adına
kocabaşılar ve memleket eşrafının temsilcileri (âyanlar) tarafından yerine getiriliyordu. Vergi tevzi ve tahsili, sefer anında
gereken işlerin yerine getirilmesi gibi konularda yöneticilere yardım gayesini taşıyan
meşveret usulü, bugüne kadar literatürde,
sosyal fonksiyonları göz önüne alınmadan,
İslâmî bir kurum olarak nitelendirilmiştir.
Oysa bu, geleneksel devletin güçsüzlüğünü telafi etmek için, vergi toplamaktan

Meclis-i Mebûsan

kamu hizmetlerinin görülmesine kadar,
her alanda bölge ileri gelenlerinin yardımına başvurması demektir. (Aynı sistem,
ortaçağın başlarında Avrupa’da da görülüyor. Almanya’da Rat, Rusya’da Veçe denen
bu kurullar, başlangıçta bir devamlılık ve
hükmî şahsiyet sahibi değilken, zamanla
şehirlerin güçlenmesi ve sosyal yapıdaki
değişmelerle ilave haklar elde etmiş ve devamlılık kazanmışlardır.) Türkiye’de bu tür
kurumların devamlılık kazanması ve hükmî
şahsiyete sahip olmaları, Tanzimat’tan
sonra eyâlet idaresinde yapılan reformlarla mümkün olmuştur. Resmen Avrupa’
dan beş asır sonra gerçekleşen bu süreç,
daha önce de facto olarak Balkanlar’da,
bazı Akdeniz adalarında kısmen gerçekleşmekte idi. Örneğin Kıbrıs adasında, Hıristiyan reayanın temsilcilerinden kurulan ve
demogerenitos denen bu heyet; zamanla
ada ahâlisinin örgütlenmesinde ve bağımsız hareket etmesinde önemli bir etmen
olmuştu. Esasen ülkenin her yerinde bu tür
kurullar ve onların önde gelen temsilcileri,
XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren; merkezin
güçsüzlüğünden istifade ile yürütme erkini

ele geçirip, devamlı bir meşveret geleneği
kurabilmişlerdir. Balkanlar’da bu kurullar,
özellikle 19. yüzyılda Mazzini’nin fikirlerinden esinlenerek örgütlenen ve çalışan ‘Diaspora Revolutionnaire’ler haline geldiler ve
Balkan bağımsızlığında önemli rol oynadılar.
Tarihsel ve toplumsal temelini de göz önüne aldığımızda, Osmanlı parlamentosunun
sınıfsal bir nitelikten çok, etnik bir renkliliğe
sahip olması, çağdaş parlamentolara göre
onun belirgin ve ayırt edici özelliğidir. Bununla beraber, bu durum önemli bir etnik
çatışmaya ve ulusal talepler ileri sürülmesine neden olmamıştır. Parlamento, dış örgütler ve kitle hareketleriyle organik bağlar
içinde değildi. (Zaten bunlar ya yoktu, ya da
pek cılızdı.) Tartışmalar ve eleştiriler zaman
zaman cılız kalıyordu ve ülkesel sorunlardan çok yerel sorun ve istekleri yansıtıyorlardı. Gerçi bu durum, özellikle kalabalık
nüfuslu ve dış ticarete açılan vilayetlerin
aydın nitelikteki meb’ûsları tarafından ülkenin gerçekleri kavrandıkça değişmeye
yüz tutmuş, sorunlar ülkesel düzeyde ele
alınmaya başlanmıştır. Zaten ilk meşrutî
mecliste müslim ve gayrimüslim meb’ûslar arasında, burjuva güçleri veya eğilimleri
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69’u Müslüman, 46’sı Hristiyan ve Yahudi 10 Milletten Temsilcinin
Bulunduğu İlk Osmanlı Meclisi...

temsil edenler de görülüyor. Ama gene de
Osmanlı parlamentosu örgütlü sınıfsal çıkarlar ve etnik düzeydeki isteklerin gerçekleşmesi için verilen mücadele açısından, o
çağın çok budunlu imparatorluklarında görülen atmosfere sahip değildi.
İlk Osmanlı parlamentosunun etnik görünümünde hükmedilen millet temsilcilerinin oranının, Avusturya parlamentosu
ve Çarlık Rusyası ‘Duma’ sına göre, daha
yüksek olmasına karşılık, etnik çatışmalar
henüz aynı belirginlikte değildi. Milliyetçilik 19. yüzyılın başından beri Osmanlı İmparatorluğu’nun gayrimüslim ve gayri-Türk
vilâyetlerine sızmaya başlamıştır. Buna
karşılık, Tanzimatçıların reform girişimlerinin odak noktası Osmanlılığı, yani imparatorluğun geleneksel kozmopolit yapısını ve
ideolojisini restore etmekti. Bütün bunlara
rağmen, bürokrasideki modernleşme, eğitimde ve kültürel alandaki modernleşme
ile paralel gittiğinden Türk milliyetçiliğinin
doğuşu da kaçınılmaz olarak hazırlanmıştı.
İlk Meclis-i Meb’ûsân’da ulusalcı eğilim ve
1

2
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çatışmalar belirgin olmamasına rağmen,
doğuş halindeki ulusalcı duygu ve eğilimlerin zaman zaman ortaya çıktığı görülecektir.
Belirtildiği gibi, meb’ûslar daha çok geldikleri bölgelerin sorunları ile meşguldür. Eleştiriler vilayetlerdeki ehliyetsiz valiler, hırsız defterdarlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak
Rumeli vilayetlerinden gelen bir iki gayrimüslim meb’ûs, özellikle vilâyet meclislerinde müslim ve gayrimüslimlerin eşit oranda
temsili ilkesini tenkidle, nüfus esasına göre
temsil ilkesinin getirilmesini istiyordu.1
Bu gibi çekingen taleplerin yanında Arabistan vilayetlerinin bazı meb’ûsları tamamen
pratik nedenlerle, meb’ûs olacakların Türkçe bilme şartının kaldırılmasını istemişti.
Ahmed Vefik Paşa riyaset makamında kültürel milliyetçiliğin ilk örneği sayılan şu çıkışı yapmıştır: “Gelecek seçime kadar daha
dört yıl var. Akılları varsa bu zaman içinde
Türkçe öğrenirler.”2 Gayrimüslim meb’ûsların arasında hâkim millete karşı bir birlik
yoktu. Rumeli’nin sözü geçen Hıristiyan

Özellikle Selanik meb’ûsları Mihalaki ve Vasilaki efendilerle, Yanya Meb’ûsu Argiri Kantarcı Efendi bu talepleri ileri sürerken, Anadolu ve
Rumeli’nin Müslüman meb’ûsları ile Mezopotamya ve Anadolu’nun Hıristiyan meb’ûsları bu taleplere karşı çıkmıştı. Bkz. Meclis-i Meb’usan
Zabıt Ceridesi, Hakkı Tarık Us, 7 Nisan 1877 oturumu, s. 84-85.
Bkz. Meclis-i Meb’usan Zabıt Ceridesi, s. 313; İ. Ortaylı, Tanzimat’tan Sonra Mahallî İdareler, Ankara 1974, s. 191 . Bu konudaki ilginç
bir belge, azınlıkların Meşrutiyet ve Tanzimat dönemlerinde Türkçe öğrenmeye istek duyduğunu ve Türkçenin imparatorluğun kaçınılmaz
resmi dili olarak zorunlu biçimde öğrenilmesinin anlaşıldığını gösteriyor. Bu vesika Beyoğlu Bidayet Mahkemesi üyesi Konstantinidi Bey
tarafından kaleme alınan bir arz tezkiresidir: “Teba-yı Devlet-i Âliyyeden Rum milleti efradının Türkçe öğrenmeleri maksadıyla memâlik-i
şahanede Türkçe tedris olunmayan Rum mekteblerinde Maârif Nezâret-i Celilesi’nin intihabiyle maaşları cemiyyet tarafından ibka edilerek
muallimler nasbi ve fıkara çocuklarına meccanen Türkçe kitablar ve her tarafta ders·i umûmî küşadiyle bunlar içün muktezi olan kitab ve

meb’ûslarının yukarıda bahsettiğimiz taleplerine, Anadolu’nun Müslim meb’ûsları
ile birlikte Mezopotamya vilayetlerinin Hıristiyan meb’ûsları da karşı çıkmışlardı.
Bütün bunlara rağmen, ilk Meclis-i Meb’ûsân’ı, azınlık milletlerin gerçek talep ve
eğilimlerinin temsil edilebileceği bir mahal
olarak görmek pek yanlıştır. Esasen buraya
gelen tabii millet temsilcileri, hükümetin
itimâdını kazanmış kimselerdi. Bu kimseler, genel bir oyla değil, geldikleri vilayetin
valisinin seçimiyle, âdeta tayin edilerek
bu göreve gelmişlerdi.3 İlk anayasamızın
ilânından sonra, ne bir ‘İntihab Kanunu’
çıkarılabilmiş, ne de seçimler için gerekli
hazırlık yapılabilmişti. Bu durumda livâ ve
vilâyet idare meclislerindeki seçimli üyeler
arasından meb’ûs seçmek uygun görülmüştür. Esasta bu üyelerin (livâ ve vilâyet
idare meclisi üyesi) bir seçilmiş üye olmaktan çok, vali ve mutasarrıflar tarafından
adeta tayin edilen kimseler olduğu, hem
ilgili nizâmnâmeden hem de uygulamadan
biliniyor.4 Şimdi ise, valiler bunların arasında en çok meşrebine uygun ve güvenilir
kimselere meb’ûsluk sıfatını âdeta tevcih
ediyordu. Bu nedenle gelen gayrimüslim
meb’ûsların da, daha önce vilâyetlerde
idare meclisi üyeliğini merkezi hükümetin
güvenini kazanacak şekilde yapanlardan
olduğu anlaşılıyor. Nitekim vereceğimiz
örnekler de bunu göstermektedir. Elimizdeki, 12 C 1291/27 Temmuz 1874 tarihli
Dahiliye Nezâreti’ne yazılan bir arz tezkiresinde; ‘Manastır vilâyeti Meclis-i İdare azasından Avram Efendi’nin gayreti dolayısıyla
kendisine rütbe-i sâlise tevcihi’ isteniyor.

3
4
5
6

7

8

Bu Avram Efendi Meclis-i Meb’ûsan’da
Manastır-Selanik’i temsil ediyordu.5 Gene
elimizdeki Gurre-i C 1291 tarihli/16 Temmuz 1874 bir vilâyet arz tezkiresi, ‘Suriye
vilâyeti, Meclis-i İdare azasından Nikola
Nakkaş Efendi’nin Arazî Kanûnnâmesi’ni
Arabca’ya çevirdiği ve gayretli hizmetinden
dolayı, hâlihazırdaki sâlise rütbesinin rütbe-i saniyeye çıkarılmasını’ istiyor.6 Göze
giren bu meclis azası, ilk mecliste bilindiği
gibi, Suriye meb’ûsu olarak bulunmuştur.
Bununla beraber şu noktayı önemle belirtmek gerekir; Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı’ndaki gayrimüslim meb’ûs kalabalığının nedeni salt dış baskılar olmadığı gibi, valilerin
toleranslı seçiminden ibaret de değildi. Tanzimat’tan beri imparatorluk bir laikleşme ve
geleneksel kozmopolitizmin kurumsallaşması süreci içine girmişti. 1840’lardan beri
vilâyetlerde; livâ ve kazalarda teşkil edilen
idare meclislerinde, belediye meclislerinde,
ziraat komisyonu, Menâfi-i Umûmiyye Sandığı gibi kurumlarda gayrimüslim üyelerin de
bulunmasına dikkat ediliyordu. Bu meclisler
bir beynelmilel şûra, hattâ kimisi tarihte eşi
görülmemiş, ruhban şûraları halinde toplanıyorlardı.7 Ticarî davalar, şer’î hâkimlerin önünde değil, müslim ve gayrimüslim üyelerden
kurulan karma mahkemelerde görülüyordu.8
Gene, ilk derece mahkemesi olan şer’î mahkeme ve gayrimüsIimlerin ruhanî mahkeme
kararları aynı biçimde karma olarak kurulan
Temyiz Divanı’na getiriliyordu. Ceza davaları,
şer’î veya ruhanî mahkemelerde değil, nizamî
mahkemelerde görülüyordu. Bu imparatorluk, bir ‘Globus Ottomanorum’ idi ve bu

resâili... eylemek ve Lisan-ı Osmanî’nin Rumlara teshil-i talimi yolunda telif olunacak kitablara müsabakat usulüne tevfikan mükâfaat
virmek vs ... “ BOA, İ., MM., no: 2128. “Beyoğlu Bidayet Mahkemesi üyesi Konstantinidi Bey tarafından kaleme alınan, Rum milletine
Osmanlı lisanı talimine mahsus bir cemiyyet-i ilmiyye teşkiline ruhsat itâsı hakkındaki tezkire.”
Engelhard, Türkiye ve Tanzimat, çev. Ali Reşat, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1328, s. 354-355.
İ. Ortaylı, Tanzimat’tan Sonra Mahallî İdareler, s. 82.
BOA, İ. Dahiliye 1291, 48003 no’lu arz tezkiresi ve 1295/1878 Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye. Meclis-i Meb’ûsan azası bölümü.
BOA, İ., Dahiliye 1291, no: 47923, C 1291 Temmuz 1874 tarihli vilayet tezkiresi.
1875 yılında Diyarbakır Vilâyet İdare Meclisi böyle renkli bir yapıda idi. Meclis tarihte eşi görülmemiş bir ruhban şûrası halinde idi. İki Müslim
ve gayrimüslim seçilmiş üye dışında; Rum metropolidi, Ermeni Protestan episkoposu, Gıldanî metropolidi, Ermeni Gregoryan murahhas
vekili, Ermeni Katolik murahhas vekili, Süryanî murahhas vekili, Süryanî Katolik murahhas vekili ve müfti bulunuyordu, bkz, Sâlnâme-i
Vilâyet-i Diyarbakır, sene 1292 Meclis-i İdâre-i Vilayat Bölümü.
Örneğin: BOA, İ. Dahiliye 1291, no: 48005. Bu belgede, Manas Efendi’nin Kale-i Sultaniye Ticaret Mahkemesi reisliğine tayini arz ediliyor.
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imparatorluğun ilk parlamentosunun da
böylesine bir kozmopolit kurumlar silsilesi içinden çıkan ve o nitelikleri taşıyan bir
organ olması doğaldı. Nitekim ilk Osmanlı
parlamentosu bu kozmopolit birliğin, gerçekte pek de var olmayan (daha doğrusu
yok olmaya başlayan) özlenir bir örneğini
vermişti. Etnik çatışma nedeni olacak konulardan müzakereler esnasında özellikle
kaçınılıyordu. Meclis, Rusya ile savaş başladığında Osmanlı vatanseverliğinin örneği
sayılacak nutuklara sahne olmuştur. Bu
nutukların bazıları samimiyetten uzak olsa
bile, hiçbir üyenin çeşitli milliyetçi dernek
ve hareketlerle organik bağı olduğu bugüne kadar açıkça ve kesinlikle ortaya konamamıştır. Bunun tersine, sadakat örnekleri
çoktur.
Gerçi Osmanlı parlamentosu, ‘Osmanlılar
dünyası’nın yıkılışını gösteren bazı örneklere de sahne olmuştu. Buna rağmen, uyanan Balkan milliyetçiliğini burada görmek
mümkün değildir. Hele böyle bir vehme
dayanarak II. Abdülhamid’in meclisi dağıtması, bu ortam içinde anlaşılacak bir olay
değildi. Parlamentonun milliyetçiliği körüklemesi gibi bir durum, ancak 1866’dan
sonraki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu için söz konusudur. II. Abdülhamid’in
meclisi dağıtma gerekçesini Osmanlı Mec-
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lis-i Meb’ûsânı’nın içindeki durumdan değil,
Avusturya-Macaristan parlamentarizmine bakarak ortaya koyduğu düşünülebilir. Çünkü, ilk Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı
azınlıkların en geniş şekilde temsil edildiği,
fakat milliyetçilik sorununun da en az görüldüğü bir parlamento idi.

1877’de Gayrimüslim Âyan Azası*
Meclis-i Âyan **

Rütbesi

Musurus Paşa (Londra sefiri) Vezir - 			
(1. dereceden Mecidiyye)
Mihran Bey

Bâlâ - 			
(2. dereceden Mecidiyye)

Lagofet Bey***

Bâlâ

Marko Paşa

Ferik Evveli 			
(Mekteb-i Tıbbiye nâzırı)

Kostaki Efendi

Ferik Evveli

Yorgaki Efendi

Ûlâ sânisi

Daviçon Efendi

Ûlâ sânisi

Serviçon Efendi

Ûlâ sânisi

Kastro Efendi

Başkâtip

Fiilen dağıtılmayan bu meclise 1296 /
1879’da Sertabib-i Hazret-i Şehriyari
Mavroyani Efendi ile Konstantin Efendi de
tayin edilmiştir. (Sâlnâme- i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye sene, 1296, s. 43.) Böylece
gayrimüslim âyan azasının sayıları on bire
çıkmıştır. (Toplam üye sayısı 36’dır.)

*

Bu konu, R. Devereux, The First Constitutional Period, Johns Hopkins Press. Baltimore 1963, adlı eserde münakaşalı bir durum gösteriyor.
Daha farklı ve eksik, bazen yeni isimli liste var. Ancak bu ilk oturum, üyelerini hâvî bir listedir. Biz 1295 (1878) senesi Sâlnâme-i Devlet-i
Aliyye-i Osmaniyye'yi esas aldık.

**

Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 1295, s. 100-101.

***

Lagofet, daha doğrusu Logothet olup, orta Yunancada defterdar, muhasebeci anlamına gelir, Patrikhane muhasebecisi olan L. Bey'in unvanı
yanlışlıkla hep onun ismi olarak kaydedilmiş ve 'Logofet, Lagofet' olmuştur. Asıl ismini öğrenemedim.

1878’de Dağıtılan Meclis-i Meb’ûsân’da Bulunan Gayri Müslim Üyeler
İstanbul

(Kazazyan Agob Efendi, Sofuzâde Aleksan Efendi),

Edirne

(Kostaki Peridi Efendi, Toros Efendi, Revin Efendi, Zahari Efendi, Mihalaki Bey), İşkodra (Angeli Efendi, Filip Ağa Rosto [Yahut Resho]),

Ankara

(Malkon Efendi)

Bağdat

(Menahim Efendi),

Bosna

(Salamon Efendi, Maruşik Bözo Efendi, Pero Efendi), Cezâir-i Bahr-i Sefid (Vasil Efendi),

Akdeniz Adaları

(Zafiraki Efendi, Hacı Vasilaki, Yorgalidi Efendi),

Haleb

(Karaca [Manok] Efendi), Hüdavendigâr (Pavlidi Efendi, Sahak [Yavrumyan] Efendi),

Diyarbakır

(Osib [IKazazyan) Efendi Selânik (Vasilaki Efendi, Avram Efendi, Istefan Yani Efendi, Mihalaki Efendi),

Suriye

(Nikola Nakkaş Efendi, Nufel Efendi),

Trabzon

(Ohannes Efendi), Tuna (Petraki) [Slatov] Efendi, Dimitraki [Teodorov] Efendi),

Kosova

(Apostol Ağa, Andon Ağa, Sutiraki Ağa, Mihre [Danuş] Ağa),

Konya

(Simonaki [Değirmencizâde) Efendi), Yanya (Nikola [Çanaka veya Cenruh] Efendi), Argiri [Kantarcı] Efendi, Mihail [Hurito] Efendi,
Daviçon Efendi).

Not: Meclis-i Meb’ûsân’daki meb’ûs sayısı muhtelif kaynaklarda 115, 116 ve Devereux, a.g.e.’de 119 olarak geçiyor (bkz. The first Ottoman Constitutional Period). Gene gayrimüslim meb’ûs sayısı da benim tarafımdan 40 olarak saptandığı halde, bu rakam da 47’ye kadar
çıkmaktadır. Her halükârda oran üçte birin çok üstündedir.

Vesika: I
BOA, İ., Dahiliye, no: 48003, 12 C 1291/27 Temmuz
1874 tarihli,
Âtufetlü Efendim Hazretleri,
Manastır vilâyeti Meclis-i idaresi azasından Avram ve
sandık emini Yusuf efendiler asdakadan (sâdıklardan)
olub, umûr-ı memûrelerini hass-ı ifâya bezl-i mesâi
eyledikleri cihetle mûmâîleyhumâdan Avram Efendi’nin rütbesinin saliseye terfi’i ve Yusuf Efendi’nin
dahi uhdesine müceddeden rütbe-i râbîe tevcihi ifadesine dâir devletlû kaymakam paşa hazretlerinin
tezkiresi leffen arz ve takdîm kılınmış olmağla olbâbda emr u fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı cihânbânî
her ne veçhile müteallik ve şerefsudûr buyrulur ise
mantûk-ı münîfi erzân idileceği beyâniyle tezkire-i
senâverî terkîm kılındı efendim. Fi 12 C sene 291/27
Temmuz 1874.
Derkenar (Mâbeyn-i Hümâyûn’un)
Marûz-u çâker-i kemîneleridir ki
resîde-i dest-i ta’zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i âsâfâneleriyle zikrolunan tezkire-i manzûr-ı âli-i hazret-i
pâdişâhı buyrulmuş ve ber mûcib-i istîzân mûmâileyhûmâdan Avram Efendinin rütbesinin sâliseye terfî’i
ve Yusuf Efendinin dahi uhdesine müceddeden rütbe-i
rabi’e tevcihi müteallik ve şerefsudûr buyurulan emr-i
irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhı mantûk-ı münifinden olarak, mezkûr tezkire-i seniyye savb-ı sâmi-i sadâret penâhilerine iade kılınmış olmağla olbâbda emru
ferman hazret-i veliyu’l-emrindir.

Vesika: II
Sâdaretin Arz tezkiresi
(Nikola Nakkaş Efendi’nin terfî’i
hakkında)
BOA, İ., Dahiliyye, no: 47923, Gurre-i C 1291/16 Temmuz 1874 tarihli
Âtufetlü Efendim Hazretleri,
Suriye vilâyeti Meclis-i idaresi azasından Nikola
Nakkaş Efendi’nin lisan-ı arabîye nakl ve terceme itdiği, arazî kanûnnâmesiyle ana müteferri şâir
fıkarât-ı nizamiyeyi hâvi telîf eylediği mecelle ve
manzumeden dolayı rütbe-i hâliyesi olan sâlisenin mükâfâten saniyeye terfi’ i hakkında vilâyet-i
mezkûre valisi devletlû paşa hazretlerinin vürûd iden
tahrirâtı leffen arz ve takdîm olunmuş ve bu makule âsâr-ı nâfizenin terceme ve tahrîrine sarf-ı mesaî
ve ihtimam idenlerin teşvik ve taltifi emsali ve şân-ı
maârif nişân-ı âli iktizâsından bulunmuş olmağla
iltimâs-ı marûz’un isâ’ fı emrinde irâde-i mekârim-i
mutâde-i cenâb-ı şehinşâhi her ne veçhile müteallik ve şerefsünûh buyurulursa mantûk-ı celili infaz
olacağı beyâniyle tezkire-i senâverî terkâm kılındı
efendim. Fi Gurre-i C sene 291.
Derkenar (Mâbeyn-i Hümâyûn’dan)

Fi 13 C. sene 291 (28 Temmuz 1874)
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Tanzimat Fermanı’nın Mustafa Reşit Paşa Tarafından Okunuşu
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Osmanlı İmparatorluğu’nda
Anayasa Sistemine Geçiş
Hareketleri*
Yavuz ABADAN

I. TANZİMAT HAREKETİ
Şahsi mutlak hâkimiyetin bir dereceye kadar sınırlanması ve idarenin kontrolü konusunda ilk teşebbüs mahiyetini taşıyan
“Senedi İttifak” tan sonra, devletin siyasî
yapısında esaslı bir değişiklik yaratma arzusunun ilk resmî vesikası, “Gülhane Hattı”
denen “Tanzimatı Hayriye” fermanıdır. 3
Kasım 1839’da, Sultan Abdülmecit adına
Hariciye Nazırı Mustafa Reşit1 Paşa tarafından Gülhane Kasrında okunan bu ferman, 1789 Fransız İnkılabı ile Avrupa’ya
yayılan inkılap hareketlerinin Osmanlı İmparatorluğundaki ilk tepkisini temsil etmektedir.
Bilindiği üzere islahat ve inkılâp hareketlerinin kaynağı, maddî ve manevî sarsıntılar yüzünden sosyal bünyede ve hayat şartlarında
vukua gelen büyük değişikliklerdir. Böyle
bir durum karşısında siyasî bünyeyi kuvvetlendirme, birlik şuurunu uyandırma veya
canlandırma maksadile içtimaî nizamın da-

yandığı prensipleri, yeniden gözden geçirme
ihtiyacı duyulur.
İşte o zaman siyasî alanda, sosyolojik hüviyeti ile fert ve cemiyet hukukî kavramı ile
de vatandaş ve devlet arasındaki münasebetleri bütün dikkatin üzerinde toplanması gereken mihver problem haline gelir. Bu
münasebet sınırının çizilmesinde bir yandan
ferdî varlığa, diğer yandan içtimaî bütüne
mutlak değer tanıyan iki zıt nizam telâkkisinin bütün tarih boyunca çatıştığına şahit
olur. Birinci halde ferdî hürriyetin anarşiye
kadar genişleme istidadı göstermesi, ikinci
madde ise vatandaşın devlet içerisinde tamamen eriyerek cemiyet emrinde basit bir
vasıta veya alet derecesine inmesi mukadderdir.
18 inci Yüzyılın sonunda Avrupa’da patlak
veren demokrasi ve inkilâp hareketleri, bu
iki uç (extrem) arasında, vatandaş ve devlet
münasebetlerinin, kararlı, haklı ve devrin

*

İlk yayım yeri: Yavuz Abadan, “Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa Sistemine Geçiş Hareketleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 1957, ss. 3-37. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne
teşekkür ederiz.

1

Tanzimat Fermanı’nın ilânını sağlayan başarısından dolayı hakkı ile “Büyük Reşit Paşa” vasfını kazanan Mustafa Reşit Paşa
(13 Mart 1800 - 7 Kasım 1858) Gülhane Hattının ilânı sırasında henüz hariciye vekili idi, ve fermanı, Sadrazam Hüsrev Paşanın idare ettiği
aleyhte çoğunluğa rağmen, yeni ve genç Sultan’a kabul ettirmişti. Sonradan 1848 senesinden ölümüne kadar altı kere sadaret mevkiini
işgal etmiştir. Şahsiyet ve faaliyetleri hakkında tafsilât için: Bk. Cavit Baysun : Tanzimat: I, İstanbul, Maarif Matbaası, 1940. Mustafa Reşit
Paşa Sh. 723 - 746.
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gereklerine uygun bir dengeye kavuşturulması hedefini gütmüşlerdir.
Tanzimat hareketini doğuran âmiller: Bu
görüş açısından sosyolojik bir vakıa olarak
Tanzimat Fermanının, ön plânda çeşitli
yönlerden gelen kemirici akımlarla yıpranmakta olan Osmanlı cemiyeti bünyesinde
hürriyet-nizam dengesi yaratma gayesini
güden bir yenilik -başka bir deyimle-bir
garplılaşma2 hareketi olarak değerlendirilmesi gerekir.
Nitekim daha Mahmut II. zamanında başlanıp da ağır basan mukavemet yüzünden
kesin neticeye ulaştırılamayan Tanzimat
Hareketinin, “memleketin yeniden tensik
ve ihyasına (regener)” yol açan bir “reform
devrinin başlangıcı”3 olduğu, bu bakımdan
Gülhane Hattının, İmparatorluğun “ilk islahat programı”4 sayılması gerektiği yabancı kaynaklarca teyid edilmektedir.
Konuyu hukuki bakımdan ele alanlar ise,
“Hukukta ve devlet varlığında çok esaslı
mâna ve ehemmiyet”5 taşıdığı esasınniye’nin, “Eski tarzı idareyi, yeni tarza ifrağa
pişüva”6 olmuş; “Osmanlı İmparatorluğunu askerî -teokratik bir temel üzerine kurulmuş Asyaî- Ortaçağ devlet şeklinden
modern-Avrupaî bir şekle inkilâp ettirme”
gayesini gütmesi itibariyle de Türk devlet
varlığında çok esaslı mana ve ehemmiyet”7 taşıdığı esasında birleşmektedirler.

Başta Padişah ve Reşit Paşa olmak üzere, Tanzimat Fermanının hazırlanması ile
uzaktan yakından ilgili olanların da aynı
şekilde düşündüklerini gösteren deliller
eksik değildir. Nitekim Sultan Abdülmecidin cülûsunu tebrik için gelen sefirlere hitaben Reisülküttap (devrin Hariciye
Nazırı), Padişahın “pederlerinden ulvî bir
miras olarak kendilerine intikal eden emri
islâhata devam etmek emelinde8 bulunduklarını belirterek, Tanzimatın mahiyet
ve gayesi hakkında sarayın düşüncesini
aksettirmiştir. Bundan başka Büyük Amiral Halil Paşaya atfen 1830 da söylendiği
iddia olunan “Eğer Avrupayı taklitte istical
etmezsek, Asyaya çeklimeye mecbur olacağız”9 sözü, o devir ricalinden aydın bir
grubun, Batıyı örnek tutarak yenilik hareketine sür’atle girişme zaruretine kâni
olduklarını açıklamaktadır.
Bütün bunlar Tanzimat Fermanının -biraz
da olayların zoru ile Osmanlı İmparatorluğunu, Avrupaya yaklaştırarak aradaki
uçurumu kapamayı sağlayacak- başka bir
deyimle - “devletin modernleşmesi maksadını güden ilk reform teşebbüsü”10 olduğunu meydana koymaktadır. Tanzimat
ricalini bu teşebbüse zorlayan sebepleri
şu şekilde özetlemek mümkündür.
XIX. yüzyılın başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu, siyasî bünye itibarile son merhalesi pek yakın görünen bir inhilâl manzarası arzetmektedir. Devletin dayandığı
askerî – teokratik temel çökmüştür. Ordu,

2

Osmanlı İmparatorluğunda “garplılaşma” akımının gelişimi için Bk. Enver Ziya Karal, Tanzimat I, op. cit.. Sh. 13 - 29.

3

A. Ubicini et Pavet de Courtelle, Efal present de l’Empire Ottoman, Paris 1876, Sh. 1-2.

4

Engelhard, Türkiye ve Tanzimat, Ali Reşat tercümesi, İstanbul 1919. Sh. 39.

5

Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilât Hukuku dersleri, İstanbul 1934, Cilt I. Sh. 87. Ayni müellif başka bir etüdünde, 1839 tarihinin Türkiye’de
“teşriî ve konstitüsyonal reformların başlangıcı” sayıldığına işaret ediyor. La vie juridique de Peuples VII, Turquie, Paris 1939, Sh. 12.

6

Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul 1934, Sh. 48.

7

Friedrich von Kraelitz — Greifenhorst, “Die Verfassungsgesetze des Osmanischen Reiches = Osmanlı İmparatorluğunun Anayasa
Kanunları “. Wien 1919. Sh. VIII. I.

8

Engelhard, op. cit., Sh. 38.

9

Edovard Driault, La Question D’Orient. Paris 1909, Sh. 135.

10 Bu hususta müellif tarafından Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesine doktora tezi olarak sunulan “Die Stellung des Prasidenten
der türkischen Republikmit besonderer Berücksichtigung des Reichsprosidenrisen = Türkiye Cumhurbaşkanının hukuki durumu ve Alman
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inzibatsızlık ve devamlı mağlubiyetler yüzünden kuvvet ve prestijini kaybetmiş,
devlet otoritesini içte ve dışta korumaya
yararlı bir teşkilât olmaktan çıkmıştır.
Avrupada yayılan inkılap hareketleri ile
körüklenen milliyetçilik akınları, İmparatorluğun millî ve dinî tecanüsten mahrum
halk kütleleri arasında çeşitli şekillerde
beliren kaynaşma ve mayalanmalar yaratmıştır. Netice itibarile kavmî hususiyetlerile millî şuurlarını idrak ederek gittikçe olgunlaşan Hristiyan topluluklar için,
Müslümanlık dini ve akideleri, toplayıcı bir
bağ olmak şöyle dursun, aksine ayırıcı bir
sebep ve vesile haline girmiştir.
Buna içteki idaresizlik, sorumluların bilgisizlik ve kayıtsızlıkları, memurların rüşvetçiliği yüzünden hasıl olan emniyetsizlik
ve inzibatsızlık da katılmıştır. Devletin harice karşı zâfı, Kapitülasyonlar sisteminin
himayesi altında dış kuvvetlerin müdahalelerini hemen hemen günlük vakıalar
haline getirmiştir11. Tanzimat Fermanı,
bütün bu karışık tesir ve âmillerin sarstığı
devlet bünyesine selâbet ve metanet kazandırma, dış dünyanın güven ve takdirini
sağlama tedbiri olarak ortaya atılıyordu.

Tanzimat Fermanının Karakteri:
Şekil itibarile ferman, Tanzimatı Hayriye
adı verilen islâhat hareketinin ilanını ifade
eden ve devrine göre oldukça sade bir dille Mustafa Reşit Paşa tarafından yazılıp
okunmuş bir “iradei seniye” dir. Ferma-

nın hükümleri arasında uyruk ile devlet
münasebetlerine ait esaslar, amme kudretinin istimal tarzına ait prensipler yer
aldığına, devletin esas teşkilâtı ile ilgili12
hususların bahis konusu olduğu meydandadır. Esasen “Tanzimatı Hayriye” terimi
de, siyasi birlikte ancak teşkilât ile beliren
hayra ve iyiye yönelmiş bir nizamın kurulması maksadını açığa vurmaktadır.
Bu görüş açısından bir hukuki vesika
olarak Gülhane hattı, bir “Charte” mahiyetini taşımaktadır. Bununla hükümdar,
fermanda zikredilen bazı esaslara uymayı taahhüd ederek, kendi iradesile kendi
yetkilerini tahdit ediyor. İcraatında dışına çıkmayacağı çerçeveyi bizzat çiziyor.
Kudretinin kullanma şeklini belli bir statüye bağlıyor. Bu sebeple Gülhane hattını,
“Akvamı Osmaniyeye bahşolunan hukuki
hürriyet ve teminatını muktevi bir berat”13
yahut “Hakiki bir Charte Constitutionelle”14 olarak vasıflandıranların mütalâalarında bir hakikat payı vardır.
Gerçekten Tanzimat Fermanının Osmanlı İmparatorluğunda yaşayanlara -kavim
olarak değil uyruk olarak- bazı hürriyet
hakları tanıdığı bir gerçektir. Ancak bunların “teminatına” ait hükümler, müeyyidesi
olmayan bazı vaatlerden ileri gitmemektedir. Diğer yandan Tanzimat Fermanının,
hukuki karakter itibariyle bir “Charte”
olduğu da şüphesizdir. Fakat bu vesikaya

Cumhurbaşkanlığı ile mukayesesi. Kruse und Söhne. Bruchsal 1933, başlıklı etüdün tarihçe kısmında yeter tafsilât vardır. Sh. 1 ve sonrası.

11 Burada anahatları belirtilen genel durumu belgelendirecek tarihî tafsilâta girişmeye imkân yoktur. Teferruat için Bk. Engelhard, op. cit.,
3,4 ve 8 inci baplar. Sh. 29 - 37. Lütfî tarihi, bilhassa Cildi sadis (yedinci cilt) Tebaa ile ecnebi ve reaye durumu hakkında sübjektif bazı
kanaatlere rağmen dikkate değer bilgi veren bir eser de, M Destrilhes, Confidences sur la Turquie, Paris 1856. Sh. 1 • 26. Ayrıca Ed.
Driault. op. cit. Sh. 163. Encylopedie de I’slam, Paris 1934 — Tome IV. Sh. 690
12 Esas teşkilât kavramının çeşitli manaları ve modern anayasaların vücut bulması ile neticelenen gelişim hakkında Bk. Yavuz Abadan, Yeni
Hint Anayasası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. VIII. Sayı - 2 den ayrı bası. Sh. 12 ve sonrası. Tanzimat fermanının bir
anayasa nüvesi olarak karakter ve hususiyetleri hakkında tafsilât için Bk. Tanzimat I Yavuz Abadan. Tanzimat fermanının tahlili S. 38-46.
Ayrı bası, Sh. 7-15.
13 Engelhard, op.cit. Sh. 39.
14 Ed. Driault. op.cit. Sh. 158. Farklı gerekçelerle düşünceyi destekleyici müşahedeler için Karş: Mehmet Memduh, Hukuku Esasiye ve
Şerhi Kanunu Esasi Osmani (eski yazı) İstanbul 1326 (1910), Sh. 4, Ahmet Rasim, İstidatları Hakimiyeti Milliyeye, 2 cilt, İstanbul 1926,
Sh. 238 ve sonrası

T BMM’nin

Yılı

hakiki bir Charte Constitutionelle” vasfının
izafesi de tereddüt ve münakaşa konusudur.15
Bilindiği üzere “Charte”ler, “Teşkilâtı Esasiye” yaratma imkân ve yetkisini haiz süjenin tek taraflı bir hâkimiyet tasarrufuna
dayanırlar. Bu yüzden herhangi bir “Charte”
nın halktan gelen gerçek bir inkilâp mahsul
veya neticesi olması bahis konusu olmadığı
gibi, “hakiki” vasfına hak kazanan, “konstitutionelle” bir değişiklik yapması da şart
değildir. Nitekim millî hâkimiyet prensibini benimsemek şöyle dursun, herhangi bir
rejim değişikliğine yönelmeksizin, sadece
hükümranın yetkilerini sınırlamakla yetinen “Charte” lar, siyasî gelişim tarihinde
çoğunluğu temsil etmektedirler. Gülhane
Hattı da bunlardan biridir.
Bu durum Tanzimat Fermanının isdarında
olduğu gibi tek taraflı bir hâkimiyet tasarrufu ile değiştirilip kaldırılabilmesi imkânını da tesis ve izah etmektedir. Gerçekten
“Charte” Iar, Milletçe anayasa vücude getirme yetkisi verilmiş “Kurucu=Constituant” ve geçici bir organın, hattâ teşkilâtı
esasiyeyi belli esaslar çerçevesinde değiştirme yetkisi tanınmış bir meclisin eseri olmadıkları cihetle, değiştirilip kaldırılmaları
da hususi bir şekle tâbi değildir.
Bununla beraber, her “Charte” onu isdar
eden iradenin aynı neviden bir hâkimiyet
tasarrufuile değiştirilip kaldırılmadığı müddetçe, hukuken şekil ve ruhu ile bağlayıcı
bir kudreti haizdir.
Bu arada “Charte” da yer alan hükümlerin,
gerek bünye gerek muhteva bakımından,
dar manasile kanuni emirler şeklinde tes-

bit edilmemiş bulunması, dolayısile objektif bir norm halinde bütün vatandaşları
ilzam eden bir karakter taşımaması önemli
bir keyfiyet değildir. Çünkü -şekil ve maddî
muhteva itibarile ne mahiyet arzederlerse
etsinler- bu hükümler, gerçek sahibi olan
halk adına hâkimiyeti ellerinde bulunduran
ve kullananların riayet mükellefiyetinde
bulundukları düsturlardır. Bu sıfatla, yürürlükte kaldıkları müddetçe, kanun yapıcıları, hiç olmazsa umumi direktif mahiyetini taşıyarak bağlarlar. Ayrıca “Charte”ı
isdar eden irade için, bunun muhtevasını
gerçekleştirmeye çalışma, ahlâki bir mükellefiyettir.
Gülhane Hattı hükümlerine riayet mükellefiyeti ise açıkça taahhüt ve teyid edilmiş
bulunmaktadır. Nitekim Tanzimat Fermanı ile “ihsan buyrulan hukuk ve imtiyazat,
cemii nizamatı muktaziyenin üssü aslîsi”
olduğu Vezirleri, Meclisi Ahkâmı Adliyenin açılışı dolayısiyle Padişahın hitabesine
mukabele olarak verdikleri teşekkür mazbatasında teyid olunmaktadır.16 Buna göre
Fermanda zikredilen hak ve hürriyetlere
aykırı kaideler konmayacak, ileride tatbik
edilecek tedbir ve nizamlar ancak bu çerçeve içerisinde bahsi geçen hakların gerçekleşmesini sağlayacak esaslardan ibaret
olacaktır.
Padişahın kendisi de, Fermandaki hükümlere aykırı hareket etmeyip onları harfi
harfine tatbik ve icra edeceğine, bir meşveret meclisi mahiyetini taşıyan “Meclisi
Ahkâmı Adliye”nin, “Mevaddı esasiyenin
füruatına dair” çoğunlukla kararlaştıracağı hususlara müsaade edeceğine yemin

15 1789 tarihli Fransız Hukuku Beşer Beyannamesi = Declaration des droits des hommes et des cityones”nin 16 ıncı maddesi “hakların garanti
edilmediği ve kuvvetlerin ayrılmadığı bir cemiyette anayasadan bahsedilemeyeceğini tasrih etmektedir: “Toute societé dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée, mi la separation des pouvoirs detérmines n’a point de Constiution” (Dugnil et Monsier) les Constiutions
ete. de la France, Paris 1818. Sh. 3)
16 Mazbatanın tam metni için Bk. Ahmet Rasim, op. cit. Sh. 248 Padişahın hitabesi için, ayni eser. Sh. 246.

76 | 77

Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nun İlanından Önce Toplanıp
Tanzimat’ın İlkelerini Belirleyen Meclis-i Meşveret’in
Mazbatası ve Sultan Abdülmecid’in Hatt-ı Hümâyûnu
(Tsma, Nr. E. 3084/2)

Sultan Abdülmecid’in 3 Kasım 1839 Tarihli
Tanzimat Fermanı (BA, İrade-Mesâil-i Mühimme,
nr. 24)
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etmiştir.17 Hükümdar yemininde daha ileri
giderek, mutlak hâkimiyet müessesesinin
tabî neticesi olan kaza yetkisini de Fermanın muhakeme usulüne ait hükümleri çerçevesinde sınırlamaya muvafakat ettiği
gibi “Vaz’olunmuş ve olunacak havaninin
tağyirini tecviz buyurmayacağını” açıklayarak kanun koyuculuğu salâhiyetini de
Gülhane Hattının ruhuna aykırı bir şekilde
kullanmayacağını ve kullandırmayacağını
teyid etmiş bulunuyor.
Bütün bu izahat gösteriyor ki Gülhane,
hukuken bağlayıcı ve hükümdarın yetkilerini sınırlayıcı bir Charte olmakla beraber,
modern anayasaların bütün vasıflarını haiz
değildir. Esasen hukuki şekil bakımından
Charte, ya tek tarafla hükümdar iradesini
belirten bir ferman (berat), yahut iki taraflı bir mukaveledir. Halbuki “Constitution”
adı verilen modern anayasalar, -menşe bakımından aynı gelişim vetiresine bağlı olmakla beraber– birer kanundurlar. Sadece
bu şekil ayrılığı ile, yazılış ve tertip tekniğinde olduğu kadar, muhtevada da farklar
yaratmaktadır.
Bundan başka “Charte”lara hâkim olan
ruh ve mana –halk kütlelerindeki kaynaşmaların neticesi de olsa- hükümdarın
kendi iradesi ile yetkilerine sınırlar koyması, fertlere hürriyet ve haklar bahş ve
“ihsan” etmesi, kısaca yeni nizamın yukarıdan empoze edilmesidir. Buna karşılık
modern anayasalar, halkın kendi mukadderatını bizzat tayin etmesi esasından
mülhemdirler. Bu sebeple de umumiyetle
bir kurucu meclis tarafından hazırlanıp
referandum yolu ile halkın tasvibine arzolunurlar. İstisnaî olarak bir teşrii meclis tarafından vücude getirilmeleri halinde ise,
17

tam üye sayısının üçte ikisi gibi mevsuf bir
çoğunlukla kabul edilmeleri gerekir.
“Charte”lara riayetin esasını yemini bozmadan doğacak “Allahın lâneti” korkusuna,
anayasaların teminatını ise “Milletvekillerinin kontrolüne”18 irca suretile, müeyyide şekli bakımından bir fark yaratma
teşebbüsü, bize pek de isabetli görünmüyor. Çünkü Allah adına anayasaya sadakat
yemini mükellefiyetini, siyasî ve ahlâki bir
garanti olarak devlet reislerine yükleyen
modern teşkilâtı esasiye kanunları (Meselâ
1919 tarihli Weimar anayasasının 42 inci
maddesi) olduğu gibi, en kuvvetli teminatını millet temsilcilerinin mürakabesinden
alan “Charte”lar (Amerikada İngiliz Kolonileri Charte’ları gibi) da vardır. Esasen hiç bir
devir ve memlekette gerek Charte’ların gerek anayasaların yürürlüğünü tek bir faktörün garantisine bağlama imkânı olmamıştır
ve olmayacaktır. Bu konudaki gelişim, demokratik temellere dayanan devlet yapısının gün geçtikçe daha geniş ölçüde çeşitli
kanuni ve müessesevî garantilere kavuşturulması istikametindedir.
Ayrıca Ortaçağdanberi hukukî muamele
veya mukavele mahiyeti taşıyan Charte’ların, meriyet ve resmiyet kazanmaları için,
yabancı devlet temsilcilerine tebliğ edilmeleri mutaddır.19 Tanzimat fermanının
sonunda devletlerin, “bu usulün, ilelebet
bekasına şahit” olmaları için sefirlere bildirilmesine dair olan hüküm, bu teamüle
ayak uydurulduğunu göstermektedir.
Şurasını da belirtmek gerekir ki, devrin
umumi siyasî şartları, yabancı devletlere
vaki tebliğin altında başka endişe ve zaruretlerin de saklı bulunduğunu kabul

Yemin formülü aynen Topkapı Arşivi. 3084 de mevcuttur. Yeminin hukuki neticeleri ve Fermanın meriyetine tesiri hakkında tafsilât için Bk.
Tanzimat I- Yavuz Abadan, op. cilt. Sh. 43, Ayrı bası Sh. 13 ve sonrası.
18 Bks. Ali Fuat Başgil, op. cit. Sh. 89.
19 Charte ve Constitution kavramlarının tarihi gelişimi konusunda tafsilat için Bkz. Georg Jellinek, Allgemelne Staatslehre Berlin 1914, Sh.
505 - 527.
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ettirecek kadar karışık ve İmparatorluğun
aleyhinedir. Hattâ denebilir ki, Tanzimat
fermanının isdarında dış tesirler, iç zaruretler ve belki daha da ağır basmıştır.20
Nitekim yukarıda bahsi geçen hitabesinde
Padişah, “Devleti Aliyemizin dost ve muahidi olan devletler tarafından vaki tebligatı
dostane ve tevsikatı halisaneye nazaran
derdest bazı mevaddın dahi...ilh” fıkralarile bir gerçeği kabullenmiş bulunmaktadır.
Ancak sebep ve tesirler ne olursa olsun,
“tebliğ”in hukukî mahiyeti, resmî bir beyandan ibaret olup, ecnebi devletlere karşı
devletler umumi hukukuna dayanan herhangi bir mükellefiyet yüklenmiş değildir.21

Fermanın Muhtevası:
Hukukî dogmatik bakımından Gülhane
Hattının metni22 esasiye, idare, ceza usul
hukukuna ait bazı prensipleri ihtiva etmektedir. Ancak bu esasları enstitüsyonel
bağlılıkları göz önünde tutularak iki grup
halinde toplamak mümkündür:
1- Birinci grup içinde fark gözetilmeksizin bütün tebaanın şahsi emniyet ve ferdî haklarına ait garantilerle bunların fiilen
gerçekleşmesi maksadını güden ceza ve
usul prensipleri yer almaktadır. Her anayasa ile ilgili vesikada yer alması mutâd olan
fermanın mukaddimesinde Préambule,
yüzelli yıldan beri birbirini kovalayan gaileler ve çeşitli sebeplerle Devlet bünyesinin
zaafa uğradığı ve eski mamurluk yerine
fakirlik ve sefaletin geçtiği belirtilmektedir. Ancak bu noktada ulemâ sınıfına bir
tâviz zarureti ile23 eski yükselişin sebebi,
“Ahkâm-ı Celile-i Kur’aniye ve Kavanin-i

Şer’iyyeye Kemaliyle” riayete, düşüş âmili
ise, “Kavanin-i Şer’iye tahtında idare olunmayan memalikin payidar olamayacağı”
düşüncesine dayanılmaktadır.
Oysaki, Tanzimat hareketi, ön plânda bir
Batılaşma davasıdır. Bunun için de herşeyden önce siyasî yapının teokratik prensiplerden kurtarılıp, modern esaslara bağlanması şarttır. Nitekim ferman, sosyolojik
sebebini, yukarıda belirtildiği üzere yalnız bir teşhise bağlandığı içtimaî ve siyasî
derdini tedavi çaresini, “Kavanin-i Cedide vaz’ında da görmektedir. Bu düşünce,
bir heyet tarafından hazırlanıp padişahın
tasvip ve takdirine mazhar olan Tanzimat
Fermanı’nın esaslarına ait ön tasarının gerekçesinde de açık bir şekilde dile gelmektedir.24 Gerçekten bahsi geçen gerekçede,
zulüm ve şiddet muameleleri yüzünden
harap olmaya yüz tutmuş bulunan imparatorluğun, devam etmekte olan usûlden
ayrılıp “mücaddeden bir suret idare vaz
olunmadıkça” yeniden kuvvet ve emniyete
kavuşamayacağı açıklanmaktadır.
O günün şartları karşısında yeni bir idare
kurma, inkılâpçı bir görüşle Avrupa’daki
yeniliklere uymaya, dolayısiyle teokratik
bir orta Çağ Devleti manzarası taşıyan imparatorluğun esas teşkilâtında esaslı değişiklikler yapmayı gerektirir. Bu ise, ancak
şart’i kanunları bir yana bırakıp, layık-liberal bir dünya görüşüne dayanan “yeni hükümler” koymakla mümkündür. Nitekim
başta padişah olmak üzere o yıllarda Osmanlı İmparatorluğunu idare eden Devlet adamlarından başlıcaları, en geniş bir
müsamaha zihniyetiyle, layık-liberal pren-

20 Ecnebi sefirlerin Babıâli nezdindeki iz’aç edici devamlı tesir ve müdahale teşebbüsleri hakkında canlı misaller için Bkz. Hayreddin, Vesaiki
tarihiye ve siyasiye, İstanbul 1326 (1910). 4 kitap, bilhassa 4. kitap. Sh, 16.38. Ayrıca Fatma Aliye, Ahmet Cevdet Paşa ve zamanı, İstanbul
1328 (1912), Sh. 25-27 (Her ikisi de eski harflerle).
21 Tanzimat fermanının iç ve dış hukuk münasebeti göz önünde bulundurularak yabancı devletlere tebliğin hukuki tesir ve neticeleri hakkında
tafsilât için Bk. Yavuz Abadan Tanzimat I. op. cit. Sh. Sh. 45 ve ayrı bası Sh. 15.
22 Tanzimat fermanının resmî “Takvimi Vakayi” de ilân olunan metni ve Fransızca tercümesi için Bk. Tanzimat I. Sh. 48 ve sonrası
23 Ulemâ sınıfı denen bir zümrenin, siyasî nüfuzu karsısında bu şeklî tâvizin zarureti aşikârdır. Bu konuda tafsilât için Bkz, Tanzimat: I Yavuz
Abadan Sh. 50 ve sonu, ayrı bası Sh.20.
24 Tanzimat Fermanının esaslarına ait bu ön tasarı ile gerekçesi Padişah tarafından imzalanmış bulunan Topkapı Arşivindeki 3084 No. ile kayıtlı vesikadadır.
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sipleri samimî olarak benimsememişlerdir.
Bu gerçeği teyit eden iki delilden biri, II.
Mahmut’un, “bundan böyle müslümanları
camide, Hıristiyanları kilisede, musevileri
havra’da görmek isterim” sözü 25 diğeri ise
Reşit Paşa’ya nisbetle daha az kozmopolit
düşünceli Riza Paşanın Osmanlı İmparatorluğundan kayıtsız, şartsız eşitlik prensibinin câri olduğunu belirten “cümleniz bir
imparatorun teb’aları, aynı babanın, çocuklarısınız” beyanıdır.26
Bu düşünceye uygun olarak Tanzimat Fermanının esasları hakkında hazırlanan tasarının hükümlerini şu üç önemli noktada
toplamak mümkündür: 1- Fermanın esas
gayesi, her Devlet teşekkülünde esas yapıyı teşkil eden Esas Teşkilât Nizamının, yeni
prensipler temeli üzerinde kurulmasıdır. 2Bunun için vatandaşların huzur ve emniyet
içinde yaşamalarını sağlayacak hak ve hürriyetlerin teminata bağlanması gerekir. 3Bütün bu esasları gerçekleştirecek kanunî
tedbirlerin alınması şarttır.
Bu prensipler muvacehesinde Fermanın
ağırlık merkezini teşkil eden hükmün, “emniyet can ve mahfuziyet ırz ve namus ve
mal” maddesi olduğuna hiç şüphe yoktur.
Nitekim yukarıda bahsi geçen ön tasarı,
yeni nizamın temel şartı olarak, “herkesin can, mal, ırz ve namus maddelerinde”
kâmil emniyete kavuşması gerektiğini, bu
yapılmadıkça teferruata ait tedbirlerin,
“merkez-i matluba” ulaşmayı sağlamaktan
uzak kalacağını belirtmek suretiyle, çözül-

mesi istenen mihver problemin, ferdî hak
ve hürriyetleri yeter teminata kavuşturma
olduğunu teyit etmektedir.27
Fermanın bu konu ile ilgili gerekçesini, şu
esaslar etrafında özetlemek mümkündür: Dünyada can, ırz ve namustan daha
aziz birşey yoktur. Bunları tehlikede gören
herhangi bir kişi, -yaradılıştan hiyanete
eğilimi olmasa bile- emniyetsizliğin doğurduğu mecburiyetle kötü yollara sapabilir. Oysaki bu alanda emniyet sağlanınca, herkesin işi gücü, sadakat ve dürüstlük
çerçevesi içerisinde Millet ve Devletine
hizmet esasında toplanır.
Mal emniyeti kalmadığı takdirde, Devlet
ve milletine ısınamaması tabiî olan vatandaş, mülkünün imarına çalışamayacağı gibi
endişe ve ıztıraptan da kurtulamaz. Buna
karşılık mal ve mülkünden emin olanın,
sadece işi düzelerek şahsî kazancı genişlemekle kalmaz, vatan ve milletine bağlılık,
hizmet ve fedakârlığı da artar. Bu sebeplerle hiç kimsenin ırz ve namusuna, mal ve
mülküne dokunulmamak, herhangi bir şekilde hayatına kastedilmemek esastır.
Şahsî emniyeti, ferdî ve umumî saadetin
esası sayan bu gerekçe, Tanzimat fermanını, dünya ölçüsünde umumî fikrî gelişime bağlayan düşünce vetiresinin ana kaynaklarını açığa vurmaktadır. İsa’dan önce
beşinci yüzyılda başlayan tabiî hukuk cereyanının yeniçağda bir sistem haline gelmesinden28 sonra, en iyi ve mükemmel

25 Bkz. Engelhard, op. cit. Sh. 37. Ed. Driault, op. cit, sh. 136.
26 Riza Paşanın bu beyanatı, Midilli’de çeşitli cemaatler temsilcileri huzurunda vukubulmuştur. Tafsilât için: Bkz. Engelhard Op. Cit. Sh. 68, Ed.
Driault. Op. Cit. Sh: 158. Buna karşılık Hıristiyan unsurların Osmanlı Hakimiyeti hakkındaki müsamahasız, tek taraflı görüş ve davranışları
için: Bkz. ve karş. Engelhard Op. Cit. S. 54. A. Sünnî, Tarihî Medeniyet, Selanik 1328 (1912) (Charles Seignubusten iktibas. S. 233-234.
27 Ulemânın sadece mezhep islerine karışmaları lüzumunu beyan eden Mahmut II.’nin bu sözleri, Osmanlı İmparatorluğunda İslâhat
hareketlerinin, laiklik prensibine yöneldiğini belirttiği gibi, ön tasarının ferdî hak ve hürriyetlerin teminatı, yeni nizamın esasını teşkil ettiğine
dair şüpheye yer bırakmayan bu sarahati, Tanzimat fermanına hâkim olan ruhu açığa vurmaktadır. Bkz. ve karş.: Engelhard Op. Cit. S. 22,
Topkapı Arşivi, 3084 Tanzimat I. S. 49-52.
28 Tabii Hukukun yeni çağdaki gelişimi ve müsbet hukuka aktardığı presipler hakkında tafsilât için müracaat edilecek etüd, Yavuz Abadan:
Grotius ve Tabii Hukuk. Cemil Bilsel’e armağan. İstanbul 1939. S. 525-566.
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idarenin, saadet ve emniyetin en yüksek
derecesini elde etme gayesine yönelen bir
esas teşkilâtla sağlanabileceği XVIII inci
yüzyılın ikinci yarısında büyük inkılâpları
yaratan dinamik bir siyasî hayat prensibi
değerini kazanmıştır. Hayat, hürriyet, şeref ve mülkiyet haklarını, insan şahsiyetinin
serbestçe gelişimini sağlayacak esas haklar halinde modern anayasalara mal eden
bu fikrî gelişimin, Tanzimat Fermanının
esaslarını da telkin ve tayin ettiği inkâr götürmez bir gerçektir.29
Tanzimat Fermanının, “her din ve mezhepte bulunan bütün teb’aya” aidiyeti her
vesile ile tekrarladığı bu hak ve hürriyetler
teminatı, modern anayasalarda tabiî hukuk
düşüncesinin tesiri ile yer alan eşitlik prensibini de teyit etmiş bulunmaktadır.30
Bundan sonra Gülhane Hattı, şahsî emniyetin korunmasını sağlayacak müesseselere geçmekte, kanunlara aykırı hareket
edenleri hatır ve gönüle bakmadan tedip
edecek bir ceza kanununun yapılması lüzumunu belirtmektedir.31 Ayrıca alenî muhakemesi yapılıp karar verilmedikçe hiç
kimsenin öldürülemiyeceğini, suçluların
fiillerinden veresenin sorumlu tutularak
miras haklarından mahrum edilemiyeceklerini tasrih eylemektedir.32
2- Tanzimat Fermanının ikinci grup tedbirleri, idare hukuku ile ilgilidir. Malî alanda bizzat Abdülmecit’in “sirkati müevvele”

Sultan Abdülmecid (25 Nisan 1823 - 25 Haziran 1861)

diye tavsif ettiği33 iltizam usûlünden vazgeçilerek vergi usûllerinin düzeltilmesi,
asker celbinde eyaletler nüfusu gözönünde bulundurularak münavebe usûlüne baş
vurulması istenmektedir. Bundan başka memurlara yeter maaş vermek “rişvet
maddei kerihesinin”, bir “kanun-u kavi” ile
kaldırılması gerektiği açıklanmaktadır. Bütün bunlar, idarenin kanuniliği prensibine
bağlılığı sağlama hedefini gütmektedir.

29 Vatandaş ve insan hakları teminatına ait ilk vesika olan 1776 : Virginia Bill Of Rights’ın “üçüncü fıkrasının” en iyi ve mükemmel idarenin,
saade ve emniyetin en yüksek derecesini elde etme kabiliyetinde olduğunu (capable of producing the greatest degree of heppiness and
safety) belirten hükmünün, Tanzimat Fermanının ısdarına müessir olan düşünceye ışık tuttuğu şüphesizdir. Bu siyasî fikir huzmesi, Osmanlı
İmparatorluğuna daha çok Avrupa kanaliyle gelmiş ise de, 1805 ve 1808 yıllarında Kayserili Mahmut Dayı ile Giritli Mustafa Dayının
Amerika’ya seyahat ederek yeni dünya durumu hakkında vasıtasız bilgi edindikleri de unutulmamak gerekir. Bununla beraber Tanzimat
Ricalinin, çeşitli hükûmet şekilleri, bilgileri ya bizzat görerek XIX uncu yüzyılın başlarında Elçilerin Bab-ı Âliye gönderdikleri raporları
okuyarak Avrupa’dan topladıkları muhakkaktır. Bu konuda tafsilât için Bkz. TARİH SEMİNERİ DERGİSİ II. İstanbul 1938 — S. 219-223. Can,
mal, ırz ve namus emniyetinin, ferağ kabul etmez fıtrî haklar olan tabiî hukuk sistemiz içindeki yeri ve önemi hakkında: Bkz. Yavuz Abadan,
Hukuk Felsefesi, Ankara 1954. S. 152-153.
30 Tafsilat için Bks. Tanzimat I. S. 54 Yavuz Abadan: ayrı bası S. 24.
31 Yapılması istenen bu ceza kanunu, çok kısa zamanda hazırlanarak 3 Mayıs 1840 tarihinde neşir ve ilân edilmiştir. 41 maddeden ibaret bu
kanunun hükümleri hakkında tafsilat için Bkz. Tahir Taner, Tanzimat I. S. 226 ve sonrası.
32 Bu tedbirlerin alınmasını gerektiren tarihî sebepler hakkında Bkz. Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul 1934 S. 53. Ayrıca
Engelhard Op. cit. S. 43 ve sonrası ile karşılaştırınız.
33 Fatma Aliye, Op. Cit. S. 93.
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Islahat Fermanı, Bâbıâli’de Devlet Adamları, Şeyhülislâm, Patrikler, Cemaat Başkanları ve
Diplomatların Katıldığı Merasimle Okundu, 18 Şubat 1856
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İdarî teşkilât bakımından fermanda iki
müessesenin adı geçmektedir. Bütün yukarıda bahsi geçen tedbirleri oy birliği ile
karara bağlayacak olan “Meclis-i Ahkâm-ı
Adliye” nin üye sayısı çoğaltılmak gerekir.
Vezirler ve Devlet adamları da tayin olunan
günlerde dar bir “Meşveret Meclisi” halinde orada toplanacaklardır. Askerî nizamlar ise, “Bab’ı Serasker-i Dârüşşûrası” nda
toplanacaktır.
Tanzimat Fermanı ile girişilen bu taahhütler,
başlıca şu sebeplerle tam olarak gerçekleşememiştir: a) Devrin fikrî ve sosyal şartları,
bilhassa hâkim sınıfların olgunluk seviyesi, bu esaslara dayanan bir siyasî statünün
tatbikine elverişli değildi, b) Demografik
bakımdan tecanüsten mahrum Osmanlı
İmparatorluğu bünyesinde, cins, ırk ve din
farkı gözetilmeksizin vaadedilen hürriyetler, daha ziyade Avrupa bölgesinde yaşayan
temsil edilmemiş yabancı unsurların milliyetçilik duygularını kamçılayıp hürriyet ve
istiklâl iştiyaklarını körüklemiştir. Bunun
neticesi, dış müdahalelerle siyasî gailelerin
büsbütün artması ve devamlı surette kopan parçalarla Avrupa bölgesinde imparatorluğun sür’atle çözülmesi olmuştur, c) Bu
durum, sosyal ve siyasî realiteleri hesaba
katmaksızın sırf şahsî insiyatîf ve prestijden kaynak alan bir reform hareketinin, eksik ve geçici bir de deneme olarak kalmaya
mahkûm bulunduğunu sosyolojik bir gerçek olarak meydana koymuştur.
Bütün bunlara rağmen, Tanzimat hareketinin, büsbütün tesirsiz kalmayın kendinden sonraki inkılâp hareketlerine öncülük
ettiği inkâr götürmez bir gerçektir. Gülhane Hattı, Osmanlı İmparatorluğunun
modern bir anayasa temeline oturtulması istikametinde atılmış ilk adımdır. Gerçi
Devlet yapısındaki etkileri sathî kalmıştır.
Fakat tedricî bir şekilde Batı’ya örnek bir

zihniyetin gelişmesine, bazı siyasî hukukî,
kültürel yeni müesseselerin kurulmasına
âmil ve müessir olmuştur.

Islâhat Fermanı:
Mehmet Emin Âli Paşa’ya hitaben yazılmış
olan 18 Şubat 1856 tarihli Islâhat Fermanı34 Tanzimat Fermanının ihtiva ettiği hak
ve hürriyetler teminatını aynen tekrar ve
teyit ettikten sonra önce Hıristiyan cemaatlerine ait bazı meselelerle patriklerin intihap müddet ve şekli ve aidatı hususlarına
temas etmektedir. Bu hükümler, bilhassa
vicdan ve ibadet hürriyetlerinin teminatına
taalluk eden taahhütler mahiyetindedir.
Ferman’da yer alan ikinci mühim esas, yaş
ve ehliyet bakımından eşit şartlar içinde din
farkı gözetmeksizin bütün teb’anın memuriyetlere alınma hakkını tesbit eylemektedir. Aynı prensip askerî ve mülkî bütün
mekteplere girebilme hakkına da şâmil bulunmaktadır. Ayrıca cemaatların, her türlü
öğretim ve eğitim maksadîyle mektepler
açmağa mezun oldukları, ancak bu kabil
umuma mahsus mekteplerin öğretim usûlleri ile öğretmenlerini seçme hususlarının
Padişahça nasbolunacak âzadan mürekkep
“muhtelit bir meclis-i maarifin’ nazaret ve
teftişi” altında olacağı belirtilmektedir.
Bundan başka Ferman, mahkemelerin
aleniliği; ceza ve infaz usûllerinin ıslâhı
üzerinde ısrarla durmakta, teb’adan çeşitli din salikleri arasında gerek ticaret gerek
cinayete müteallik davaların “muhtelit divanlar”a havale olunacağını belirtmekte
bu divanlara ait nizamlarla tatbik edilecek
duruşma usûllerinin bir an önce hazırlanıp
tedvin edilerek Osmanlı imparatorluğunda
kullanılan çeşitli dillere tercüme ile “neşir
ve ilân olunmasını” emreylemektedir.
Bu arada vergi usullerinin düzeltilmesi, suiistimallerin önlenmesi, memur

34 Islâhat Fermanı’nın yanında dağıtılan sureti, eski yazı ile Tanzimat I, S. 56 ya aynen alınmıştır.
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maaşlarının zamanında verilmesi, hukukî
müsavattan faydalanan gayri müslim teb’anın da bedeli nakdî ile askerlik mükellefiyetine katılmaları, yollar ve kanallar inşasiyle
ziraat ve ticaretin geliştirilmesi, bunun için
de “‘Maarif ve ulûm ve sermaye’i Avrupa’dan
istifade” çarelerinin aranması, Fermanın
önemle üzerinde durduğu hususlardır.
Şahsî masuniyet ve hukuk eşitliği prensiplerinden hareketle Gülhane Hattı’na hâkim
olan ruh ve zihniyeti devam ettiren Islâhat
Fermanı daha başlangıçta fark gözetilmeksizin bütün teb’anın, “her cihetle tamamiî husul saadet hali” için Abdülmecit’in
cülûsundan beri sarf edilen gayretlerin
meyvalarını vermekte, millet ve memleketin servet ve mamurluğunu günden güne
arttırmakta olduğunu beyan ile, “Devleti
Aliye”nin medenî milletler arasında “bihakkı haiz olduğu mevki-i âli ve mühimme lâyık olan halin kemale îsali için şimdiye kadar vaz ve tesis olunan nizamatı cedide-i
hayriyenin” yeni baştan tekit ve tevsii maksat ve arzusunu açıkça belirtmek suretiyle
1839 dan beri girişilmiş olan ıslâhat hareketlerinde ve Devletin Anayasasını modern
hukuk prensipleri üzerine kurma teşebbüsünde yeni ve daha ileri bir adım davasını
benimsemektedir. Esasen ferman, Gülhane Hattı’na sarih bir atıfla, istisnasız bütün
teb’a hakkında vaadolunan “emniyet can
ve mal-ü mahfuziyet-i nâmus” teminatını
tekit ve teyit etmekte ve “bunun kâmilen
fiile çıkarılması için tedaibir-i müessirenin
ittihaz olunmasını” emreylemekte35 böylece Tanzimat Fermanının bir nevi tatbikat
plânı karakterini kazanmaktadır.

Ferman’da o güne kadar alınan ıslahat karar ve tedbirlerinin neticesi olarak müttefik
Devletlerin hayrihah himmetul yardımları
ile Devletin dış itibarının artmış olduğu belirtilmektedir. Buna rağmen Paris Konferansında âkid Devletler temsilcileri, 1856
tarihli “Hattı Hümâyûn münderecatının
resmen senet ittihaz edilmesi” talep ve
teklifinde bulunmuşlardı. Âli-Paşa, buna
şiddetle itiraz etmiş, uzun tartışmalardan
sonra, 1856 Islâhat Fermana’na ait tebliğatı, büyük Devletlerin iyi karşıladıklarını,
ancak bu “tebliğatın” bahsi geçen devletler
için Osmanlı Devleti’nin iç işlerine herhangi
bir müdahale hakkı bahşetmediğini tesbit
eden bir metin36 üzere anlaşmaya varılmıştı.
Islâhat Fermanının, maarif, ilim ve sermaye
konularında Avrupa’dan faydalanma direktifi, Harbiye, Tıbbiye ve Mülkiye gibi, memleketin askerî ve sivil idaresinde ve sağlığının
korunmasında Avrupa örneğine göre kurulmuş müesseselerin vücut bulmasını sağlamıştır. Bunlardan idareci yetiştirmesini hedef tutan Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi olarak bu yıl, yüzüncü yaşını idrâk
etmiş bulunmaktadır. Ancak sermaye konusunda Avrupa’dan faydalanma, hesapsız
ve gayesiz, borçlanmalar yüzünden memleketin iktisadî istiklâl ve gelişimini baltalayan
altından kalkılmaz külfetlere ve mâhut Düyun-u Umumi ve sitem ve idaresine müncer
olmuştur. Şurası muhakkaktır ki, Batılı düşüncenin körüklediği ıslâhat hareketleri ile
kültürel gayret ve müesseselerin yarattığı
siyasî hayat dinamizmi, Osmanlı İmparatorluğunu, bugünkü Türkiye Cumhuriyetine
bağlayan gelişimin esas kaynağıdır.

35 1856 Islâhat Fermanı’nın metni için yukarıda verilen kaynaktan gayri Cilt I, S. 8, Düstur’a da müracaat olunabilir.
36 9 uncu madde olarak Paris Muahedesinde yer alan bu hüküm hakkında: Bkz. Engelhard. Op. Cit. S. 126-127. Âli Paşanın bu haklı israrı,
Osmanlı Devletini Kırım Harbinin galibi olarak müttefikleriyle birlikte oturduğu bir sulh konferansında hukuki istiklâlini kaybetmek kurtarmıştır.
Zira, ferman münderecatnın “senet ittihaz edilmesi” teklifi kabul edilseydi, Gülhane Charte’ı ile birlikte Osmanlı Devletinin siyasî statüsü, Devletlerarası bir anlaşma ile tayin ve tesbit edilmiş duruma düşecek, bu statünün devam ve mer’iyeti, tamamen muahedenin mer’iyetine bağlanacaktı.
Oysa ki esas prensip bakımından Devletlerarası hukuka göre girişilmiş bir mükellefiyetin, memleket içerisinde mer’iyet kazanması da kanun
yapma yetkisine sahip makam tarafından o mükellefiyeti ihtiva eden anlaşmanın tasdikine bağlıdır. Bu hususu çeşitli cephelerinden mütalâa
ve tahlil, bizi iç ve dış hukuk münasebetine hâkim prensiplerin tesbitine götürür. Bu hususta tafsilât için: Bkz. Yavuz Abadan: Devletler Umumi
Hukuku Ve Anayasalar. Siyasal Bilgiler Fak. Dergisi. Cilt XI. 1956, Sayı: 3, S. 1 - 30.
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II. İLK ANAYASA
Hükümdarın tek taraflı bir hâkimiyet tasarrufu mânasını taşıyan Gülhane Hatt-ı
Hümâyûnu ile kendi yetkilerini sınırlama ve
vatandaşların hak ve hürriyetlerini teminata bağlama teşebbüsünden sonra atılması
gerekli ikinci adım. Devletin soyut mânada
bir anayasaya (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu)
kavuşturulması hedef ve mihrakına yönelmesi tabiî idi. 1789 Fransız inkılâbından
sonra Avrupa’ya yapılan siyasî fikir ceryanları, böyle bir yenileme teşebbüsünün, halk
kitlelerinden gelmesini gerektirirdi. Ancak
Osmanlı İmparatorluğuna hâkim sosyal ve
siyasî şartlar içerisinde, hükümdarın mutlak olarak temsil ve istimâl ettiği hâkimiyet
hakkına, istişarî bir meclisle katılma hareketine öncülük, Tanzimat Mektebinde Batı
kültürü ile yetişen siyaset ve Devlet adamlarına müyesser olmak mukadderdi.
Nitekim başta Mithat Paşa olmak üzere
Osmanlı Devletinin idaresinde37, ehliyet,
kiyaset ve dirayetleriyle söz sahibi haline
gelen bazı Devlet adamları, aklî muvazenesizliği yüzünden hal’ini kararlaştırdıkları
V inci Murat’ın Veliahdı Abülhamid’i, tahta
geçme şartı olarak, imparatorluğu modern bir anayasaya kavuşturma lüzumuna iknâ ettiler. Böylece Devlet kudretini
temsil eden süjenin, tek taraflı siyasî kararı
ile ilân edilen “Gülhane Hattı”ndan farklı
olarak, adına resmen “Kanun-u Esasi” denen Osmanlı İmparatorluğunun ilk soyut38
Anayasası hazırlanıp tatbika konmuştur.

Bir kanun hüviyet ve vasfını taşımasına
rağmen, yine padişahın muvafakat ve tasvibiyle 23 Aralık 1876 da yürürlüğe giren
Kanunu Esasînin ilânı hâdisesi; Türk siyasî
ve hukukî literatüründe “Birinci Meşrutiyet” terimiyle ifade ve tavsif olunmaktadır.

A- 1876 ANAYASASININ KARAKTER
VE VASIFLARI
Kanunu Esasinin Hazırlanışı:
1876 Kanunu Esasisi, 1776 tarihli “Virginia
Bill of Rights” = “Amerika Haklar Beyannamesi” ile 1789 Fransız inkılâbının eseri
olan (Declaration des droits des hommes
et des citoyens” = “Fransız Hukuku Beşer
Beyannamesi” nin açtığı Batı’daki modern
Anayasa hukuku gelişimine Osmanlı İmparatorluğunca katılışın ilk vesikasıdır. Kanunu Esasi, vezirler, ulemâ ve yüksek Devlet
memurlarının katıldıkları hususî bir komisyon tarafından hazırlandıktan sonra, Meclis-i Vükelâda madde madde müzakere ve
kabul edilmiştir. Nihayet Mithat Paşaya hitaben yazılmış 7 Zilhicce 1293 tarihli İradeî
Seniye39 ile padişah tarafından tasdik olunup mer’iyete konmuştur.
Tasarının Komisyon tarafından hazırlanışında 7 Şubat 1831 tarihli Belçika Anayasası örnek olarak kabul edilmiştir. Bunun
sebebi de aşikârdır. Gerçekten irsiyetle intikal eden monarşik bir rejime sahip
olan Osmanlı İmparatorluğunun ilk Anayasasında, iki memleket arasındaki siyasî
ve kültürel sıkı münasebet ve bağlılıklara

37

İlk Osmanlı Kanunu Esasisinin vücut bulmasındaki önemli rolü kadar, küçük bir memur olarak başladığı idarecilik hayatında ölmez eserler
bırakan Mithat Paşa’nın yetişmesinde 1856 Fermanının muhatabı olan Mehmet Emin Paşa’nın büyük tesir ve rolü olduğu muhakkaktır.
38 Theodor Eschenburg’un Staat und GESELLSCHAFT İN DEUTSCHLAND eserinde Curt. E. Svhwab. Stuttgard 1956, Anayasa durumuna
karşılık Anayasa Hukuku diye vasıflandırdığı (S. 260-263) bu kavram, soyut Anayasa terimiyle Carl Schmitt’in Anayasa nazariyesine temel
teşkil etmektedir. (VERFASSUNGLEKIE, 1928. S. 3-36). Fiilî ve hukuki anayasa kavramları ve bunlar arasındaki münasebet konusunda :
Bkz. Yavuz Abadan: Yeni Hind Anayasası, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1-2 den ayrı bası : S. 14 ve sonrası.
39 Bugünkü zaman hesabına göre, ilânı 23 Aralık 1876 ya tekabül eden bu İrade-i Seniyenin dikkate şayân metni 1876 Anayasasına bağlıdır.
Şeria hükümleri dışında ve onlara dokunmamak kaydiyle padişahın takdiri ile vazedilen bütün hukukî hükümler, şekil bakımından kanun
veya Hattı - Hümayun, Ferman’ı Hümayun, irade-i Seniye, Berâtı Âli adları ile hükümdar emirnamelerinden ibaret olmak üzere bütün teb’a
hakkında hukuken bağlayıcı iki guruba ayrılıyordu. Bunlar arasında materyel hukuk bakımından bir ayrılık yapma imkân olmadığından hepsi
de iç hukukun mer’iyeti konusunda aynı tesiri ve kuvveti taşıyordu : Bkz. Greifenhorst. Op. cit. S. 1, No. 1.
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rağmen, Fransız Cumhuriyet Anayasalarını gerek ruh gerek muhteva bakımlarından
örnek olarak alma imkânı yoktu. Bu suretle
Tanzimat’ın açtığı Garplılaşma havası içerisinde, Avrupa’dan alınabilecek meşrutî - monarşik yeni bir Anayasa modeli, Belçika’da
aranıp bulunmuştu. Nitekim 31 Ocak 1850
tarihli Prusya Anayasa’sını hazırlayanlar da,
çeyrek yüz yıl önce aynı şeyi yapmışlardı.
Ancak şurası var ki, Belçika Anayasası, Katolik ve Liberal partiler arasında, modern anayasaların esas ruhuna uygun bir uyuşma ve
uzlaşma (kompromi) neticesi, ikinciler lehine
ağır basan bir denge kurabilmiştir. Bu sebeple Belçika Anayasası, teşkilât prensibi olarak,
liberal demokratik bir esas olan “kuvvetler
bölümü ve ayrılığı”40nı benimsemiş, kralın
yetkilerini sınırlayarak icra kuvveti karşısında
halk iradesini temsil eden Parlamento’nun
mutlak murakabesini tesis etmiştir.
Buna karşılık Prusya Anayasasında olduğu
gibi 1876 Kanunu Esasîsinde de monarşik
iradenin üstünlüğü, dengeyi bozmuştur.
Gerçi Kanun’u Esasi’de, daha Padişahın
cülûsunda teşkili zaruretine işaret ettiği
Parlamento, iki Meclis halinde yer almıştır.
Fakat icra karşısında rolü, sadece istişarîdir.
Bunun yanında klişe halinde bazı hürriyet
haklarına da yer verilmiştir. Fakat bunların
sadece kanunî “süsleyen nazarî hükümler”
halinde kaldıkları da bir gerçektir.41

Kanunu Esasinin Muhtevası:
1876 Kanunu Esasisinde ne kuvvetler
birliğine ne de kuvvetler ayrılığına açık bir
temas ve işaret yoktur. Bununla beraber
Devletin başlıca organlarını, yetkileriyle
birlikte tesbit eden hükümler ilk Osmanlı
Kanunu Esasisine hâkim olan ruhu ve ana
prensipleri açığa vurmaktadırlar. Bu sebeple her şeyden önce 1876 Kanunu Esasisinin muhtevasını, sistemli bir tahlile tâbi
tutup, karakteristik hususiyetleri belirtmede fayda ve zaruret vardır.42
1876 Kanunu Esasisi, 12 kısma ayrılmış
119 maddeden ibarettir. Pek de sistematik ve rasyonel sayılamıyacak olan tertip
ve tasnife göre ayrılmış kısım başlıkları şu
şekilde sıralanmaktadır 1- Memaliki Devleti Osmaniye (Md. 1-7), 2- Teb’ayi Devleti
Osmaniyenin Hukuku Umumiyesi (Md. 8
- 26), 3- Vükâlayı Devlet (Md. 27 - 38), 4Memurin (Md. 39 - 41), 5- Meclisi Umumî
(Md. 42 - 59), 6- Heyeti Âyan (Md. 60 64), 7- Heyeti Mebusan (Md. 65 - 80), 8Muhakim (Md. 81 - 91), 9- Divanı Âli (Md.
92 - 95), 9- Umuru maliye (Md. 96 -107),
10- Vilâyat (Md. 108 - 112), 11- Mevaddı
Şetta (Md. 113-119).
Hükümlerin Tahlili:
1- Bazı hükümleri, lafz ve ruhiyle halen
yürürlükte bulunan 1924 Anayasasına
da intikal etmiş bulunan bu esaslara göre

40 George Mason’un 1776 da kaleme aldığı “Amerika Haklar Beyannamesi Virginia Bill of Rights” in 5 inci maddesi, Devletin teşrî ve icra
fonksiyonlarının kaza görevinden ayrılmasını, bunların baskı yapma imkânlarını önleyen esas prensip olarak mütalâa etmektedir. Fransız
Hukuku Beşer Beyannamesinin 16 ıncı maddesi ise daha kategorik olarak, kuvvetler ayrılığını, bir anayasanın mevcudiyet ve meşruiyet şartı
saymaktadır: “Toute société dans laquelle la garantie des droitsn’est pas assurée, ni la separation des pouvoire déterminte n’a point de
Constutions.
41 Yukarıda bahsi geçen İradei Seniye, medenî bir cemiyet için zaruri olan hürriyet, adalet ve eşitlik gibi hak ve yetkilerden doğan mes’ut
neticelerin sabit olmaları dolayısiyle teminat altına alındıkları hususunda israr ediyorsa da ne 1876 Kanunu Esasisinin esas haklara taalluk
eden kısır teminatı, ne de yetkili yabancı kaynakların şahadetleri, bu görüşün ilmî delillerle müdafaasına imkân bırakmamaktadır, Krş:
Greifenhorst, op. cit., S. 2 ve sonrası.
42 Yukarıdaki notta bahsi geçen İradei Seniyeye bağlı 1876 Kanunu Esasisinin orijinal metni, birinci tertip düsturun 4 üncü cildinde yer
almıştır. (S. 2 - 20). Diğer yabancı kaynakların başında Karş.: Greifenhorst, Op. Cit. G. Jâschke, Die Entwrickelung des Osmanischen
Verfassungsgesetzes von den Anföngen bis zur Gegenwart: welt Des’ Islams, (W.I), herausgegeben von G. Kompffmeyer. Berlin 1923 ve
sonrası, ayrıca Aristarchi, Législation ottomane. İstanbul 1873 -1888. Cilt. 5. S. 2. Not. 1.
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Osmanlı İmparatorluğu bölünmez bir bütündür. (Md. 1). Başkenti İstanbul’dur. (Md.
2). Padişahlık, Halifelik ünvaniyle birlikte, Osmanlı Hanedanına aittir. (Md. 3-4)43
“Zâtı Hazreti Padişahi” nin mukaddes olan
şahsiyeti, masun ve gayri mesuldür. (Md.
5). Altıncı madde ise Osmanlı Hanedanına mensup üyelerin şahsî masuniyetleriyle
menkul ve gayrimenkul mallarını, kaydıhayat şartiyle aidatlarını âmme teminatına
tâbi kılmaktadır.44
Bu fasılda asıl önemli olan hüküm, Padişahın hâkimiyet haklarını sayan ve bu bakımdan bütün Kanunu Esasinin ağırlık mihrakını teşkil eden 7 inci maddedir. Buna göre
Sultanın başlıca yetkileri, vezirlerin tayin
ve azline; memuriyet, unvan ve nişanların
tahsisine; yabancı Devletlerle mukavele
ve barış andlaşmaları akdine; seferberlik
ve harp ilânına, Parlamentonun dâvet, tatil ve icabında feshine, orduda Başkumandanlığın ifasına, amme idaresi için gerekli
esas hükümleri ihtiva eden nizamnamelerin vaz’ına, para harbine; cezaların tahfifi
ve afvına taalluk etmektedir.45 Ayrıca 113
üncü maddenin üçüncü fıkrası padişaha,
Devlet emniyetini ihlâl edenleri sürgüne
gönderme yetkisini kayıtsız şartsız olarak
tanımaktadır.46
2- Kanun-u Esasinin din ve mezhep farkı
gözetmeksin “Osmanlı” saydığı (Md. 8) te-

b’aya tanıdığı başlıca haklar, şahsî hürriyet
(Md. 9. 10), basın hürriyeti (Md. 12), ticarî
sınaî ve ziraî her türlü dernek ve ortaklıklar kurma hakkı (Md. 13), öğretim ve öğrenim hürriyeti (Md. 15), mülkiyet hakkı (Md.
21), mesken masuniyeti (Md. 22) dir. 11 inci
madde Devletin resmî dinini islâm dini olarak tesbit ettikten sonra, “Osmanlı İmparatorluğunda tanınmış bütün dinler” için,
amme intizamına ve âdaba aykırı olmamak
şartiyle, serbest ibadet hakkı tanımakta,
çeşitli dinî cemaatlerin kiliselerine bahşedilmiş bulunan imtiyazları teyit etmektedir.47
“Hukuku umumiye” faslının diğer hükümleri, teb’anın kanun, ve nizamlara yakınlık
gördükleri hususlarda tek veya toplu olarak yetkili mercilere ve Parlamentoya müracaat ve şikâyet haklarını (Md. 14), bütün
Osmanlıların kanunlar önünde eşitliğini
(Md. 17), teb’anın Devletin resmî dili olarak
Türkçeye esaslı vukuf şartı ile ehliyet ve
istihkaklarına göre Devlet hizmet ve memuriyetlerinde istihdam haklarını (Md. 18,
19), kanunen tâbi oldukları mahkemeden
başka bir mahkemeye celp ve sevk olunamıyacaklarını (Md. 23), bütün teb’aya
servetiyle mütenasip olarak kanun ve nizamlarla tahmil edilecek vergiler (Md. 20)
dışında rüsum, vergi, nakdî ceza ve saire
nev’inden mükellefiyetlerin yüklenemiyeceğini (Md. 25), müsadere ve angaryanın
memnuniyetini (Md. 24), her türlü eza,
cefa ve işkencenin memnuiyetini (Md. 26)
tesbit etmektedir.

43 Kanun-u Esasinin ilânından önce, teamül hukuku gereğince yerleşmiş olan usûl, “ekmel ve erşet” olanın tahta geçmesi idi. Bu arada
padişahların, mutaden en yaşlısını seçmek suretiyle oğullarından birini velâht tayin etmeleri alışılmış bir usuldü. Ancak Birinci Ahmet’in,
1617 de kendisinden sonra en yaşlı hanedan âzası kardeşi Mustafa İ.’yi, halef tayin etmesindenberi, bu usûl teamül halinde yerleşmiş
bulunmaktadır. Kadınlar, hükümdarlıkta veraset hak ve imkânından daima mahrum kalmışlardır. Osmanlı hanedanının 1808 den itibaren
Genealojique durumunu tayin eden tablo, Greifenhorst. Op. Cit. S. 108 den sonra bir ilâve olarak eklenmiştir
44 “Hanedan saltanatı sinei mühassesatı hakkında” 1 Ağustos 1914 tarihlî kanunun birinci faslına göre Sultanın yıllık ödeneği 290, Veliahdinki
ise 24 bin bin altın liraya baliğ oluyordu.
45 Bu yetkileri bugün yürürlükte olan 1924 Anayasasının Büyük Millet Meclisinin yetkilerini tayin eden 26 ıncı maddesi ile karşılaştırma,
Türkiye’deki Anayasa gelişimi hakkında dikkate değer bir müşahedeye imkân sağlamaktadır. Gerçekten yarım asırlık bir fasıla ile birbirini
istihlaf eden iki anayasanın mütenazır hükümleri arasındaki başlıca fark, yetki sahipleriyle devrin şartlarına âyarlanması gereken Devlet
fonksiyonlarının zaruri kıldığı birkaç unsur arasındaki değişikliğe inhisar etmektedir.
46 Kanun-u Esasinin örfî idare ile ilgili hükmüne (madde 113) aktarılmış bulunan bu yetki, amme hakkına ait en geniş bir takdim hakkını
ihtiva etmesi bakımından 1919 tarihli Welmar Anayasasının 48 inci maddesiyle Cumhur Başkanına tanınan “memleketin emniyetini tehdit
eden olağanüstü hallerde gerekli tedbirleri alma” selâhiyetinin iptidai ve tek cepheli bir şekilde mukayese için bakınız : G. Anschüfz. Die
Verfassung des deutschen Reichs. Verlay von Georg Stike in Berlin. 1933. Aufl. 14. S. 267-300. 113 üncü maddenin örfi ilânını icabettiren
sebepler hakkındaki birinci fıkrasiyle 1924 Anayasasının 86 ıncı maddesi şekil ve ruh bakımından tam bir benzerlik arzetmektedir.
47 Bu hüküm, Osmanlı İmparatorluğunun eski teokratik karakterini muhafazada devam ettiğini belirtmekle kalmayarak, bizzat Kanunu
Esasinin hâkimiyet mefhumu ile uzlaştırılması imkânsız kapitülasyonlar rejimini tanıması suretiyle kendi hikmeti vücudunu inkâr ettiği
manâsını taşımaktadır.
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Bu hülâsadan da anlaşılacağı üzere, Kanun-u Esasinin, vatandaşların esas haklarına ait teminat olarak vazettiği hükümler,
şekli bakımından sistematik bir tertip ve
tasnife tâbi tutulmamıştır. Yukarıda, her
hükme ait olarak belirttiğimiz madde numaraları, bu gerçeği açıkça göstermektedir. Fakat daha önemli olan nokta, “teb’anın hukuku umumiyesi” başlığı altında
yer alan “esas haklar” teminatının, fikrî ve
nazarî temellerine uygun bir muhteva genişliğine ve Anayasa garantisine kavuşamamış olmasıdır.
Gerçekten yukarıda bahsi geçen bütün
hak ve hürriyetlerin, ancak kanunların tayin ettiği ölçü ve çerçeve içerisinde kullanılabileceği her hükümde teyit ve tekrar olunmaktadır. İleride beyan olunacağı
üzere esas hak ve hürriyetleri sınırlayan
kanunların vücude gelmesinde Parlamentonun mahdut yetkisine karşılık, “Zatı
Hazreti Padişahinin” tesir ve rolü ön plânda yer almaktadır. Bu şartlar içerisinde,
“Hukuku Umumiye” için, modern mânasiyle bir Anayasa teminatından bahsetmeye de imkân yoktur.48
Her dereceden bütün öğretim müesseselerini Devletin nezaret ve murakabesine vaz’ı
suretiyle, tedris hürriyetini de hiçe indiren,
(Md. 16) Kanunu Esaside fikir, seyahat, toplanma, söz, çalışma ve saire hürriyetlerine
dair sarih ve vasıtasız hiç bir hüküm yoktur.
Bu durum karşısında 1 ve 2 inci fasılların

mukayesesine dayanarak 1876 Anayasasının, vatandaşların esas hak ve hürriyetlerini
tesbit etmekten ziyade, “Zatı Şahanenin ve
hanedan saltanatının mukaddes haklarını”
yeter teminata, bağlama gayretinde olduğu inkâr götürmez bir gerçektir. Bu hususu,
Kanunu Esasiyi tasdik ve ilân eden iradei
seniyede açıkça belirtmektedir.49
3- Kanunu Esaside “Vükelâyı Devlet” başlığı altında kabine üyelerinin Parlamentodan önce yer alması tesadüfî bir keyfiyet
sayılmamalıdır. Çünki Sadrazam ve Şeyhülislâmı, güvendiği şahıslar arasından seçme
hususunda padişahın yetkisi mutlaktır. Diğer nazırlar da yine “iradei şahane” ile tâyin
olunurlar. (Md. 27) Bu konuda Parlamento
mensupları ile herhangi bir istişare mükellefiyeti yoktur. Ayrıca kabinenin mühim
konular üzerindeki müzakere ve kararları tatbik olunmak için padişahın tasdik ve
muvafakatine muhtaçtırlar. (Md. 28.f.2)
Sadrazam, bütün mühim iç ve dış meselelerde yetkili mercidir.(Md. 28 -1) Her nazır,
kanuna göre kendi vazife alanına giren işleri görmeğe yetkili (Md. 29) ve bu sahadaki
icraattan mes’uldür.(Md. 30). Nazırlar, kendi kanunî yetki sahaları dışında kalan işleri Sadrazama arzederler. O da bunlardan
hususî bir müzakereye ihtiyacı olmayan
hususlarda ya gerekli tedbirleri alır, yahut
Sultanın kararına arz eder. Bu işlerin nevi
ve dereceleri hususî hükümlerle tâyin ve
tesbit edilecektir. (Md. 29).

48 Liberal demokrasinin Hukuk Devleti görüş açısından kaynak ve örneğini 1789 Hukuku Beşer Beyannamesinden alan esas haklarını, tabiî
hukuk doktirinine dayanan Devletten üstünlük ve önceliği dolayısiyle, anayasayı değiştirme şart ve usullerine uygun bir teşrii tasarrufla da
bertaraf edilemiyiceği prensibi, positivist hukukçularla da benimsenmektedir: Bkz. Leon Duguit, Traitte de droit Constitutionnel 2 éme
edit, III. B. 261-262. Manuel P. 286. Esas hakların Anayasa Kanunlarının tanzim yetkisi dışında ve üstünde kaldığını belirten müsbet hukuk
hükümlerine misal olarak 28 Mart 1849 tarihli Frankfurt Anayasasının 130 uncu maddesiyle 23/5/1949 tarihli Bonn Anayasasının 79 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası zikrolunabilir. Buna karşılık 1876 Kanunu Esasisi, bütün hak ve hürriyetleri, alelâde kanunlarla istendiği gibi,
daha doğrusu vaz’ı kanunun takdirine bağlı olarak sınırlama imkân ve yetkisini tanımaktadır. 1924 Anayasasını da esas hakların sınırlanması
konusunda aynı prensibi benimsemiş bulunmaktadır.
49 1876 Kanunu Esasisini ısdar eden İdare-i Seniye, bir yandan teb’a arasında terakkinin, karşılıklı ahenk ve anlayışın temel şartı olarak hürriyet,
adalet ve eşitlik prensiplerini ileri sürerken diğer yandan sağlam ve nizami bir idarenin kurulması için, hükûmet kudretinin değişmez haklarını
koruma esasında ısrar etmektedir. Aynı zamanda Devlet otorite ve emniyetinin muhafazası için, Kanunu Esasiye ait ilk hükümlerin, yüksek
İslâm Halifeliği ile Osmanlı Hanedanın haklarını teyit ve tekrara hasreylediği belirtilmektedir. Bu meyanda Padişahın bir temennisi olarak
ileri sürülen esaslar, merkezi hükûmet haklarının korunması, memleketin umumi refah ve terakkisi ile tam bir ahenk ve mutabakat halinde
umumi şeriat hükümlerine uygunluğun gözden kaçırılmamasıdır.
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Bu hülâsanın belirttiği üzere gerek kabinenin teşkilinde, gerek iç ve dış politikaya ilgili
hususlarda son söz ve mutlak yetki tekelini
padişah elinde tutmaktadır. Onun itimadına
mazhar olmayan bir “heyeti vükelânın” makamını muhafaza etmesine imkân yoktur.
Bu arada Sadrazam, sadece Heyeti Vükelâya riyaset sebebiyle değil, iç ve dış
mühim meselelerde tek yetkili mercî dolayısiyle imparatorluğun bütün nâzırların faaliyet sahalarını da içine alan iç ve dış siyasetinin ana hatlarını tesbit imkânına sahip
bulunması sıfatiyle, sadece bir primus inter
pares durumunda olmayıp diğer nâzırların
üstüne yükseltilmiş durumdadır. Yalnız
Padişahın şahsında toplanan dünyevî ve
ruhanî çifte hâkimiyetin icabı olarak “dinî
umurun” başına getirilmiş olan Şeyhülislâmlık ona yakın bir mevkie sahiptir.

Buna karşılık Parlamentonun, kabine ve
Devlet işleri üzerinde mürakabesi son derece sınırlıdır. Bu bakımdan 1876 Anayasasının parlamenter bir sistem kurduğundan
bahse imkân yoktur. Nitekim 31 inci madde, nâzırların mes’ul oldukları hususlardan
ancak Meclisi Mebusanın faaliyet alanına
dahil olanları hakkında Mebusların münferit veya müçtemî yazılı şikâyette bulunabileceklerini, bu talebin Reisliğe verildikten
sonra bir komisyona verileceğini, tahkikat
neticesinde Mecliste müzakere edilip üçte
iki çoğunlukla ittihamın vârit olduğu kabul edilmesi halinde keyfiyetin Sadrazam
delâleti ile padişaha arzolunacağına, onun
tasdiki sonunda nâzırın İrade-i Seniye ile
“Divan-ı Âli” ye sevk olunabileceği hükmünü ihtiva etmektedir. (Md. 31)
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Nâzırların şahsî mesuliyetlerine ait muhakeme usûlünün, vatandaşlar hakkında
tatbik olunan normlara tâbi olacağı belirtildikten sonra (Md. 33), siyasî murakabe
bakımından asıl önemli hüküm gelmektedir. Buna göre, nâzırlarla Mebuslar arasında kanaat ihtilâfı olan bir kanun tasarısının
kabulünden sonra; hükûmet üyesi bu kanun tasarısının kabulü üzerinde israr eder
de, mebuslar bunu yeter gerekçe göstermeden çoğunlukla ve mükerrer şekilde
reddetmekte devam ederlerse, Sultan,
Nâzırı değiştirme veya Meclisi feshetmekte hıyâr sahibidir. Ancak yeni Meclis seçimlerinin; kanunda belirtilen zaman içerisinde
yapılması gerekir. (Md. 35).
Buna ilâveten, Parlamentonun içtimâda
bulunmadığı zamanda, Devlet adına bir
tehlikeyi davet veya âmme emniyetini ihlâl
edecek bir durumu önlemek üzere, nâzırların geçici tasarruflarda bulunabilecekleri,
bu tasarrufların, padişahın tasdikine iktiran
etmek kaydı ile Anayasa’yı ihlâl etmedikleri takdirde, Meclisi Mebusanın yeniden
içtimaında tasvip ve muvafakatine bağlı
olarak “kanun kuvvetinde” olduğu açıklanmaktadır. (Md.36) Nazırlar, Âyan ve Mebusan Meclislerinin toplantılarına her zaman
katılabilecekleri gibi, kendi ressortiyle ilgili
yüksek bir memuru, daima temsilci olarak
gönderebilirler. Nâzırlar, diğer Parlamento
üyelerinden sonra, söz alma hakkına sahiptirler.50 Memurların azil ve nasp şartları,
adalet ve emniyeti gerçekleştirme görevleri, vazife ve mes’uliyetleri konusunda prensip hükümleri vazeden dördüncü faslın
(Md. 39-41) burada teferruatiyle tetkik ve
tahliline imkân görülememiştir.

3- 1876 Kanunu Esasisi, birbirinden kesin olarak ayrılmış iki Meclisten, kurulan
Parlamentoyu “Meclisi Umumî”51 diye vasıflandırmaktadır. (Md. 42) Her iki Meclis, İradei Seniye ile bir Kasımda toplanıp
bir Martta kapanmaktadır. İkisinin birlikte
toplanması esastır. (Md. 43) Padişah, icabı
halinde Devlet emniyet ve ihtiyacı mülâhazaları ile Parlamentoyu kanunla tayin olunan müddetten önce toplayabileceği gibi,
toplantı devresini kısaltıp uzatabilir. (Md.
44). Açış töreninde Padişah veya temsilcisi,
gelecek çalışma yılının tedbirlerine ait bir
nutuk irat eder veya ettirir. (Md. 45) 52
Parlamento âzâsının yemini, vatan ve anayasadan önce Padişaha sadakati teyit etmektedir. (Md. 46) Yeni kanun teklifleri
veya değişiklikler hususunda yetkililer,
Nâzırlardır. Âyan ve Mebusan Meclisleri, ancak kendi faaliyet sahalarına aidiyeti
sabit olan hususlarda yeni bir kanun veya
tâdil teklifi getirebilirler. Bu takdirde teklif,
Sadrazam delaletiyle Padişaha arzolunur.
Karini kabul olursa Devlet Şûrası, bir iradei seniye ile yetkili makamların teferruata
dair izahlarını dinlemek suretiyle tasarının
esasına tâyin ve tesbit eder. (Madde 53)53
Kanun Tasarıları, önce Mebusan, sonra
Âyânda konuşulmak suretiyle karara bağlanır. Çoğunluk kazanmayan tasarılar, reddolunmuş sayılır. (Md. 55). Her iki Meclise,
üyelerden gayrı nâzırlar ve onların gönderdikleri temsilciler girebilirler. (Md. 56) Gizli
celseler akdi, mevcut üye sayısının mutlak
çoğunluğu ile karar verilmesine bağlıdır.
(Md. 58).

50 Mezkur hükmün, bütün parlamanter ve demokratik rejimlerce kabul olunmuş Meclis müzakereleri prensibine aykırılığı meydandadır
Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Şubat 1954 de tâdil edilen iç tüzüğü de “son sözü Mebuslara vermektedir” (Mad. 85. F. 5).
51 Hâlen “Meclisi Umumî” terimi, sadece vilâyetler ölçüsündeki temsil organlarına daraltılmış bulunmaktadır.
52 Dikkate şâyandır ki bu hüküm, 1876 Kanunu Esasisinden Meclis Hükümeti ve Cumhuriyet Anayasalarına geçerek 1924 Teşkilâtı Esasiye
Kanununun 36 ıncı maddesi halinde bugün de yürürlüktedir. Çok Partili rejimde Cumhur Başkanının tarafsızlığı prensibine aykırı olan bu
hükmün, yarı mutlakiyetçi bir Kanun-u Esasi bakiyesi olduğu aşikâr bir gerçektir.
53 Bütün bu hükümler, 1876 Kanun-u Esasisine göre, icra organının, kanun vaz’ı hususunda da Meclisi Âyân ve Mebusan’dan mürekkep sözde
Parlamento’ya üstünlüğünü belirtmektedir.
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Âyân Meclisinin üyeleri, Mebusan Meclisi
âza sayısının üçte birini aşmamak şartiyle, doğrudan doğruya Padişah tarafından
tâyin olunur. (Md. 60). Bunların 40 yaşını
aşmış tanınmış, umumî güven kazanmış
şahsiyetler arasından seçilmesi esastır.
(Md.61). Tâyin kaydıhayat şartiyledir. (Md.
62). Meclis-i Âyân, Mebusan tarafından
kendisine gönderilmiş olan kanun ve bütçe tasarılarını inceliyerek dinî esaslara,
Zat-ı Hazret-i Padişahînin hükümranlık
haklarına, hürriyete, Kanun-u Esasî hükümlerine, Devletin toprak bütünlüğüne,
memleketin iç emniyetine, vatanın korunma ve savunması maksadiyle alınan tedbirlere, umumî âdaba aykırı gördükleri gerekçesiyle ya reddeder, yahut düzeltme ve
değiştirme talebiyle Meclis-i Mebusan’a
iade eder. (Md. 64).
Mebusan, her elli bin erkek Osmanlıya bir
kişi düşmek suretiyle (Md. 65), Kanun-u
mahsusuna göre54 iki dereceli oy’la seçilir.
Mebusluk, memurlukla birleşemez. (Md.
67). Yabancı tabiiyet ve hizmetinde bulunanlar, Türkçe dilini bilmeyenler, 30 yaşını doldurmayanlar, seçim sırasında başka
birinin hizmetinde bulunanlar, iadei itibar
etmeyen müflisler, âdap ve ahlâka aykırı hayat sürenler, hacir altında bulunanlar, medenî haklardan faydalanmıyanlar,
yabancı bir tabiiyet iddiasında bulunanlar
mebus seçilemezler. (Md. 68). Seçim devresi dört yıldır, yeniden seçim caizdir. (Md.
69). Mebuslar, yalnız seçildikleri bölgeyi
değil, “bütün Osmanlıları” temsil ederler.
(Md. 71). Dikkate şayândır ki Rousseau
tarafından geliştirilen fiktif maşerî amme
iradesinin modern anayasalara da geçmiş
bulunan bu hükmünü takiben55, 72 inci

madde, seçmenleri, ancak kendi bölgeleri
halkından mebus seçmeğe zorlamak suretiyle tamamen paradoksal bir prensibi de
benimsemektedir.
Padişah tarafından Meclisin feshi halinde, seçimlerin, yeni Meclisin en geç altı ay
içinde toplanmasını sağlayacak bir müddet
içinde yapılması şarttır. (Md. 73). Keza herhangi bir sebeple inhilâl eden Mebusluğa,
en geç gelecek devre toplantısına katılacak şekilde yenisinin seçilmesi mecburîdir.
(Md. 74). Parlamento lehine olan bu teminata karşılık, Padişah Riyaset Dîvanının
teşekkülünde de söz sahibidir. Gerçekten
Mebusan Meclisi, bir reis ve iki reis vekilliği için, mutlak çoğunlukla âzası arasından üçer namzet seçer. Bunlardan reis ve
iki reis vekili Padişahın tercih ve tasdiki ile
tesbit olunur. (Md. 77). Meclis müzakereleri alenîdir. İcabında hafi celselere de karar
verilebilir. (Md. 78). Teşriî masuniyet sınırlıdır. (Md. 79).
Meclisin kanun vaz’ı konusundaki yetkisi,
getirilen tasarıları müzakere edip red, kabul yahut tashih etmekten ibarettir. Bütçe
kanunlarındaki umumî masraflar, incelenerek miktarları Nâzırlarla mutabakat
halinde tesbit olunur. Gelirler hakkında da
aynı esas câridir. (Md. 80).
4- 1876 Kanun-u Esasisinin müteakip
bendleri mehakim, Divanı Âli, umuru maliye ve vilâyata taalluk etmektedir. Hâkimler, kanun-u mahsusuna göre padişah
tarafından tâyin olunup azil olunamazlar.
(Md. 81). Mahkemeler alenîdir. (Md. 82).
Adlî teminata ait esaslı hükümler arasında
en mühimleri, mahkemeler üzerinde herhangi bir tesir icra edilemiyeceğinin tasrih

54 Beş fasıl ve tatbikat hükümleri hariç 83 maddeden terekküp eden “İntihap Mebusan Kanunu” tasarısı, sözcü Müfti İbrahim tarafından
19 Mart 1877 de açılan Osmanlı Meclis-i Mebusanın ilk içtimâ devresinde kaleme alınmış olup 29 Ekim 1876 tarihli emirnameyi itmam
etmek ve bundan sonra yapılacak bütün seçimlerde tatbik olunmak üzere hazırlanmştı. Fakat Mebusan Meclisince kararlaştırılan bu tasarı,
Âyanda müzakere edilmediği gibi Padişahın tasdikine de iktiran etmedi. Nihayet 1908 İnkılâbından sonra yeni Meclis-i Mebusan seçimleri
hakkında tatbik edilmek üzere 2 Ağustos 1908 tarihli bir İrâdei Seniye ile yürürlüğe kondu.
55 20 Nisan 1924 Anayasasının 73 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ile karşılaştırılabilir.
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edilmesi (Md. 86) ve herhangi bir isim altında fevkalâde mahkemelerin kurulamıyacağıdır. (Md. 89). Divânı Âlinin teşekkül
tarzı ve görevi, bugünkü duruma aynen tetabuk etmektedir.56
Vilâyetler idaresi sisteminin adem-i merkeziyet ve kuvvetler ayrılığı prensibine bina
edileceği tasrih edilmektedir.57 Bu fasılda
Vilâyet, sancak ve kazalarda Meclis-i Umumî
ve idarelerin seçim ve faaliyetlerine dair hükümlerle dinî cemiyetlerin bina ve arsalarını
(müsakkafat ve müştağlat) idare edecek
heyetlere, vakıflar idaresine, belediye meclislerine ait esaslar yer almaktadır. Malî hükümler arasında en mühimleri, bütçenin hazırlanmasına ait esaslardır. Bu arada gerek
bütçenin hazırlanmasında, gerek tasdik ve
sarfında icraya geniş yetkiler tanınmaktadır.
Parlamentonun fevkalâde sebeplerle bütçeyi tasvip edemeden feshi halinde, bütçenin Nâzırlar tarafından iradei seniyeye istinat
eden bir kararname ile tahdit olunabileceği
belirtilmektedir. (Md. 102).
Örfî idare müessesesiyle Padişaha sürgün
hakkı tanıyan 113 üncü madde ve onu takip eden müteferrik hükümlerde kesin ve
gerçek zaruret halinde Anayasa’nın değiştirilebilme şartları da tesbit edilmektedir. Buna göre Anayasa değişikliği teklifini
Nâzırlar yapar. Teklifi önce Mebusan, sonra Âyân Meclisi üçte iki çoğunlukla kabul
ederse Padişahın tasdikiyle yürürlüğe girer.
(Md. 116). Kanunların tefsiri konusunda
bugünkünden farklı olarak üç yetkili mercî
tanınmıştır. Adlî hususlarla ilgili kanunların
tefsiri, Temyiz Mahkemesine; idarî husus-

larla alâkalı olanların yorumu Devlet Şûrasına; Anayasa’nın tefsiri ise Âyân Meclisine
aittir. (Md. 117).
1876 Anayasasının sultana ve onun emrindeki icra organlarına tanıdığı bu geniş
yetkilerde saklı bulunan tehlike, II. Abdülhamid’in mutlakiyetçi temayülü dolayısiyle kısa zamanda gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu arasında patlak verip 2 Mart
1878 de Ayastefanos (bugünkü Yeşilköy)
Muahedesiyle biten talihsiz harbi bahane
eden padişah 13 Şubat 1877 de Mebusan
Meclisini tatil etti. Kanun-u Esasinin 43
üncü maddesine göre her iki meclislin her
yıl “İrade-i Seniye” ile 1 Kasım’da açılıp 1
Mart’ta kapanması gerekiyordu. Buna
göre Padişah Kanun-u Esasının sarih hükmüne dayanan yetkisini, sadece iki hafta
önce kullanmış oluyordu. Böylece altı ay
içinde yeni Meclisin toplanmasını gerektirecek olan 73 üncü maddenin bahşettiği
fesih yetkisini kullanmaksızın, 33 yıl müddetle Mebusan Meclisini bir daha toplantıya çağırmadı.
Buna göre İkinci Abdülhamit, yarım asra
yaklaşan keyfî idaresini tesis için, Kanun-u
Esasinin 73 üncü maddesi yerine 43 üncü
maddesini ihlâl etmeyi tercih etmişti. Bu
yoldan Kanun-u Esasi de açıkça yürürlükten kaldırılmamakla beraber, işlemesi durdurulmuş, - başka bir deyimle - belli olmayan bir müddetle talik edilmiş oluyordu.58
İkinci Abdülhamit, bununla da yetinmeyerek Kanun-u Esasinin fikir babası olan
Mithat Paşa’yı mahut 113 üncü maddenin

56 Hâlen yürürlükte bulunan Anayasanın 61 ilâ 67 inci maddesi Divanı Âli’nin maksat ve teşekkül tarzını, fonksiyonlarını belirtmektedir. Bazı şeklî
inhiraflar bir tarafa bırakılacak olursa, bu hükümlerin tam, bir ruh ve manâ mutabakatı ile 1876 Kanun-u Esasisinden aktarıldığını açıklamaktadır.
57 Bu prensibe dayanan teşkilât önce “İdarei Umumiyei Vilâyat Nizamnamesi” (Düstur. Birinci tertip, Cilt I, S. 608, 625 de) çıkmıştır. İkinci Meşrutiyet
inkilâbından sonra, Vilâyetler idaresi, kanunî müeyyideye bağlanmıştır. Bu hususta anahatlar ile 26 Mart 1913 (17 Rebiülâhir 1331 ve 13 Mart
1329) tarihli “İdare-i Umumiye-i Vilâyet Kanun-u Muvakkatı” nin hükümleri gözden geçirilebilir.
58 Tafsilât için : Bkz.; Friedrich. V. Kraelitz Greifenhorst. Op. Cit. S. 2 ve sonrası. Gotthard Jâschke, Die Entuvickelung des Osmanischen
Verfassungsstaates, Berlin, 1917 S. 18, 19. Die Ergânzung desselben in “Die Welt des Islams, NS. VoL V,Nr. 3-4. Laiden. 1958 S. 206.
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İkinci Meşrutiyet:
Bütün bu baskı tedbirleri, fikrî gelişmeyi ve
hürriyet iştiyakını durdurmak şöyle dursun,
aksine hızlandırıp alevlendirdi.60 Yabancı dillerde “Genç Türkler = Jeunes tures” vasfı ile
anılan Türk aydınları, “İttihat ve Terakki” adı
ile gizli bir cemiyet kurdular.61 Bu cemiyetin
bazı üyeleri, dış memleketlere iltica zorunda
kalarak istibdat rejimine karşı mücadeleye
giriştiler. Memleket içinde ise, İttihat ve Terakkinin nüfuzu, daha çok Rumeli’deki ordu
birliklerinin genç subayları arasında gün
geçtikçe kuvvetlendi. Böylece keyfî idareye karşı fiilî tepki, ordu muhitinde gelişti. İlk
açık belirti, 6 Temmuz 1908’de, Manastır’da
Kolağası Resneli Niyazi Beyin, istibdada
karşı isyan hareketine öncülük ederek dağa
çıkmasiyle meydana çıktı.

Meşrutiyet Kutlamaları

verdiği yetkiye dayanarak Taif’e sürgüne
göndermiş ve zindanda boğdurtmuştu.59
Bu suretle çeşitli baskı tedbirlerine dayanan bir istipdat rejiminin tatbikatı için ge-

Rumeli’deki isyan emarelerini yatıştırmaya memur edilen Şemsi Paşa’nın inkılâpçı
genç bir subay tarafından öldürülmesinden sonra, inkilâp hareketinin ciddiyet ve
ehemmiyetini kavrayan II. Abdülhamit, 23
Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyeti ilân
zorunda kaldı. Ayrıca Sadrazam Sait Paşa’ya hitap eden 4 Recep 1326 (1 Ağustos
1908) tarihli bir Hattı Hümâyûn ile62 babası

rekli zemin ve imkânlar elde edilmiştir.
59 Mithat Paşa önce Avrupa’ya teb’it olunmuş (1882), affolunarak Girit’e avdetinden sonra sırası ile Şam’a ve İzmir’e vali tayin edilmiş, son
memuriyetinde tevkif olunarak İstanbul’da bir gösteri muhakemesinden sonra Taif’e sürülmüş ve orada İstanbul’dan sureti mahsusada gönderilen
Çerkeş Binbaşı Bekir ve arkadaşları delâletiyle boğdurulmuştur. Bu konuda Mithat Paşa’nın birinci haremi Naime Hanım ile mülakattan doğan
“Mithat Paşa’nın vasiyetnamesi ve şahadeti” adlı eski harflerle yazılmış küçük broşür yeter bilgi vermektedir. Mehmet Rüştü, Matbaa-i Kader.
Dersaadet 1325 (İstanbul 1909).
60 A. Humboldt’un, “Hürriyet iştiyakını körükleyen onun eksikliği duygusudur” sözü, bu sosyal ve siyasî gelişim ile bir kerre daha teyide kavuşmuş
oluyor.
61 Ahmet Bedeî Kuran’ın “İNKILÂP TARİHİMİZ ve JON TÜRKLER” adlı eseri (İstanbul, Tan Matbaası, 1946) Tanzimattan devrimize kadar gelen
inkılâp hareketleri ve Parti kuruluşları hakkında vesikalara dayanan bilgiler vermektedir. Müellifin, Prens Sabahaddin Beyin Eflâtun kanalı ile
Rousseau’dan mülhem olduğu muhakkak bulunan “Ey fazilet, bütün varlığımızla varlığına vakfıömr etmek istiyoruz.” sözünü kapak sahifesine bir
parola olarak geçirdiği eserdeki sübjektif intibaını veren bazı kıymet hükümlerini merhum Prensle yakınlığına atfetmek gerekir. İkinci Meşrutiyet
devrinin siyasî fikir hareketleri ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluş ve gelişim konusunda objektif bir tahlil eseri olarak A. Zafer Tunaya,
TÜRKİYE’DE SİYASÎ PARTİLER, İstanbul 1952, teferruatlı tafsilâtı ihtiva etmektedir. Bkz. Bilhassa S. 161 - 174 ve S. 174-471.
62 Bu Hattı Hümayûn’un tam metni, düsturun tertip sanisinde Cilt I, S. II de yayınlanmıştır. Bu Hattı Hümayun’da Osmanlı İmparatorluğunun “artık
meşruiî bir hükûmet sekli için olgun bir hâle” geldiği açıklanmaktadır. Bu arada Padişaha tebrik için gelen sefirler ve siyasi temsilciler huzurundaki
beyanına atfen, bundan böyle Anayasa tatbikatının herhangi bir tarz ve şekilde ihlâl edilmeyeceğini taahhüt etmektedir.
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Abdülmecit tarafından başlanan teceddüt
hareketlerinin neticesi olan Kanun-u Esasinin kaldırılmasını Sadrazam Saffet Paşa
ve arkadaşlarının omuzlarına yükliyerek,
“Kanunu Esasinin yeniden mer’iyete konduğu ve Meclisi Mebusanın her yıl dâvet
olunacağı” hakkındaki kafi kararını ilân ve
teyit etti.
Bundan başka gerek tabiî hukukun gerek
mevcut kanunların sarahatine rağmen son
zamanlarda beliren aykırı hareketleri önlemek ve hükümetin ödevlerini belirtmek
üzere 15 maddelik bir prensipler katalogu
Hattı Humâyûna eklendi. Buna göre millet
ve din farkı gözetilmeksizin her teb’a için
şahsî hürriyet ve hak eşitliği, mesken masuniyeti, adlî teminat, seyahat ve toplanma
hürriyeti, basın ve muhabere serbestisi, öğretim ve öğrenim hürriyeti63 teminat altına
alınıyor; memurların tayin, nasb ve azilleri
âdil esaslara bağlanıyor; bütçelerin ilân suretiyle halka duyurulması, Nâzır ve valilerin
faaliyet sahaları ile ilgili tetkik ve tâdil olunmak üzere yeni toplanacak Mebusan Meclisine arzı emir ve teklif olunuyordu. Fermanın sonunda II. Abdülhamit, imparatorluğun
tek “kudret vasıtası” saydığı ordunun zarurî
olan teçhiz, teslih ve tekâmülü hususunda
Harbiye Nezaretine gerekli emirleri verdiğini ve bu konunun gayretlerinin esasını teşkil
ettiğini belirtmektedir.
Bir hafta geçmeden 6 Ağustos 1908’deSait Paşa azlolunarak yerine “Sadakat ve
ehliyeti mücerrep” olan Kâmil Paşa Sadrazamlığa getirildi 13 Nisan 1909’da reaksiyona ve gurupların kışkırtmaları neticesinde patlak veren bir irtica hareketi,

Abdülhamit’in taht ve hürriyetine mal oldu.
Bu teşebbüste Padişahın iştirak ve alâka
derecesi, bugüne kadar yeter derecede aydınlanmış değildir. Böylece Padişahın yetkilerini daraltan ve 21 Ağustos 1909’da yapılan yeni Anayasa değişikliklerine lüzum
ve zaruret hasıl oldu.
Parlamantarizme ve halk hâkimiyeti esasına açık bir temayül sezilen bu değişiklikleri, şu noktalar etrafında toplamak
mümkündür: Osmanlı Hanedanın ekber
evladı olan Padişah, şer’i şerif ve Kanunu
Esasî hükümlerine, vatan ve millete sadık
kalacağına yemin ile mükelleftir. (Md. 3).
7 nci maddenin Padişaha Parlamentoyu
açış, kapayış ve fesih yetkilerini tanıyan hükümleri daraltılmıştır.64 Şahsî hürriyet, tam
teminat altına alınmıştır. (Md. 10). Sansür
memnûdur. (Md. 12) Nâzırlar, hükûmetin
umumî politikasından müştereken, kendi
sahalarından münferiden mesuldürler.65
Bu arada olağanüstü hallerde Meclisin
toplanamaması ihtimâline dayanan bir hükümle, Kanunu Esasiye aykırı olmıyan kabine kararlarının, İradei Seniye ile mer’iyeti
sağlanmıştır. (Md. 36).
Kanun teklifi yetkisi, Nâzırlarla birlikte
Âyân ve Mebusan üyelerine de tanınmıştır. (Md. 53) Her iki Meclisce kabul edilen
kanunları, Padişah iki ay içinde yeniden
müzakere edilmek üzere iade edebilir. Bu
takdirde kanun yürürlüğe girebilmesi, üçte
iki çoğunlukla yeniden kabulüne bağlıdır.
Müstâcel kanunların, on gün içinde tasdik
veya iadesi şarttır. (Md. 54).
Olağanüstü hallerde Meclisin içtimâ süresi, her iki Mecliste üye sayısının üçte iki-

63 1876 Kanun-u Esasîsinde yer almayan seyahat ve toplanma, basın ve muhabere, tedris hürriyetleri ilk defa bu ferman ile ileri sürülen
Anayasa değişikliklerinde yer almış bulunmaktadır.
64 Müteakip yıllarda bu madde üzerindeki değişiklikler, devamlı olarak Padişahın Parlamentoya karşı yetki ve durumunu muayyen şart ve
ölçülere bağlayarak daha çok sınırlama hedefini gütmüştür. Bu maddenin 1909, 1914, 1915, 1916 yıllarında aldığı şekiller hakkında: Bkz.
Friedrich Von Krâlitz - Greifenhorst. Op. Cit. S. 56.
65 İcra kuvveti üzerindeki nüfusunun 1909 tâdili ile yürürlüğe giren bu hüküm,1924 Anayasasında da aynı ruh ve muhteva ile yer almıştır: Bkz.
Madde 46.
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sinin mevcudiyet ve huzuru ile müzakere
olunup çoğunlukla uzatılabilir. (Md. 69).
Riyaset Divanını Meclis bizzat seçer. Fakat netice Padişaha arzolunur. (Md. 77).
Müteferrik maddeler arasında en mühim
değişiklik, Padişaha tanınan sürgün hakkının 113 üncü maddeden çıkarılmış olmasıdır. Ayrıca bazı kayıt ve şartla teb’aya,
toplanma ve dernek kurma hakları da tanınmıştır. (Md. 120).

C- BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NE
KADAR SİYASÎ BÜNYE:
Meşrutîden Parlamenter monarşiye bir geçiş mahiyetini taşıyan bu değişikliklerde halk
hâkimiyeti düşüncesine bir eğilim sezilmekte ise de bu intikal iki dereceli seçim sistemi ve siyasî şartların kifayetsizliği yüzünden şeklî ve sathî kalmıştır. 1908 - 1909
inkılâbını yapanlar, 1876 Kanunu Esasînin
ruhuna bağlı kalarak yepyeni demokratik
ve layik bir anayasa yaratmayı düşünememişlerdir. Neticede, Padişah Halifelik sıfatı ile birlikte islâm dininin hâmiliği vasfını
muhafaza etmiş66, dinî ve dünyevî idare
düalizmi devam eylemiştir. Nitekim dünyevî idarenin başında Sadrazam, dinî idarenin başında da Şeyhülislâm bulunmakta, her ikisi de doğrudan doğruya Padişah
tarafından tayin olunmakta idi. Bütün din
işleri, bu arada şer’i mahkemelerle medreseler, Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak idare olunuyordu.
Bu düalist bünyenin Devlet hayatındaki
en önemli tesiri, Türk siyasî düşüncesinin
1908 ile 1918 arasında bir yandan Türk-

çülük, diğer yandan Osmanlılık ve Müslümanlık ceryanları arasında bocalaması
olmuştur.67 Bunlardan birincisi sağlam
ve kararlı bir Devlet idaresinin ancak millî
hâkimiyet esasına dayanan ve Batı Medeniyet ve kültürünü benimseyen mütecanis bir halk topluluğu ile kurulabileceği
prensibini benimseyen bütün ileri ve hür
fikirli aydınları etrafında toplamıştı. Bu
ceryan içerisinde “Turancılık” parolası ile
bütün dünyadaki Türkleri bir siyasî topluluk halinde birleştirme idealini güden
müfrit bir gurup, siyasî realiteden uzaklaşmaları sebebiyle, küçük bir ütopyacı
azınlıktan ibaret kalmıştır.
Diğer iki cereyan ise, ya Osmanlı İmparatorluğunun son kalıntılarını muhafaza
ve devam ettirme gayesini güden muhafazakâr, yahut “panislâmizm” ideolojisine dayanarak teokratik bir imparatorluk
kurma hayaline kapılmış fanatik zümrelerce benimsenmişti. Birinci Dünya Harbinin sonunda İmparatorluğun yıkılışı ile
bu iki ceryan siyasî constructif fikir olarak
tam bir iflâsa mahkûm olunca, milliyetçilik yeni kurulacak Devletin tek nâzım
prensibi halinde ayakta kaldı.68
Bu arada 1911, 1915 ve 1916 yıllarında
Kanunu Esaside yapılan değişiklikler, Padişaha, Nâzırlarla Meclis arasında ihtilâf
vukuunda Meclisi Mebusanı fesih yetkisi tanıyan 35 inci madde mihrakında
toplandı. Çeşitli şekil değişikliklerinden
sonra neticede bu hüküm büsbütün kaldırıldı. Ancak Padişahın Âyân Meclisinin
muvafakatini almak ve en geç üç ay içinde

66 3 Mart 1924’te hilâfetin ilgası dolayısiyle Adliye Vekili Seyyit bey tarafından irat olunan nutuk eski yazı ile bir kitap halinde yayınlanmıştır.
“Hilâfetin mahiyeti şer’iyesi” başlığını taşıyan bu eserde modern siyasî ile bu dini bünyenin uyuşamıyacağı delilleriyle belirtilmektedir.
Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. Meşrutiyet devrinde saray ve hükûmetlerin tutumu hakkında bakınız: Ali Fuat Türkgeldi.
Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1949 s. 10 ve sonrası.
67 Tanzimattan zamanımıza kadar memleketimizdeki siyasi fikir ceryanlarının Batı düşüncesi ile karşılaştırmak üzere Bkz: Dr. Menemenli
Ethem, İnkilâbımız, İdeoloji ve realite karşısında. Türkiye Matbaası 1934.
68 Türkiye’de milliyetçilik cereyanı ve Türk inkılâbına tesiri konusunda Bkz: Mehmet Saffet, Türkiye’de Demokrasi İnkılâbı. İstanbul 1928 (eski
yazı ile) S. 25 ve sonrası.
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yeni seçimleri yaptırmak şartiyle Meclisi
Mebusanı feshetme selâhiyeti, 7 nci
maddede sayılan yetkileri arasında mahfuz kaldı.69

İKİNCİ BÖLÜM
A - BİRİNCİ DÜNYA HARBİ:
2 Ağustos 1914’te Almanya ile yapılan
gizli bir ittifak muahedesinin neticesi
olarak Osmanlı İmparatorluğu 12 Kasım
1914 de dünya harbine girdi.70 Bu andlaşmadan devrin sadrazamı da haberdar
edilmemiştir. Bütün harb süresince Mecliste “İttihat ve Terakki”, tek parti halinde
temsil edildiği gibi, Parlamentonun kuvvetli liderlerden kurulmuş bulunan harp
kabinesine karşı tesir ve nüfuzu sıfıra indi.
11 Mart 1918’de Meclisi Mebusan, üçte
iki çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğunun son anayasa değişikliğini yaptı. Buna
göre 69 uncu maddeye ilâve olunan bir
hükümle, memleketi siyasî sarsıntılardan
korumak üzere, harp zamanlarında hususî
bir kanunla dört yıllık seçim süresinin uzatılabileceği tesbit edilmiş bulunuyordu.
Zaman zaman 12.000 kilometreyi aşan
çeşitli cephelerde üstün kuvvetlere karşı
cesaret ve başarı ile savaşan imparatorluk, takatının son haddine kadar dayandı. Fakat 29 Eylül 1918’de Bulgaristan’ın
müttefikler safında ayrılıp teslim bayrağını çekmesiyle Almanya ile rabıtanın

kesilmesi ve Boğazlarla İstanbul yolunun
düşman istilâsına açılması karşısında 2930 Ekim’de Mondros mütarekenamesini
imzalama zorunda kaldı. 24 maddeden
ibaret olan bu mütareke bilhassa 1,5 ve
7 inci maddelerin ihtiva ettiği ağır şartlar
dolayısiyle peşin “bir kayıtsız şartsız teslim” mahiyetini taşımaktadır.71

MÎLLÎ MÜCADELEYE HAZIRLIK:
İtilâf Devletleri, mütarekenin 7 inci maddesine dayanarak, memleketin bütün hayati
kilit noktalarını işgale başladılar. Hakikatte
bahsi geçen madde, İtilâf devletlerine ancak emniyetlerini tehdid eden bir durum
vukuunda stratejik noktaların işgali yetkisini tanıyordu. İstanbul hükûmeti, keyfî
takdir hakkında dayanan bu sebebsiz işgaller karşısında mutlak bir mutavaat siyaseti gütmekte israr ediyordu. Üstelik
padişah, parlamentonun murakabesinden
kurtulmak için 21 Aralık 1918’de Meclisi
Mebusanı feshetti. Yeni seçimler, anayasanın sarahatine aykırı olarak Kabinece ittihaz olunan 4 Ocak 1918 tarihli bir kararla,
zamanı tamamen meçhul umumî sulhun
akdine tâlik edildi. (Takdim-i vekay, Karar
No. 3436)72
Bu durum karşısında haksız işgallere karşı yer yer mahallî mukavemet hareketleri
başgösterdi. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali halk kitleleri arasında umumî bir isyan ve fiilî mukavemet
duygusu yarattı. Artık mesele, dağınık millî

69 Bu değişiklikler hakkında tafsilât için bakınız Kraelitz, op. cit. S. 4 - 12; Jaeschke, op. cit. S. 28-38.
70 Tafsilât için, Carl Mühlman, DEUTSCHLAND UND DİE TÜRKEİ 1913 - 1914, Berlin 1929, S. 39. 41, 70, 92, 102; G. JAESCHKE, AUS
DER ENDEZEİT DES OSMANİSCHEN REİCHES, Die Welt des Islame, N. S. Vol. II, Nr. 2, 1952, Leiden, S. 126.
71 Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) nın Yıldırım Ordular grubu kumandanı olarak mütarekenin imzasından yirmi gün sonra Babı Aliye
çektiği telgrafın bir cümlesi aynen şöyledir : “Osmanlı Hükümeti, bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeğe
muvafakat etmiştir. Yalnız muvafakat etmekle kalmamış, düşmanların memleketi istilâsı için onlara muaveneti de vaad eylemiştir”. Bu
mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan nihayete kadar işgal ve istilaya maruz kalacağı şüphesizdir. Mütareke
hükümleri hakkında tafsilât için bkz. Yavuz Abadan, Türk inkılâbı tarihi, Ankara Ulus Basımevi 1951, S. 30-34.
72 Mütareke devrinde sarayın ve İstanbul hükûmetinin tutumu hakkında Bkz. Ali Fuat Türkgeldi, op. cit. S. 168 ve sonrası.
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mukavemet kudretlerini teşkilâtlandırıp
tek hedefe yöneltecek toplayıcı liderlerin
işi ellerine almasına kalmıştı.
B - AMASYA TAMİMİ:
İşte bu sıralarda 19 Mayıs 1919’da, III.
Ordu müfettişi sıfatiyle Samsun’a çıkmış
bulunan Mustafa Kemal Paşa (Atatürk),
ilk teşkilâtlanma işaretini verdi. 20-21 Haziran gecesi emrindeki ordu birliklerine ve
Anadolu’daki idare âmirlerine yayınladığı
gizli bir tâmim ile memleketin düşman tecavüzünden emin bir yeri sayılan Sivas’da
Milî Kongrenin toplanması hazırlıklarına
girişilmesini istedi. Bu tâmim şu esasları
ihtiva ediyordu. Vatanın bir tamamiyeti ve
milletin istiklâli tehlikededir. (Madde 1) İstanbul hükûmetinin acz ve kayıtsızlığı karşısında ancak milletin azim ve iradesi, kendi
hayat ve istiklâlini kurtarabilir. (Madde 2 +
3) Bunun için, her türlü tesir ve murakabeden azâde bir millî hayatın teşkili lâzımdır.
(Madde 4). Müteakip maddelerde bu maksatla Sivas’da bir millî kongre toplanacağı,
buraya gönderilecek âzaların sür’atle seçilip yola çıkarılması istenilmektedir.73
C - KONGRELER VE TEŞKİLÂTLANMA:
Doğu Anadolu vilâyetleri temsilcilerinin
daha önce kararlaştırıp kendisini de davet
ettikleri Erzurum kongresi, 23 Temmuz
1919’da Mustafa Kemal paşanın başkanlığında toplandı. 7 Ağustosa kadar çalışmalarına devam eden kongrenin aldığı kararlar, sonradan “Misak-ı Millî” adı verilen altı
maddelik bir İstiklâl beyannamesinin esas
prensiplerini belirtmektedir. Buna göre
“millî hududlar içerisindeki vatan kısımla-

rı bölünmez bir bütündür”. (Beyanname,
md. 6) “Yabancı unsurlara siyasî hâkimiyet
ve içtimaî muvazeneyi bozacak imtiyazlar
verilemez”. (Beyanname, md. 4) “Manda
ve himaye kabul olunamaz”. (Beyanname,
md. 8) Dış siyasetle ilgili bu kararlardan
sonra iç teşkilâtlanma konusuna her türlü işgal ve müdahaleye karşı milletçe müdafaa ve mukavemet esasından hareket
eden kongre, Millî meclisi derhal toplanmasını sağlanması, böylece “millî iradenin
tek hakim kudret haline” getirilerek hükûmetin devamlı surette Meclis murakabesine tâbi kılınması esaslarını kabul ederek
modern anayasalardaki “millî hâkimiyet”
prensibini, yeni kurulacak devletin temel
direği haline getirmiştir.
Amasya tamiminde derpiş edildiği üzere
bütün memleketin temsilcilerinden kurulan “Sivas” kongresi, 4 Eylül’de toplanarak 11 Eylül’e kadar çalışmalarına devam
etti. Neticede Erzurum kongresinin kabul
ettiği prensiplere dayanan bir program
vücuda getirilerek “millî taleplerin asgarî
haddini” belirten bu esaslara “Millî Misak” adı verildi.74 Erzurum kongresini hazırlayan “Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti” Sivas kongresinde “Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” haline genişletildi ve “Heyeti Temsilliye” nin75
“vatanın heyeti umumiyesini temsil edecek” esası kararlaştırıldı.
Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında
“Heyeti Temsiliye”, 13 Eylülde bir toplantı
yaparak padişah namına ve yürürlükte olan
kanunlar çerçevesinde memleketin idaresini ele alan tek mercii olduğunu ilân etti.

73
74

Yavuz Abadan, op. cit., S. 52 - 53.
“Misakî Milli”nin 27 Ocak 1920’de son Osmanlı meclisi mebusanı tarafından kabul olunan metni için bkz: Tevfik Tarık, Mülki Kanunlar,
İstanbul, 1338 (1922), S. 3-4.
75 Heyeti Temsiliye”, Millî kongre adına icabında muvakkat hükûmeti teşkil yetkisine sahip yarı teşrii, yarı icrai bir teşekkül olarak seçilmiş ve
kurulmuştur. Bu konuda mevsuk diğer taşıyan eserlerin başında Cevat Dursunoğlu’nun “Milli Mücadelede Erzurum” eseri gelir. Ankara,
1946. Kongreler hakkında tafsilât için bkz. Yavuz Abadan, op. cit. 55 - 62 Mustafa Kemal paşanın Babı Âli ile muhaberatına ait vesikaların
asıl suretleri için bkz.: Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Eylül ve Aralık 1952 sayıları, 163 - 164 Ordu Dergileri Ekleri, Ankara 1952.
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Misak-ı Milli Beyannamesi
İstanbul’da toplanan son Meclis-i Mebûsan tarafından 28 Ocak 1920’de oy birliği ile kabul
edilmiş ve 17 Şubat’ta kamuoyuna açıklanmıştır.

102 | 103

Misak-ı Millî Beyannamesi

T BMM’nin

Yılı

Amasya Tamimi

104 | 105

Yeni seçilen Meclisin inikad yeri
üzerinde münakaşalardan sonra
12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanarak 17 Ocak 1920’de Millî Misakı kanunlaştırdı. Millî hareketin
gittikçe kuvvetlenmesi karşısında
İtilâf Devletleri İstanbul’u işgal ile
Meclisi feshettiler. (16 Mart 1920)
İstanbul’da bulunan millî hareket
liderlerinden yakalananlar Malta
adasına sürgün ve hapsedildiler.
Böylece Anadolu’da toplanması
halinde millî devletin ilk parlamentosu olması mümkün olan bu meclis Osmanlı imparatorluğunun son
Meclisi olma talihsizliğine uğradı.

İstiklâl Marşı’nın onuncu kıtasının yer aldığı
Yadigar-ı Misak-ı Milli

Böylece devlet kudretini “de facto” eline
alan Heyeti Temsiliye, kongreden sonra
Sivas’ı terk ederek 27 Aralık 1919’da Ankara’yı devamlı merkez haline getirdi. Kısa
zamanda inkılâb hareketinin kuvvetlenip
yayılması, İstanbul hükûmetinde bir değişikliğe müncer oldu. Millî harekete taraftar
olan yeni kabine, Ankara ile anlaşarak yeni
seçimlerin yapılması kararını aldı.

İstanbul’un işgali üzerine Heyeti
Temsiliye Başkanı sıfatiyle Mustafa Kemal Paşa, Erzurum ve Sivas
Kongreleri kararlarına uygun olarak, milletin iradesini hakkiyle ve
isabetle temsil ve Millî Mücadeleyi
idare edecek yeni bir Meclisin en
kısa zamanda Ankara’da toplanması için gerekli tedbir ve kararları
aldı. İstanbul’dan kurtulan mebuslarla her Livadan yeniden seçilen
beş temsilciden mürekkep yeni
Meclis76, “Büyük Millet Meclisi”,
23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı ve
o günden itibaren Yeni Türkiye’deki bütün
siyasî ve hukukî gelişimin temeli, kaynağı
ve nâzımı oldu.

76 Bu meclise seçimin nasıl yapılacağı, 19 Mart 1926 tarihli ve Hey’eti Temsiliye namına, “Mustafa Kemal” imzalı 12 maddelik bir tamimle
Kolordu kumandanlarına, vilâyetlere, müstakil Livalara bildirilmiştir. Bunun 5 inci maddesi gereğince seçime müntehibi sanilerden başka
şehir idare ve belediye meclisi üyeleri ve Müdafaayi Hukuk Cemiyeti idare heyetleri ve katılmışlardır. Metin için bkz. Mustafa Kemal,
NUTUK, Devlet Basımevi, İstanbul 1938, S. 299 - 300.
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Siyasal Temsil Olayının
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
Yeri*
Şükrü HANİOĞLU

19 Mart 1877 tarihinde İstanbul’da ilk kez
bir Osmanlı Parlamentosunun toplandığını görüyoruz. Ancak, bu gelişmenin, Avrupa’da görülen örneklerinde olduğu gibi
uzun bir sürecin beklenen bir sonucu olduğunu ileri sürmemize imkân yoktur. Bu
kurumun ülkemizdeki oluşum süreci izlendiğinde, bunun arkasında çok değişik etkilerin bulunduğu ve bunların sonuçta söz
konusu yapıyı ortaya çıkarttıkları görülür.
İlk olarak, Osmanlı ülkesinde parlamento
şeklinde bir yapının kurulması, kuşkusuz elli
yıllık bir süre içerisinde açıklık kesbetmeye
başlayan, bir zihniyet değişikliğinin ürünüydü. Osmanlı İmparatorluğunun kurtuluşunun ancak, Batı’ya yönelmesi ve Batı’nın bir
parçası olması ile çözümleneceğine inanan
bir zihniyetin Osmanlı seçkinleri arasında
yaygınlaşmaya başlaması ve bu kimselerin
1839’dan itibaren kısa fasılalar haricinde
iktidarı ellerinde bulundurmaları bu alanda
önemli etkileri karşımıza çıkartıyor.
Bu grup önce, toplumun dayanması gerektiği temel gücün “bilim” olması gerektiği
*

1

kanaatine varmıştı. Fransız aydınlanmasında gördüğümüz gibi aklın ön plana geçirilmesi isteği ve toplumun bilimsel temellere
dayandırılması arzusu, yönetimin de benzer bir şekilde biçimlenmesi düşüncesini
karşımıza çıkartmaktadır:
“...Çünki, şu zamanda a’sân sabıkada olabildiği misillû idare-i umuri devlet, yed-i
nâ-ehli cühelada kalamayub mutlaka bazı
fünûn-i mütenevvîya ve bahusus usül-i
idare-i mülkiye ve münasebat-ı düveliye’ye
muttali’ vezatın ser-kârda bulunması labüdd
olduğundan hey’et-i haziranın ol vechile muktezayit-ı asra mutabakatı şayanı teşekkür
ve mahmidet mevaddandır...”1

Kısa bir süre sonra ise yöneticilerde bulunması gereken bu niteliklere, ülkenin gerçekten çağdaş yönetim biçimine kavuşması için, bir meclisin eklenmesi gerektiği
şeklindeki düşüncelerin eklenmeye başladığını izliyoruz. Bu konuda, çeşitli dergilerde ve kitaplardaki yazılara baktığımız
zaman, “Acaba, akla en uygun ve çağdaş
yönetim biçimi nedir?” şeklindeki sorunun

İlk yayım yeri: Şükrü Hanioğlu, “Siyasal Temsil Olayının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yeri”, Ed. Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay,
Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme. Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 361-368. Bu kitap bölümünün tekrar yayımlanmasına izin
veren Alfa Yayınları’na teşekkür ederiz.
Münif, “Darulfünun Dersleri”. Mecmua-î Fünûn. no. 2(279). s. 332.
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“Avrupa’da geçerli olan yönetim biçimi,
yani parlamentolu bir idare” biçiminde cevaplandırıldığını görüyoruz.
Batılılaşmanın, toplumda geleneksel değil
akla dayalı yönetim biçimine doğru eğilimi
hızlandırması yanında diğer bir etkisi de, bu
hareketin Osmanlı İmparatorluğu’nda gelişmenin ölçütü sayılan çeşitli Batı kurumlarının teessüsü fikrini de canlandırması
olmuştur. Raymond Aron’un, Osmanlı yenileşme taraftarlarını anlattığı bir yazısında
çok iyi belirttiği gibi “gelişmişlik ölçütünün,
fabrika bacası olarak değil de parlamento binası olarak görülmesi” bu kurumun
modernleşme taraftarlarınca benimsenmesi sonucunu doğurabiliyordu. Unutmamamız gereken bir nokta, Kanuni Esasi ve
parlamento konusunun teknolojik ithaller de dâhil olmak üzere pek çok konuda
modernleşme taraftarları ile karşıtları arasında ortaya çıkan tartışmaların bir benzerini
doğurduğudur. Modernleşme taraftarlarına
göre bu kurum, alınmaması halinde Osmanlı
imparatorluğunun kesinlikle geri kalmasını
temin edecek olan bir müessese idi:
“…Bir kere Avrupa kıtasının üzerindeki devletlere nazar buyurunuz. Rusya Devletinden başka yerde hiç hükümet-i müstebide
kaldı mı? O dahi tedriç ile sair Avrupa devletlerindeki nizamatı taklid etmeğe uğraşmıyor mu? Fransa, Avusturya imparatorlarının, İtalya ve Prusya krallarının ve İngiltere
Kraliçesinin azamet ve şevketleri Rusya’dan
noksan mıdır? Madem ki Avrupanın efkarı
umumiyesi süylülarz gibi bu cihete akmakda ve Napoli ve İspanya devletlerinin muhafaza-i istikbal içün uğradıkları tahavvülât
ve izmihlâlât meydandadır ve madem ki
Devlet-i Alîyye dahi Avrupa devletlerinden
madüddur. Bütün aleme muhalif olarak bizim bu halde bekamıza imkan olamaz....”2
2
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Batılılaşma çabasının üçüncü bir etkisi ise
Osmanlı İmparatorluğu’nun yalnızca Batı
kurumlarını tesis etmekle kalmayıp, Batının bir parçası olmaya çalışması sonucunu
doğurmasıdır. Yukarıdaki parçada buna
açıkça atıfta bulunulduğunu gördük. Osmanlı yönetimi böyle bir parça durumuna
gelebilmek için yer yer kendi yapısında isteği dışı değişimler de yapmayı göze almıştır. Örneğin, 1856 Islahat Fermanı’nın Paris
Konferansı’nın toplantı halinde olduğu esnada yayınlandığını dikkate almalıyız, ikinci
Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte, yeni meşruti
yapının imparatorluğun Avrupa diplomasisinde karşılaştığı sorunları daha kolay
çözebileceği fikri daha yaygın olmakla beraber ilk meşrutiyetin ilanının da Tersane
Konferansı sırasında gerçekleştiğini unutmamamız gerekiyor.
Batılılaşmanın, Osmanlı İmparatorluğu’nda
parlamento tesisi konusundaki düşünceleri nasıl etkilediğini gördük. Bunun yarı
sıra önemli bir etki de imparatorluk yönetiminin Fransız ihtilali sonrasında büyük
bir gelişme olarak gördüğü milliyetçilik
akımlarına karşı gerçekleştirmeye çalıştığı
‘Osmanlıcılık’ politikasından kaynaklanmaktadır.
İmparatorluk içinde yaşayan çeşitli uluslara
ve etnik gruplara, bir üst kimlik olarak “Osmanlı’’lığı vermek düşüncesinin iki temele
oturtulması mümkündü. Ya daha sonra
Üss-i İnkılâp’da yapıldığı gibi mutlakiyetçiliğin felsefi temellerinin işlenmesi ve kimliğin tek bir mutlak hükümdarın teb’asından
olmak şeklinde bir birleştiricilik taşıması
veya bu birliğin bir üst yasa karşısında eşit
vatandaşlık şeklinde ortaya çıkartılması
gerekmekteydi.

Ziya Paşa’nın Rüyanamesi, (12. Receb. 12/86), İbnülemin Mahmud Kemal İnal Yazmaları, İUK-2461. v. 2.

İkinci Meşrutiyet Kutlamaları

Temel sorunları Devlet’i kurtarmak olan
Osmanlı aydınlarının önemli bir bölümü,
Kanuni Esasi ve parlamentoya, böylesine
bir birleştirici unsur olarak bakmışlardır.
Ve burada düşünülen temsil, genel olarak
halkın ve onun içinde gelişen belirli tabakaların temsili ve iktidarı paylaşması değil,
etnik temele dayalı bir temsil olmuştur.
Kuşkusuz, burada ilk parlamentoya gelen
kimselerin Osmanlı imparatorluğundan
ayrılma amacını güden milliyetçilik fikirlerini dile getirdiklerini söylemek istemiyorum. Ancak, sadık kimseler arasından seçilseler bile bu kimselerin Osmanlı millet
sistemine uygun bir yansımayı söz konusu
kurum içinde oluşturdukları inkâr edile-

mez. Nitekim, ilk Osmanlı parlamentosunda, diğer çok uluslu imparatorluklarda
varit olan veya gerçekleştirilen parlamentolar ile bir kıyaslama yaptığımızda millet-i hakime dışındaki unsurların da geniş
temsilinin bulunduğunu görürüz. Nitekim,
ilk Meclis-i Meb’usan için yapılan araştırmalar bu oranın 47/119 olduğunu, Meclis-i Ayan’da ise 11/36 şeklinde bir oranla
karşılaşıyoruz. Bugün anladığımız anlamda
seçimin söz konusu olmadığı ve istenilseydi kolaylıkla bunun çok dışında bir oranın
oluşturulmasının hiç de zor olmadığını göz
önünde tutarsak, bu durumun istenilen bir
gelişme olduğunu söylememiz mümkün
oluyor. Bunun nedeni ise yukarıda işaret
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ettiğimiz gibi, bu kurumlardan bir birleştirici
unsur olmasının beklenmesidir. Gene, ikinci Meşrutiyet sonrası yapılan ilk seçimlerde
enteresan bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Seçimde listesinin kazanması muhakkak görülen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, başlangıçta benimsediği temsilin genel olarak
Osmanlı ülkesi içinde yaşayan Osmanlılara
dayanması şeklindeki fikrinin daha sonra çeşitli etnik grup ve dini cemaatlerden
gelen baskılar sonrası değiştiğini izliyoruz.
Bunun en belirgin örneği Aydın’da (İzmir)
görülmüştür ve Rum cemaati, listeye yaptığı yoğun itirazlar, metropolit efendinin
Rum nüfusu hakkında, Cemiyete verdiği
geniş izahattan sonra bir Ermeni adayın
yerine yeni bir Rum adayın listeye konulması kararlaştırılmıştır. Bu bize söz konusu
grupların da olayı benzer bir gözlükle gördüğünü gösteriyor.
Parlamentonun oluşturulması konusunda
üçüncü etki, Avrupa temsil kurumlarının ilk
ortaya çıkışındaki bir kaynaktan gelmektedir. Gerçi kaynağın niteliği biraz farklıdır
ama düşünce sistematiği açısından arada
hiçbir fark bulunmamaktadır. Bu da, Avrupa’da kralın yetkilerini sınırlamak gayesi ile
ortaya çıkan ve sonuçta tedrici bir şekilde
bunu başaran aristokratların çabalarından
başka bir şey değildir. Kuşkusuz Osmanlı
devletinde böyle bir aristokrasinin varlığından söz edemeyiz, ama 19’uncu yüzyılın ilk
çeyreğinden itibaren yeni zihniyetle yetişen
Osmanlı bürokrasisinin, yeni bürokrasinin
(Babiali) temel amacını Sultan’ın yetkisini
sınırlamak olarak belirlediğini görüyoruz.
Bu açıdan 1868 Şûra-yi Devlet’ini “iptidai
bir Meclis-i Meb’usan” olarak kabul etmek
3
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mümkündür. Her ikisi de sonuç olarak “değişen hükümdarlar karşısında değişmeyen
müesseseler oluşturarak onun yetkisini sınırlama” düşüncesinin ürünüdürler.3
Dördüncü etki, bir parlamento kurulması fikrinin ulemanın bir bölümüne bunun
İslam’da var olan Meclisi Meşveretin eşi
olduğu fikrinin benimsetilmesinden sonra ortaya çıktığını görüyoruz. Normal olarak, ulemanın yasama yapan bir meclisi,
Osmanlı ülkesi için arzulamasına imkân
yoktu. Çünkü, İslami teori açısından olaya
bakılacak olursa yasama faaliyetinin yapılması diye bir şey tasavvur edilemezdi. Ancak 19’uncu yüzyılın ortalarından itibaren,
yenileşme yanlısı aydınlarla yakın temasa
geçen bazı ulema temsilcilerinin söz konusu hareketi destekledikleri görülmektedir.
Bu kimselerin fikirlerinin meclisin kapatılmasından sonra daha belirgin çerçevelere
oturduğunu ve bunların Jön Türk hareketi içinde önemli bir grubu oluşturduklarını
göreceğiz. Hoca Muhiddin, Hoca Kadri gibi
kimseler bu duruma güzel birer örnek teşkil ederler.
Bu dört etkinin yanında, temsil kavramının gelişmesinin çok daha sınırlı tesirinin
olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 1868
Teşkilat-ı Vilayet Nizamnamesi, ülkenin
vilâyata ayrılması ve idare meclislerinin
kurulması yeni bir temsil olayını karşımıza
çıkartıyor. Ancak, belirttiğimiz gibi bunun
etkisini abartmamamız gerekiyor. Vilâyat
Meclislerinin, Şûra-yi Devlet ile olan temas
ilgi çekicidir ama buradan gelen daha geniş
bir temsil baskısı ile sonuçta parlamentonun
ortaya çıktığını söyleyebilmemize imkan
yoktur. Gene, yerel meclislerin üyeleri-

Abdurrahman İdil, Osmanlılarda ilk Parlamento. (Hadisatı Hukukiyye ve Tarihhiye) C. 12, ss. 164-166; zikreden Tarık Zafer Tunaya,
Türkiye’nin Politik Hayatında Batılılaşma Hareketleri: Müşahedeler ve Tezler, (İstanbul, Yedigün Matbaası, 1960) s. 41.

Meclis-i Mebûsan Üyeleri, İngiltere Seyahatleri Esnasında
Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ile Beraber
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nin, Osmanlılık politikasının uygulanması
açısından yarısının Müslim diğer yarısının
da gayri müslim olarak seçilmesi bize burada da temel sorunun Osmanlılık olduğunu gösteriyor.

lere dair sunacağım bir belge durumu daha
iyi kanıtlamaktadır:
Hülâsai Madde:
Beyoğlu’nda Doğruyolda
kâin Ragıb Bey’in Rumeli
otelinde cadde-i kebir
üzerindeki kapusunda
yaglı boya ile musanna’
suretde yapılmış bir büyük tablo bulunub, bu
resim Avrupa meclis-i
meb’usanından birinin
suret-i ictima’ını ve nutuklar iradını ve ahalinin
isti’malarını ve alkış için
ellerini hazırlaşlarını
mutasavver olub birçok
kişiler tarafından mütehayyirâne temaşâ, edildiğine dair.

Osmanlı Parlamentosu’nun oluşumunda genel temsil fikrinin dışında unsurların
etkili olması, sonuçta, bu organın batıdaki
gelişimlerin çok dışında özelliklerle doğmasına neden olmuştur, ilk olarak, seçimle
(bugün anladığımız anlamda olmayan) kurulan meclis, doğrudan padişah tarafından
teşekkül ettirilen organların karşısında çok
güçsüz kalmıştır. Padişah. Âyan Meclisi,
Heyet-i Vükela ve Şûra-yı Devlet karşısında çok güçsüz kalan Meclis-i Meb’usan
bunlara karşılık kendisine verilmeyen yetkileri kullanmaya teşebbüs etmiştir.
Bu ilk yasama denemesi, bir yıldan beş
gün daha az sürmüş ve 14 Mart 1878 tarihinde olağanüstü koşullar ve halkın ehliyetsizliği gerekçesiyle Meclis-i Meb’usan
oturumları tehir edilmiştir. Ancak, bunun
pratikte kapatılma işlemine dönüştüğünü
belirtmemiz gerekir, gerçi her sene devlet salnamelerinin başında Kanun-i Esasi yayımlanmaktadır ama sırf onun adını
kullandıklarından dolayı sürgüne yollanan
kimseler bulunmaktadır.
Bu tarihten itibaren, modernleşme taraftarlarının Kanun-i Esasi ve yasama organına sahip çıktıklarını görüyoruz. Yönetim tarafından ise politik temsil en büyük tehlike
olarak kabul edilmektedir. Yönetim, bunun
sonucu olarak kuşkusuz milliyetçi hareketlerin artabileceği kuşkusunu taşımaktaydı.
Aşağıda yapılan bir ihbar ve alınan tedbir4
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Mülâhazat:
Mezkûr tablonun
oradan kaldırılması esbabının istikmâliyle ne
sebebe mebni ta’lik edildiğinin Ragıb Bey’den
bilistiksâr arz-ı malûmat kılınması hakkında
şerefsûdûr eden irade-i
seniy-i cenâb-ı hilâfetpenâhi, Ragıb Bey’e tebliğ kılınmıştır.4
1878-1908 arasında yeniden meşruti rejimin kurulması için çalışan muhaliflerin
1890’dan itibaren halkçılık düşüncesine
ilgi duymaya başladıklarını ve buradan hareketle meclisin yeniden oluşturulmasına
büyük bir önem atfettikleri izleniyor. Ancak,
daha sonra bu kimselerin Batı’da dönemin

Bazı Hususî İradeleri Havi Defter. BBA-Yıldız Esas Evrakı, 24/11/162/VIII.

yaygın düşüncesi olan seçkinci düşüncelere ilgi duymaları ve kendi konumlarının
böyle bir teorik çerçeveye çok daha uygun
oluşu, meclis fikrinin de temsilden ziyade
bir seçkincilik temeline oturtulması ile sonuçlanmıştır. Bir Jön Türk dergisinde meclisin ve mebusların özellikleri ile ilgili anlatım bize bunu açıkça gösteriyor:
“Her memleket, en akıllı adamlardan intihab ederler, kendilerini payitahta gönderirler”. Nitekim, Meşrutiyet ve meclisin
yeniden kurulması fikrini savunan kimselerin, ortak olarak hayranlık duydukları tek
düşünürün Gustave Le Bon olması bize
meclis ve temsil olayının daha ziyade onun
cumhur ruhu kuramı çerçevesinde düşünüldüğünü göstermektedir:
24 Temmuz sabahı İstanbul’da gazetelerini açanlar, üçüncü sabitede küçük bir irade
ile karşılaştılar. Bu irade, Kanun-i Esasi’nin
yeniden yürürlüğe konulduğunu ve Meclis-i Mebu’sanın toplantıya davet edildiğini
açıklamaktaydı. Bu tarihten itibaren yoğun
politik gelişmelere ve ülkede rastlanmadık
ölçüde bir hürriyet havasına şahit oluyoruz.
1908 Aralığı’nda toplanan ilk meclisi, seçimleri büyük ekseriyetle kazanan ittihat
ve Terakki Cemiyeti’nin büyük üstünlüğüne
şahit olmuşsa da bu durum ihtiyatla karşılanmalıdır. Çünkü, herkes bu dönem içinde
niteliğini tam olarak anlayamadığı ittihatçılığı savunmuş ve onun taraftarı olmuştur.

durumuna geldiğini görüyoruz. Nitekim,
1919 koşullarında dahi ülkede seçim yapılarak yeni bir meclis oluşturulmaya çalışılması bunun göstergesidir. Gene Sultan
Vahdeddin, meclissiz dönemlerde kritik
kararlar alınması durumunda en azından
Şura-yi Saltanatlar toplayarak kendisine
yöneltilen eleştirileri cevaplamak istemiştir.
Ama, kuşkusuz en önemli gelişme demokrasi şampiyonluğu yapanlar tarafından
kapatılmaya çalışılan ve basılan bir meclisin oturumlarına ara vermesi sonucunda
1920’de Ankara’da bambaşka bir boyuttaki kurumun doğmasıdır. Artık, karşımızdaki çok uluslu bir imparatorluk meclisi
değil temelleri atılmaya çalışılan bir ulus
devletin parlamentosudur. Nitekim, başta
Atatürk olmak üzere yönetim bu meclisin
1876 Kanun-i Esasi’si ile bağlı bulunmadığını açıkça belirtmiştir. Bu yepyeni ve çok
değişik boyuttaki bir kurumdur. Konvansiyonel özellikler taşıması ve diğer özellikleri hukuk tekniği açısından önemlidir ama
kuşkusuz en önemli farkı artık politik tarihimizde egemenlik ve onun ulus tarafından kullanımı problemini birinci plana alan
bir ulus devlet meclisi olmasıdır. Nitekim,
Saltanatın da bu meclis tarafından 1921
tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye
Kanununun ilk maddesine dayandırılarak
kaldırıldığını unutmamamız gerekir.

Bu sefer yürürlükteki meclis, sorunların
çok daha yoğun tartışıldığı, milliyetçilik
problemlerinin meclis kürsülerinden gündeme getirildiği, partilerin mücadelesinin
sergilendiği bir kurum olmuştur. Dönemin
tüm anormal gelişmelerine, hiçbir iktidar
değişiminin seçim sonucunda olmamasına karşın meclisin özellikle ikinci Meşrutiyetin birinci döneminde (1908-1913)
tarihleri arasında bir meşruiyet ölçütü
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Doğru Yol
Hâkimiyeti Milliye ve Umdelerin
Tasnif, Tahlil ve Tefsiri*

Ziya GÖKALP

HALK FIRKASININ UMDELERİNİN
TAHLİL VE TASNİFİYLE
SİYASÎ UMDELERİNİN TEFSİRİ

SİYASÎ UMDELER

Müdafaa-i Hukuk Fırkası, son zamanda
“Halk Fırkası” namını alarak programını
ilan etti. Bu program dokuz umdede icmal
edilmiştir; fakat maddeler tahlil olunursa,
görülür ki bu program dokuz umdeyi değil,
otuz sekiz umdeyi muhtevidir. Umdelerin
şerh ve tefsiri maksadiyle yazılan şu risalede, bu umdelerin evvela basit umdelere
tahlili, saniyen hususi mahiyetleri itibariyle tasnif ve tertibini daha faydalı gördük.
Programın basit umdeleri aşağıda görüldüğü vechile on iki kısma ayrılabilir:

(1) Dahili Siyaset. Halk Fırkası ‘nın dahili siyasetindeki esas, milletin ferdi saltanattan
azade olarak kendi kendini idare etmesidir.
“Hâkimiyet bila kayd u şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bi’z-zat ve
bi’l-fiil tedvir etmesi esasına müstenittir.
Milletin hakiki ve yegane mümessili (Türkiye Büyük Millet Meclisi) dir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin haricinde hiç bir ferd, hiç
bir kuvvet ve hiç bir makam mukadderat-ı
milliyyeye hakim olamaz. Binaenaleyh,
bi’l-cümle kavaninin tanziminde, her nev’i
teşkilatta, idarenin, ale’l-umum teferruatında, terbiye-i umumiyye ve iktisad hususatında hâkimiyet-i milliyye esasatı dahilinde hareket olunacaktır.”

Siyasi umdeler, idari umdeler, dini umdeler, hukuki umdeler, adli umdeler, iktisadi
umdeler, mali umdeler, nafiaya müteallik
umdeler, maarife müteallik umdeler, muavenet-i ictimaiyyeye müteallik umdeler,
ictimai siyasete müteallik umdeler, askeri
umdeler.
*

Siyasi umdeler dahili ve harici siyasetlere
müteallik olmak üzere iki kısımdır:

Eski teşkilatımızda ise bu milli esaslar mevcud değildi. Mesela, milletimizin adı bile ortadan kaldırılmıştı. Osmanlı

İlk yayım yeri: Ziya Gökalp, Doğru Yol Hâkimiyeti Milliye ve Umdelerin Tasnif, Tahlil ve Tefsiri. Matbuat ve İstihbarat
Matbaası, Ankara, 1923. Alıntılandığı kaynak: Ziya Gökalp, Yeni Hayat. Kültür Bakanlığı Devlet Kitapları, Ankara, 1976, ss.
55-69.
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İmparatorluğu’na tabi, bulunan başka milletler, Osmanlı ünvanı altında birleşmekle
beraber, kendi milli ünvanlarını da açıkça
söyleyebilirlerdi. Mesela, bir Arab “Tabi’iyetim Osmanlı ise de, milliyetim Arab’dır”
diyebilirdi. Bir Arnavud da “Tabi’iyetim
Osmanlı ise de milliyetim Arnavud’dur”
demekte serbestti. Fakat, Türkler aynı
düsturu kendi haklarında tatbik edemezlerdi. “Tabi’iyette Osmanlı isek de milliyette Türk’üz diyemezlerdi. Türkler yalnız
“Osmanlı’yız” diyebilirlerdi. Milli adlarını
ağızlarına alacak olurlarsa saray kuşkulanır, dini siyasete alet edenler kızar, müslim ve gayr-i müslim bütün Osmanlı milliyetleri gazetelere protesto yağdırırlardı.
Türkler büyük bir esaret içinde idiler. Türk
diline “Osmanlı lisanı”, Türk edebiyatına
“Osmanlı edebiyatı”, hatta Türk milletine
“Osmanlı milleti” adlarını vermeğe mecbur
edilmişlerdi. Müdafaa-i Hukuk Fırkası’nın
mütarekeden sonra yaptığı Hudâ-pesendane mücahedeler sayesinde bu gün yalnız
hususi surette lisanımıza, edebiyatımıza,
milletimize de (Türk) adını vermekle kalmıyoruz, resmi ve kanuni bir surette, hatta
devletimize, vatanımıza, hükümetimize de
(Türk) adını vermekteyiz. İşte, milli hâkimiyetimizin en bariz alameti budur.
Milli hâkimiyetimizin büyük bir tecellisi de
teşrî’ salahiyetinin harici kuvvetlerle tahdid olunmamasıdır. Tam ve hakiki bir hâkimiyet ancak kendi kendini tahdid edebilir.
Bu hale (tahdid-i nefs = autolimitation)
namı verilir.
Her millet, kanunlarını yaparken, ferdlerin esası ve gayr-ı kabil-i nez’ haklarını selb
edecek kanunlar vaz’ etmekten ictinab etmekle mükelleftir. Fakat, bu ahlaki mükellefiyeti ona harici bir kuvvet teklif ve tahmil
edemez. O, sırf kendi ahlaki vicdanının ve
milli harsının irşad ve tenviriyle bu gibi ifratlardan kendi kendini men’eder. Bir kuvve-
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tin kendi kendini tahdid etmesi hürriyet ve
isti’klaline münafi değildir. Bi’l-akis, akıl ve
mantık dairesinde hareket ettiği için, fazla
olarak ruhî bir hürriyet ve istiklale de malik
değildir. Akıl ve mantık siyası hâkimiyetlerin
fevkinde cihan-şümul bir hâkimiyete maliktir. Bundan dolayıdır ki Alfred Fouillee ismindeki filozof, mantıka (Hakimler hakimi)
ünvanını veriyor. Her hâkimiyet mantık karşısında ser-fürû etmek mecburiyetindedir.
Şu kadar var ki bu mecburiyeti kendisine
tahmil eden yine kendisi bulunmalıdır; başka bir kuvvet olmamalıdır.
Eski meşrutiyetimizde ve ondan evvelki
devirlerde bir kanun yaparken, teşrii hâkimiyetimizi tahdid eden, kendi akıl ve mantıkımız değildi. Karşımızda bir takım harici
kuvvetler vardı ki bizi istediğimiz surette
kanun yapmaktan men’ ederlerdi. Bu kuvvetleri birer birer tedkik edelim: (1) Harici
kapitülasyonlar namiyle bir takım imtiyazlara sahib bulunan ecnebiler; (2) Dahili kapitülasyonlar namiyle bir takım imtiyazlara
sahib bulunan gayr-ı müslim cemaatler,
(3) Saltanatı nefsine hasr etmek isteyen
saray, (4) Dini siyasete alet etmek isteyen
mürteci’ler. İşte, kendisini imtiyazlı addeden bu dört kuvvet, memleketimizde müsavat-perverane ve adilane kanunlar yapılmasına mani’ oluyorlardı.
Halk Fırkasının programı, hâkimiyetin bila
kayd u şart millete âid olduğunu ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin haricinde hiç bir
ferdin, hiç bir kuvvetin ve hiç bir makamın
mukadderat-ı milliyyeye hakim olamayacağını” ve bi’lcümle kavaninin tanziminde,
her nevi teşkilatta, idarenin ale’l-umum teferrüatında, terbiye-i umumiyye ve iktisad
hususatında hâkimiyet-i milliyye esasatı
dahilinde hareket olunacağını” ila’n etmesinden anlıyoruz ki bundan böyle milli hâkimiyetimizi kanunlar yaparken ve memleketi
idare ederken, (tahdid-i nefs) kaidesinden,

ta’bîr-i âharla milletimizin akıl ve iradesinden başka hiç bir kuvvet tahdid ve takyid
edemeyecektir. Saray hükûmetine ve ferdi saltanata nihayet verildiği için artık bu
cihetten bir takyide duçar olmak ihtimali yoktur. Halk Fırkası’na dahil olan bütün
ferdler, ferdi saltanatın tekrar avdetine kan
ve canları bahasına mani’ olmağa çalışmak
üzere ahd u misak etmişlerdir. Bu ahd u misaka hıyanet edenler millet nazarında ilelebed tel’in edilecektir. Çünkü bir memlekette saray hakimse millet hakim olamaz.
Millet, tamamiyle hâkimiyeti istimal etmek
isterse, artık saray kalamaz. Bahusus, bir
ülkede, sarayın an’aneleri milli an’anelerin
tamamiyle zıddı ise, bu iki türlü hâkimiyetin beraber kalmasına imkan yoktur. Osmanlı İmparatorluğunun an’anesi biliyoruz
ki kozmopolitliktir. Bu imparatorlukta Türk
köylüsüne (Raiyye) namı verilirdi ki bir nevi
(serf)den başka bir şey değildi. Türk köylüsü silah taşıyamazdı ve asker olamazdı,
onun vazifesi rençberlik ederek (Dirlik sahibleri) ni israf ve sefahat içinde yaşatmaktı. O zaman mukadderata hakim olan sınıf
yalnız Mevkib-i Hümayunla dahil bulunan
resmi ferdlerdi. Bunlara (Osmanlılıkla geçinenler) derlerdi. Yâni bunlar ya ulufeli, ya
dîrlikli yahut arpalıklı kimseler olup müstehliklerden ibaretti. Müstahsil olan umum
Türkler raiyye halinde bulunurlar, kozmopolit bir halita olan mevkib-i hümayun efradı ise, yalnız müstehlik olarak yaşarlardı. Daha doğrusu yalnız onlar yaşarlardı,
Türk halkı yalnız onları yaşatmağa çalışırdı. Türkler için bu kadar tahkîrkâr olan bu
devir geçtikten sonra Tanzimat devrinde
bütün askerî mükellefiyet Türklerin omuzuna tahmil edildi. Bütün Türk gençleri
Asya’nın, Avrupa’nın, Afrika’nın en ücra köşelerinde can vermeğe mahkûm oldular.
Sarayın israflarına lâzım olan en ağır vergiler bilhassa Türklerin omuzuna yüklendi.

Türkler “Osmanlı geldi” denildiği zaman
düşman geliyor zannıyle tir tir titrerlerdi.
Bu gün bile hükümetle halkın birbirine iyi
ısınamaması, o zamanki idarenin uğursuz
bir neticesidir. Çünkü, memurların bir kısmı
hâlâ o devrin terbiyesinden büsbütün kurtulamadılar. Hürriyet-i şahsiyye kanununun neşri bu memurların halka muhabbet
ve hürmet göstermesini te’min maksadıyle
yapıldı. Sarayın eski hükümet usulünü bir
kısım memurların ruhundan çıkarmak için,
daima halkçılığı onlara aşılamak lâzımdır.
Halk Fırkası’nın en ziyade ehemmiyetle
çalışacağı husus bu meseledir. Bu ifadelerden anlaşılıyor ki Türkiye’de Türk halkının
selâmeti ve istikbalde nâil olacağı terakkilerin ve tekâmüllerin husulü ancak bir şarta
bağlıdır. Bu şart da ferdi saltanatın memleketimizde bir daha avdet edememesidir.
Ferdî saltanatı iadeye çalışanların Hıyânet-i
Vataniyye Kanunu’na çarptırılması için yapılan kanun maddesi bu maksadı temin ettiği gibi, umdeler arasındaki şu cümleler de
bu gayeyi taht-ı te’mîne alıyor: “Saltanatın
ilgasına ve hukuk-î hâkimiyet ve hükümrânînin gayr-ı kabil-i tecezzî ve ferağ olmak
üzere Türkiye halkının mümessil-i hakîkîsi
olan Büyük Millet Meclisi’nin şahsiyyet-i
ma’neviyyesinde mündemiç bulunduğuna
dair 1 Teşrin-i sani 1338 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin müttefikan verdiği karâr-ı lâyetegayyer-i düsturdur.”
(2) Kuvvetlerin tevhidi umdesi — Halk Fırkası’nın programına temel olan umdelerin
biri de, Teşkilât-ı Esâsîyye Kanunu’nun esasını teşkil eden (Tevhîd-î Kuvâ) maddesidir.
Bu umdeye bazı kimseler itiraz ettiklerinden, bu noktanın tavzihine lüzum gördük.
Bu gün Avrupa ve Amerika milletlerinde, millî hâkimiyetin yalnız iki şekli vardır.
Bunlardan biri Amerika’ya mahsus olan
(représentatif) sistemidir, diğeri Avrupa’ya
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mahsus bulunan (parlementarisme) sistemidir. Birinci sisteme göre, kanunen teşri’
kuvvetiyle icra kuvveti biribirinden tamamiyle ayrılmıştır. İcra kuvveti, meclise hiçbir
kanun lâyihası teklif edemez. Çünkü, kanun
teklif etmek salâhiyeti yalnız teşri’ kuvvetine aiddir. Buna mukabil, teşri’ kuvveti de
icra kuvvetini kontrol edemez. Binaenaleyh, Amerika Meclisi, ne nazırları istizaha
çekebilir, ne de nazır hakkında itimad yahud
adem-i itimad reyi verebilir. Nazırları tayin
etmek yahut azletmek hakları münhasıran
cumhur reisine aiddir. İşte kuvvetlerin tefriki kaidesinin en müfrit şekli budur. Fakat
kuvvetlerin bu tefrikini hakikat zann etmemelidir. Bu tefrik, Kanûn-ı Esâsînin tasnî’
ettiği zahirî bir şekilden ibarettir. Hakikatta
ve fi’liyat sahasında ise, Amerika’da da tamamiyle (Kanunların Tevhidi) usulü câridir.
Zira, her bir mecliste olduğu gibi, Amerika
Meclisinde de fırkalar hâkimdir. Bir fıkra
intihab zamanında ekseriyeti ihraz ettimi,
evvelâ kendi muktedasını cumhuriyete reis
yapar. Saniyen, meclisin umumî reisini ve
encümen reislerini talî muktedâlarından olmak üzere intihab ettirir. Salisen, kabineyi
kendi adamlarından teşkil eder. Görülüyor
ki Kanûn-ı Esâsînin ayırmış olduğu teşri’
ve icra kuvvetleri, fırka nizamnamesi vasıtasiyle tamamiyle birleşmiştir. Kanunen,
icra kuvveti meclise kanun lâyihaları teklif
edemez. Fakat, icra kuvveti fırka rabıtasiyle, meclisteki ekseriyet grubuna merbut
bulunduğu için, arzu ettiği bütün kanun
lâyihalarını bu grubun meb’usları vasıtasiyle mecliste teklif ettirebilir. Buna mukabil teşri’ kuvvetine mensub olan ekseriyet
grubu da, hususî içtimalarında nazırları ferden yahut heyetçe istizaha çekerek, haklarında itimad ve adem-î itimad reyleri verir.
Grubun bu hususî içtimalarda verdiği karar, derhal, cumhuriyet reisi tarafından icra
edilir. Çünkü, cumhuriyet reisi kendisini o
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makama getirmiş olan fırkasının kararlarını
icra etmeğe mecburdur. Görülüyor ki zahirde, teşri’ ve icra kuvvetlerini biribirinden
tamamiyle ayırmış olan représentatif sisteminde de, fi’len yalnız kuvvetlerin tevhidi
usulü caridir. Amerika’da Kanûn-ı Esâsînin
sarahatine rağmen tevhîd-i kuvâ usulünün
cari olması, bu usulün tabiata ve şe’niyete
daha muvafık olduğunu göstermez mi?
Avrupa milletlerine mahsus olan parlementarisme sisteminde ise, Kanûn-ı Esâsî mucibince, icra kuvveti mecliste kanun teklif etmek hakkına malik olduğu gibi, teşri’ kuvveti
de kabineyi istizaha çekmek ve aleyhinde
adem-i itimad reyi vermek haklarına maliktir. Demek ki, parlementarisme usulünde bu
iki kuvvet tamamiyle tefrik edilmemiştir.
Yalnız, bu iki kuvvet arasında bir nev’i muvazenet husule getirilmiştir ki, buna (Tevzîn-i
Kuvâ) namı verilir. Tevzîn-i kuvânın esası
şudur: Teşri’ kuvveti icra hey’etini adem-i
itimad reyile iskat edebilir. İcra hey’eti de
hükümet reisinin fesih hakkındaki mutlak
salâhiyetine istinaden, istediği zaman meclisi feshedebilir. Bu iki salâhiyetin iki tarafta
da tam olması, teşri’ ve icra kuvvetleri arasında bir muvazene husule getirir. Meclisle
kabine arasında ihtilâf zuhurunda mutlaka
iki taraftan biri haksız, diğeri haklıdır. Eğer
icra kuvveti sağlam kalmış ve meclis bozulmuşsa, icra kuvveti meclisi feshederek
yeni intihâbâta başlar. Bi’l-akis, kabine yoldan çıkmış ise, o zaman da meclis adem-i
itimadla kabineyi iskat ederek yeni bir kabinenin teşkiline sebeb olur. Parlementarisme taraftarları memleketin selâmetini bu
iki kuvvetin tevazününde görürler.
Fakat, birinci sistemdeki (Tefrîk-i Kuvâ) gibi,
bu sistemdeki (Tevzîn-i Kuvâ) da zahirî bir
şekilden ibarettir. Zira représentatif meşrutiyette olduğu gibi, parlemanter meşrutiyette de zahirde memleketi idare eden

Doğru Yol Gazetesi

rilmek istenen kuvvetler, teşri’ ve icra kuvvetleri değil, biribiriyle uğraşan iki fırkadan
ibarettir.

siyasî müesseseler olduğu halde, hakikatta ve fi’len idare eyleyen siyasî kuvvetler
yani fırkalardır. Meclis ve kabine bir ekseriyet fırkasının elinde iken, gerek kabineyi
iskat eden ve gerek meclisi fesh eyleyen
ayni kuvvettir. Yalnız, meclisteki ekseriyet
grubu başka bir fırkadan, kabine de başka
bir fırkadan olduğu zamanlardadır ki, muvazene-i kuvânın bir ehemmiyeti olabilir.
Meselâ, meclisteki ekalliyet grubu birdenbire ekseriyet haline inkılâb ederek, sabık
ekseriyet fırkasının evvelce kendisinden
teşkil ettiği kabine karşısında hasmane bir
vaziyet alabilir. Böyle bir anda, ya sabık ekseriyet fırkası atik davranarak kabinesinin
fesh salâhiyetiyle meclisi feshettirir, yahut,
lâhik ekseriyet fırkası müsâraat göstererek meclisteki grubu vasıtasiyle kabineyi
düşürerek yeni kabineyi kendisinden teşkil
ettirir. Bu surette, biribiriyle tevazün etti-

Şimdi de, ekalliyet fırkasının nasıl olup
da birdenbire ekseriyet haline geçmesinin sebebini arayalım. Memleketimizdeki
tecrübeler gösteriyor ki ekalliyetin birdenbire ekseriyet haline geçmesi, muhalif
fırkalarla gayr-i memnun zümrelerin muvakkat ve menfî olarak bir koalisyon teşkil etmesiyle husule gelir. (Alfred Fouillée)
ismindeki Fransız filozofu diyor ki böyle bir
hal vuku’unda, kabine adem-i itimad reyi
karşısında kalsa bile mevkiinden çekilmemek vazifesiyle mükelleftir. Çünkü, kabineyi yeniden yapmağa muktedir olamayan
bir ekseriyet, kabineyi yıkmak hakkına da
malik değildir. Aralarında, program birliği ve teşkilât vahdeti bulunmayan, yalnız
yıkmak için birleşen bir gayr-ı memnunlar
koalisyonu, hiç bir zaman, hakiki bir kabine vücude getiremez. Getirmek istese bile,
böyle bir hükümete idarenin teslimi vatanı
büyük tehlikelere atabilir. Binaenaleyh, hakiki bir ekseriyet mahiyetinde bulunan sabık ekseriyetin vücude getirmiş olduğu kabine böyle menfi ve muvakkat bir kuvvete
memleketin idaresini tevdi’ ederse, kendisi mes’uldür. Halbuki, bu kabine, meclisin
adem-i itimad reyine karşı, mevki’inde kalmak istediği takdirde de bir darbe-i hükümet yapmış olur.
Görülüyor ki muvâzene-i kuvâ namı verilen
kaide, en tehlikeli zamanlarda, kabineyi ya
darbe-i hükümet icra etmeğe, yahut bile
bile memleketi tahribkâr kuvvetlere ve
anarşiye teslim eylemeğe icbar eden muzır
bir kaidedir. Bundan başka tevzîn-i kuvânın vücude gelmesi için, icra kuvvetinin
behemehal, meclisin haricînde bir makama istinad ettirilmesi icab eder. Avrupa’da
ve Amerika’daki cumhur reislerinin İngiliz, İtalya ve Belçika krallarından ne farkı
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vardır? Bir hükümet reisi, mahdud bir zaman için, intihab tarikiyle krallık makamına
gelse bile yine kraldır. Binaenaleyh, ferdî bir
makamı idame eden Avrupa’da ve Amerika’da yalnız krallıklar değil, cumhuriyetler
bile ferdî saltanatla millî hâkimiyetîn bir
halitasından ibarettir. Millî hâkimiyet tam
olarak yalnız tevhîd-i kuvâ esasına istinad
eden Türkiye’de mevcuddur. Çünkü Türkiye’de velâyet-i âmmenin bir kısmı ferdî
bir makamda değil, tamamı Büyük Millet
Meclisi’ndedir.

DİNÎ UMDE
(5) “İstinadgâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi olan makam-ı hilâfet beyne’l-islâm bir
makam-ı mu’allâdır.”
İslâm dininde bütün namazlar cemaatla eda
olunur. Cemaatin bir imamı vardır ki cemaati
terkib eden bütün ferdler ona iktida ederler.
Bu suretle, imam, cemaatin timsali olmuş
olur. Cemaatin ferdleri arasındaki tesanüd
imamın şahsında tecelli eder.

(3) Haricî siyaset — Halk Fırkası’nın haricî siyasetteki umdeleri (Mîsâk-ı Millî) nin
maddelerinden maadâ, yeniden ilân edilen
şu umdede tezahür etmektedir: “Malî, iktisadî, idarî istiklâlimizi behemehal temin
etmek şartıyle sulhün iadesine çalışmaktır.
Bu şeraiti temin etmeyen sulh muahedesi kabul olunamaz”. Bu umde, bize Mîsâk-ı
Millî’nin va’dettiği siyasî istiklâlimizden
başka, malî, iktisadî, idari istiklâllerimizi
de temin ediyor. Bir milletin istiklâle olan
liyakati, bi’l-fiil istiklâlini tatbik etmesiyle
tezahür eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her türlü protestolara rağmen, Chester projesini kabul etmesi de gösteriyor
ki Türkler istiklâllerine başka milletlerin
tasdikiyle malik olacaklarını hiç hatırlarına
getirmiyorlar. Türk milleti, her hususta tam
bir istiklâle malik olduğuna, yalnız kendi
tasdikini kâfi görüyor. Biz, istiklâlimize, tamamiyle hürmet edilmek şartıyle, bütün
ecnebi sermayedarlarıyle iktisadî mukaveleler akdine hazırız. Fakat, iktisadî mukaveleleri bize siyasî icbarlar şeklinde kabul
ettirmek isteyen devletlerle hiç bir surette
anlaşmamıza imkân yoktur.

Her imamın kendi cemaatini namaz esnasında birleştirerek bir çok ruhlardan tek
bir ruh meydana getirmesinden küçük bir
tesanüd husule gelir. İslâmiyette bundan
başka bir de büyük bir tesanüd vardır kî
bütün ümmeti tek bir ruh haline getirir.
Bunun şekli de bütün imamların manevî
bir surette bir imam-ı ekbere iktida eylemesidir. İşte bu imamlar imamına (Halife)
namı verilir. O halde, namaz kılınırken, yalnız gözümüzün önündeki cemaatin imamda temerküz eden ruhî vahdetini görmekle
iktifa etmemeliyiz. Bilmeliyiz ki bu cemaatten başka milyonlarca cemaatler de, ayni
zamanda bir ümmet halinde birleşmişlerdir. Bu birleşme, bütün ümmetin bir büyük
imam etrafında yani halifenin çevresinde
birleşmesiyle husule gelir. Demek ki küçük
imamlar küçük cemaatleri temerküz ettirerek küçük tesanüdler vücude getirdiği
gibi, büyük imam da bütün ümmeti temerküz ettirerek, İslâm âlemindeki umumî tesanüdü husule getirmiştir. Bundan dolayıdır ki bütün İslâm âlemi halife meselesinde
alâkadardır. Yeryüzünde bir hilâfet makamı
bulunmazsa İslâm âlemi kendisini imamesiz kalmış bir tesbih gibi dağılmış, perişan
görür.

(4) İcra vekillerinin vazife ve mes’ulîyeti kanunu yapılacaktır. Bu kanunun lüzum ve
ehemmiyetini şerh ve izaha hacet yoktur.

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki mutlaka İslâm ümmetinin başında, halife namı verilen şahsî bir timsalin bulunması lâzımdır.
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Fakat, bu yüksek makamı hangi müslüman
mîllet kendi içinden bir şahsiyet seçerek
vücude getirebilir. Dinen, halifenin gayr-ı
müslim hiç bir devlete tabi’ olmaması şart
olduğundan, halifeyi kendi içinden doğuracak milletin mutlaka kuvvetli bir orduya
ve tam bir istiklâle malik olan mücahid bir
İslâm milleti olması lâzımdır. Bir çok asırlardan beri bu şartları haiz olan millet, Türkiye
olduğu gibi, bu gün de, bu şartları haiz olan
millet, yalnız yeni Türkiye’dir. Buna binaen,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bi’z-zat, halife hazretlerini intihab ederek, kendisini bu
muazzez ve muhterem makama istinadgâh
yapmıştır.
İDARÎ UMDELER
(6) Vilâyatın mahallî durumda manevî şahsiyetlerini ve muhtarlarını istimâl edebilmelerini kâfil olan Şûralar Kanunu yapılacaktır.
(7) Vilâyetlerin iktisadî ve içtimaî münasebetleri itibariyle birleştirilerek müfettîş-i umumilik teşkili hakkında kanun yapılacaktır.
(8) Nevâhî Kanunu sür’atle intac ve tatbik
olunacaktır.
(9) Memlekette emniyet ve asayişin kat’iyetle muhafazası en mühim vazifedir. Bu
gaye milletin arzu ve ihtiyacına mutabık
olarak temin edilecektir.
(10) Halk umurunun azamî sür’atle intacı
faâl, muktedir, müstakim bir silsile-i memurinin kemal-i intizamla ve usul ü kanun
dairesinde iş görmesine mütevakkıf olduğundan sınıf-ı memurin bu nokta-i nazardan ikmal edilecek ve bütün şu’ abât-ı
devlet daimî teftiş ve murakabeye tabi’ tutulacaktır. Diğer taraftan memurinin nasb,
azl, terfih, masuniyet, mesuliyet, tekaüd ve
taltifleri tesbit edilecektir.

(11) Münevverân-ı memleketten ve meşalik-i muhtelife erbab-ı ihtisasından şu’abat-ı umur-ı devlette, nafi’ bir surette istifade edilmek mukarrerdir.
(12) “Bi’l-cümle kavaninin tanziminde, her
nev’i teşkilâtta, idarenin ale’l-umum teferruatında” hâkimiyet-i milliyye esasatı dahilinde hareket olunacaktır.
ADLÎ UMDELER
(13) Mahkemelerimizin bi’l-hassa seri’ bir
surette tevzi’-i adalet edebilmeleri temin
edilecektir.
HUKUKÎ UMDELER
(14) Külliyât-ı kanuniyyemîz ihtiyacat-ı
milliyye ve ilm-i hukukun telkinatına göre
yeni baştan ıslâh ve ikmâl olunacaktır.
(15) Bi’l-cümle kavaninin tanziminde, her
nev’i teşkilâtta hâkimiyet-i milliyye esasatı
dahilinde hareket olunacaktır.
MALÎ UMDELER
(16) Âşâr usulünde halkın şikâyet ve mağduriyetini mucib olan nikat esaslı bir surette ıslâh edilecektir.
(17) Bütün ziraat ve ticaretini milletin
azamî nef’ine göre temin edici tedbirler
alınacaktır.
İKTİSADÎ UMDELER
(18) Müessesat-ı maliyye çiftçilere, sanayi
ve ticaret erbabına ve sair bi’l-cümle erbab-ı mesaiyye kolaylıkla para ikraz edecek
surette ıslâh ve teksir olunacaktır.
(19) Ziraat Bankası’nın sermayesi tezyid
olunacak, çiftçilere daha kolay ve daha
vasi’ yardım edebilmesi temin edilecektir.
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(20) Memleketimiz çiftçiliğine ziraat makineleri vasi’ mikyasta idhal olunacak ve çiftçilerimizin âlât ve edevât-ı zıraiyyeden kolaylıkla istifade etmeleri temin kılınacaktır.
(21) Mevâdd-ı ibtidâiyyesi memleketimizde
bulunan ma’mulât ve masnuatı memleket
dahilinde vücude getirmek için heman teşvikat icrası ve mükâfat itası suretleriyle azamî
tedabir alınacaktır.
(22) Ormanlarımızdan terakkıyat-ı fenniyyeye muvafık istifadeyi, madenlerimizin en
nafi’ tarzda işletilmesini ve hayvanatımızın
ıslâh ve teksirini temin edecek esaslar vaz’
olunacaktır.
(23) Harab olan memleketimizin sür’atle tamir ve ihyası zımnında devletçe ittihaz olunacak tedabirden başka inşaat ve tamîrat
için yer yer şirketler teşekkülü teşvik ve temin ve ferdî teşebbüsleri himayeye medar
olacak ahkâm vaz’olunacaktır.
(24) İktisad hususatında hâkimiyet-i milliyye esasatı dahilinde hareket olunacaktır.
NAFİAYA DAİR UMDE
(25) Müsta’celen muhtaç bulunduğumuz
demir yolları için heman teşebbüsat ve talimata başlanacaktır.
MAARİFE DAİR UMDELER
(26) Terbiye-i umumiyyede hâkimiyet-i
milliyye esasatı dahilinde hareket olunacaktır.
(27) Tahsîl-i ibtidaide tedrisatın tevhidi temin olunacaktır.
(28) Bi’l-umum mekteblerimizin ihtiyacatımıza ve asrî esasata tevfiki temin
edilecektir.
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(29) Muallim ve müderrislerimizin terfih ve
ikdârı temin edilecektir.
(30) Vesait-i münasibe ile halkın tenvir ve
talimine de tevessül olunacaktır.
MUAVENET-İ İÇTİMAİYYEYE DAİR
UMDELER
(31) Sıhhat-i umumiyyeye ve muavenet-i
îctimaiyyeye aid müessesat ıslâh ve teksir
edilecektir.
(32) Ale’l-umum mütekaidin ve eytâm u
erâmilîn zaruret ve sefaletlerine meydan
bırakmayacak tedabir ittihaz olunacaktır.
SİYASET-İ İCTİMAİYYEYE DAİR UMDE
(33) Sa’y u amel erbabını himaye edici kanunlar yapılacaktır.
ASKERÎ UMDELER
(34) Hizmet-i fi’liyye-i askeriyye müddeti
tenkis olunacaktır.
(35) Okuyup yazmak bilenlerin ve orduda
okuyup yazmak öğrenenlerin müddet-i
hizmeti bir derece daha azaltılacaktır.
(36) Ordu mensubininin temin-i refahı
bi’l-hassa mültezemdir.
(37) İhtiyat zabitânının hayat ve istikballerini kendilerine ve memlekete en nafi’ bir
surette temin etmek esaslı bir hedefimizdir.
(38) Müdafaa-i memleket ve istiklâl-i
millet uğrunda ma’lûl kalan mensubîn-i
askeriyye ve efrâd-ı millet ile ale’lumum
mütekaidin ve eytâm u erâmilin zaruret ve
sefaletlerine meydan bırakmayacak tedabir ittihaz olunacaktır.
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Türkiye Büyük Meclisi
Hükümetinin
Kuruluşu ve Siyasi Karakteri*
Tarık Z. TUNAYA

Müdafaai Hukuk hareketinin1 gerçekleştirici organı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’dir. 23 Nisan 1920’de, Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından Birinci Döneminde kurulmuş olan bu hükümet sistemi, İkinci Dönemin başlangıcında Cumhuriyet rejimine kalbolmuştur (29 Ekim
1923)2. Türklerin ilk defa karşılaştıkları
Anayasa problemleri de gene bu devre boyunca ortaya atılmış ve büyük bir serbestlik ve açıklıkla tartışılmıştır. Bu devrenin
inkilâpçılığı, Türk tarihinde ilk olarak millî
hâkimiyet prensipini siyasî ve hukukî temel
edinmesi, bugünkü Devlet ve hükümet şekil ve sistemimizi açıkça tespit etmiş olmasındadır. Bu esasa göre millî hâkimiyetin
temsilî bir demokrasi şeklinde kullanılması
kararlaştırılmıştır3. Gene temsilî demokra-

si kadrosu içinde Devlet iktidarlarının teşkilâtlandırma ve işleyişinin, “Conventionnel” sistem veya Meclis Hükümeti tarzında
olması kabul edilmiştir4. Böylece, Türkiye
Büyük Millet Meclisi kuruculuk vasfına da
sahip olmuştur; zira kabul ettiği bu prensip
ve kurduğu Devlet ve hükümet şekli, hükümet şeklindeki bazı farklara rağmen, halen
yürürlükte olan 1924 Anayasamızın hukukî yapısını teşkil etmektedir5. Şu halde,
üzerinde pek durulmamış olan bu devrenin
siyasî ve hukukî karakterini incelemek, sırf
tarih yapmak değildir. Devlet ve Hükümet
prensip ve şekillerimizin araştırılmasıdır.
1920’den günümüze değin Anayasa gelişmelerimizi takip etmek, değişen ve değişmeyen unsurları belirtmek, bu suretle
mümkün olacaktır. Bu kısa etüdümüzde,

*

İlk yayım yeri: Tarık Zafer Tunaya, “Türkiye Büyük Meclisi Hükümeti’nin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecmuası, Cilt: 15, Sayı: 1, 1949, ss. 14-33. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecmuası’na teşekkür ederiz.

1

Bu hareket İstiklâl Mücadelesinin, Türk inkılâbının etik ve doktrinal temelini teşkil etmektedir. Üzerinde pek az durulmuş olan bu hareketin
şu tarifini vermiştik: “Müdafaai Hukuk, Osmanlı Devletinin asırlık hatalarından mes’ul tutulan, Mondros Mütarekesinin haksız tatbikatı ile
zulüm ve adaletsizlik baskısı altında ezilmek, müstemleke halinde yaşatılmak suretiyle cezalandırılmak istenen Türklerin millet olarak ve bu
topluluğun siyasi ifadesi olan milli müstakil bir Devlet kurarak yaşamak hakkını Osmanlı Hükümetine, İmparatorluğun diğer unsurlarına ve
bu hakkı tanımıyan Birinci Dünya Harbinin galip Devletlerine karşı fiilî bir mücadele sonunda elde etmesidir.” Bu tarif ve bu hareketin esasları,
metodu ve gelişme safhaları için bk. Tarık Z. Tunaya: Türkiyede Siyasi Partiler (İstanbul 1952), s. 472-539.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun (No. 364, 29.10.1339 - 1923) (Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kavanin Mecmuası - İkinci İntihap Devresi; Birinci İçtima Senesi, s. 125).
Böylelikle milli hâkimiyetin diğer iki kullanılma sekli olan Doğrudan doğruya demokrasi ile Yarı doğrudan doğruya demokrasi (referandum, halkın
kanun teklifi, halkın vetosu) kabul edilmemiş olmaktadır. Bununla beraber, bu şekiller ve müesseseler üzerinde müzakereler cereyan etmiştir.
Bu suretle temsili demokrasinin diğer iki usulü olan Parlmanter (îcra-teşri muvazenesine dayanan), ve Prezidansiyel (icranın üstünlüğünü
sağlayan) hükümet sistemleri kabul edilmemiş oluyordu. Fakat her iki şekil, muhtelif projelerde ve müzakerelerde söz konusu edilmiştir.
1924 sisteminin esas itibariyle Meclis Hükümeti olduğu, fakat parlmantarizm’e kayan unsurlara yer vermiş olduğu umumiyetle iddia
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin
kuruluşu, ilk çalışmaları ve siyasî karakteri
üzerinde durmak istiyoruz.

I– TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİ HÜKÜMETİNİN
KURULUŞU, İLK ÇALIŞMALARI
VE ÖZELLİKLERİ
1. 1920 Seçimi:
1920 yılı başında, İstanbul’da toplanmış
olan Meclisi Mebusan bilinen sebeplerle
toplantıların (inikatların) tehirine karar vermişti6. Beklenen bu karar üzerine, “Heyeti
Temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa”
19 Mart 1920 tarihli “İntihap hakkındaki
tebliğ” ini yayınlamıştır. “Kolordu Kumandanlarına, Vilâyetlere ve Müstakil Livalara”
hitap eden bu vesika, Ankarada “salâhiyeti
fevkalâdeyi haiz bir Meclisin” toplanacağını
ilân ediyor, yeni bir genel seçim yapılmasını
istiyor ve İstanbuldaki Mebusan üyelerini
bu Mecliste yer almaya çağırıyordu. Demeç
şu mucip sebepleri ileri sürüyordu: Hilâfet ve saltanatın merkezi olan İstanbulun
İtilâf Devletleri tarafından işgali Devletin
teşri, icra ve kaza organlarını işleyemez bir
hale getirmiştir. Meclisi Mebusan bu şartlar içinde çalışamıyacağını kararlaştırmış,
bu kararını resmen bildirmiş ve dağılmıştır.
Saltanat ve Hilâfetin dokunulmazlığını ve
bağımsızlığını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve tatbik etmek üzere Ankarada üstün yetkileri haiz bir Meclis umuru milleti
tedvin ve murakabe etmek üzere içtima
edecektir”. Bu davet millet adına yapıl-

maktadır. İstanbul Meb’usanından Ankaraya gelebilecek mebuslar Meclise iştirak
edeceklerdir. Bununla beraber, 1876 tarihli İntihabı Meb’usan Kanunu gereğince
yeni bir seçim yapılacaktır. Livalar seçim
çevresi (dairei intihabiye) sayılacak ve her
Livadan beş meb’us seçilecektir. İki dereceli, gizli ve mutlak ekseriyetle yapılacak olan
seçim onbeş gün içinde Meclisin Ankarada
toplanmasını mümkün kılacak sür’atle yapılacaktır. Seçimlerde adaylık serbesttir.
“Her fırka, zümre ve cemiyet” aday gösterebilecekleri gibi, müstakillen de istenilen
yerden adaylık konulabilecektir. Seçim çalışmalarının selâmetinden mahallin en büyük mülkiye memuru sorumlu olacaktır7.
Meclisin sür’atle açılması, bilhassa Bolu
bölgesinden Ankaraya doğru genişlemekte olan irticaî ayaklanmanın tehdit tehlikesi
sebebiyle olmuştur.
2. Meclisin açılışı ve ilk çalışmalar:

22 Nisan 1920 tarihli bir tamim, 23 Nisan
1920 tarihinden itibaren bütün mülkî ve
askerî makamların ve bütün milletin merciini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak
ilân etmişti8. Böylece Meclis, tarih sahnesine bütün siyasî (askerî) ve hukukî yetki
ve kuvvetleri kendinde toplamış olarak
çıkmıştır. Belli merasim programına uyularak9, ilk toplantı 23 Nisan 1920 Cuma
günü yapılmıştır. En yaşlı meb’us Şerif
Bey (Sinop) Başkanlığa seçilmiştir. Ankara
Mebusu Mustafa Kemal Paşanın Meclisin
hangi üyelerden teşekkül edeceğine dair
beyanatı dinlenmiş10 mazbataları tetkik

edilmiştir. Hüseyin Nail Kubalı: Esas Teşkilât Hukuku Dersleri (İstanbul 1957, s. 287).
Bu olay ve bu metin için şu etüdümüze bakılabilir: Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Rejimine Geçiş. (Ord.
Prof. Muammer Raşit Seviğ’e Armağan’dan ayrı bası, İstanbul 1956, s. 15-18, 19-20).
7
Bu vesika, tam metin halinde, 6 No. lı notta zikredilen etütte verilmiştir, bk. s. 20-21.
8 Vesikanın metinleri için bk. Gazi M. Kemal: Nutuk (1938 baskısı), s. 308-39.
9
Vesikanın metinleri için bk. Gazi M. Kemal: Nutuk (1938 baskısı), s. 308-39.
10 Mustafa Kemal Paşa’nın bu ilk beyanatına göre Meclis İstanbuldan gelebilen ve gelecek mebuslarla yeniden seçilmiş mebuslardan
müteşekkildir. Bu husus, Meclisin 1 No. lu Kararı olmuştur (23 Nisan 1920). Meclis 28 No. lı Kararı ile “İstanbul Meclisi Mebusan âzası
olupta mevkufen Maltaya gönderilen zevatın, Divanı Riyaset kararına müsteniden Heyeti Umumiyeye yapılacak teklifin kabulüne müteallik
olmak üzere TBMM âzalığına iltihak eden mebusan gibi tahsisat almaları” nı kabul etmiştir (31 Temmuz 1920). Fakat ilânihaye İstanbul
6
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encümenlerinin seçimi yapılmıştır. 24 Nisan günü yapılan ikinci içtimada Ankara
Mebusu Mustafa Kemal Paşanın “Mütarekeden Meclisin açılmasına kadar geçen
zaman zarfında cereyan eden siyasî ahval
hakkındaki” nutku dinlenerek, tasvip edilmiştir11. Daha sonra Riyaset Divanı seçimi
yapılmıştır12, derhal bir Hükümet Heyeti
hakkındaki takrir konuşulmuş ve Meclisin
1 Numaralı Kanunu olan “Ağnam Resmi
Kanunu” kabul edilmiştir.
3. Meclisin kuruluş ve terkibindeki
özellikler:

a) İki seçim: Kolaylıkla görüleceği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi iki genel seçimle
teşkil edilmiştir, İstanbul’dan çağırılan üyeler 1919 yılı sonunda yapılan bir genel seçimle seçilmişlerdi. Fakat İstanbul Mebusanı, çeşitli sebeplerden ötürü tam sayısını
dolduramamıştı13. 19 Mart 1920 demeciyle yeni bir genel seçim yapılmıştır. Bu son
seçim 1876 İntihabı Mebusan Kanununun
şartlarına pek uymamıştır. Bir Meclisin, iki
seçim neticesinde kurulmuş olması, dünya Anayasa tarihinde ender rastlanan bir
olaydır ve bu olay Türk inkılâbının organı
olan Meclise gerçek bir özellik vermiştir.

11

12

13
14
15

16
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b) Kabarık bir tamsayı: Meclisi teşkil eden
mebusları üç grupta toplamak kabildir:
1 - İstanbuldan, Meclisi Mebusan’dan gelen 92 mebus; 2 - Birisi Yunanistan’dan
olmak üzere, diğerleri Malta’dan gelen
14 mebus; 3- 19 Mart tebliğine göre seçilmiş 232 mebus. Bu suretle Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemi
337 mebustan mürekkeptir ve bunlar 66
seçim çevresinden seçilmişlerdir14. O tarih için hayli kabarık olan bu tam sayının
(adedi mürettep) çıkarabileceği zorluklar Nisabı Müzakere Kanunu ile halledilme yoluna gidilmiştir. Nisabı Müzakere
Kanununun önemi ve özelliği bu kabarık
yekûn nazara alınınca belirmektedir15.
c) Mebusların mesleklerine göre ayırımı:
Meclisin üyelerini meslekleri bakımından
ayırmak, bu organın siyasî ve hukukî zihniyetini tayinde müspet unsurlar verebilir.
Elde edilen tahminî sonuçlara göre16 bazı
özellikler üzerinde durulabilir: 1 - Serbest
meslek erbabı, hayli kabarıktır (takriben
120 mebus). Bunlar arasında en fazla ticaretle iştigal edenler (40 mebus), çiftçi ve
ziraatçiler (32 mebus) gelmektedir. Daha
sonra avukatlar (dâva vekilleri) (20 mebus),

mebuslarının Meclise katılması beklenmemiş ve 61 No.lı Karar ile “Badema İstanbul Meclisinden gelecek mebusanın B. M. M. âzasından
addedilmeyeceği” kabul edilmiştir (27 Ekim 1920). Bu kararların metinleri ve müzakereleri için bk. T. B. M. M. Kavanin Mecmuası, C. I, 13411925, s. 411, 417, 426. — T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, D. I, İçtima senesi 1, C. I, s. 1; C. III, s. 15, C. V, s. 209 (1940 baskısı).
Gayet önemli meseleleri ihtiva eden bu nutuk, Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis Birinci Reisi seçilmeden evvel söylemiş olduğu nutuktur.
Hamdullah Suphi (Tanrıöver) (Antalya) nın teklifi üzerine basılarak yayınlanması kabul edilmiş, Mustafa Kemal Paşaya teşekkür edilmesi için
takrirler verilmiştir. Bk. T.B.M.M. Zabit Ceridesi, (zikredilmiştir), s. 8-16, 16-26, 30, 33-35.
Seçim 2. içtimain (24.4.1920 ) 5. celsesinde yapılmıştır. Mutlak çoğunluk esasına göre sonuçlar: M. Kemal Pasa (Atatürk) (110 rey), Celalettin
Ârif Bey (109 rey). Reis Vekillerinin seçimi rey dağılmasından ve mutlak çoğunluk sağlanamamasından ötürü gecikmiş, nihayet Çelebi Efendi
ile Hacı Bektaş Çelebisi Cemalettin Efendi seçimi kazanmışlardır. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, (zikredilmiştir) s. 42-44.
1919 seçimi ve Osmanlı Mebusanındaki durum hakkında, 6 No. lu notta zikredilen etüdümüze bakılabilir, s. 2-5.
Bk. T.B.M.M. İsim Defteri, D. 1 (Ankara, 1943 baskısı). — T.B.M.M. nin 25 inci Yıldönümü Anış Albümü (23 Nisan 1945).
Nisabı Müzakere Kanunu T.B.M. nin ilk yaptığı kanunlardan biridir (No. 18, 5 Eylül 1336-1920) ve gene Meclisin 1 No. lu Tefsir Kararı da bu
kanuna aittir (8 Eylül 1336 - 1920) (T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, C. I, 2. tabı, Ankara 1341, s. 31-33). Nisabı Müzakere Kanunu bu kabarık
mebus yekûnu ve türlü şartları nazara alarak müzakere nisabı meselesini 5. maddesiyle halletmiştir: “Madde 5 — Her dairei intihabiyeden
beş âza intihabı itibariyle heyeti mecmuasının nısfından bir fazlası nisabı müzakeredir.” Kanunun özelliği sadece nisap meselesini ele almış
olmamasıdır. Meclisin gayesi Hıyaneti Vataniye Kanunundan (madde 2) sonra bu kanunda teyit edilmiş (madde 1), ara seçimleri, mebusluk
ve memuriyet, mebusların devamları, tahsisatı, harcırahları gibi meseleler de yine bu kanun tarafından tanzim edilmiştir. Gene Meclisin
“müstemirren in’ikadı” prensipi bu kanun tarafından konmuştur (madde 1).
Meclisin terekkübü hakkında elimizdeki tek ciddi doküman “T.B.M.M. nin 25 inci Yıldönümü Anış Albümü” dür (Ankara, 23 Nisan 1945).
Elimizde, Meclis Genel Kâtibi merhum Veysel Genya’nın bizzat tashih ettiği bir nüsha vardır. Fakat bu albümde de her mebusun mesleği
ve kimliğine ait bilgiler tam değildir. Sonra da bilhassa İlmiye sınıfı mensuplarının Devlet memuriyetleri, öğretim ve adalet işlerinde
görevlendirildikleri de nazara alınınca ayırım ve tasnif hayli güçleşmektedir. Biz, Meclisin zihniyetini aydınlatabilmek bakımından ancak
takribi sonuçlarla yetinmek zorunda kaldık.

gazeteciler (11 mebus) sayılabilir. Teknik
meslekler gayet azdır (2 mühendis). Gene
Mecliste bir tek amele (tüfekçi ustabaşısı)
vardır. 2 - Devlet memurları da türlü şekilleriyle, serbest meslek mensuplarından
biraz daha kalabalıktır (takriben 125 mebus). Dahiliye Vekâleti mensupları ve idareciler bu sayı içinde çoğunluktadırlar (36
mebus). Onları maarifçiler (25 mebus) ve
adliyeciler (19 mebus) takip etmektedirler, içlerinde eski Nâzır’dan vergi memuruna, Valilerden Mahkeme Zabıt Kâtibi,
Başkâtipler, Tahsil Memurları, Hapishane
Müdürü ve Telgraf Memurlarına kadar
her dereceden memur vardır. 3 - Belediyeciler de az değildir (takriben 13 mebus).
4 - Ordu mensupları, asker mebuslar takriben 53 kişidir. Bunlar arasında 10 tane
paşa bulunmaktadır. 5 - İlmiye sınıfı mensupları, hocaların sayısı da 53 tür. Bunlar
arasında Müftüleri (14 tane), Müderrisleri
(13 tane), Şeyhleri (10 tane) bilhassa zikretmek gerektir. Şeyhler Mevlevi, Bektaşî,
Nakşibendî gibi tarikatları temsil etmektedirler. Gene bunlar arasında “haremeyni
muhteremeyn” pâyesini haiz olanlar, postnişinler, vaizler ve iki tane de kadı vardır. 6
- Aşiret reisleri: Mecliste, kimlikleri “aşiret
reisi” olarak gösterilmiş 5 mebus vardır ve
Meclise özelliklerini getirmişlerdir.
d) Meşrutiyet siyasi partileri ve mebuslar: Meclisi teşkil eden mebusların hemen
hepsi 1908 öncesini, İkinci Meşrutiyetin
çeşitli olaylarla dolu senelerini, Mütarekenin adaletsizliklerini görmüş geçirmiş yaşta
kimselerdi. Hattâ aralarında, Abdülhamit
idaresine karşı mücadele etmiş Jön Türk’ler
vardı, iki seçim —1919 ve 1920 seçimleri —
sonunda Meclisi teşkil etmişlerdi. İçlerinde, Meşrutiyet yıllarının siyasî partilerine
mensup olanlar çoktu: İttihad ve terakki
Kâtibi Mesulleri, Hürriyet ve İtilâf kuru17

cusu gibi... Mütareke devresinin irili ufaklı
siyasî “fırka”larının listelerine girmiş olanlar
da vardı. Mecliste bilhassa Çiftçiler Derneği, Millî Türk Fırkası, Türkiye Mesai Fırkası,
Millî Ahrar - Ahali İktisat Fırkalarının müşterek listesine girmiş olanlar vardı. Gene
Mütareke devresinin gizli İstanbul teşekkülleri mensupları ve bunlar tarafından
desteklenerek seçilmiş olanlar da çoktur.
Her iki seçimde de Anadolu ve Trakyanın
hemen her yerinde kurulmuş olan Müdafaai Hukuk teşkilâtı ve cemiyetler asıl ve yapıcı role sahip olmuşlardı. Bu suretle Meclis’e
gönderilmiş olanların hepsi bu cemiyet ve
heyetlerin temsilcileriydiler. Bu teşekküllerin hemen hepsi, İttihad ve Terakki teşkilâtından faydalandıklarına göre, her çeşit
fırkacılık hissinin reddine rağmen, bu partinin, vasıtalı da olsa, muayyen bir tesiri altındaydılar. Bununla beraber, seçim menşeleri
ne olursa olsun, onlar birer partili değildirler; Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti’nin üyesi olmuşlardı.
4. İlk İcra Organının kuruluşu:
a) Mustafa Kemal Paşa’nın takriri: Ankara Mebusu Mustafa Kemal Paşa nutkunu
bitirir bitirmez, bir takrir vermiştir. Derhal
bir hükümet heyetinin kurulmasını isteyen
bu takrirde, Mustafa Kemal Paşa şu esasları savunmuştur17: 1 - Tarih tecrübelerine,
Esas Teşkilât Hukuku ilkelerine (yani ilmî
verilere) ve halen içinde bulunulan şartlara
göre memleketin millî kuvvetini merkezî
bir teşkilâtla birleştirmek bir zarurettir. 2
- Bu teşkilât fiilî, yani gayri mes’ul ve Osmanlı Anayasa metinleri gereğince kurulmamış olmamalıdır, bu takdirde sürekli ve
ömürlü olamaz. Bizzat Meclis bir hukukîlik
ve meşruiyet ihtiyacının eseridir. Şu halde,
millî vicdanın ifadesi olan Meclisin yapa-

Takririn tam metni için bk. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, (zikredilmiştir) s. 30-32. — Atatürk tarafından özeti için bk. Gazi M. Kemal: Nutuk (1938
baskısı), s. 313-314.
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cağı kanunlarla bağlı bir hükümetin kurulması şarttır. 3 - Meclis, hükümeti (icra
heyetini) kontrolla yetinecek “murakıb ve
müdekkik” bir teşrî organı değildir, milletin mukadderatına bu sıfatla ve kuşbakışı bakmaz, fakat bu mukadderatla “bilfiil
iştigal etmek” zorundadır. Mesele normal
bir İcra - Teşri mekanizması, parlamanter
bir sistem kurmak değildir, tarihte fevkalâde zamanlar ve durumlar karşısında
uygulanmış hal suretlerine başvurmak gerek: Meclisi tatil ederek icra organına fazla
yetkiler vermek, yahutta aksini yaparak,
Teşri organını (Meclisi) kuvvetlendirerek,
idareyi birkaç şahsın eline geçirmemek
ve İcra Kuvvetini tabiatiyle zayıflatmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahıs rejimine karşı reaksiyonunu gösteren birinci
tezin, aynı zamanda İslâm âmme hukuku
kaideleri de gözönünde bulundurularak,
benimsenmesi icap eder. Bu takdirde ikinci şık kabul edilecek, Meclis Teşri ve İcra
yetkilerini kendisinde toplamış olacaktır.
4 - Meclis, günlük politika ve idare işlerinin teferrüatına kadar inemiyeceğinden ve
bunlarla meşgul olamıyacağından, kendi
içinden bir heyet seçmelidir. Belli hükümet
işlerine göre ayrılmış dairelerin idaresi bu
heyet üyelerine verilmelidir. Üyeler münferiden ve müştereken (heyet halinde)
Meclise karşı sorumlu olmalıdır. Heyetin
adı “Heyeti İcraiye” olmalı, üyelerine de
“Vekil” denmelidir. 5 - Meclisin kendisi
için seçeceği Başkan, Meclisi temsil etmeli, fakat İcra Heyetinin de reisi olmalıdır. Başkan, Meclis adına yaptığı tasarruflardan dolayı, diğer Vekiller gibi Meclis
18

karşısında sorumlu olmalıdır18. Bu ağır bir
ödevdir, zira sorumluluk hem Meclis, hem
de İcra Heyeti Reisliğinden doğmaktadır.
6 - “Reissiz bir hükümet vücude getirmek zarureti içindeyiz”19, çünkü: Padişah Halife, hem Osmanlıların, hem de bütün
Müslümanların başı olmakla beraber, zor
ve tehdit altındadır. Bu sebeple, geçici olsa
dahi, Anadoluda bir hükümet reisliği veya
bir Padişah Kaymakamlığı (Vekilliği) kurmak doğru olmaz. Maksat, Padişah - Halifenin kurtarılmasıdır20. Başka bir makama
Devlet Reisliği yetkileri vererek o makamı
gayri mes’ul tanımak ta yine felâketli netice doğurur. Bu çetrefil durumdan kurtulmak için, İslâm siyasî prensiplerine başvurularak şöyle bir tesviye suretine varılabilir:
Seçimle iş başına gelen Meclise, mahdut
teşrî yetkileri vermekten ziyade, onu milli
iradenin yegâne temerküz noktası yapmak
ve böylece tanımak. Şu halde, Meclisten
daha üstün bir hukukî ve siyasî kuvvet (millî
hâkimiyeti kullanacak ondan daha üstün
bir organ) bulunmıyacaktır21. 7 - Türkiyenin siyasî tarihinde taklit hükümet rejimleri
vardır, istibdatlar vardır. Teklif, bu olaylardan alınan derslere göre yapılmaktadır.
Karar Meclis Umumî Heyetinindir. Fakat
dağılma ve yıkılma tehlikesi vardır. Devlet
işleri mercisiz kalmıştır. Bu fevkalâde durum süratle hareket edilmesini gerektirmektedir.
b) Belirtilen fikirler: Takrir, Anadolu ortasında ilk defa toplanan Meclis üyelerini
derin surette ilgilendirmiştir. Bazı mebuslar reye konmasını istemişlerdir. Bir kısım
mebuslar, düşünmek için zaman istemiş-

Takrirdeki bu fikir 1876 Kanunu Esasisinin kabul ettiği padişahın sorumsuzluğu prensipine karşı bir reaksiyonun ifadesi sayılabilir. Böylece
Meclisin üstünlüğü, Meclis Hükümeti sisteminin temel unsuru olarak, sağlanmak yoluna gidilmiştir.
19 Bu fikir hem Padişah - Halifenin Devlet Reisi olarak kabul edilmesinden ötürü muhafazakâr zümreleri tatmin saiki ile konmuştur, bu
bakımdan telifçidir. Hem de bizzat Meclisi böyle bir sorumsuz Riyasetin hâkimiyeti altına sokmamak için sevkedilmiştir, bu bakımdan da
inkılâpçıdır. Ve daima savunulmuştur. Netekim İstanbulun geri alınma şenlikleri içinde T.B.M.M. Hükümeti mümessili Refet Paşa tarafından,
1922 de ileri sürülmüş ve Lutfi Fikri bey tarafından da tenkid edilmiştir. Bk. Tarık Z. Tunaya: Türkiyede Siyasi Partiler, s. 540-541.
20 T.B.M.M.nin gayesindeki ikilik ve tezat unsurlarından birisidir. (Diğer unsur millî hâkimiyet prensipidir). Ve bu tezat saltanatın ilgası ile
ortadan kaldırılmıştır. Bk. Ali Fuat Başgil; Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (İstanbul 1957, s. 108-109, 112).
21 Yalnız başına bu fikir saltanatın prensip olarak reddini ifade etmektedir.
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lerdir. Bazı mebuslar ise müzakereye dahi
lüzum görülmeden derhal kabulünü teklif etmişlerdir. Bunun üzerine, Mustafa
Kemal Paşa, durumu açıkça belirtmiştir:
“... Bütün maddî, manevî mesuliyeti Heyeti Temsiliye namı altında bulunan heyet üzerine almış ve 16 Mart 1336 (1920)
tarihinden bu dakikaya kadar bütün acı
safhalara, manzaralara karşı ifayı vazifeyi
fevkalâde bir vazife bilmiştir, bu mesuliyet
çok ağırdır. O heyeti artık bu ağır yükün
altında bırakmayınız. Bu dakikadan itibaren teklif ediyorum, derhal mukadderatı
memleketi deruhte buyurunuz. Bundan
içtinap etmeye lüzum yoktur. Bu vazife o
kadar mühim, içinde bulunduğumuz zaman o kadar tarihîdir ki, bu koca meşguliyeti içinizde üç beş kişiye tahmil etmekle
iktifa etmeyiniz. Bütün bu Meclis, bütün
mânasiyle mes’ul olmak lâzımgelir. Millet
bizi bunun için gönderdi, bizi buraya beş
kişinin eline milleti terk edelim diye göndermemiştir”22. Mustafa Kemal Paşa gizli
celse yapılmasını teklif etmiş, bu celsede
daha bazı açıklamalar yapmıştır23. Anadolunun başsız kaldığı, mülkî makamların
direktif alacak mercii kestiremedikleri, bu
siyasî tereddüdün kaldırılması gerektiği
fikrinde ittifak vardı. Mebuslar bir anarşi
halini tasvir etmişlerdir. Takrir bu yarayı
deşmiştir. Müzakere sırasında, Mustafa
Kemal Paşa’nın bir muhalifi de ortaya çıkmıştır. Kocaeli Mebusu Sırrı Bey, Paşa’nın
emrivâki yaptığını pek vâzıh sayılamıyacak

fikirleriyle belirtmiştir. Fakat o da hükümet kurulmasına taraftardır. Memleket,
“başı kesilmiş tavuk ihtilâçları” içinde kıvranamazdı, Anadolu “başsız bir vücut gibi”
olmamalıydı24. Hükümetsizlik gerçek bir
buhrandı ve aleyhte propagandalara sebep
oluyordu. Şu halde ne yapmak lâzımdı?
c) Teklifler: Bu konuda fikirlerin ikiye ayrıldığı söylenebilir. Radikal bir teklif, tam bir
Meclis hükümeti sistemini desteklemiştir: Meclis Reisi seçilsin, Encümenler vasıtasıyla hükümeti kursun ve idare etsin.
Tokat Mebusu Nâzım Bey ve arkadaşları
bu fikirdedirler25. Diğer teklif, daha telifçidir: Geçici bir İcra Encümeni ile beraber
İcra Heyeti teşkili hakkındaki kanunu hazırlamak üzere de 15 kişilik bir Lâyiha Encümeni kurulsun, Erzurum Mebusu Celâleddin Arif Beyin “Hukuku Esasiye” hocası
olmak itibariyle sözü dinlenmiş ve teklifi
de kabul edilmiştir26.
Bu arada başka teklifler de yapılmıştır27.
İstanbul’da bir hükümet bulunduğuna
göre, yeni bir hükümet kurmak meselesinin söz konusu edilemiyeceği belirtilmiştir. Mustafa Kemal Paşa cevap olarak
durumun vehametini bir kere daha açıklamıştır: Seçilecek heyete ne isim verilirse
verilsin, önemli olan bu değildir, bir heyetin seçilmesi zaruridir, yeter ki “makine
durmuş olmasın”28.
Her iki heyette (İcra Encümeni ve Lâyiha
Encümeni) seçilmiştir29. Bu arada Meclisin

22 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (zikredilmiştir), s. 36-37.
23 Gazi M. Kemal: Nutuk (1938 baskısı), s. 314-315.
24 Karahisarı Sahip Mebusu Mehmed Şükrü Efendi, Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin sözleri dikkate değer. Bu husus için bk. T. B. M. M.
Zabit Ceridesi (zikredilmiştir), s. 54, 57.
25 Aynı eser, s. 52.
26 Aynı eser, s. 53.
27 Meselâ Refik Şevket (İnce) Bey, Riyaset Divanının geçici olarak hükümet işlerini deruhte etmesini teklif etmiştir (Aynı eser, s. 57).
28 Aynı eser, s. 57.
29 İcra Encümenine seçilen 6 üye: Celâlettin Arif (Erzurum), Cami (Baykurt) (Aydın), Bekir Sami (Amasya), Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan),
Hamdullah Suphi (Tanrıöver) (Antalya), Hakkı Behiç (Denizli). Bu heyete İsmet Bey (İnönü) (Edirne) de terfik edilmiştir. Meclis Reisi
(Mustafa Kemal Paşa bu heyetin tabi reisidir). 15 kişilik Lâyiha Encümenine seçilenler: Dr. Rıza Nur (Sinop), Celâlettin Arif (Erzurum),
Yusuf Kemal (Tengirşenk) (Kastamonu), Yunus Nadi (Abalıoğlu) (İzmir), Hamdullah Suphi (Tanrıöver) (Antalya), Sırrı (İçöz) (İzmit), Refik
(Koraltan) (Konya), Şeyh Servet (Bursa), Haydar (Kütahya), Emir Paşa (Sivas), Çelebi Efendi (Konya), Besim Atalay (Kütahya), Ferit
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aldığı bir kararla, Erkânı Harbiyei Umumiye
Reisi hükümete dahil ve Meclis karşısında
sorumlu sayılmıştır30.
d) İcra Vekilleri Kanunu, ilk Heyet ve programı: Lâyiha Encümeni 5 maddelik tasarısını 1 Mayıs 1920 tarihinde Meclise sunmuştur. Uzun ve hararetli tartışmalardan sonra
kabul edilen kanun derhal tatbik mevkiine
konularak 11 kişilik ilk İcra Vekilleri Heyeti seçilmiştir31. Beklediği hükümetini, icra
ajanını kuran Meclis daha kolay ve enerjik
çalışma imkânlarına kavuşmuş oluyordu.
İcra Vekilleri Heyeti’nin programında şu
esaslar savunuluyordu: Milletin bekası
tehlikeye düştüğü bir sırada “nazarî, karışık, uzun süren muamelelere” başvurulmıyacaktır. Hükümet vazifesi, gayenin
elde edilmesi için girişilen bir cidaldir. Dış
politika sahasında, Misakı Millî’yi32 gerçekleştirmek ve memleketi işgal eden
Devletlerin buna riayetkâr olmasını sağlamak yolunda yürünecektir. Sulh şartlarının kabul ve tasdiki Meclise bağlıdır. İç
politikada esas millî birlik ve dayanışmayı,
asayişi muhafaza olacaktır. Askeri sahada,
Kuvayi Milliye muntazam bir askerî teşkilât haline getirilecektir.
Gayet kısa olan programda esas itibariyle prensip şu olmuştu: Yeni bir şey yapmaktan ziyade, olanı muhafaza ve islâh.
Zaferden sonra radikal tedbirlere başvurulabilirdi. Maliye, Nafıa, Maarif ve Adliye sahalarındaki icraata bu esas hâkim olacaktı.

Bilhassa maarif ve adliye hakkında program biraz daha tafsilâtlı idi33.
Program, bir zamanların en koyu İttihat ve
Terakki muhalifi ve Hürriyet ve İtilâf Fırkası
kurucularından, Maarif Vekili Dr. Rıza Nur
Bey tarafından okunmuştu. Meclis bilhassa
Maarif ve Adliyeye dair islâhat meseleleri
üzerinde durmuştur. İşgal kuvvetlerinin yer
yer ilerlemeleri olayı karşısında mebuslar
dil, adliye, medrese meseleleri üzerinde etraflıca konuşmuşlardır. Umumiyetle program kısa bulunmuştur. Ve, Meşrutiyet yıllarının başlıca dâvası teşebbüsü şahsî - ademi
merkeziyet meselesine gerek programda,
gerekse müzakerelerde temas edilmiştir.
Programın bir kaç özelliği vardır: Evvelâ,
gayet kısadır ve içinde bulunulan şartların
gerektirdiği bir çok meselelere temas edilmemiştir. 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu
müzakerelerine kadar daima Meclisin savunacağı doktrinal prensiplerin ne olduğu
sorulmuştur. Saniyen, bu program kimin görüşü olacaktı: İcra Heyetinin mi, yoksa Meclisin mi? Bu hukukî tartışma Meclisin hukukî
karakterini belirtmek bakımından önemlidir.
Fakat asıl mesele Meclisin umumî politikasında dayanacağı doktrinal prensiplerdi.
Bunların bir an önce tayin ve tesbiti gerekiyordu ve böylece evvelâ siyasî karakterinin
taayyün etmesi isteniyordu.

(Çorum), Abdülkadir Kemali (Öğütçü) (Kastamonu). Konya mebusu Çelebi Efendinin 27.4.1920 tarihinde istifa etmesi üzerine
Encümene Mustafa Kemal Paşa (Ankara) seçilmiştir. İzmit Meb’usu Sırrı Beyin muhalefeti burada da görülmüştür. T.B.M.M. Zabıt
Ceridesi, (zikredilmiştir), s. 70, 97. — Gene bk. T.B.M.M. nin 25 inci Yıldönümünü Anış Albümü, s. 90. (İtalik olarak gösterilmiş isimler her iki
Encümende ödevlendirilmiş olan mebuslara aittir).
30 Meclis, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğini icraî bir vazife saymıştır T.B.M.M. Zabıt Ceridesi (zikredilmiştir), s. 59, 70; Zikredilen Albüm, s. 90.
31 T.B.M.M. Hükûmeti’nin ilk İcra Vekilleri Heyeti: Şer’iye Vekili Mustafa Fehmi Efendi (Gerçeker) (Bursa), Dahiliye Vekili Câmi Bey (Baykurt)
(Aydın), Adliye Vekili Celâlettin Arif Bey (Erzurum), Hariciye Vekili Bekir Sami Bey (Amasya), Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr.
Adnan Bey (Adıvar) (İstanbul), İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) (Kastamonu), Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa (Çakmak)
(Kozan), Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet Bey (inönü) (Edirne), Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Bey (Sinop), Maliye Vekili Hakkı Behiç Bey
(Denizli). (Bk. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C. I, s. 198, 203 - Zikredilen Albüm, s. 90-93).
32 Bu vesikanın metni ve tahlili için 6 No. lu notta zikredilen etüdümüze bakılabilir, s. 8 -10, 19.
33 Programın metni ve müzakereler için bk. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C. I. (zikredilmiştir), s. 241-246.
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II–TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİ HÜKÜMETİNİN SİYASÎ
KARAKTERİ
1. Tecanüs:
Türkiye Büyük Millet Meclisi geniş bir Sivas Kongresi mahiyetini, yani kanunî bir
müdafaaî Hukuk organı özelliklerini daima
muhafaza etmiştir. Aynı şekilde İcra Vekilleri Heyeti de Heyeti Temsiliye’nin fiililikten kurtulmuş şeklidir. Meclis, Meşrutiyet
(ve Mütareke) devresinin çeşitli siyasî parti
ve cemiyetlerinin mensuplarını, görüldüğü gibi, bir araya toplamıştı. Fakat, Meclise Anadolu ve Rumeli Müdafaaî Hukuk
Cemiyeti hâkimdir. Mebusların hepsi —en
muhafazakârı da dahil — Osmanlı idaresinin tenkitçileri olmuşlardır, hepsi Tanzimatın taklitçiliğini, Meşrutiyetin yanlış tutumunu en ağır hükümlere bağlamışlardır
ve Meclisin yeni kuracağı esaslarda yıkılma
devrinin hatalarına sapmamasını istemişlerdir, “büyük iş”i fiilen mücadele ederek
başarmak, siyasî hareketlerinin ve hukukî
tasarruflarının saiki olmuştur. Bu düşünce kendilerine sâliki bulundukları doktrin
farklarını unuturmuştur, bütün enerjiler
gayenin emrinde onu gerçekleştirecek bir
unsur olmuştur. Bu durumu teyit eden en
dikkat çekici olay, mebusların kendilerine bir yemin sureti (şekli tahlif) ararlar-

ken, takrirlerinde, Sivas Kongresinde benimsenen bir zihniyetle, fırkacılığın reddi
keyfiyeti üzerinde durmuş olmalarıdır34.
Bu sebeple, aralarındaki görüş ayrılıkları, kolektif bir dert olan İttihadçı - İtilâfçı
düşmanlığına dökülmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aslında sadece, şahıs
ve zümre ayrılıkları üzerinde kalabilecek
kadar geniş bir gayede birleşikti. Bu durum
Mecliste çeşitli telâkkilerin ortaya atılmasına ve hiziplerin kurulmasına engel olmamıştır. Meclisin tecanüsü yalnız müşterek
gayesindedir.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’nin gayesi:
Farklı fikir savunucularını bir araya getirmiş
olan gaye ne gibi fikir ve inançlardan vücut
bulmuştur? En geniş anlamıyla, Meclisin
bütün hareketlerine ve teşriî tasarruflarına
kaynak olan bu gaye, hangi ideolojik unsurlara sahiptir? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin müzakerelerinde ileri sürülmüş olan
fikirler (Beyanat, nutuklar, takrirler), kabul
ettiği mevzuat (Kanunlar, Tefsir ve Umumî
Heyet kararları) ve bizatihi Meclis adına
muayyen sebeplerle yayınlanan Beyannameler gibi vesikalardan35 çıkarılan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi
kendisini bir ihtilâl organı olarak ilân etmiştir: Manevî şahsiyetinde Başkumandanlığı
muhafaza (yani İstiklâl Savaşını bilfiil ida-

34 Bu hususu tespit için verilmiş olan takrirlerin hepsinde “... Bu Mecliste hiç bir fırka ve zümrei siyasiyenin efkar ve âmaline hâdim olmıyacağım”
gibi ibareler vardı; fakat şu formül kabul edilmiştir: “Hilâfet ve Saltanat ve vatan ve milletin istihlâs ve istiklâlinden başka bir gaye takip
etmeyeceğime Vallahi”. Bu şekil 6.7.1336 (1920) içtimaında kabul edilmiştir. Mebuslar 10.7.1336 (1920) içtimaında tahlif edilmişlerdir (T. B.
M. M. Zabıt Ceridesi, C. II, s. 186, 213 ve müt.). Yemin formülünde daha sonra değişmeler yapılmıştır.
35 Meclisin gayesini açıklayan teşriî metinler: 1) Kanunlar arasında bilhassa bk. Hiyaneti Vataniye Kanunu (No. 2, 19 Nisan 1336); Piyade,
Süvari sınıfından mürekkep olmak üzere jandarma müfrezeleri teşkili hakkında Kanun (No. 5, 7 Haziran 1336); Nisabı Müzakere Kanunu
(No. 18, 5 Eylül 1336); Firariler Hakkında Kanun (No. 21, 11 Eylül 1336); İstiklâl Madalyası Kanunu (No. 66, 29 Teşrinisani 1336); Teşkilâtı
Esasiye Kanunu (No. 85, 20 Kânunusani 1337); 23 Nisanın millî bayramı addine dair Kanun (No. 112, 23 Nisan 1337); Giresunlu Zıynıkoğlu
Temelin bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair Kanun (No. 126, 28 Mayıs 1337); Darülharpte hüsnü hizmet ve yararlık ibraz eden
mahkûminin müddeti mahkûmiyetlerinin affına dair Kanun (No. 135, 14 Temmuz 1337); Türkiye - Efganistan Muahedenamesi hakkında
Kanun (No. 140, 21 Temmuz 1337); Türkiye - Rusya Muahedenamesi hakkında Kanun- (No. 141, 21 Temmuz 1337); Türkiye Büyük Millet
Meclisi Reisi Mustafa Kema Paşa Hazretlerine Başkumandanlık tevcihine dair kanun (No. 144, 5 Ağustos 1337); Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine Gazilik ünvanı ita ve rütbei müşiri tevcihine dair kanun (No. 153, 19 Eylül 1337; İstiklâl
Mehakimi Kanunu (No. 244, 31 Temmuz 1338); Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair Kanun (No. 364, 29
Teşrinievvel 1339). Umumî Heyet Kararları arasından şu numaralara bk. No. 2, 4, 5, 16, 23, 26; 28; 37; 104; 108; 307; 308; 313; 341-344,
364 ve 365 (Bu kararlarda Meclisin gayesi ile ilgili özellikler görülecektir). Meclisin ilk Beyannameleri: Büyük Millet Meclisinin memlekete
beyannamesi (26 Nisan 1920); İrşad Encümeninin Beyannamesi (9 Mayıs 1920); Meclis tarafından Padişaha çekilen telgraf (28 Nisan
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re) eden, millet ve memleketin alınyazısını elinde tutan, en üstün kudret olan millî
hâkimiyeti kullanacak, rakip tanımayan
tek meşru organ.36 Fakat, rakipsiz olması,
yetkisinin hudutsuz olması demek değildi.
Bu hudut, kendi yaptığı kaideler ve bunlara
kaynak olan gayesiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu hususu her fırsatta belirtmiş ve sözü geçen vesikalarla ilân
etmiştir. Bu gaye şu suretle özetlenebilir:
Hilâfet ve Saltanatı, vatan ve milleti, milli
hâkimiyet prensipinin gerektirdiği esaslar
dahilinde kurtarmak.
Yalnız bu şekilde ifadelenen gaye hem
çok mücerret kalmakta, hem de bir tezadı ihtiva etmekteydi. Gayedeki tezadın iki
sebepten doğduğunu söylemek mümkündür. Birinci sebep, İslâmcı, milliyetçi,
sosyalist, gelenekçi, komünist hulâsa muhafazakâr ve inkılâpçı görüşlerin bir arada
bulunmasının ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüş ayrılıklarının iç ve dış politikanın tayininde farklı sonuçlara varmak
istedikleri açıktır. Bu bakımdan bir tezatlar meclisi’nden bahsetmek mümkündür,
ikinci sebep birincisinin devamı halindedir. Bir taraftan millî hâkimiyet prensipini
benimsemek ve siyasî müesseseleri buna
göre kurmak ve Meclisin üstünde hiç bir
kuvvet olmadığını kabul etmek, bir taraftanda Saltanat ve Hilâfeti kurtararak, bir
monarşiyi devam ettirmek, birbirini inkâr
eden iki siyasî şeklin bir arada muhafazası
isteği, tezadın ta kendisi oluyordu. Fakat,
tezat Meclisin bizatihi yapısından, başlangıçta hayli geniş olan muhafazakâr bir

kitlenin tatmini zaruretinden doğuyordu.
Gayenin mücerret oluşuna gelince, bu da
Meclisin kurmakta olduğu yeni bir siyasî
şeklin iç yapısını tesbitte ve ona milletlerarası bir tanınma teminindeki, yani iç ve
dış politikasının dayanacağı, esasları tayindeki zorluktan ileri geliyordu. Görüldüğü
gibi, Osmanlı İmparatorluğunun sosyal ve
siyasî bakımdan geliştiremediği bir kitleyi
inkılâpçı prensiplerle teçhiz gerekiyordu.
Oysa ki bu kitle aynı zamanda aslî karakterini kaybetmiş bir kuvvetin, İlmiye sınıfının
tesirine daha fazla maruzdu. Bu iç zorluğa, bir de Anadolu ve Trakyanın jeopolitik
durumundan doğan zorluklar ekleniyordu:
Batı ile doğu arasında, gerçek istikameti bulmak ödevi. Bütün bu şartlar içinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
dayandığı ideolojik esasları, diğer vesikalar
yanında, iki önemli vesika ile ilân etmiştir:
Halkçılık Beyannamesi (18 Aralık 1920) ve
Teşkilâtı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)37.
Meclisin resmen teyidine rağmen, gayesine müteallik esaslar, yalnız bir iki metinde
tesbit edilmiş değildir. Bu hususta başka
vesikalar da hesaba katılmalıdır. Fakat, her
şeyden evvel, gayenin daha doğrusu programın tayininde, ve siyasî karakterinin tesbitinde esas unsurlardan birincisi olan Batı
ile Doğunun38 Meclis üzerindeki baskılarını
ve tesirlerini gözden geçirmek lâzımdır.
3. Batı ve Doğu’nun Türkiye ve Türkler
hakkındaki tezleri:
a) Batı’nın tezi: Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupanın, eskisine nazaran tama-

1920); Şer’iye Encümeni Beyannamesi (9 Mayıs 1920); ve ayrıca bk. Halkçılık Beyannamesi (18 Aralık 1920).
36 Meclis’e “Büyük” sıfatının bir isim olarak verilişi bu hüviyeti ve “fevkalâde salâhiyetleri” nden ötürüdür ve bu husus her fırsatta teyid
edilmiştir. Bu yönden de saltanat reddedilmiş oluyordu.
37 İlk program 34 No. lu notta zikredilmiş olandır. Fakat Meclis programını daha teferrüatlı bir şekilde ifade etmek istemiştir. 1921 Teşkilâtı
Esasiye Kanunu ile Halkçılık Beyannamesi bu maksatla vücude getirilmiştir.
38 Batı ile Doğu terimlerinden, bu konuda ifadelendirmek istediğimiz şudur: Meclis Hükümetinin kurulduğu tarihte Batı, Birinci Dünya
Savaşının galip Devletleri tarafından temsil edilmekte idi. Türkiyeyi “Batı’dan ihraç” politikası bu blokun ilk tezi olmuştur. Doğu’ya gelince
bu, dünya ihtilâlini Asya üzerinde plânlamış olan S.S.C.B. (kısaca Sovyet Rusya) tarafından temsil ediliyordu. Batı ile Doğu, kurulmakta
olan Türkiyeyi birbirine tamamen zıt şartlara bağlamak isteyen iki blok halinde görülüyordu. Gerçi, ne Batı sadece söz konusu edilen
Devletlerden, ne de Doğu sadece Sovyet Rusyadan ibaretti. Fakat Batı’da ve Doğu’da Türkler hakkında başka önemli ve hayatî teklifler
yoktu. İslâm dünyası, bu bakımdan birlik arzetmiyor, yeni ve hayatî tekliflere sahip görünmüyordu.
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men değiştiği ve mânasını kaybettiği umumiyetle ileri sürülmüştür39. Fakat, bütün
bu değişmelere rağmen, zamanın deyimi
ile “Emperyalist” tezleri yönünden Avrupa,
Ondokuzuncu Yüzyıla nispetle bir istikrar
ve sürekliliğe sahip kalmıştır. Bu durum bilhassa Türkler ve Orta Doğu politikası bakımından açıkça görülmüştür. Yunan istiklâli
dolayısiyle Avrupa umumî efkârına hâkim
olan şair ve edipler, Türklerin “gayri medenî” olduklarını ilân etmişlerdi. Bir tarihçi,
Birinci Meşrutiyeti “hilebazlık ve yalancılık”
saymıştır40 1917 de, henüz Birinci Dünya
Savaşı bitmeden, bir İngiliz dergisi “The
Round Table” Osmanlı İmparatorluğunun
yıkılması ve parçalanması hakkında bütün
bir teori kurmuştu. Buna göre, Osmanlı İmparatorluğu millî bir Devlet değildir. O, askerî bir kuvvetin çeşitli kavimler ve ülkeler
üzerindeki tahakkümünden başka hiç bir
şey değildir. Bu kuvvet asla değişmemiştir.
Şu halde, İmparatorluğun parçalanması,
yaşayan bir camianın tahribi değil, köleleştirilmek istenen milletlerin mahpesten
kurtarılması, onların yeni bir camia kurmaya kavuşturulması demek olacaktır41.
İngiliz Başvekili Lloyd George bu tezi daha
da ileri götürmüştür: “Ülkesinde istilâcı olmaktan başka hiç bir sıfata sahip olmayan
bir kavim, sırf kuvvetine güvenerek elinde
bulundurduğu toprakları, dünyayı iyiliğe
kavuşturmaktan mahrum edecek derecede kötü idare ederse, milletler bu perişan
sahalarda medeniyeti ihya etmek hakkına
- daha doğrusu ödevine sahiptirler. Bu aynı
ödev, Batı ovaları ve ormanları hakkındaki
kızılderililerin iddialarına karşı, Amerikayı kuranların davranışlarını meşru kılar”42.

Eski İngiliz Başvekili, zamanın değişen
şartlarına rağmen, bu fikirlerini sonra da
muhafaza etmiştir.
Türkler hakkındaki bu kanaatler silsilesi
sadece siyaset adamlarını tesiri altında bırakmakla kalmamış, fakat yeni bir Avrupa
kurmak isteyenler tarafından benimsenmiş ve Sèvres Andlaşmasının temelini teşkil etmiştir. Batı’nın bu tutumu bir olayda
bütün genişliğiyle canlanmıştır. Sulh müzakereleri için çağırılan Osmanlı delegelerinin Başkanı Damat Ferit Paşa, On’lar
Heyeti’ne (Conseil des Dix) sunduğu bir
muhtırada Türklerin sorumluluğu meselesini ele almıştı. Filhakika, Savaşa giriş Almanyanın baskısı altında olmuştu. Savaşın
meşru bir sebebe dayanmadığı malûmdu,
fakat sorumluluk bütün bir Osmanlı camiasına yüklenmemeliydi. Asıl sorumlu İttihad
ve Terakki “Komitesi” idi43. Bu Memorandoma hazırlanan cevap, Heyetin Dört Büyüklerini temsilen verilmişti (17 Haziran 1919) ve
Fransa Başvekili Georges Clémenceau’nun
imzasını taşıyordu. Bu cevapta, asırlık tezleri
bulmak mümkündü: “ Heyet Türklerin yüksek faziletleri arasında yabancı milletleri
idare kabiliyetinin bulunduğuna kani değildir... Tarih bize Türklerin birçok başarıları
yanında bir çok kusurlarını da göstermektedir: İstilâya uğramış milletler ve kurtulmuş milletler. Bütün bu değişmeler içinde
bir tek misal yoktur ki, Avrupa’da, Asya’da,
Afrikada Türklerin tahakkümü altına geçmiş bir memleketin maddi umranı ve kültür seviyesi düşmüş olmasın. Ve yine hiç
bir misal gösterilemez ki, Türk hâkimiyetinin kalkması ile maddi umranın artmamış

39 Zeki Mesut Alsan; Milletlerarası Hayatın Düzeni ve Panamerikanizm, (Ankara, 1949, s. 32).
40 Albert Vandal: Les Arméniens et la Réforme de la Turquie (Paris 1897), s. 35.
41 The Ottoman Domination (Reprinted from the Round Table, London 1917) (Biz, bu broşürün Birleşik Amerikada, Stanford Üniversitesine
bağlı ve Türkiyenin bugünü ve yakın tarihi bakımından gayet zengin bir koleksiyona sahip bulunan Hoover Institution’un kütüphanesindeki
nüshasından faydalandık. Gösterdiği yakınlıktan dolayı Hoover Institution idarecilerine teşekkürlerimizi tekrarlarız. Gene bize bu inceleme
imkânını sağlayan The Rockfeller Foundation’a da teşekkürlerimizi sunarız.
42 David Lloyd George: The Truth About the Peace Treaties, Vol 2, s. 1356 (London 1938) (Hoover İnstitution kitaplığındaki nüsha).
43 Bu vesikalar için Mütareke devresi gazetelerine bilhassa bakılmalıdır. Ayrıca bk. Şeyh Müşir Hüseyin Kıydavi: İslâma Çekilen Kılıç yahut
Alemdâranı İslâmın Müdafaası (Hüddamül Kâbe Neşriyatı: 1, London 1919) (Bütün kitap bu meseleye tahsis edilmiştir).
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kültür seviyesi de yükselmemiş olsun. İster
Avrupa Hıristiyanları, ister Suriye, Arabistan ve Afrika Müslümanları arasında Türk
fethettiği her yere yıkım getirmiş, savaşta
kazandığını barış devrelerinde inkişaf ettirmek kabiliyetini gösterememiştir. Onun
mahareti bu yönde gelişmemiştir….”44
Bu Avrupa umumî efkârını uzun zamandır
besleyen tezlerin milletlerarası münasebetleri tanzim eden bir vesikada resmileşmesiydi. Bizzat bir Fransız dergisi metni
“gayri siyasî” olarak vasıflandırırken 45 bu
hareket tarzından cesaret alan bir edebiyat
almış yürümüştü46. Bütün bunlar Batı’nın
verdiği kararı gösteriyordu: Suçlu Türk milleti cezalandırılmalıydı: Sèvres Andlaşması
müeyyideleri tespit edecekti.
Wilson Prensiplerinin tatbikatı adaletsizleşmiş ve imkânsızlaşmıştı. Bu husumet
millî ve bağımsız bir Devletin kurulmasını
engelliyordu. Böyle bir millî hareketin organı Türkiye Büyük Millet Meclisi Batı’nın
ağır ithamı ve kendisini cezalandırmak isteğiyle Ankara’ya doğru ilerleyen işgal orduları karşısında kalmıştı.
4. Doğu’nun tezi:
Birinci Dünya Savaşı ideolojik hareketleri
hızlandırmış bir olaydır. Rus ihtilâli birinci
yıldönümünü idrak ederken, Müdafaai Hukuk hareketi için için başlamıştı. Sovyetler
hükümeti Anadoluda gelişen millî hareketle ilgilenmek zaruretini duymuştu. Fakat
bu ilgi, Batılılarla olan münasebet şeklin-

den farklı bir davranışa bağlıydı. Batılıların
Türkleri kendi camiaları dışına çıkarmak
isteyişlerine karşılık, Sovyet Rusya önce,
millî Türk hareketinin Batı ile kendi arasında kurduğu tampon durumdan faydalanıyordu. Sonra da Türkleri, işçi ve köylü
hükümetine müstenit bir Sovyet sistemi
kurarak kendi Birliğine katılmaya dâvet
ediyordu. Bunun da bir Doğu Federasyonu yolu ile gerçekleşmesini istiyordu. Müdafaai Hukuk Hareketine gösterilen ilgi
ve yardım Komünist ihtilâl taktiğinin bir
unsuru idi. Bu taktik iki safhayı nazara almıştı. Esir veya yarı müstemleke kitleler
önce millî kurtuluş hareketlerini tamamlıyacaklardı. Millî hareketler, millî istiklâlin
kurulması bir son olmıyacaktı. Sovyetler
halinde teşkilâtlanan kitleler, bir ziraî köylü
ihtilâlini geliştirecek, kurulması tasarlanan
Federasyona katılınacaktı. Asya ve Afrika
bu hareketlerin, dünya ihtilâli programının
cereyan sahası olacaklardı. Şu halde millî
gelişmelere yardım ve bu safhalar boyunca
gerçekleşmelerini sağlamak gerekti. İkinci
ve Üçüncü Komintern kongreleri gelişen
millî hareketlerle temas taktiğini tespit etmişlerdir. Bu konuda alınan kararlara göre,
millî hareketler, Komünist olmasalar da
desteklenecekti. Bu takdirde, millî kurtuluşunu gerçekleştiren kitlenin Sovyetler
blokuna ilhakı nasıl olacaktı? Komünist
gayelere sahip olmayan millî hareketlerden bir geliş beklenemezdi. Böyle bir iltihak, bu ülkelerde kurulacak Komünist
partilerinin eseri olabilirdi47. Sovyet hükümeti, Üçüncü Enternasyonalce bağlanacak, onun bir şubesi olacak bu kuvvetlerle

44 Bu vesikalar için Mütareke devresi gazetelerine bilhassa bakılmalıdır. Ayrıca bk. Şeyh Müstr Hüseyin Kıydavi: İslâma Çekilen Kılıç yahut
Alemdâranı İslâmın Müdafaası (Hüddamül Kâbe Neşriyatı: 1, London 1919) (Bütün kitap bu meseleye tahsis edilmiştir).
45 La Conférence de la Paix et l’Orient (Asie Française, No. 175, Février - Juillet 1919, s. 187 ve müt.). — Asıl kayda değer olan nokta, G.
Clémenceau’nun da Lloyd George gibi bu fikrinde israr ettiğidir. Siyasî hayattan çekildikten sonra, hususî hayatını hikâye eden bir eserde bu
fikrin devamına şahit olunmaktadır: “... Türkler nereden geçtilerse orayı çöle çevirdiler” (Jean Martet : Le silence de Monsieur Clémenceau,
Paris 1929, s. 303). Bu fikirde Victor Hugo’nun mısraı âdeta tekrar edilmiştir.
46 Meselâ, bir Yunanlı müellif N. Moschopoulos, kitabında şu hükme varıyordu: “Tarih kararını vermiştir. Bu yağmacı ve katiller milletinin
Avrupada oturmaya hakkı yoktur. Cedlerinin yaşadıkları yere gitsin” (Les Turcs jugés par leur histoire, Paris 1920, s. 92). — Bir Sırp generali
A. Tchérep - Spiridovitch da aynı kanaatte idi: Türkler Avrupanın ahlâkını bozuyorlar, suçları Avrupada apaş gençlerin artmasına örnek
oluyordu. (L’Europe sans la Turquie, Paris 1910, s. 70 ve müt. (Hoover Institution kitaplığındaki nüsha).
47 Bu hususta bk. E. H. Carr: The Bolshevik Revolution (London 1953) Vol 3, s. 260-270. —Ivar Spector: The Soviet Union and -the Muslim
World (University of Washington Press), s. 13 ve müt.
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temas sağlayacak ve ikinci safhanın, sovyetleşme ve iltihak safhasının tekemmülü
bu yolda olacaktı. Anadolunun doğusunda, Sovyet Rusya millî Türk hareketine bu
açıdan bakıyor, ilgi ve yardımını bu doktrin
ve siyaset esaslarına göre ayarlıyor ve kendisi ile Batı arasında Anadolu hareketinin
vücude getirdiği maniadan da azamî fayda sağlıyordu. Bu taktik 1920 Eylülünde
Bakû’da toplanan “Bakû Doğu milletleri
Kurultayı” na da sunulmuş ve kararlarının
bir çoğuna esas olmuştur48. Bu kongreye,
Komünist Partisi Merkez İcra Komitesini
temsilen gelen delegeler Zinoviev, Radek,
Pavloviç ve Bela Kun prensipleri genel olarak ve Müdafaai Hukuk Hareketine tatbik
suretiyle ele almışlardır. Meselâ Zinoviev’e
göre Sovyet Rusya hükümeti Türkiyede
Mustafa Kemal Paşayı desteklemişti. Fakat onun komünist olmadığını asla akıldan
çıkarmıyor, böyle olmamakla itham ediyor
ve kurulan “Sovyet” lerin bir çeşit oyundan
ibaret olduğu belirtiliyordu49. Pavloviç’e

göre millî mücadeleler geçici idiler. Bu hareketler, köylü ve işçileri teşkilâtlandırarak
geniş bir sosyalist gerçekleşmenin şartlarını ve iklimini tesis etmeliydi. Asıl gaye
olan Doğu Sovyet Cumhuriyetleri Federasyonuna bir eşik olmalıydılar50. Bütün
bu hareketler gerçek bir komünist Partisi
tarafından sevk ve idare edilmeli, bu parti
mutlaka kurulmalıydı. Türk köylü ve işçileri sadece millî istiklâlin elde edilmesiyle yetinmemeliydiler, komünist olmayan
unsurlara karşı gerekirse Mustafa Kemal
Paşa ve ekipine karşı da, ayaklanmalıydılar. 1920-1922 yılları arasında gerçek (III.
Enternasyonal’e bağlı) ve yapma (zevahiri
kurtarmak maksadile kurulmuş) Komünist
partilerinin kuruluşlarında, meclis içi ve dışı
çalışmalarında bu talebin tesirini görmek
gerekmektedir51. Bu arada, Sovyet Rusya
idarecilerinin Enver Paşa’nın teşebbüslerini desteklemelerini, onu Müdafaai Hukuk
Hareketi liderlerine karşı bir kuvvet saymak isteyişleriyle açıklanabilir52. Görüldü-

48 Bakû Kongresi 1 Eylül 1920’de, “Bakû Doğu Milletleri Kurultayı” adı altında toplanmıştır. Bu kongreye T.B.M.M. Hükümeti delegesi olarak
İbrahim Tali Bey gönderilmiştir. Enver Paşa münferiden iştirak etmiştir. Kongrede, yeni bir millî hareket olarak Müdafaai Hukuk hareketinden
sık sık bahsedilmiş ve kararlarında da bu harekete yer verilmiştir. Bu kongre hakkında mahdut sayıda olmakla beraber teferrüatlı eserler
yazılmıştır; ayrıca zabıtları da yayınlanmıştır. Bu hususta Bk. Ali Fuat Cebesoy: Moskova Hatıraları (İstanbul 1955), s. 14-32 — E. H. Carr: The
Bolshevik Revolution (zikredilmiştir), s. 260 ve müt. — Ivar Spector: The Soviet Union and the Muslim World (zikredilmiştir), s. 22-34 — X.
J. Eudin and R. C. North: Soviet Russia and the East (1920-1922. A. Documentary Survey) (Stanford University Press 1957). (Bu kitabın
müellifi tarafından verilen manüskriden fandalandık. Kitap bilhassa sözü geçen kongrenin kararları bakımından zikre değer.)
49 48 No. lu nottaki eserlere bk. — Bir çok hususlar bize Hoover Institution’un uzmanlarından Mrs. O. Gankin ve X, J. Eudin taraflarından
orijinal metinler ve kongre zabıtlarile karşılaştırılarak temin edilmiştir. Gene Pavloviç’e göre: “Kafkaslılar, Ermeniler ve Türkler arasındaki
kardeş kavgasına son vermek için evvelâ bu memleketlerin her birinde birer Sovyet hükümeti kurmak lâzımdır, saniyen bu memleketler
halklarından bir federasyon kurulmalıdır.” (Kongre zabıtlarından). — Rus Hariciye Komiseri Çiçerin’in 13 Eylül 1919 tarihli radyo mesajı da
aynı mahiyette idi (E. H. Carr: Zikredilen eser, s. 244) ve Erzurum Kongresinden bir kaç hafta sonra yapılmıştı.
50 48 No. lu nottaki eserlere bk. — Bir çok hususlar bize Hoover Institution’un uzmanlarından Mrs. O. Gankin ve X, J. Eudin taraflarından
orijinal metinler ve kongre zabıtlarile karşılaştırılarak temin edilmiştir. Gene Pavloviç’e göre: “Kafkaslılar, Ermeniler ve Türkler arasındaki
kardeş kavgasına son vermek için evvelâ bu memleketlerin her birinde birer Sovyet hükümeti kurmak lâzımdır, saniyen bu memleketler
halklarından bir federasyon kurulmalıdır.” (Kongre zabıtlarından). — Rus Hariciye Komiseri Çiçerin’in 13 Eylül 1919 tarihli radyo mesajı da
aynı mahiyette idi (E. H. Carr: Zikredilen eser, s. 244) ve Erzurum Kongresinden bir kaç hafta sonra yapılmıştı.
51 Bu devrede, Komünist partileri henüz teferrüatlı bir incelemeye tâbi tutulmamıştır. Türkiyede Siyasî Partiler kitabımızda konuya kısmen yer
vermiştik (s. 530-532). Rusların bir baskı halini alan taleplerini karşılamak için kurulmuş olan Türkiye Komünist Fırkasının III. Enternasyonalle
hiç bir ciddi bağlantısı olmamıştır. Buna mukabil, Halk İştirakiyun Fırkası, Eskişehirde kurulmuştu ve gerçek bir komünizm iddiasında idi.
T.B.M.M. Hükümeti, Başvekil Rauf (Orbay) Beyin reisi olduğu İcra Vekilleri Heyeti kararı ile bu gibi partilerin kurulmasını ve faaliyetini
resmen menetmiştir
52 Enver Paşa meselesi siyasî gelişmelerimiz bakımından önemle üzerinde durulacak olaylar bütünüdür. Kendisi, İttihat ve Terakki ileri
gelenleriyle beraber İstanbul’u terketmiş, Doğu Anadoluda topladığı kuvvetlerin başına gitmek isteğini yerine getirememiştir. Berlin’de
tanıştığı Komünist erkânının tavassutu ile Moskovaya gitmiş ve itilâf Devletleri aleyhindeki mücadele programı Sovyet Hükümeti tarafından
tasvip edilmiştir. Evvelâ Ankara’nın temsilcisi olarak hareket etmek istemiş, bundan alıkonulmuştur. Sovyetler kendisini icabında Mustafa
Kemal Paşa ve ekipine karşı mukabil bir ağırlık olarak kabul etmişler ve bizzat Hariciye Komiser Muavini Karahan, Mustafa Kemal - Enver
Paşalar mücadelesini Sovyet Hükümetinin Türkiyenin bir iç meselesi sayacağını bildirmiştir. Enver Paşa, Trabzon’da alınan tertibat gereğince
Anadolu’ya sokulmamıştır, bu sefer İngilizlerle çarpışmak için gittiği Türkistanda, Ruslar aleyhine topladığı bir kuvvetin basında savaşırken
şehit düşmüştür. (Ağustos 1922). T.B.M.M. içinde kendisine taraftar bir zümreden bahsetmek mümkündür. Enver Paşa bir mücadele organı
olarak “İslâm İhtilâl Cemiyetleri İttihadı”nı kurmuş ve bunun iç ismini “İttihat ve Terakki” olarak bildirmiştir. Enver Paşa’nın hareketleri,
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ğü gibi, Sovyet Rusyanın Türk Millî Mücadelesine olan ilgisi ve yardımı sadece millî
ve bağımsız, ve Doğu - Batı arasında tampon bir Türk Devletinin kurulması gayesiyle sınırlanamaz. Her halde, Doğu Federasyonuna katılması ve Sovyetler sistemine
göre kurulması istenen bir Türkiye programı ile de açıklanabilir. Türk millî hareketinin
şümulünün başlangıçta hesaplanamamış
olduğu da bu arada düşünülebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi böylece, Doğu’nun da ağır baskısı karşısında kalmıştı.
5. “İdeolojik istiklâl”:
Yeni bir Türk Devletinin kurucuları Doğu
ile Batı’nın birbirinden farklı fakat ağırlık
bakımından müşterek, maddî ve mânevî
baskıları arasında hareket etmek zorunda
idiler. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
sahne daima tasvir edilmiştir53. Birbirine
taban tabana zıt iki baskı arasında ilerlemek için Meşrutiyet devresinin tecrübeleri
yardımcı idi, fakat kâfi değildiler. Meclis,
siyasî iniş çıkışlar ortasında daima yerini
tayin etmek lüzumunu duymuş, en realist
bir şekilde olayları yorumlamaktan kaçınmamıştır. Meclis iki zıt cereyanın kendisine, siyasî müesseselerine tesir nisbetini de
her zaman hesaplamıştır. Topraklarını işgal
eden, zaten sakat Mondros Mütarekesini
adaletsizlikle tatbik eden, Sèvres Andlaş-

ması ile de Türkiyeyi bir iki Orta Anadolu
vilâyeti ve yarı müstemleke olarak kurmak
isteyen Batı’nın galip Devletleri karşısında
duyulan nefret Sovyet Rusya’nın Müdafaai
Hukuk’un “millî” mahiyetini desteklemesi
dolayısiyle Mecliste Doğu’ya karşı bir sempati izharına âmil olmuştur. Fakat bu yaklaşma kayda değer bir siyasî tedbir olarak
belirmektedir. 1920 başlarında, Müdafaai
Hukukçuların tespit etmiş oldukları “Vaziyetin Muhakemesi” gereğince Meclis Doğu’ya ne kadar yaklaşırsa Batı ile, gayesine
daha uygun ve en az fedakârlığı gerektiren
bir uzlaşma sağlayabileceği taktiğine sadık
kalmıştır54. Muvaffak ta olmuştur. Ne Batı’nın zorla tatbik etmek istediği yarı müstemleke hali, ne de Doğu’nun teklif ettiği
Sovyet sistemi. Meclis bu şekillerden hiç
birisine yanaşmamış ve tatbikçilerine karşı koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti, Birinci Dünya Savaşı sonunda
“sulh müzakeratının” dayandığı esası gerçekleştirmek istiyordu. Her millete bir Devlet kurma hakkı kabul edildiğine göre, Türk
milletinin de bu hakkını kullanması, bağımsız Türkiyeyi kurması lâzımdı. Millî haklar
korunacak, icabında silâhla müdafaa edilecekti. Müdafaai Hukuk bu hareketin tabiî
adı olmuştur. Bu ise, Wilson Prensipleri’nin
haklı bir uygulanması isteğinden ibaretti.
Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Avrupayı yüz yıl kaplamış millî ha-

Sovyet siyasetinde taktik değişmelere sebep olmuştur. (Bu hususta Bk. 47 No. lu nottaki eserler, ayrıca Sami Sabit Karaman: İstiklâl
Mücadelesi ve Enver Paşa, İstanbul 1948, s. 79-84, 109). — Richard Euringen: Der Serasker Envers Ende. Irrfahrt und Kampf eines kühnen
Türken, Hamburg 1939) (Mrs. O. Gankin’in özetleri sayesinde bu eserden faydalandık).
53 Meselâ 11 Mayıs 1920 içtimada Besim Atalay ve Mahmut Celâl (Bayar) Beylerin şu konuşmaları dikkati çekicidir: “Besim Atalay Bey
(Kütahya): Arkadaşlarım, bugün Osmanlı âlemi, Anadolu, iki mühim seylâbın noktai telâkisinde bulunuyor. Bunun birisi akidelerin, dinlerin
doğduğu Şark’tır; birisi zulmün, kahrın, tahakkümün tebarüz ettiği Garp’tan geliyor.

		 “Celâl Bey (Saruhan): Medeniyet namiyle (Bravo sadaları),
		
“Besim Atalay Bey (Kütahya): — (Devamla) Biz zayıf kollarımızla, bu yığın teşkilâtımızla bu iki seylâbenin içinde şaşırıp kaldık.
Hangisine iltihak edeceğiz? Mutlaka bu iki kuvvet çarpışacak... Gladstone’un ahfadının süngüleri altına mı gireceksiniz? Yoksa Şark’tan bize
ellerini açan kuvvete mi koşacaksınız. (Şark’a Şark’a sesleri) (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C. I, s. 258).
54 “1336 (1920) Ocak ayında Anadoluda vaziyeti siyasiyemizin muhakemesi” başlıklı bir yayından: “... Çünkü Bolşevikler ile temas eden millet
ya içtimai veya siyasî bir tevhidi harekâta veya onun seline müsellâhan muhalefete mecbur olmuştur. Bizim de iki şıktan birini intihap
etmekliğimiz lâzımdır ki, Düveli müttefikanın bizim Bolşeviklere karşı muhalefetimizi ümit edebilmeleri için bir çok fedakârlıklarda
bulunmaları ve lâakal bir senedenberi işgal altında bulundurdukları memaliki gayrı arabiyeyi bize iade etmeleri icap eder. İngiltere, Fransa,
İtalya ve Yunanistan için esaslı bir fedakârlığı istilzam eden böyle bir neticeye ancak iztirarı tam altında karar verebileceklerdir. Ve bugün
Düveli İtilâfiyenin kendilerini böyle bir iztirara mahkûm görmedikleri muhakkaktır”.
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İstiklâl Madalyası

reketlerin, yeni şartlar içinde (1920 yılında),
sonuncu halkası oluyordu. Bu kanaat onu
Batı’nın demokratik ideallerine bağlamıştı.
Türkler, Batı’nın bütün ithamlarına rağmen,

şın kayda değer sosyal cepheleri vardır, fakat bunlar da demokratik bir rejimin sahip
olduğu ve olması gereken sosyal vasıflardan hiçbir suretle ayrı kalmamıştır.

Batı ile savaşarak Batı demokrasileri camiasına girmişlerdir. Bu da, millî ve bağımsız
bir Devletin kurulmasından evvel ve kurulurken, aynı vasıfları taşıyan bir siyasetin,
Müdafaai Hukuk doktrininin, eseri olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iki ateş arasında, kendine hâs tutumu
“ideolojik istiklâl” olarak vasıflandırılmıştır55. “Empirique” diyebileceğimiz türlü bocalamalara rağmen, bu davranış bütünü
itibariyle millî hakların tanınması ve savunulması tezine bağlı kalmıştır. Bu davranı-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin
bu özellikleri taşıyan siyasî karakteridir
ki, aradığı ve kurduğu anayasa sistem ve
müesseselerine in’ikâs etmiştir. Bu durumu pozitif hukuk vesikalarında, Beyannamelerde, İcra Vekilleri Heyetlerinin programlarında açıkça görmek mümkündür.
Meclis Hükümeti’nin hukukî karakteri üzerinde yapılacak incelemeler, hukukî yapının,
esaslarını belirtmeye çalıştığımız ideolojik
zemin üzerinde yükseldiğini gösterecektir.

55 Bu terim E. H. Carr’a aittir ve “Ideological Indépendance” karşılığı olarak alınmıştır (Zikredilen eseri, s. 476). Türklere sempati beslemeyen
bu tarihçinin bu terimi kullanması ve bu müşahedeye varması dikkate değer.
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Mustafa Kemal Atatürk İkinci Meclisten Çıkarken
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Birinci Meclis Toplantı Salonu
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İkinci Meşrutiyet Kutlamaları
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Mondros Mütarekesi
Döneminde Türklerin Kurduğu
Geçici Hükümetler*
Bülent TANÖR

Mondros Mütarekesiyle başlayan dönemde Anadolu ve Rumeli’de cemiyet ve kongreler biçiminde örgütlenen Türkler, anayasal ve siyasal hukuk açısından son derece
ilginç ürünlerin de yaratıcıları oldular. Bu
dönemde, Kemalist önderliğin oluşumundan önce ya da bununla aynı zamanda ama
önderlikten bağımsız olarak başlıca dört
kongre sistemi oluşmuştur: Elviye-i Selase
(Kars, Ardahan, Batum), Trabzon-Erzurum
(Mustafa Kemal’den önce), Batı Anadolu ve
Trakya grupları.

İç yapılarda, organsal ve işlevsel farklılaşmaya dayalı ve devlet yetkilerine benzer
yetkiler kullanan organlar yaratmak,

Cemiyet ve kongre tipi örgütlenmelerin ana
özellikleri şunlardır:

Bu özelliklere sahip örgütlerin, adları ister
“Cemiyet” ister “Kongre” olsun, sıradan kuruluşlar olarak görülemeyecekleri açıktır.
Bunlar düpedüz birer “siyasal iktidar odağı”
ya da “kamusal otorite merkezi” kimliğine
sahiptir. Böylece, 1918-1920 koşullarında bölgesel savunma ve kurtuluş amacıyla
kurulan bu yapılar, “geleneksel iktidar merkezi”nin (İstanbul) dışında ve giderek karşısında birer “alternatif iktidar” durumuna da
dönüşmektedirler.1

Bölgede yaşayan herkesi (Türk-İslam nüfusu) kendi doğal üyesi sayan ve gittikçe genişleyen bir örgüt yapısına sahip olmak,
Aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir seçim, temsil, vekalet ve katılım ağı kurmak,
Karar alma ve uygulama süreçlerinde belli
bir kurallılık çizgisine sadık kalmak ve keyfiliği reddetmek,

Bölgesel savunma ve kurtuluş amacıyla
sınırlı da olsa hemen her konuda ve bütün
toplumu ilgilendiren kararlar alabilmek, kurallar koyabilmek,
Belli bir temsil ve rıza temeline dayanıldığı
için bu karar ve kuralları uygulatabilmek,
Giderek bölge halkının ve hatta “millet”in
geleceğini belirleyici kararlar alabilmek, vb.

*

İlk yayım yeri: Bülent Tanör, “Mondros Mütarekesi Döneminde Türklerin Kurduğu Geçici Hükümetler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 1, 1991, ss. 423-431. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi’ne teşekkür ederiz.

1

Bkz. B. TANÖR, “Türkiye’de Kongre İktidarları: 1918-1920”, Yapıt, Sayı 13, Kasım-Aralık 1985, s. 4-29

T BMM’nin

Yılı

Kongrelerin iktidarlaşması, bu sürecin
daha serbestçe yaşanabildiği durumlarda
daha berrak bir biçimde gözlenebilmektedir. Şöyle ki, “iktidarlaşma” eğilimi açıkça “hükümetleşme” ya da “devletleşme’’
gibi ürünler vermektedir. Bu da; Osmanlı
Devleti’nin ve yabancı devletlerin baskı ve
denetiminin pek uzanamadığı, ulusal önderliğin henüz oluşmadığı ya da ulaşamadığı periferik bölgelerde ve tarihsel an’larda
(moment) rastlanan bir olgudur. Bunların
tipik örnekleri, Batı Trakya ile Doğu Anadolu’da kurulan “geçici yönetimleri”dir.

I. BATI TRAKYA TÜRK
HÜKÜMETLERİ
Batı Trakya Türklerinin kendilerini savunma hareketleri birbirini izleyen “hükümetleşme” denemeleri şeklinde zincirlenmiş
olup, bunların ilk halkası 19. yüzyıl sonlarına dayanmaktadır.
Bu yoldaki birinci deneme Rodop Türklerinin 1878’de Çirmen kasabasında kurdukları “hükümet-i muvakkate”dir. Rus ve Bulgar işgallerine karşı oluşturulan bu yönetim
20-30 kadar “halk vekili” ile 100 kadar köy
meclisi ve müdürlerinin desteğine sahipti;
böylece temsili ve sivil bir örgütsel yapıya
oturmuştu. Osmanlı Devleti hükümetlerinin muhalefetine karşın 8 yıl süreyle 4 milyon kadar nüfusu yönetimi altında tutan
bu hükümet 20 Nisan 1886’da dağılmak
zorunda kalmıştır. Bundan bir yıl önce Filibe İslam Cemaati’nin girişimiyle her liva ve

2
3
4
5
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kazadan seçilen Türk “mebuslar”ın davet
edildiği “kongre” de Bulgarlar tarafından
engellendiğinden toplanamamıştır.2
İkinci deney Balkan Savaşları sonrasıyla ilgilidir. Savaşın bitiminde İmparatorluk
sınırları dışında kalan Batı Trakya’ya geçen
bazı gönüllü İttihatçılar, Türklerin zaten
çoğunlukta oldukları bu bölgede otorite
kurmuşlardı. Gümülcine’yi başkent alan
Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi adlı
geçici yönetim bu temel üzerine oturtulmuştur (31 Ağustos 1913). Bu hükümet
varlığını esas olarak askeri ve ihtilalci bir
güce borçluydu, zaten kendi üstünde de
bu niteliklere sahip bir Garbi Trakya Hükümet-i İcraiyesi ile Erkanı Harbiye Reisliği
vardı. Dedeağaç’ın da ele geçirilmesinin ardından bu hükümet, kendisinden tedirgin
olan Babıali yönetimine karşı da bir tepki
olarak “geçicilik” niteliğini silip Garbi Trakya Hükümet-i Müstakillesi adını aldı ve bağımsızlaştı. Bu yönetim daha sonra ülkesinin sınırlarını çizdi, kendine bayrak seçti,
pasaport isteme kararı aldı, Osmanlı yasa
ve tüzüklerini aynen kabul ettiğini duyurdu. Geçici hükümet, İstanbul antlaşmasıyla (29 Eylül 1913) Batı Trakya’nın Bulgaristan’a verilmesi üzerine dağıldı.3
Yaklaşık 50 gün kadar yaşayan bu yönetimin aslında bir “Cumhuriyet” olarak görülmesi,4 “Osmanlı İmparatorluğu ile aynı
anda varolmuş ilk Türk Cumhuriyeti” sayılması gerekir.5 “Cumhuriyet” düşüncesi
şimdi ele alınacak olan Mondros Mütarekesi döneminde de bu bölgede yeniden
yeşerecektir. Öyle ki, Mustafa Kemal’in de

T. BIYIKLIOĞLU, Trakya’da Milli Mücadele, C. I, TTK Yay., Ankara 1955, s. 19-29; K.Ş. BATIBEY, Batı Trakya Türk Devleti (l919-1920),
Boğaziçi Yay., İstanbul 1979, s. 129-130.
C. BAYAR, Ben de Yazdım, C. IV, Baha Matb., İstanbul 1967, s. 1280-1303; T. BIYIKLIOĞLU, Trakya’da Milli Mücadele, C, I, s. 80-89.
KŞ. BATIBEY, Batı Trakya Türk Devleti, s. 40. Yazar, bu hükümetin başkanından da «Cumhur Reisi» diye söz etmektedir (s. 130).
S. EREZ: “Unutulan Bir Türk Devleti”, Güneş, 14 Aralık 1986., Yazar, bu yönetimin silinmesinden sonra Sofya’ya ataşe militer olarak
gönderilen Mustafa Kemal’in bu cumhuriyet modelinden esinlenmiş olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Batı Trakya Bağımsız Türk Hükümeti İstanbul Temsilcileri
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sözünü ettiği “Trakya Cumhuriyeti” projesi6 Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti yöneticilerinin zihninde
yer etmiş, hatta Cemiyet Başkanı “Trakya
Cumhuriyeti” yazılı bir mühür de kazıtmıştı.7
Bu yazının konusunu oluşturan Mondros
Mütarekesi dönemine gelince, Mütarekenin imzalanmasından sonra da bu bölge iki
geçici yönetim olayına sahne olmuştur.
Bunlardan birincisi, ya da eskilerine eklenecek olursa üçüncü özerkleşme ve iktidarlaşma denemesi, Fransız himayesinde
kurulan (15 Ekim 1919) ve Yunan işgaliyle
(23 Mayıs 1920) son bulan yerel yönetim
olayıdır. Dış (Fransız) destekli olmasına
karşın bu yönetimin sivil bir tabanı vardı
ve bu taban cemaat örgütleri ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden oluşuyordu.
Bunların tasarısı, işgal kuvvetleri komutanı Fransız Generali Charpy’nin önerileri
doğrultusunda ilkin Fransız mandası altına
girmek, sonra bağımsızlaşmak ve sonuçta da Türkiye ile birleşmekti. Ne var ki, iki
dereceli seçimle oluşan mümessiller heyetinin çoğunluğunun Yunan yönetimi lehine
oy kullanması üzerine bu projenin işlerliği
kalmamıştır. Bu oylamanın yapıldığı tarihte (14 Mayıs 1920) başlayan Yunan işgali
sonunda bu yönetim aşağı yukarı yedi ay
süren ömrünü tamamlamış ve 23 Mayıs
1920 tarihinde de dağılmıştır.
Sonuncu “devletleşme” girişimi, 23 Mayıs
1920’deki dağılma olayından çok kısa bir
süre sonra, 27 Mayıs 1920’de Gümülcine
yakınlarındaki Hemitli kasabasında kurulan Garbi Trakya Hükümeti’dir. Bu hükümetin Reis ve İkinci Reis sıfatı taşıyan üyelerinin dışındaki görevlileri “vekil” olarak
adlandırılmışlardı: Adliye, Dahiliye, Hariciye, Maliye, Evkaf ve Harbiye Vekilleri. Bu
6
7
8
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hükümet de Yunanlıların bölgeyi ele geçirmeleriyle ortadan kalkacaktır.8
Batı Trakya’daki bu oluşumlar birkaç yönden
dikkat ve ilgi gerektiren özelliklere sahiptir.
Birincisi; Anadolu’da olduğu gibi burada da,
siyasal merkezi birliğin (Osmanlı devleti ve
iktidarı) çözülmesi ve işgal tehditlerinin ya
da iktidar boşluğunun doğması üzerine fiili
iktidarlar olgusunun ortaya çıkmasıdır. Üstelik bunlar çoğunlukla Babıali’nin muhalefetine karşın hayat sahnesine çıkmışlardır.
İkincisi; bu iktidarlaşma olayının hükümetleşme noktasına kadar varmasıdır. Bu
olgunlaşma, örneğin Batı Anadolu kongre
sisteminde açıkça görülmeyen bir özelliktir. Aynı özelliğe az sonra ele alınacak olan
Doğu Anadolu bölgesi kongre sisteminde
de rastlanmaktadır.
Üçüncü özellik; askeri ve ihtilalci komite
(1913) ya da dış himaye ve destek (1919)
gibi etkenlerin işin içine girmesine karşın, bu
oluşumların halkın temsiline olanak sağlayan organizmalar üzerinde oturmasıdır. Dolayısıyla bu deneyler de «kongre iktidarları»
kavramı çerçevesine girmektedirler. Sözkonusu temsili kuruluşlara örnek olarak Garbı
Trakya Cemaat-i İslamiye’si, ‘‘halk vekilleri’’,
köy meclisleri, Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Müslüman Gençler Birliği, miting ‘‘heyet-i umumiyesi’’ gösterilebilir. İstanbul’daki Batı Trakyalıların yapmış oldukları
kongreler de bu bağlamda yer alır.
Dördüncü ilginç nokta, Batı ve Doğu
Trakya’daki iktidarlaşma/hükümetleşme
süreçlerinin “Cumhuriyet” anlayışını da
beraberinde getirmiş olmasıdır. Trakya,
Türkiye’de kurulacak Cumhuriyeti (1923)
önceden haber vermektedir.

NUTUK, C. I, Devlet Matb., İstanbul 1934, s. 3.
T. BIYIKLIOĞLU, Trakya’da Milli Mücadele, C. I, s. 159.
Mondros dönemindeki bu iki deneme için bkz. K.Ş. BATIBEY, Batı Trakya Türk Devleti (Bütün Kitap); T. BIYIKLIOĞLU, Trakya’da Milli
Mücadele, C. I, s. 138 vd.

Bütün bu özellikleri bir başka periferik
bölgede daha da net bir şekilde görebilme
olanağı vardır. Bunun için de gözlerimizi bu
defa Doğu Anadolu’ya, daha doğrusu Anadolu’nun doğusuna çevirmemiz gerekiyor.

II. ANADOLU’NUN DOĞUSUNDA
ŞURA HÜKÜMETLERİ
Periferik bölge devletçikleri kategorisinin
asıl ilginç grubu, Anadolu’nun doğusunda
kurulan “Şura hükümetleri”dir. Bunların
önemi; Mondros Mütarekesinin imzalandığı günden (30 Ekim 1918) de öncesine kadar uzanmaları, iki yıl gibi uzunca bir süre
varlıklarını değişik adlar altında ama aralıksız olarak sürdürmeleri, bu irili ufaklı siyasal birimlerin “cumhuriyetçi” yönelimler
göstermeleri, hatta bazılarının kendilerini
‘’Cumhuriyet” olarak tanımlamalarıdır.
Bunların genellikle “Şura hükümeti” ibaresini kullanmaları da ilginçtir. “Şura” deyiminin İslam yönetim geleneklerinden süzülen
bir tercihi yansıttığı söylenebilir. Ama terim,
“sovyet” tipi iktidarlara sahne olan kuzey
komşuda esen güçlü rüzgârların etkisini
de akla getirmektedir. Kars İslam Şurası’ndan kaynaklanan hükümetin “sosyal
demokrat” ilkelere bağlılığını ilan etmesi
bu bağlamda dikkat çekicidir. Ama çağrışım ve benzeşimler terminolojik alandan
ileri geçebilecek gibi de değildir. “Sovyet”
tipi iktidarlaşma ile “Şura” tipi iktidarlaşmanın sınıf temelleri, ideolojileri ve siyasal
perspektifleri birbirlerinden elbette çok
farklıdır. Anadolu’nun doğusundaki hareketler eşraf-burjuva tabanlı, “milliyetçi”
karakterlidir.
Geçerken bir kez daha, “Şura” tipi örgütlenmelerin bu ve ilerde belirtilecek özel9

likleriyle “kongre” tipi iktidarlaşmaya denk
düştüğü, ama bunu açıkça aştığı ve “devletleşme”ye gittiği belirtilmelidir.
Anadolu’nun doğusunda sınır bölgesinde, Osmanlı askeri kuvvetlerinin buradan
çekilmesi günü geldiğinde, İngiliz, Ermeni
ve Gürcü tehditleri altına düşen Türk-İslam ahali ilkin dar bölgeli, yerel ve özerk
yönetimler kurdular. Bunların tarih sırasıyla en önemlileri Ahıska Hükümet-i Muvakkkatası (29 Ekim 1918: Mondros’tan
bir gün önce), bir “Meclis-i Müşavere”den
doğan ve Iğdır’ı merkez seçen Aras Türk
Cumhuriyeti Hükümeti (3 Kasım 1918) ve
Kars İslam Şurası’dır (5 Kasım 1918). Bu
sonuncusu yerel ve dar bölgeli iktidarları
kucaklayan bölgesel bir örgütlenmenin de
beşiği olacaktır.9
Osmanlı ordusunun bölgeyi boşaltacağı
haberi üzerine, Komutan Yakup Şevki Paşanın da desteğiyle yerli sivil önderler tarafından oluşturulan Kars İslam Şurası (5
Kasım 1918) bölgedeki bütün Türk-İslam
unsurları bir “milli hükümet” çatısı altında birleştirmeyi amaçlamıştı. Şura ilk büyük toplantısını (Birinci Kars Kongresi) 14
Kasım 1918’de yaptı ve 8 kişilik bir “Muvakkat Heyet” seçerek “Milli İslam Şurası
Merkez-i Umumisi” adı altında yerli bir hükümet kurdu. Bundan sonra yapılan Kars
İslam Şurası Büyük Kongresi (30 Kasım
1918) bu kuruluşun adını “Milli İslam Şurası’’ ya da “Milli Şura Hükümeti” olarak değiştirdi. Batum’dan Nahçıvan’a kadar olan
bölgeden bu kongreye 60 temsilci “milletvekili” sıfatıyla katılmışlardır.

F. KIRZIOĞLU, Milli Mücadelede Kars, C. I, Hamle Matb., İstanbul 1960, s. 8-75; A.E. GÖKDEMİR, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1989 (Bütün Kitap).
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Bu kongre, yerel iktidarlardan bölgesel
birliğe ve iktidara yükselişi işaretlemesi bakımından önemlidir. Ahıska ve Aras
hükümetleri gibi Batum yöresi de burada
oluşan yeni birlikle kaynaşmışlardır. Her üç
alandaki yerel örgütler özerkliklerine son
verip Milli Şura Hükümeti’nin şubeleri olarak bundan sonraki faaliyetlerine devam
edeceklerdir.
Bölge çapında iktidarlaşma/hükümetleşme süreci bundan sonraki kongrelerle ilerledi. Birinci Ardahan Kongresi (3-5 Ocak
1919) ile İkinci Ardahan Kongresi (7-9 Ocak
1919) ya da Ardahan Kongresinin Birinci ve
İkinci İçtimaları bütün milli şuraların birleşmesini sağladı. Daha sonra yapılan Kars
İslam Şurası Büyük Kongresi ile de (17-18
Ocak 1919) bölge çapında bir ulusal geçici
yönetim, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i
Muvakkate-i Milliyesi kuruldu.
Bu yönetim, kendini “geçici” saymakla
birlikte, bir devletin sahip olması gereken
bütün organ ve unsurlarla donanmıştı. Bu
organizmanın 18 maddelik bir “Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu” (aynen), bazı resmi yazışmalarda adı “Meclis-i Milli” ya da “Parlamento’’ diye geçen bir ‘‘Meclis-i Mebusan”ı
(aynen) vardır. 18 yaşını bitiren bütün erkek
“vatandaşlar”ca (aynen) seçilen “mebuslar” (aynen), Rus ve Rum azınlıkların temsilcileri de aralarında olmak üzere 1 Mart
1919’da parlamento halinde çalışmalarına
başlamışlardır. Dolayısıyla burada, “Meclis-i Milli Reis Vekili”nin 18 Ocak 1919
tarihli bir yazısında da öngörüldüğü gibi,
“Milli Şura’nın Meclis-i Millî haline” dönüştürülmesi10 sözkonusudur. Bir başka deyişle bu olay ‘Kongre’nin Meclisleşmesi’dir.

Yine devletin organlarına devam edelim.
Meclis-i Milli önünde sorumlu olan “Heyet-i
Vükela” (aynen) ya da bazı resmi yazışmalardaki deyimle “Kabine”, “Tefrik-i Vezaif
Kanunu Medeniyesi”ne (!) göre seçilen 18
üyeden oluşmaktadır. Heyet-i Vükela’nın
başkanı (Cihangirzade İbrahim Bey) hem
hükümetin hem de devletin başkanıdır.11
Devletin kurucu unsurları olan ülke, nüfus
(halk) ve egemenlik faktörleri açısından
durum nedir? Yeni yönetim bir “Hudutname” ile ülke sınırlarını saptamıştır. Yapılan
sayıma göre bu ülkede 1 milyon 534 bin
824’ü Türk ve İslam olmak üzere toplam
1 milyon 738 bin 478 kişiden oluşan bir
nüfus bulunmaktadır. Bu yönetimin bir
bildirisinde de işaret edildiği gibi, 40.000
km2’lik yüzölçümü ve iki milyona yaklaşan
nüfus o zamanların Lüksemburg Dükalığı’nın verilerinin üç katına denk düşmektedir.12 Nihayet bu siyasal birlik, bir devletin sahip olması gereken siyasal otorite
ya da egemenlik gücü gibi yetkilerle de
donanmıştır. Bir kamu bütçesi, komutanları meclis tarafından atanan ve azledilen
ve “silahlı güç tekeli” anlamına gelen 8 bin
kişilik bir ordu ve nihayet Tiflis Vilayeti sınırlarına kadar uzanan topraklar üzerinde
kurulan siyasal otoritenin etkinliği bunun
kesin işaretleridir.
Bundan sonraki gelişmeler de ilginçtir. 1
Mart 1919’da ilk toplantısını yapmış olan
Parlamento, barış konferansı görüşmelerinin uzaması üzerine “geçicilik” durumuna
son vererek “Hükümet-i muvakkatanın bir
hükümet-i daimi”ye dönüşmesini kararlaştırmıştır (25 Mart 1919). Dahası aynı gün
ve kararla bağımsızlık ve “Cumhuriyet”
de ilan edilmiştir. Devletin adı “Cenub-i

10 “Milli Şûra’nın Meclis-i Milli haline bilifrağ...” (akt. F. KIRZIOĞLU. Milli Mücadelede Kars, C. I, s. 20).
11 A.E. GÖKDEMİR, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti, s. 223.
12 Akt. A.E. GÖKDEMİR, s.g.e., s. 139.
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Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi”,
hükümet reisinin sıfatı da “Cumhurreisi”
olmuştur. Bu tarihten sonraki Merkez çıkışlı belgelerde ve “murahhaslar”ın resmi
yazışmalarında “Cumhuriyet”, “Cumhurriyye”, “Cumhurreisi” gibi terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Cumhuriyet ilanının, ilgili
ve yakın kitle tarafından da yadırganmamış, tersine kolayca benimsenmiş olduğu
anlaşılmaktadır. O kadar ki, İstanbul’daki Karslılar Cemiyeti Elviye-i Selase’nin
“anavatan”dan kopma zorunda kalması
olasılığını hesaba alarak bir “Cumhurreisi”
adayı bile önermektedir.13 Erzurum’daki
yerel önderler ve Karslıların “milli şura (milli
cumhuriyet)” kurmuş olduklarını biliyorlardı.14 Ayrıca bölgede “Aras Türk Cumhuriyeti
Hükümeti” adını taşıyan bir yönetim daha
(3-30 Kasım 1918) varolmuştu.15
Dikkati çeken bir başka önemli özellik,
“Anavatan”la bağını sürdürmeye kararlı görünen Kars’taki bölgesel iktidarın Teşkilat-ı
Esasiye Kanununda bu bağlılığı belirtmek
için kullanılan “Türkiya” ve “Türkiya Devleti” terimleridir.16 Bilindiği gibi o tarihlerde
bu adı taşıyan bir devlet yoktur; varolan
yalnız “Devlet-i Osmaniye”dir. Üstelik daha
ne TBMM açılmış, ne de hatta Mustafa
Kemal ve arkadaşları Anadolu’ya geçmişlerdir. “Türkiye Devleti” deyimi bundan iki
yıl sonra 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununda yer alıp (md. 3) resmileşecektir.17
Bu durumda Kars’taki hareketin büyük bir
önseziyle Türkiye’de yeni bir devletin kurulacağını öngörmüş olduğunu kabul etmek
gerekir. Bu da spekülatif bir tahmin değildir, çünkü bölgede zaten ulusal, demokra-

tik bir devletin ve cumhuriyetin küçük bir
maketi kurulmuştur.
Görülüyor ki Kars’ta kurulan mini devlet,
“Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”, “Meclis-i Milli”si ve “Cumhuri” karakterinden başka, iki
yıl sonra kurulacak ulusal devletin adlandırılması açısından da 1920 gelişmelerine
model oluşturmakta, adeta “isim babalığı”
yapmaktadır.
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi, ilk biçimiyle çekirdeklendiği Kars
İslam Şurası’ndan (5 Kasım 1918) yaklaşık
altı ay sonra İngilizlerin Kars’ı işgali (12 Nisan 1919) ve burayı Ermenilere teslimiyle
son bulmuştur. İşgalcilerin yapacağı ilk iş
de, parlamentoyu dağıtmak ve aralarında hükümet üyelerinin de bulunduğu bazı
önemli şahsiyetleri Malta’ya sürmek olacaktı. Böylece dünya parlamentoculuğunun öncüleri, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nı basıp üyelerinden bazılarını Malta’ya
sürgüne göndermezden önce (16 Mart
1920 ve sonrası), bunun ilk provasını bir
mini cumhuriyet parlamentosu ve bunun
üyeleri üzerinde yapmış oluyorlardı.
Ama kongre ya da şura tipi örgütlenmeler
bu bölgede de son bulmadı. Merkezi yönetimin zorla ve işgalle yıkılmasının ardından Batum’dan Nahcivan’a kadar olan bölgedeki Türk ve İslam ahali, tıpkı Kars’taki
merkezi yönetimine gidişin ilk aşamalarında olduğu gibi yine “Milli Şura Hükümetleri” şeklinde örgütlendi. Bu yeni dönemin
şura hükümetlerinden bazıları şunlardır:
Nahçivan Şurası (Aras Türk Cumhuriyeti),
Kulp (Tuzluca) Şurası, Pozatköylü Bekir

13 F. KIRZIOĞLU. s.g.e., s, 29 vd.; A.E. GÖKDEMİR. s.g.e., s. 108 vd.
14 Emekli General Mustafa Sabri Ertuğ’un henüz yayınlanmamış anıları (akt. U. Mumcu. “Kazım Karabekir Anlatıyor”, Cumhuriyet, 30 Haziran
1990, s. 6, “Milli Şura=Milli Cumhuriyet” denklemi Ertuğ’a aittir.
15 A.E. GÖKDEMİR, s.g.e., s. 47.
16 Metin: F. KIRZIOĞLU, s.g.e., s. 22.
17 Rıza Nur «Türkiye Devleti» adını kendisinin önerdiğini ve kabul ettirdiğini yazmaktadır (Hayat ve Hatıratım, C. III, Altındağ Yay., İstanbul
1968, s. 613).
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Bey Şurası, Olti (Oltu) Hükümet-i Muvakkatası, Akbaba Şurası, Çıldır Milli Şurası,
Acara İslam Cemiyeti’nin egemen olduğu
Şura hükümeti, Artvin, Ardanuç ve Şavşat’ta oluşturulan şura hükümetleri, Orta-Kale (Kağızman yakınında) Milli Şurası.
Bunlardan Oltu Hükümet-i Muvakkatası
TBMM döneminde bile bir süre varlığını
sürdürecek, 17 Mayıs 1920’de kendini fesederek TBMM hükümetine katılacaktır.18
Görülüyor ki bölgenin Türk-İslam ahalisi
önce yerel iktidarlar, sonra küçük bir ulusal
18 A.E. GÖKDEMlR, s.g.e., s. 175-176, 199, 216, 219, 224.
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devlet kurarak, bunun yıkılmasından sonra
da yine yerel şura hükümetleri modeline
dönerek, yaklaşık iki yıl kadar bir süreyle
bağımsızlık ve özgürlük için mücadele etmişlerdir. Bunun, siyasal sosyoloji ve anayasa hukuku açısından ifade ettiği değer
meydandadır. Bir kere inşa edilen siyasal
yapılar demokratik ve cumhuriyetçi karakterleri nedeniyle son derece özgündür,
mutlaklaşan Osmanlı monarşisine karşı
bir alternatiftir. İkincisi, bu yapılar Mustafa Kemal’in henüz İstanbul’da olduğu bir
dönemde kurulmuş olmaları nedeniyle

Mustafa Kemal Atatürk, 1919 Yılında Bandırma Vapuruyla Samsun’a Çıktı

tarihsel açıdan da öncü durumundadırlar.
Üçüncüsü bunlar da muhtemelen, tıpkı
Batı Trakya’dakiler gibi, bölgedeki tarihsel
örneklerden beslenmişlerdir. 1917’de Rus
Çarlık rejiminin yıkılmasından sonra yapılan bir “Kurultay”dan (aynen) doğan Kırım
Türk Tatar Devleti,19 kongre yoluyla devletleşme hareketlerine bir örnek oluşturmaktadır. Nihayet şura hükümetlerinin sivil-demokratik karakterinin vurgulanması
gerekir. İlk başlardaki askeri ivmeye karşın
bunlar tamamen sivil toplumun ürünüdür.
Sivil-demokratik değerlerin önemi, “şura”
kavramının seçilmesinden ve buna yüklenen halkçı anlamdan da bellidir. Nitekim
Mustafa Kemal de 19 Ocak 1923 tarihli
İzmit konuşmasında, “Bizim hükümetimiz
bir halk hükümetidir. Tam bir Şura hükümetidir. Yeni Türkiye devletinde saltanat
millettedir’’20 diyecektir.

BİTİRME NOTU
Periferik bölgeler deneyi, Anadolu ve
Trakya’daki kongreler yoluyla iktidarlaşma sürecinin nasıl bağrında “devletleşme”
eğilimi taşıdığını ortaya koymaktadır. İster
iktidarlaşma düzeyinde kalsın ister açıkça devletleşmeye kadar gitsin, bütün sivil
toplum inisiyatifleri Türkiye’de pek yakın
bir gelecekte yeni bir devletin oluşacağını,
bu devletin kaçınılmaz bir şekilde demokratik, temsili ve cumhuri değerler üzerine
oturacağını haber vermektedir.
Bu açıdan, Kurtuluş Savaşını lider eksenli
ve 19 Mayıs başlangıçlı bir tablodan ibaret
saymaya da olanak yoktur. Liderin büyük
meziyeti, işte bu tür bir toplumsal-siyasal
canlılığı gören ve bunsuz hiçbir şey yapılamayacağını kavrayan bir kişi, belki de
ulusal önderlik kadrosu içindeki tek kişi
olmasındadır.

19 “Kırım Tatar Kurultayı Milli İdaresi” ile ilgili bazı bilgi ve belgeler için şu kaynağa başvurulabilir: C. KUTAY, Talat Paşa’nın Gurbet Hatıraları,
ikinci baskı, C. III, İstanbul 1983, s. 1068-1071.
20 Akt. Arı İNAN, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, ITK Yay., Ankara 1982, s. 97.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmetinin Hukuki Niteliği*
Ergun ÖZBUDUN

I. Meclis Hükûmeti Sisteminin
Nitelikleri
Kuvvetler ayrılığı kriterine dayanan klasik
hükûmet şekilleri tasnifi, üç hükûmet sistemini ayırt etmektedir. Bunlar, başkanlık sistemi, parlamanter sistem ve meclis
hükûmeti sistemidir. Her üç sistemin tanımlanmasında, yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirleriyle ilişkileri noktasından
hareket edilmektedir. Yasama ve yürütme
kuvvetleri ya aynı elde, daha doğrusu aynı
devlet organında toplanabilir ya da ayrı organlara verilebilir. Bunlardan ilkine “kuvvetler birliği” sistemleri, ikincisine “kuvvetler ayrılığı” sistemleri denilmektedir.
Kuvvetler ayrılığı sistemleri de, kuvvetler
ayrılığının derecesine göre, kendi içinde
ikiye ayrılır: Yasama ve yürütme kuvvetlerinin kesin ve sert biçimde ayrıldığı başkanlık rejimi ve iki kuvvetin daha yumuşak ve
dengeli şekilde ayrıldığı parlamanter rejim.

Kuvvetler birliği sistemleri ise, iki kuvvetin
birleştiği yere göre, gene ikiye ayrılabilir:
Eğer yasama ve yürütme kuvvetleri, seçilmiş olmayan bir kişi veya kurulda birleşmişse, mutlak bir monarşiden veya bir diktatörlükten söz edilebilir. Eğer iki kuvvet,
halk tarafından demokratik usuller içinde
seçilmiş bir mecliste birleşmişse, konumuz
olan meclis hükûmeti sistemi ile karşı karşıya bulunuyoruz demektir.
Şu halde, meclis hükûmeti sistemi, yasama
ve yürütme kuvvetlerinin seçilmiş bir mecliste birleşmesine dayanmaktadır. Ancak
bunun, zorunlu olarak, iki kuvvetin mutlak
anlamda birleşmesi veya karışması demek
olmadığını da belirtmek gerekir. Diğer bir
deyimle, meclis hükûmetinin varlığı için,
yürütme işlerinin doğrudan doğruya meclis veya onun komisyonları tarafından yapılması şart değildir.1 Aksine, yürütme işlerinin üye sayısı yüzlere varabilen bir meclis

*

İlk yayım yeri: Ergun Özbudun, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin Hukuki Niteliği”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 1985, ss. 475-503. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi’ne teşekkür ederiz.

1

Paul Bastid, Le Gouvernement d’Assemblee (Paris, 1956), s. 389.
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tarafından yapılmasının pratik imkânsızlığı
dolayısıyla, bu işlerin şu veya bu ad altında
daha küçük bir kurula veya komiteye bırakılması doğaldır. Öyleyse, meclis hükûmetinin özelliklerini, meclisle bu yürütme kurulu arasındaki ilişkilerde aramak gerekir.
Klasik anayasa hukuku yazarlarına göre,
meclis hükûmeti sisteminde bu ilişkiler
aşağıdaki özellikleri taşır:
1. Yürütmenin, yasama organından “ayrı
bir varlığı”, “kendine mahsus bir hüviyeti”
ve “teşebbüs kudreti” yoktur; “tamamıyla meclisin emri, işareti ve kontrolü altındadır”.2 Çoğu yazarlar, yürütmenin meclis
karşısındaki bu bağımlı durumunu ifade
edebilmek için, onu meclisin bir vekili, icra
komitesi, yürütme aracı, hatta hizmetkarı olarak vasıflandırmışlardır. Bu durum,
özellikle yürütme kurulunun kendine özgü
bir siyasal programı olmayışında kendisini
göstermektedir. Arsel’e göre, “meclis hükûmeti sisteminde, bakanlar kurulunun kendine mahsus, yani kendisinin çizdiği bir siyaseti, bir programı yoktur. Bu heyet, teşrii
meclisin emir ve talimatının harfiyen infaz
etmekle mükellef bir icra komitesi durumundadır.”3 Aynı şekilde Okandan, “vekillerin kendilerine mahsus siyasal programları
mevcut değildir; onlar Kamutayın kendilerine vereceği vazifeleri yaparlar. Kamutayın reyini almadan mühim kararlar verme
hakkından mahrumdurlar” demektedir.4
Aldıkaçtı’ya göre, “icra organı, görevleri
meclis tarafından alınan kararları tatbikten
ibaret olan vekiller arasında paylaşılmıştır.
Esasen sistemin saf şeklinde, icra vekilleri diye bir heyetin toplanması dahi bahis
konusu değildir. Meclis bir karar alacak ve

bu karar meclisin
vekili tarafından
icra olunacaktır. Görüldüğü
gibi vekiller
müstakil değildirler; meclisin birer memuru,
ajanı
durumundadır5
lar.” Bu üstünlüğün sonucu olarak meclis,
yürütme konularında yürütme organına
emir ve talimat verebilir, onun işlemlerini
bozabilir veya değiştirebilir.6
Fransız anayasa hukukçusu Cadart, meclis
hükûmeti sisteminde yürütme organının
bağımlı statüsünü şöyle açıklamaktadır:
“Gerçi bu tür bir rejimde bir yürütme organı,
yani kelimenin gerçek anlamıyla bir grup icracı mevcut olabilir; bunlar, şüphesiz prestijli unvanlar, hatta bakan unvanı taşıyabilirler;
ama, hiç değilse ilke olarak, tek bir meclisin
emirlerine sıkı sıkıya itaat etmeye mecbur
ve onun emirlerini tartışma imkânından dahi
yoksun uysal hizmetlilerden başka bir şey
değillerdir. Bir araya gelmiş bireylerden oluşan bu yürütme organının üyeleri Meclis tarafından seçilir ve aralarında bir dayanışma
mevcut olamaz. Bunların, kollektif bir kurul
meydana getirme ve kollektif kararlar alma
haklarının da bulunmadığı açıktır. Çünkü bu
takdirde, kararları bizzat alan Meclisin isteklerine aykırı hareket etmiş olurlar. Karar
alma yetkisi, sistemin mahiyeti gereği olarak bunlara yasaklanmıştır. Kararları sadece
Meclis alır ve yürütme organı üyelerine, her
birinin yetki sınırlarını da belirtmek suretiyle emirler verir... Yürütme organı üyeleri,
basit hizmetliler olarak, siyasal düşüncelerini açıklama hakkından bile yoksundurlar.” 7

2
3
4

Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, c. I (İstanbul, 1960), s. 299.
İlhan Arsel, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları (Ankara, 1962), s. 345.
Recai Galip Okandan, “Parlamentarizm ve Bugünkü Şekli, “İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. I (1935), Sayı 3, s. 316.

5

Orhan Aldıkaçtı, Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı (İstanbul, 1960), s. 181.

6

Georges Burdeau, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques (Paris, 1977), s. 179.

7

Jacques Cadart, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel (Paris, 1979), c.I, s. 448.
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2. Meclis hükûmeti sisteminde kural olarak bir devlet başkanı yoktur.8 Bastid ise,
bunu meclis hükûmetinin zorunlu bir şartı saymamaktadır. Ona göre önemli olan,
böyle bir kişinin devlet kurumlarının zirvesindeki nominal varlığı değil, anayasanın
ona tanımış olduğu roldür. Meclis hükûmeti sistemi, gerçek yetkilere sahip, devlet
içinde ağırlığını duyurabilen bir devlet başkanı ile bağdaşamazsa da, “teorik olarak
bağımsız fakat salt dekoratif ve sembolik
nitelikte bir yüce makamın varlığıyla pek
ala bağdaşabilir.”9 Meclis hükûmeti sistemine sahip olduğu kabul edilen ülkelerde,
genellikle devlet başkanlığı fonksiyonlarını
ifa eden bir kişi vardır. Mesela İsviçre’de,
Konfederasyon Başkanı olarak adlandırılan ve Federal Meclis tarafından Federal
Konsey üyeleri arasından bir yıl için seçilen bir başkan vardır. Bu başkan, devleti
içte ve dışta temsil eder. Öyleyse İsviçre’de
“Devlet başkanı olarak bir konfederasyon
başkanı vardır; fakat klasik yetkilere sahip
değildir... Kullanacağı yetkiler azdır. Bunlar
sadece sembolik mahiyette olup devletin temsiline inhisar etmektedir.”10 Meclis
hükûmet sisteminde böyle sembolik yetkilere sahip bir devlet başkanı bulunsa bile,
onun yürütme kurulu içinde özel ve üstün
bir yeri olmadığı gibi, parlamenter rejimdeki devlet başkanının aksine, meclise karşı
sorumsuzluğu da söz konusu değildir.11
3. Yürütme kurulu, meclis içinde ve meclis tarafından seçilmek suretiyle kurulur
ve meclis, bu kurulu dilediği zaman azledebilir. Başgil’e göre, meclis hükûmeti
sisteminin en belirgin özelliğini bu nok-

ta meydana getirir.12 Azil müessesesinin,
parlamanter rejimde bakanların siyasal
sorumluluğundan farklı olduğu, aslında
meclis hükûmetinde yürütme kurulu üyelerinin siyasal sorumluluğundan söz edilemeyeceği de ileri sürülmüştür. Bu görüşe
göre siyasal sorumluluk, ancak belli bir siyasal programı olan bir kabine için söz konusudur. Meclis hükûmeti sisteminde bakanların izleyecekleri bağımsız bir politika,
bir siyasal program mevcut olmadığından,
bu programın meclisçe kabul edilmemesi
halinde istifa etmeleri de düşünülemez.
Bakanlar, parlamentonun itaatkar memurlarıdır; parlamentonun siyasal programına uygun hareket etmezlerse, azlolunurlar.13 Hatta bazı yazarlara göre, meclis
hükûmeti sisteminin mantığında, yürütme
kurulu üyelerinin siyasal nedenlerle istifa
etme haklarının dahi olmaması gerekir.
Mesela Cadart’a göre, bakanların “istifa
hakları bile yoktur, çünkü baskı yapmak
için kullanabilirler; bu da, meclisin ilke
olarak sınırsız olan iktidarını sınırlar. Şüphesiz meclis, her zaman için bakanları dilediği gibi suçlayabilir ve azledebilir; ancak
bunlar, meclisçe azledilene kadar görevlerini sürdürmeye mecburdurlar.”14
Nitekim meclis hükûmeti sistemini kabul
eden İsviçre’de bakanların istifaları söz konusu değildir. Meclislerle Federal Konsey
(Bakanlar Kurulu) arasında bir anlaşmazlık
çıktığı takdirde meclisler, gensoru yoluyla
Federal Konseye güvensizliklerini belirtebilirler; ancak bu durumda “Konsey çekilmez; politikasını, parlamentonun gösterdiği yönde değiştirmek suretiyle iktidarda

8 Başgil, a.g.e., s. 299; Hüseyin Nail Kubalı, Esas Teşkilât Hukuku Dersleri (İstanbul, 1959), s. 392; Aldıkaçtı, a.g.e., s. 21; Okandan, a.g.e., s. 315-16.
9
Bastid, a.g.e., s. 390-91.
10 Aldıkaçtı, a.g.e., s. 14; André Hauriou, Droit Constitutionnel et lnstitutions Politiques (Paris, 1975.), s. 532-33.
11 Arsel, a.g.e., s. 344.
12 Başgil, a.g.e., s. 299.
13 Okandan, a.g.e., s. 316.
14 Cadart, a.g.e., s. 448; Turan Güneş, Parlamenter Rejimin Bugünkü Mânası ve İşleyişi (İstanbul, 1956), s. 77-78.
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kalır.15 Burdeau’ya göre de “Meclisle Federal Konsey arasında bir uyuşmazlık çıktığında Konsey boyun eğer ama iktidarı terketmez; uyuşmazlık, bir kopmayla değil, bir
anlaşmayla çözülür.”16
Bu durumda bazı yazarlar, meclis hükûmeti sisteminin, bakanların hem mutlak
sorumluluğu, hem mutlak sorumsuzluğu ile bağdaşabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Mesela Lütfi Duran’a göre “Milli Mücadele
devrinde icra heyetinin mutlak mesuliyeti esası meclis hükûmeti usulünde tatbik
edilebildiği gibi, bugün İsviçre’de icra vasıtasının tam bir ademi mesuliyeti kabul
olunduğu halde, aynı sistem muntazaman
işleyebilmektedir.’’17 Başka bazı yazarlara göre ise, meclis hükûmeti sisteminde
bakanların bireysel sorumlulukları varsa
da, kollektif (ortak) sorumlulukları yoktur.
Mesela Arsel’e göre, parlamanter rejimde
bakanların parlamentoya karşı sorumluluğu, “münferit, müşterek ve müteselsildir. Halbuki meclis hükûmeti sisteminde
bu mesuliyet müteselsil değildir.” Yani bir
bakan, yürütme kurulu tarafından alınan
karara katılmadığı takdirde, Meclise karşı o karar dolayısıyla sorumluluk taşımaz.
Bundan dolayı, parlamanter rejimde büyük önem taşıyan kabine dayanışmasının,
meclis hükûmeti sisteminde önemi yoktur.
“Meclis hükûmeti sisteminde bakanlar kurulu için müşterek ve müteselsil bir sorumluluk bahis mevzuu olmadığı ve bu heyeti
meydana getiren bakanlar için müşterek
bir siyasete bağlılık aranmadığı için tecanüs şartının ehemmiyeti yoktur.”18
4. Meclis hükûmeti sisteminde meclis sürekli olarak çalışır. Bu sistemde meclis,
15
16
17
18
19
20

parlamanter rejimde olduğu gibi sadece
yasama ve hükûmeti denetleme faaliyetleriyle yetinmediği, yürütme kuvvetinin
de asli sahibi olduğu için, süreklilik ya da
“istimrar,, ilkesi denilen bu kural, meclis
hükûmetinin mahiyetinin gereğidir. Çünkü yürütme işleri, yasama faaliyetlerinin
aksine, süreklilik gösterir ve derhal karar
verilmesini gerektirebilir.19
5. Yürütme organı, meclis üzerinde etkili
olabilecek hiçbir hukuki araca sahip değildir. Özellikle, meclisi feshetme, toplanmasına engel olma, çalışma süresini uzatıp
kısaltma gibi yetkileri yoktur. Gerçekte birçok yazarlar, meclis hükûmeti sisteminde
yürütme organının meclisi feshetme yetkisine sahip olmayışını, bu sistemle parlamanter rejim arasındaki temel fark olarak
görmektedirler.20
Saydığımız bütün bu özelliklerin, meclis
hükûmeti sistemini parlamanter rejimden
ayırt etmeye yetecek derecede önemli
oldukları şüphelidir. Nitekim bazı yazarlar, özellikle Mirkine-Guetzevitch, meclis
hükûmetinin ayrı bir hükûmet şekli olarak varlığının ileri sürülemeyeceğini, bunun parlamanter rejimin bir türü olduğunu
savunmuşlardır. Bu yazarlara göre gerek
parlamanter rejim, gerek meclis hükûmeti, “çoğunluğun hükûmeti” olmaları açısından temelde birbirinin aynıdır. Çoğunluğun hükûmeti deyimiyle, parlamento
çoğunluğu ile hükûmet arasında siyasal
bir özdeşliğin (ayniyet) bulunması gerektiği rejimler kastedilmektedir. Parlamanter rejim ve meclis hükûmetinde meclisin
bakanlara güvensizlik oyu vererek onları
istifaya mecbur etmesi veya görevlerinden

Hauriou, a.g.e., s, 534.
Burdeau, a.g.e., s. 179.
Lûfî Duran, “Reisicumhurun Nutku ve İstizah Usulü,” İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. 16 (1950), Sayı 1-2, s. 212.
Arsel, a.g.e., s., 344-45.
Başgil, a.g.e., s. 299-300; Aldıkaçtı, a.g.e., s. 181-82.
Başgil, a.g.e., s. 300; Okandan, a.g.e., s. 316; Arsel, a.g.e., s. 345; Aldıkaçtı, a.g.e., s. 61.
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azletmesi, bu özdeşliği sağlayan ve sürdüren bir hukuki araçtır. Bu temel özellik,
parlamanter rejimle meclis hükûmetini birleştirmekte ve aynı zaman her ikisini Amerikan tipi başkanlık rejiminden ayırmaktadır. Gerçekten başkanlık rejiminde yasama
organının, başkanı veya onun bakanlarını
düşürme imkânına sahip olmayışı sonucunda Kongre çoğunluğu ile yürütme organı
arasında siyasal bir özdeşlik bulunması zorunlu değildi. Uygulamada da, bunların farklı
partilere mensup oldukları durumlara sık sık
rastlanmaktadır. Guetzevitch, meclis hükûmetinin tipik örneği olarak gösterilen, hatta
bu sisteme kendi adını veren (meclis hükûmetine, konvansiyonel rejim denilmektedir) Fransız Konvansiyon yönetimi (179295) sırasında siyasal iktidarı kendisinde
toplayan Kamu Selameti Komitesinin (Comite de Salut Public) gerçek bir parlamanter rejim hükûmeti gibi işlemiş olduğunu
ileri sürmüştür.21
Meclis hükûmeti sisteminin temelde parlamanter rejimden farksız olduğu görüşünü
benimsemeyen birçok anayasa hukukçuları da, meclis hükûmetinin tanımlanmasının çok güç olduğunu kabul etmektedirler.
Meclis hükûmeti konusunda en etraflı incelemenin sahibi olan Paul Bastid, doktrinde meclis hükûmeti olarak kabul edilen
sistemlerin, aslında birbirlerinden çok farklı olduklarını belirterek böyle bir tanımın
güçlüğüne değinmektedir. Bastid’e göre,
“bütün tanımlar tehlikelidir” vecizesinin
gerçeğe bu kadar yakın olduğu başka bir
durum yoktur. Çünkü meclis hükûmeti deyimi “çok farklı rejimlere uygulanmaktadır.
Üstelik, meclis hükûmeti ile parlamanter
hükûmetin sınırları son derece belirsizdir.”
Bastid, yukarıda değindiğimiz, meclisin sü-

rekliliği, bakanların azledilebilirliği, devlet
başkanının yokluğu gibi unsurların meclis
hükûmetinin zorunlu şartları olmadığını
belirterek, iki sistem arasındaki temel farkı
bir ruh, bir yönelim farkında görmektedir:
“Şunu söyleyebiliriz ki, bir meclis hükûmeti
ruhu mevcut olduğu gibi, bir parlamanter
hükûmet ruhu da vardır ve bunların birinden ötekine geçişi tesbit etmek çoğu
zaman çok zordur. Siyasal biçimler, katı
hukuki tanımlar içinde tesbit edilmeye elverişli değildir. Parlamanter hükûmetin
kendisi de bir deneyimin ürünüdür. O da,
birçok somut geleneklere dayanmaktadır; oysa, bunların kurallarını katı anayasa
hükümleri içinde formülleştirmek güçtür.”
Bastid’a göre bu ruh farkı, parlamanter rejimde yürütme organının, parlamento karşısında daha özerk ve inisiyatif sahibi oluşudur.22 Bu farkın da, hukuki olmaktan çok,
siyasal bir fark olduğunda kuşku yoktur.
Nihayet, meclis hükûmeti sisteminin bağımsız bir hükûmet şekilleri kategorisi olarak varlığını kabul eden yazarlar da, meclis
hükûmetinin, uygulamada teorik görünümünden çok farklı biçimde işlediğini, meclis üstünlüğünün yerini bir kişinin veya küçük bir grubun otoriter yönetiminin aldığını
belirtmektedirler. Her şeyden önce, bu yazarların da işaret ettikleri gibi meclis hükûmeti, olağanüstü hallerde, özellikle ihtilal
dönemlerinde başvurulmuş geçici ve istisnai bir hükûmet şeklidir. Meclis hükûmetinin örnekleri olarak gösterilen İngiliz Uzun
Parlamentosu, Fransız Milli Konvansiyonu,
1848 ve 1871 Fransız Kurucu Meclisleri ve
şüphesiz Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, tipik anlamda ihtilal veya olağanüstü
hal meclisleridir. Birinci Dünya Savaşından
sonra Baltık devletlerinde, Polonya’da ve
Avusturya’da kurulan meclis hükûmetleri

21 Mirkine Guetzevitch, Hukuku Esasiyede Yeni Temayüller (Ankara, 1938), s. 196, n. 1; aynı yazar, “Le Parlementarisme sous la IVe Republique,”
Revue Politique et Parlementaire, c. 181 (1947), s. 232.
22 Bastid, a.g.e., s. 387-92.
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de kısa ömürlü olmuşlardır. Meclis hükûmeti sistemini demokratik bir rejim içinde uzun süre devam ettirebilmiş tek ülke,
kendine özgü birçok şartları olan İsviçre’dir. Meclis hükûmetinin uygulamada biçim değiştirerek dejenere olması hakkında
Cadart, şunları söylemektedir: “Gerçekte
bu rejim, sistemin tam anlamıyla tersine
dönmesi suretiyle, kolayca kendi karşıtına
dönüşür... Hatta kolaylıkla düpedüz diktatörlük biçimine dönüşür... Gerçekte meclis
hükûmeti teorisi, hiç değilse saf şeklinde,
tamamen hayalcidir. Tecrübe göstermektedir ki bu sistemi işletmek mümkün değildir... Bu rejim, anarşiye ve onu takiben
büyük kolaylıkla diktatörlüğe yol açması
bakımından çok tehlikelidir.”23 Aynı şekilde, Başgil’e göre “Meclis hükûmeti, bir
temerküz sistemi olmak itibariyle... meclis hegemonyası perdesi arkasında bir şef
hâkimiyeti doğurmaktadır... Yüzlerce azadan teşekkül eden bir Millet Meclisi fiilen
hükûmet icra edemez. Hükûmet ve idareyi, ister istemez, teşkil edeceği bir heyete
bırakmaya mecbur olur. Sıfatı ister vekil,
23
24
25

ister müstahdem olsun, fiiliyatta hükûmet
ve idare bu heyetin elinde bulunur... Mecliste ister istemez birtakım görüş ve kanaat ayrılıkları olacak ve bunlar hizipleşerek
çarpışacaktır. Bu çarpışmada hiziplerden
en hareketli ve cüretlisi, etrafına ekseriyeti
toplayarak ekalliyeti susturacak ve hükûmet mevkiine geçip bütün meclise hâkim
olacaktır. Bu vaziyete gelen hizbin karşısında başka bir kuvvet olmadığı için bütün
devlet hakim hizbin, daha doğrusu hizip
şefinin idaresi altına girecektir.24 Meclis
hükûmeti teorisinin hayalciliği, siyasal liderlik olgusunu nazara almamış olmasından kaynaklanmaktadır. Büyük bir grubun
liderlik fonksiyonunu üstlenmesi, doğal
olarak onun ileri gelen üyelerinden oluşacak çok daha küçük bir yürütme kurulunun
ise sadece pasif bir uygulayıcı rolüyle yetinmesi, eşyanın tabiatına aykırıdır. Nitekim meclis hükûmeti sistemini demokratik çerçeve içinde yürütebilen İsviçre’de de
Federal Konsey hukuken Meclise tamamen bağımlı olmakla beraber, uygulamada
onun karşısında büyük otorite sahibidir.25

Cadart, a.g.e., s. 448-49.
Başgil, a.g.e., s. 306-307.
Burdeau, a.g.e., s. 179-80; Kubalı, a.g.e., s. 393.
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Türkiye’de Meclis Hükûmeti Deneyi
Türkiye’de Milli Mücadele döneminin
hükûmet sistemini hukuki açıdan incelemiş olan bütün yazarlar, istisnasız olarak,
bu dönemin meclis hükûmetinin en tipik
örneklerinden birini meydana getirdiğini vurgulamışlardır. Kubalı’ya göre, “1921
Anayasasının en klasik şekli ile kabul ettiği
hükûmet şekli bu idi.”26 Tarık Zafer Tunaya, “bu türün en uzun süreli örneklerinden
birini kendi gelişmelerimiz içinde buluruz”
demektedir.27 İlhan Arsel, “Birinci Büyük
Millet Meclisi bidayette tam ve mutlak bir
Meclis Hükûmet sistemi ihdas etmiş idi...
Kanunların icrası işini dahi Büyük Millet
Meclisi kendi üzerine almıştı” görüşündedir.28 Aldıkaçtı’ya göre “Türkiyemizde meclis hükûmeti saf şeklinde her yerden daha
kuvvetli olarak gerçek hüviyeti ile 1921
Anayasasında bulunmakta idi.”29 Başgil,
meclis hükûmeti rejiminin “en saf’ ve “en
güzel” örneğini İstiklal Savaşı Türkiye’sinin vermiş olduğu kanısındadır.30 Nihayet,
meclis hükûmeti üzerindeki değerli mukayeseli araştırmasına yukarıda değindiğimiz
Bastid, Türkiye’ye ayırdığı bölümde, 1921
Anayasasının kurduğu rejimin “en tartışılmaz biçimde bir meclis hükûmeti rejimi”
olduğunu belirtmektedir. 31
Bu makaledeki amacımız, yukarıda değinilen teorik açıklamaların ışığı altında, Türkiye’deki Büyük Millet Meclis Hükûmeti
deneyini (1920-23) değerlendirmek ve bu
sistemin gerçekten meclis hükûmetinin
teorik esaslarına uygun olup olmadığını araştırmaktır. Bunun için ilkin, sistemin
meclis hükûmeti modeline uyar görünen
26
27
28
29
30
31
32
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unsurlarının neler olduğunu belirtmemiz
gerekir. Daha sonra ise, bu modelden gerek hukuk, gerek uygulama planında görülen sapmalar ele alınacaktır.

II. Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisi Döneminde Meclis
Hükûmeti Özellikleri
1. Büyük Millet Meclisinin
Olağanüstü Karakteri:
İstanbul’un 16 Mart 1920’de İngilizler tarafından resmen ve fiilen işgali ve Meclis-i Mebusanın dağılmasından sonra,
Atatürk’ün 19 Mart 1920 günü valiliklere,
bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına gönderdiği bildiride “Devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını ve
devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak üzere, millet
tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan (salahiyet-i fevkaladeyi haiz) bir meclisin Ankara’da toplantıya çağrılması” zorunluluğu
belirtilmiştir. Atatürk, “olağanüstü yetkilere sahip bir meclis” deyimiyle bir Kurucu
Meclisi (Meclis-i Müessesan) kasdettiğini,
hatta bildirinin müsveddelerinde bu deyimi
kullandığını, bazı itirazlar üzerine bundan
vazgeçtiğini, amacın toplanacak meclisin
rejimi değiştirmek yetkisine ilk anda sahip olmasını sağlamak olduğunu Nutuk’ta
açıklamaktadır.32 Görülüyor ki, Birinci Büyük Millet Meclisi, normal zamanların normal bir meclisi olarak değil, gerektiğinde
rejimi değiştirme yetkisiyle de donatılmış
olağanüstü bir meclis, kısacası bir kurucu
meclis hüviyetiyle ortaya çıkmıştır.

Kubalı, a.g.e., s. 392.
Tarık Z. Tunaya, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku (İstanbul, 1980), s. 393.
Arsel, a,g.e., s. 66.
Aldıkaçtı, a.g.e., s. 179.
Başgil, a.g.e., s. 299, 304.
Bastid, a.g.e., s. 380.
M, Kemal Atatürk, Nutuk (Ankara, 1984: Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Koordinasyon Kurulu, Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz), c. 1, s. 287-88.
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2. Kuvvetler Birliği İlkesi Yürütme Organının Bağımlılığı:
Büyük Millet Meclisi, bu olağanüstü niteliğinin gereği olarak daha ilk gününden
itibaren, sadece yasama yetkisinin değil,
yürütme yetkisinin de sahibi sayılmıştır.
Büyük Millet Meclisi adına yürütme işlerini görmekle görevli İcra Vekilleri Heyeti,
varlığını Meclis dışı bir organın (mesela bir
devlet başkanının) iradesinden, hatta Anayasadan (Osmanlı Kanun-u Esasisinde elbette bu tür bir yürütme organı için hukuki
dayanak bulmak mümkün değildi) değil,
sadece ve doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisinin iradesinden almıştır. Büyük
Millet Meclisinin 25 Nisan 1920 tarih ve 5
sayılı Genel Kurul kararında “Kuvve-i icraiye teşkiline karar verildi” denilmektedir.33
Dolayısıyla, İcra Vekilleri Heyetinin hukuki varlığının kaynağı, Meclisin bu kararıdır.
Meclis, bu karar doğrultusunda 2 Mayıs
1920 tarihinde “Büyük Millet Meclisi İcra
Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair 3 sayılı Kanunu kabul etmiş ve yürütme işlerini
görmek üzere on bir kişiden oluşan bir İcra
Vekilleri Heyeti kurmuştur”.34
Böylece, Büyük Millet Meclisinin iradesinin ürünü olan İcra Vekilleri Heyetinin
ona bağımlı statüsü, 20 Ocak 1921 tarihli
Anayasa (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) ile de
devam ettirilmiştir. Bu Anayasanın 2’nci
maddesine göre “icra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve
temerküz eder.” Böylece kuvvetler birliği
ilkesi, en açık biçimde ifade edilmiş olmaktadır. Üçüncü maddede de, “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare
olunur ve hükûmeti ‘Büyük Millet Meclisi
hükûmeti’ unvanını taşır”, denilmektedir.

Nihayet 8’inci maddeye göre “Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin bölündüğü daireleri özel kanun gereğince seçmiş olduğu
vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis icraî
hususat için vekillere veçhe tayin ve gerektiğinde bunları tebdil eyler.” Özellikle bu
son cümledeki hükmün, meclis hükûmetinin tipik bir özelliğini yansıttığı söylenebilir.
Gerçekten, bununla Büyük Millet Meclisine, yürütme konularında İcra Vekillerine
yön gösterme, yani direktif verme yetkisi
tanınmış olmaktadır. Böylece Meclis, yürütme işlerinde doğrudan doğruya etkili
olabilecektir.
Meclisin yürütme alanında doğrudan doğruya etkili olabilmesine imkan veren başka
bir hüküm de, yukarıda değinilen “Büyük
Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun”un 3’üncü maddesine
göre her vekilin, “deruhte ettiği işlerin ifasında mensup olduğu encümenin istişari
oyunu” alabilmesidir. Ancak aşağıda görüleceği gibi, bu danışma zorunlu değildir.
Atatürk’ün Birinci Büyük Millet Meclisi dönemi içindeki çeşitli konuşmaları, bu hükûmet sisteminin mahiyetine ışık tutacak
niteliktedir. Söz konusu konuşmalarında
Atatürk, kuvvetler birliği ilkesini ısrarla vurgulamış, Büyük Millet Meclisinin normal
bir yasama organı olmadığını, yürütme işlerinin de aslî sahibi olduğunu açıkça ifade
etmiştir. Mesela Meclisin açılışının ertesi
günü, Meclisin niteliği ile ilgili olarak yaptığı
şu konuşma çok ilginçtir: “Yüce Meclisiniz
denetleyici ve inceleyici bir Meclis-i Mebusan değildir. Dolayısıyla yalnız yasama
ve kanun yapma ile görevli olarak sorumlu bir mevkiden milletin mukadderatını
nezaret altında bulunduracak değil, bilfiil
onunla iştigal edecektir... Yüce Meclisiniz,
haiz olduğu olağaüstü yetkiye dayanarak

33 A. Şeref Gözübüyük ve Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri (Ankara, 1957), s. 81.
34 Gözübüyük ve Kili, a.g,e., s. 82.
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karşısına çıkacak bir yürütme kuvvetini
yalnız denetleme ve milletin hayatî sorunları üzerinde böyle bir heyetle mücadeleye
mecbur kalmak gibi şimdiki durumun tahammül edemiyeceği sınırlı bir yasama göreviyle değil, milletin genel yönetimini fiilen
üstlenmek ve memleket ve hilafetin selametini bizzat temin ve müdafaa etmek görev ve yetkisiyle teşekkül etmiştir ve artık
Yüce Meclisinizin üzerinde bir kuvvet yoktur.35 Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihli Meclis
konuşmasında kuvvetler birliği lehindeki
görüşlerini daha da kuvvetle savunmuştur:
“Hakikatte Efendiler, tabiatte Efendiler,
alemde Efendiler, taksim-i kuva yoktur..
Yani irade-i milliye ile ifade ettiğimiz kuvvette taksim-i kuva yoktur... Milli hâkimiyet, yasama kuvvetinde değil, bu kuvvetin
üzerinde tecelli eder. O ise yürütme kuvvetine aittir... Yasama kuvveti kanun yapar,
fakat yine yasama kuvveti, yaptığı kanunun tatbikatını kendisi temin ve tekeffül
etmez... Hâlbuki Efendiler, her şey kanun
yapmaktan ibaret değildir. Bilakis her şey
o kanunları tatbik etmek ve ettirmekten
ibarettir... Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.” Şu halde,
yürütme kuvveti hükümdara bağlı kaldığı
sürece, millî egemenlik tam anlamıyla gerçekleşemez. Bu nedenle kuvvetler ayrılığı,
ideal bir durum değil, hükümdarların müstebit iktidarlarının etkisini hafifletmek, bu
iktidarı biraz olsun sınırlandırmak için bulunmuş bir “ehven-i şer”dir.36

35
36
37
38
39

3. Devlet Başkanının Yokluğu:
Gerek 1921 Anayasası, gerek Milli Mücadele döneminin diğer kanunları, bir devlet başkanlığı makamı yaratmamışlardır.
Atatürk, 24 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisinde hükûmet teşkilatı hakkında
yapılan görüşmelerde durumu şöyle açıklamıştır: “Anadolu’da muvakkat kaydiyle
dahi olsa bir hükûmet reisi tanımak veya
bir padişah kaymakamı ihdas etmek hiçbir
suretle kabil-i cevaz değildir. Şu halde reissiz bir hükûmet vücuda getirmek zarureti
içindeyiz... Diğer taraftan herhangi bir makama devlet ve millet güçlerini birleştirme
ve dengeleme yetkisi vererek o makamı sorumsuz kılmak felaket doğurur”.37
4. Yürütme Organının Meclis
Tarafından Seçilmesi:
Milli Mücadele döneminin hükûmet sistemi, bu açıdan da meclis hükûmeti modeline uygundur. “Büyük Millet Meclisi İcra
Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair 3 sayılı
Kanun”, vekillerin Büyük Millet Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından mutlak
çoğunlukla ve teker teker seçileceklerini
öngörmüştür. Sözü geçen Kanunun 2’nci
maddesine göre “İcra Vekilleri Büyük Millet
Meclisinin ekseriyet-i mutlakası ile aralarından intihap olunur.”38 Bu uygulamanın, bazı
sakıncalı kişilerin vekil olmasına yol açması
karşısında,39 Kanun 4 Kasım 1920 tarihinde
47 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve İcra Vekillerinin, Büyük Millet Meclisi Reisinin meclis
üyelerinden göstereceği adaylar arasından,
mutlak çoğunlukla seçileceği hükmü kabul

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Ankara, 1961: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları), c. I, s. 61-63.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 210-15.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 62.
Gözübüyük ve Kili, a:g.e., s. 82.
Bunun en tipik örneği, Tokat Milletvekili Nâzım Bey’in 4 Eylül 1920 tarihinde İçişleri Bakanlığına seçilmesidir. Atatürk, Nutuk’ta Nazım Bey
hakkında şunları söylemektedir: “Nâzım Bey, bizzat veya dolaylı olarak yabancı çevrelerden bazıları ile temas yolunu bulmuş; onlardan
teşvik görmüş ve yardım imkânları da sağlamıştı... Bu zatın yabancı çevrelere casusluk ettiğine de asla şüphe etmiyordum. Nitekim, daha
sonra İstiklal Mahkemesi birçok gerçeği ortaya koymuştu... Böylece Nazım Bey, Hükûmetin bütün iç idare makinesinin başında, memleket
ve millete değil, fakat paralı uşağı olduğu kimselerin gerçekleşmesine en büyük hizmeti yapabilecek duruma gelebilmişti. Elbette Efendiler,
buna asla razı olamazdım. Onun için İçişleri Bakanı Nâzım Bey’i kabul etmedim ve istifaya mecbur ettim.” (Nutuk, c. 2, s. 341-42).
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edilmiştir.40 Atatürk, Meclis Başkanının
aday göstermesi usulünün, Meclisin iradesini sınırlama niteliğinde olmadığını, bunun
sadece Meclisin yapacağı seçimi kolaylaştırmak amacına yönelik olduğunu, zaten
böyle bir usulün Anayasa gereği olmadığını,
dolayısıyla zamanı geldiğinde değiştirilebileceğini belirtmiştir.41 Nitekim 8 Temmuz
1922 tarih ve 244 sayılı Kanunla bu ilke
değiştirilmiş ve İcra Vekillerinin seçimindeki ilk yönteme dönülmüştür. Bu Kanunun
birinci maddesine göre, “İcra Vekilleri Reisi
ile İcra Vekilleri Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oy ve mutlak çoğunlukla meclis
üyeleri arasından ayrı ayrı seçilirler”.42
1921 Anayasası, vekillerin seçim şekli hakkında bir hüküm getirmemiş, bunun “özel
kanun” gereğince yapılacağını belirtmekle
yetinmiştir (m. 8). Görülüyor ki, ister Meclis Başkanı tarafından aday gösterilsin ister gösterilmesin, İcra Vekillerinin seçimi
işi, tamamen meclise ait bir yetki olmuş ve
vekiller meclis tarafından teker teker seçilmişlerdir. Bu usulde, parlamenter rejimde
olduğu gibi, devlet başkanının başbakanı
ataması, bakanları başbakanın seçmesi ve
devlet başkanının ataması, daha sonra da
kabine listesinin meclisin onayına değil,
güvenine sunulması söz konusu değildir.
Bakanların seçimi işi doğrudan doğruya
meclise ait olduğu gibi, meclis onların azlinde de tek söz sahibidir. 1921 Anayasasının 8’inci maddesine göre meclis, gerektiğinde bakanları değiştirebilmektedir.
Milli Mücadele döneminde kabul edilen
bu hükûmet kurma yöntemi, İcra Vekilleri
arasında, parlamanter rejimin temel özelliklerinden biri olan kabine dayanışmasını
zayıflatabilecek, hiç değilse böyle bir da40
41
42
43
44

yanışmanın mevcut olmamasına imkân verebilecek niteliktedir. Nitekim bu dönemin
çok ilginç bir hükmü, Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair
Kanunda yer almıştır. Bu hükme göre (m.
4) “İcra Vekilleri arasında çıkacak ihtilafı
Büyük Millet Meclisi halleder.” Bakanların
meclis önünde farklı görüşleri savunmaları
ve bu anlaşmazlıkların meclisçe çözülmesi,
parlamanter rejimde rastlanması mümkün
olmayan, daha doğrusu bu rejimin mantığına aykırı düşen bir durumdur. Atatürk,
bunun ilginç bir örneğine Nutuk’ta değinmektedir. 1921 sonbaharında, Nurettin
Paşa’nın yargılanıp yargılanmaması konusunda İcra Vekilleri Heyeti ile Atatürk ve
onun görüşüne katılan Fevzi Paşa arasında bir anlaşmazlık çıkmış ve bu, neticede
Meclisçe çözülmüştür.43
Gene Atatürk, yukarıda değindiğimiz
1 Aralık 1921 tarihli önemli meclis konuşmasında, İcra Vekilleri Heyeti içinde dayanışma aramanın, mevcut hükûmet sistemine göre zorunlu olmadığını belirtmiştir:
“... Buyuruyorlar ki, Heyet-i Vekilede tesanüt lazımdır... Hakikaten de bir zatı intihap
etmek, o zata kendi çalışma arkadaşlarını
intihap ettirmek suretiyle bir heyet vücuda getirmek cidden tesanüt temini için
çok güzel. Fakat, Efendiler... bendeniz diyorum ki, Heyet-i Vekilede bu kadar tesanüt aramayınız! Mademki hükûmet, Yüce
Meclisinizdir, mademki bütün programlar
ve emirler buradan çıkar ve mademki her
türlü işte, içte ve dışta tek merci yüce heyetinizdir, asıl tesanüdü ulu heyetinizde
arayınız... Böyle mütesanit bir heyetin içinde ve mütesanit bir heyetin nokta-i nazarını, emirlerini temin etmekle görevli olan
insanlar arasında aranacak tesanüt ikinci
derecede kalır.”44

Gözübüyük ve Kili, a.g.e., s. 84.
1 Aralık 1921 tarihli Büyük Millet Meclisi konuşmasında. Bk. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 219.
Gözübüyük ve Kili, a.g.e., s. 88.
Nutuk, c, 2, s. 427.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 217-18.
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5. Meclisin Sürekliliği:
Gene meclis hükûmeti modeline uygun
niteliklerden birisi de Birinci Büyük Millet
Meclisinin sürekli olarak çalışan bir meclis
olmasıdır. Bu, onun yürütme işlerinin de
asli sahibi olmasının zorunlu sonucudur.
Süreklilik (istimrar) ilkesi, 5 Eylül 1920
tarih ve 18 sayılı Nisab-ı Müzakere Kanununda açıkça ifade edilmiştir. Bu kanunun birinci maddesine göre “Büyük Millet
Meclisi, Hilafet ve Saltanatın, vatan ve
milletin istihlas ve istiklalinden ibaret olan
gayesinin husulüne kadar aşağıdaki şartlar
içerisinde müstemirren inikad eder..”.45 Bu
ilke, 1921 Anayasasının ek maddesinde de
(madde-i münferide) teyit edilmiştir: “ ...elyevm münakit Büyük Millet Meclisi 5 Eylül
1336 tarihli Nisab-ı Müzakere Kanununun
1. maddesinde gösterildiği üzere, gayesinin
husulüne kadar müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle... ‘’
6. Yürütmenin Meclisi Etkileme
Araçlarından Yoksunluğu:
İcra Vekilleri Heyeti, sürekli olarak çalışan
Büyük Millet Meclisinin çalışma süresini kısaltacak veya meclisi tatil edecek yetkilere
sahip olmadığı gibi, parlamanter rejimlerde
görüldüğünün aksine yeni seçimler yapılmak üzere meclisi feshetmesi de elbette
söz konusu olamaz. Muhtemelen Meşrutiyet döneminin kötü deneylerinin etkisiyle
yürütme organına fesih yetkisi verilmesinden kesinlikle kaçınılmış, hatta hükûmet
sisteminin büyük ölçüde parlamanter rejim nitelikleri aldığı 1924 Anayasasında bile
yürütmeye böyle bir yetki verilmesi kabul
edilmemiştir.

III. Meclis Hükûmeti
Sisteminden Sapmalar
Milli Mücadele döneminin hükûmet sisteminin bir meclis hükûmeti olduğu kanısını
uyandıran bu kuvvetli kanıtlara rağmen,
bu modelin özelliklerinden bazı önemli
sapmaların görüldüğü de bir gerçektir. Bu
sapmaları, yukarıdaki sıra içinde teker teker görelim:
1. Kuvvetler Birliği İlkesi:
Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde
kabul edilmiş olan kuvvetler birliği ilkesi,
Meclisin yürütme işlerini gerektiğinde bizzat yapabileceği anlamında anlaşılmamıştır.
Birinci Büyük Millet Meclisinin ilk günlerinde, hükûmet şekli üzerinde tartışmalarda
bulunulurken bazı milletvekilleri, yürütme
işlerinin doğrudan doğruya ilgili meclis komisyonları tarafından üstlenilmesini önermişlerdir ki, belki meclis hükûmetinin ruhuna en uygun olan çözüm budur. Mesela
bu öneriyi savunan Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey, “Komisyon başkanlarıyla (Meclis) Başkanlık Divanı önemli
meselelerde birleşerek karar vermek ve
komisyonlar Divan başkanlarıyla Genel
Kurula karşı sorumlu olmak en kestirme ve
en uygun bir hareket tarzı olur” diyordu.46
Neticede kabul edilmeyen bu öneriye karşı
Layiha Komisyonu Başkanı Celaleddin Arif
Bey’in verdiği cevap ilginçtir: “İşin içinde bir
sorumluluk meselesi mevcut olduğu için o
takriri o şekilde kabul edemedik ve kabul
etmek de bizim için imkânsızdı. Çünkü bir
mesele ortaya atıldığı zaman onun sorumluluğunu yüklenecek ve o sorumluluğun
kendisine yükleyeceği yükten çekinmeyecek bir kişiye ihtiyaç görülür. Eğer kararlar komisyon tarafından alınacak olursa o

45 Gözübüyük ve Kili, a.g.e., s. 83.
46 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM ZC, 3. Basılış, T.B.M.M. Matbaası, Ankara 1959), Devre I, c. 1, İçtima 3, s. 52-53.
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sorumluluğu kim yüklenecek, komisyon
mu? Komisyon üyeleri Genel Kuruldan arzu
ve hevesleriyle ayrılmış birtakım kişilerdir
ve bu kişilere biz ne gibi bir sorumluluk
yükleyebiliriz? Siyasi ve cezai sorumluluğu
ancak biz bir kişinin uhdesine yükleyebiliriz. Fakat bir komisyon üyelerinin tümünün
üzerine aynı şekilde sorumluluk yükleyebilmek gayet güçtür, olamaz.”47
Gene aynı görüşmeler sırasında bazı milletvekilleri, İcra Vekillerinin yürütme işlerinde
ilgili Meclis komisyonu ile danışmalarının
zorunlu olmasını istemişlerse de, bu öneri
de kabul edilmemiş ve bilindiği gibi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanunun
3’ncü maddesinde “her vekil deruhte ettiği
umurun ifasında mensup olduğu encümenin rey-i istişarisini alabilir” denilmek suretiyle, danışıp danışmama konusunda takdir
yetkisi vekile tanınmıştır. Danışmanın zorunlu olmasını isteyenlere karşı Kastamonu Milletvekili Abdülkadir Kemali Bey, şu
cevabı vermektedir: “Eğer bunlar (vekiller)
meclise karşı sorumlu olacaklarsa bu gibi
kayıtlamalara lüzum yoktur. Komisyonlardan görüş almak zorunluluğu kesin şekilde
yüklenir ve komisyonlarca alınacak karara
fikren vekil muhalif olursa, mecliste kendi
görüşüne aykırı bir fikri savunma ve neticesinde sorumluluğa maruz kalmak ihtimali
vardır.” Aynı konuda Celaleddin Arif Bey
de şunları söylemektedir: “Bazı... önemli
meselelerde vekil olan zat aydınlatılmasını isteyebilir. Onun için komisyona başvurur ve komisyondan ... kendisine yapılacak
olan uyarıları dinler; bunun gereğine uyup
uymamak, kendisine düşecek sorumluluğu
ortaya çıkarabilir”.48 Görülüyor ki, komisyona danışıp danışmama vekilin takdirine
bağlı olduğu gibi, danışmada bulunulması

halinde de komisyon görüşünün vekil yönünden hukuki bağlayıcılığı yoktur. Buna
uymamak, nihayet vekilin siyasal sorumluluğunun harekete geçirilmesine, yani kendisinin meclisçe düşürülmesine yol açabilir.
Bunun da, parlamanter rejimdeki bakanların siyasal sorumluluğu mekanizmasından
farklı bir yönü yoktur.
1921 Anayasasının 8’inci maddesinde,
Meclisin yürütme işlerinde vekillere “veçhe
tayin” edebileceği (yön gösterebileceği) yazılıysa da, bunun pratik anlamı pek açık değildir. Anayasanın Mecliste görüşülmesi sırasında bir milletvekili (Amasya Milletvekili
Ömer Lütfü Bey) bu deyimin neyi ifade ettiğini, meclisin hükûmeti icradan önce mi,
yoksa icradan sonra mı kontrol edebileceğini sormuşsa da, buna Anayasa Komisyonu tarafından açık bir cevap verilememiştir.
Gene aynı maddenin görüşülmesi sırasında
bazı milletvekilleri, meclisin yürütme görevinin bir hayalden ibaret kaldığını, yasama
görevi bakımından bile Meclis-i Mebusandan daha aşağı bir mertebede bulunduğunu, vekillerin hiçbir zaman komisyonların
görüşünü almak ihtiyacını hissetmediklerini, hatta komisyonların davetlerine icabet
etmediklerini, yürütmeye ait herhangi bir
işin Meclise havale edilmediğini, Vekiller
Heyetinin önceden Meclise danışmaksızın
hareket ettiğini ileri sürmüşlerdir.49
Yürütme işlerinin Meclis tarafından değil,
ancak İcra Vekilleri tarafından yapılabileceği kuralı kesinlikle benimsenmiş görünmektedir. Birinci Büyük Millet Meclisinin
uygulamasında bunu kanıtlayacak sayısız
örnek-olay mevcuttur. Meclis, önüne getirilen bazı işlerin “alelusul muamele-yi resmiyenin ifasından ibaret bir muamele-yi icraiye” olduğu gerekçesiyle, bu konularda işlem

47 TBMM ZC, Devre I, c. 1, içtima 8, s. 157.
48 TBMM ZC, Devre I, c. 1, içtima 8, 157, 174.
49 TBMM, ZC, Devre I, c, 6, İçtima 113, s.349-50; c.7, İçtima 130, s. 206-207; c.7, İçtima 131, s. 233.
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yapmayı reddetmiştir.50 Konya bölgesindeki isyanların sebep ve faillerini araştırmak üzere beş milletvekilinden kurulu bir
heyetin Meclisçe görevlendirilerek ilgili
bölgeye gönderilmesi hakkındaki önerinin
görüşülmesi sırasında Dahiliye Vekili Cami
Bey, bu heyetin ancak “irşad” amacıyla gidebileceğini, yok eğer olağanüstü bir idari: ve icraî yetkiye sahip olacaksa, bunun
mahalli mülki amirlerin ve dolayısıyla İcra
Vekilleri Heyetinin yetkileriyle çatışacağını,
İcra Vekillerinin bundan dolayı sorumluluk
kabul edemeyeceklerini söylemiş; Meclis
de, bu görüşe uygun olarak, söz konusu
heyetin “heyet-i icraiyenin vazifesine müdahale etmemek üzere” ve ancak “İrşad”
vazifesiyle gönderilmesini kabul etmiştir.51

Mustafa Kemal Paşa, yukarıdaki gerekçelere dayanarak şunları söylemiştir: “ ...
azil ve tayin keyfiyetleri etrafında Mecliste
görüşme ve tartışmaların cereyan etmesi,
Meclisin önemli görüşmelerine engel olacak derecede büyük bir zamanı kaybettireceği gibi, Meclisin azil ve tayinler hakkında
kararlar alması, asıl sorumlu olan Heyet-i
Vekilenin sorumluluğunun ortadan kalkmasına sebep olacağı ve Meclis, isabetsiz
ve kanunsuz gördüğü her türlü iş ve konularda vekillerinden her an ve zaman istizaha yetkili olduğu cihetle, Meclisin bütün
hükûmet işleri için tevkil ettiği vekillerini bu
hususta serbest bırakarak doğacak sonuca
göre onları sorumlu tutmaları Heyet-i Vekilece daha tabi gibi mütalaa edilmiştir.”54

Bazı memurların atanmasının veya atanmasının onaylanmasının Meclis tarafından
yapılması yolundaki çeşitli öneriler de Meclisçe benimsenmemiştir. Mesela basın ve
istihbarat genel müdürünün, Meclis Genel
Kurulunca onaylanmak şartıyla atanması
önerilmişse de, bunun “İcra Reisinden mesuliyeti almak” demek olduğu, dolayısıyla
sorumluluk ilkesine aykırı düşeceği ileri sürülerek öneri reddedilmiş ve sözü geçen genel müdürün, İcra Vekilleri Heyeti Reisi tarafından atanması kabul olunmuştur52. Aynı
şekilde, “muvakkat temyiz heyetinin başkan, üye ve savcılarının atanmalarının Meclisçe tasdik edilmesi veya bu atamalarda
Adliye Komisyonunun görüşünün alınması
yolundaki öneriler de kabul edilmemiştir.53

Benzer bir tartışma 1921 Anayasasının
görüşülmesi sırasında da cereyan etmiş,
bazı milletvekilleri Kanun-u Esasiye göre
padişahın iradesine bağlı olan bütün işlemlerin bizzat Meclisçe yapılması gerektiğini
ileri sürmüşlerdir. Mustafa Kemal Paşa,
buna verdiği cevapta, eğer amaç kaymakam, mutasarrıf, sefir gibi memurların tayinini Vekiller Heyetinden almaksa, bunun
mümkün olamayacağını belirtmiş ve şöyle
devam etmiştir: “Çünkü bu kayd ü şartla
ihtimal ki bu dakikadan itibaren ben de dahil olduğum halde Heyet-i Vekile vazifesine devam edemez. Bu kayd ü şart tahtında
mesuliyet deruhte edemez.”55

Memurların atanma ve azil sebeplerinin
Meclise niçin bildirilmediği hakkındaki
bir soru önergesine verdiği yazılı cevapta

Bu konuda ilginç bir örnek olay da, Erzurum Milletvekili İsmail Bey ve arkadaşlarının Hariciye Vekili hakkında vermiş
oldukları gensorudur. Bu gensoruda, “Büyük Millet Meclisi bütün önemli işlere el

50 İki örnek için, bk. TBMM ZC, Devre I, c. 1, İçtima 16, s. 316-17.
51 TBMM, ZC, Devre I, c. 1, İçtima I7 ve 18, s. 334, 346, 348-49.
52 TBMM, ZC, Devre I, c. 2, İçtima 25, s. 123-24.
53 TBMM, ZC, Devre 1, c. 2, İçtima 22, s. 39,53-57.
54 TBMM, ZC, Devre I, c. 4, İçtima 76, s. 397-98.
55 TBMM, ZC, Devre I, c.7, İçtima 135, s.333-34; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 157.
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koymuş olup vekiller Meclis kararlarının
tenfızine memur olduklarına göre, savaş
ve barış gibi önemli meselelerin Meclis
kararı ile cereyanı lüzumu meydanda iken,
Heyet-i Vekile, Ermenistan’a taarruz ve
Ermenistan’la barış meselelerinde Meclisi
seyirci durumuna düşürmüş olduğu gibi,
bugün doğu dünyası politikasının merkezi olan Moskova’ya yeniden bir büyükelçi
gönderilmesi teşebbüsleri, yüce Meclisinizin görüşü alınmaksızın ve bundaki
lüzum ve zorunluluk Meclise izah edilmeksizin yapılmıştır” denilmekte ve bu
durumun, Meclisin “kuruluşunu esasından
mahv” ettiği ileri sürülmektedir. Gensoru
görüşmeleri sırasında Maliye Vekili yüce
heyetinizin arzu ettiği esaslar içinde hareket etmekle beraber, kendi mesuliyetini
müdrik bulunuyor... Kendi icraatından madem ki mesuldür, o da ister ki mesuliyetin
gerektirdiği surette lâzım gelen kararları
da alsın. Eğer mesuliyeti Heyet-i Vekileden kaldıracak olursanız bir anarşi olur...
Binaenaleyh o mesuliyeti onların üzerine
yüklettiğiniz zaman, mukabilindeki vazifeyi de onlara tevcih buyurmalısınız.”56
Aynı nitelikte olarak, 31 Ocak 1921 tarihli birleşimde bazı milletvekilleri, Londra’ya
bir temsilci heyeti gönderilmesi hakkında
İstanbul’la yapılacak yazışmaların, daha
sonra Meclis Genel Kurulunun onayına
sunulmak üzere, ilkin bir özel komisyonda
görüşülmesini önermiş ve hükûmetin bu
yazışmaları kendi inisiyatifi ile yürütmekte olmasını eleştirmişlerdir. Bunun üzerine İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa,
bu önergeyi Heyet-i Vekileye güvensizlik
sayacağını bildirerek, Meclisten güvenoyu
istemiş ve oybirliği ile güvenoyu almıştır.57

56 TBMM ZC, Devre I, c.5, İçtima 98, s.339, 373-77, 380.
57 TBMM ZC, Devre I, c. 8, İçtima 141, s. 26-27, 32.
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Görülüyor ki, Birinci Büyük Millet Meclisi
döneminde, ilk bakışta sanılabileceğinin
aksine, bir “kuvvetler karışımı’’ (confusion
des pouvoirs) görülmemiştir. Yürütme işleri, Büyük Millet Meclisi tarafından değil,
İcra Vekilleri Heyeti tarafından görülmüş,
bunu değiştirmeye yönelik teşebbüsler
başarılı olmamıştır. Büyük Millet Meclisinin yürütme işlerinde icra vekillerine ‘’yön
göstermesi” ve icra vekillerinin ilgili Meclis
komisyonlarına danışmaları ilkeleri, hemen
tamamen teorik plânda kalmıştır. İcra Vekilleri, sorumluluğun gerektirdiği yetkileri
istemekte ve kullanmakta kararlı davranmışlardır. Bu durumda, Meclisin yürütme
işlerini etkilemesi, ancak vekillerin siyasal
sorumluluğunu gerçekleştirmek, yani onları görevden almak suretiyle olmaktadır
ki, bunun parlamanter rejimin temel ilkesinden hiçbir farkı yoktur.
2. Devlet Başkanının Yokluğu:
Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde,
parlamenter rejimdeki anlamında bir devlet başkanının bulunmadığı elbette doğrudur. Ancak Meclis Reisi, normal olarak devlet başkanına ait olması gereken birtakım
fonksiyonları yerine getirmektedir. 1921
Anayasasının 9’uncu maddesine göre, “Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi tarafından intihap olunan reis, bir intihap
devresi zarfında Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vazına ve Heyet-i Vekile mukarreratını tasdike
salahiyettardır. İcra Vekilleri Heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler.
Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi, Vekiller
Heyetinin de reis-i tabiisidir.” Bu maddede
değinilen “meclis namına imza vazı” yetkisi,
gerçekte devletin temsili anlamına geldiği
gibi, Vekiller Heyeti kararlarının tasdiki de,

gene parlamanter rejimlerde devlet başkanına ait olan bir yetkidir. Nitekim Atatürk de, Nutuk’ta, “Devlet Başkanlığından
bahsetmeksizin onun görevini fiilen Meclis
Başkanına yaptırıyorduk. Fiiliyatta, Meclis Başkanı İkinci başkandı. Hükûmet vardı. Fakat Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
adını taşırdı. Kabine sistemine geçmekten
çekiniyorduk. Çünkü saltanatçılar, hemen
Padişahın yetkisini kullanması gerektiğini
ortaya atacaklardı” demişti.58
İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanunda 4 Kasım 1920’de yapılan değişiklikle İcra Vekillerinin, Meclis Reisinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yöntemi
de, hükûmetin kuruluş şeklini parlamenter
rejimlerdekine bir ölçüde yaklaştırmış ve
hükûmet içinde daha büyük bir tutarlık ve
dayanışma olmasını sağlamıştır. Belki Büyük Millet Meclisi Hükûmeti döneminde
fiilen mevcut olan bu devlet başkanlığı ile
parlamanter rejimlerdeki devlet başkanlığı arasındaki tek önemli fark, başkanın
birinci durumda sorumlu, ikinci durumda
sorumsuz olmasıdır. Nitekim Meclisin ilk
günlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın hükûmet teşkilatı hakkındaki önerisinde bu
nokta açıkça belirtilmiştir: “Bu halde yüce
Meclisinize başkanlık eden zatın icraya ait
meselelerde diğer sayın üyeler (Vekiller
Heyeti üyeleri) gibi Genel Kurul nezdinde
tamamen mesul olması zorunludur... Bu
mesuliyet, hem yüce Meclisinizdeki hem
Vekiller Heyetindeki başkanlık makamının
ikisine birden saridir.”59
Aslında, Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
döneminde bir devlet başkanlığı makamının yaratılmamış olması, teorik nedenlerden çok, pratik düşüncelerin sonucudur.
Meclis üyelerinden önemli bir kısmının,

hiç değilse ilke olarak saltanatın devamına
taraftar olmaları karşısında böyle bir hareket, Milli Mücadelede çok ciddi çatlaklar
yaratabilir, temel hedefleri tehlikeye sokabilirdi. Bunu Atatürk, Nutuk’ta çok açık
şekilde ifade etmiştir: “Millî Mücadelenin,
başarıya yaklaştıkça, safha safha bugünkü
döneme kadar millî irade rejiminin bütün
ilke ve gereklerini yerine getirmesi tabii ve
kaçınılmaz bir tarihi akış idi... Bu kaçınılmaz
tarihi akışı daha başlangıçta ben de görmüş
ve sezmiştim. Ancak, sonuna kadar devam
etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta bütün
yönleri ile açığa vurup ifade etmedik. Gelecekteki ihtimaller üzerinde fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddi mücadeleye hayali bir macera niteliği verdirebilirdi.
Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasında, geleneklerine, düşünce
kabiliyetlerine ve ruh yapılarına aykırı olan
muhtemel değişmelerden ürkeceklerin ilk
anda direnme güçlerini harekete geçirebilirdi. Başarı için pratik ve güvenilir yol, her
safhayı vakti geldikçe uygulamaktı.”60
Gene Atatürk, 25 Eylül 1920 tarihli Büyük Millet Meclisi gizli oturumunda, saltanatın geleceği ve Büyük Millet Meclisinin
saltanat karşısındaki tutumu konusunda şunları söyleme gereğini duymuştur:
“Türk milletinin ve onun tek temsilcisi bulunan yüce Meclisin, vatanın ve milletin
istiklalini, hayatını kurtarmaya çalışırken,
hilafet ve saltanatla, Halife ve Sultanla
bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır.
Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek menfaatlerimiz gereğidir. Eğer maksat, bugünkü halife ve padişaha bağlılık
ve sadakattan ayrılmadığını söylemek ve
belirtmekse, bu zat haindir. Düşmanların
vatan ve millet aleyhinde kullandıkları bir

58 Nutuk, c. 2, s. 567.
59 TBMM ZC, Devre I, c. 1, İçtima 2, 24.4.I920, s. 31.
60 Nutuk, c. 1, s. 11.
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maşadır. Buna halife ve padişah deyince,
millet onun emirlerine uyarak düşmanın
emellerini yerine getirmek mecburiyetinde kalır. Hain veyahut makamının kudret
ve yetkilerini kullanması yasaklanmış olan
zat, zaten padişah ve halife olamaz. O halde ‘‘onu tahttan indirip yerine derhal diğerini seçeriz’’ demek istiyorsanız, buna da
bugünün durum ve şartları elverişli değildir. Çünkü tahttan indirilmesi gereken zat,
milletin yanında değil, düşmanların elindedir. Onun varlığını yok sayarak bir diğerine
itaat etmek tasavvur ediliyorsa, bugünkü
Halife ve Sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul’daki kabinesiyle bugün olduğu
gibi makamında oturup faaliyetini devam
ettireceğine göre, millet ve yüce Meclis,
asıl gayesini unutup da halifeler davasıyla
mı uğraşacaktır? Ali ve Muaviye devrini mi
yaşayacağız? Özet olarak, bu konu geniş,
nazik ve önemlidir. Çözümü, bugünün işlerinden değildir. Meseleyi kökünden çözmeye girişecek olursak, bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir.”61
Görülüyor ki, bu görünüşte başkansız devlet formülü, vaktinden önce saltanat taraftarlarının direnişine yol açmamak, Millî
Mücadelenin bütünlüğünü bozmamak
açısından yararlı olmuştur. Nitekim bu endişenin ortadan kalkmasından sonra Cumhuriyet ilan edilerek bir devlet başkanlığı
makamı yaratılmıştır. Atatürk, Nutuk’ta
Rauf Bey’in Cumhuriyetin ilanı konusundaki tutumunu eleştirirken, onun “Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti şeklinin sakat olacağını kabul etmek” istemediğini, oysa bu
hükûmet şeklinin “geçiş dönemi zaruretlerinden olduğunu” çok iyi bilmesi gerektiğini
ifade etmiştir.62 Bu da, sadece başkansız
devlet formülünün değil, fakat bütünüy-

le meclis hükûmeti sisteminin, Atatürk’çe
pratik zorunluluklardan kaynaklanan geçici
bir rejim olarak düşünüldüğünün kanıtıdır.
3. Siyasal Sorumluluk Hükûmet Dayanışması:
Bazı yazarlara göre, meclis hükûmeti sisteminde bakanların gerçek anlamda bir siyasal sorumluluğunun olmadığı, hele yürütme
organının bağımsız bir politikası bulunmadığına göre kollektif siyasal sorumluluğun
hiç söz konusu olmaması gerektiği, dolayısıyla yürütme organında bir dayanışma ve
tecanüsün de önem taşımadığı yukarıda
belirtilmişti. Konuya bu nitelikler açısından baktığımızda da, Büyük Millet Meclisi
Hükûmeti sisteminin, bu teorik meclis hükümeti modelinden önemli ölçüde saptığı
sonucuna varırız. Bir defa, İcra Vekillerinin
hem bireysel, hem kollektif sorumlulukları, daha meclisin ilk günlerinden itibaren
açıkça kabul edilmiştir. 24 Nisan 1920 tarihli birleşimde Mustafa Kemal Paşa tarafından verilen ve Büyük Millet Meclisince
benimsenen hükûmet teşkilâtı hakkındaki
öneri, bunu göstermektedir: “…daima yüce
Meclisinizin genel kurulu, işlerin ayrıntılarına kadar fiilen inceleme ve tartışma imkanı
bulamayacağından, saygıdeğer heyetinizden ayrılıp tevkil edilecek üyelerin, şimdiki hükümet teşkilâtına nazaran gereken
işbölümü esasına göre memur edilmesi ve
her birinin ayrı ayrı ve cümlesinin müştereken Genel Kurul önünde sorumlu olması,
amacı gerçekleştirmeye kâfidir.”63 İcra Vekillerinin bireysel sorumlulukları dışında,
Vekiller Heyetinin kollektif sorumluluğunun da benimsenmiş olduğunu gösteren
daha pek çok kanıt vardır. Mesela İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına dair Kanunun
görüşülmesi sırasında Mustafa Kemal

61 Nutuk, c. 2, s. 385-86.
62 Nutuk, c. 2, s. 568.
63 TBMM ZC, Devre I, c. 1, İçtima 2, s. 31, 37.
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Paşa, genelkurmay başkanının hukuki durumundan söz ederken, “kendisinin kabine
ile beraber icabında düşmesi gerekir” demiştir.64 Vekiller Heyetinin tümü hakkında
gensoru önergesi verildiği ve sonuçta gene
Heyetin tümüne güven gösterildiği durumlar olmuştur.65 Yukarıda da bir örneği verildiği gibi, İcra Vekilleri Heyetinin tümü adına
Heyet Reisinin Meclisten güven istediği ve
aldığı durumlarla da karşılaşılmıştır.66
İcra Vekilleri Heyetinin kollektif sorumluluğa sahip bir kurul olduğu, Vekiller Heyeti
Reisliği yani Başbakanlık müessesesinin de
ortaya çıkmış olmasıyla kanıtlanmaktadır.
1921 Anayasasına göre (m. 9) Büyük Millet Meclisi Reisi, Vekiller Heyetinin de tabii
başkanı olmakla beraber, “İcra Vekilleri Heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap
ederler.” İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına dair 8 Temmuz 1922 tarih ve 244 sayılı
Kanunda başbakanın doğrudan doğruya
Meclis tarafından seçilmesi usulü kabul
olunmuştur. Sözü geçen Kanunun birinci
maddesine göre, ‘’İcra Vekilleri Reisi ile İcra
Vekilleri Büyük Millet Meclisi tarafından
rey-i hafi ve ekseriyet-i mutlaka ile âzâ-yı
Meclis meyanından ayrı ayrı intihap olunurlar. “Bu Kanunla, vekillerin seçimi konusunda ilk sisteme dönülmüş, yani meclis
başkanının aday göstermesi usûlü kaldırılmış bulunmaktadır. Okandan, bu değişikliği, “müesses yeni hukukiî-siyasi nizamın
Meclis Hükûmeti sistemine daha fazla
yaklaşması” şeklinde yorumlamaktadır.67
Oysa bizce bu Kanun, Başbakanın Vekil-

64
65
66
67

ler Heyeti içindeki otoritesini güçlendirmek
suretiyle, sistemi parlamanter rejime daha
da yaklaştırmıştır.68 Başbakanın otoritesi,
14 Nisan 1924 tarihli ve 384 sayılı Büyük
Millet Meclisi kararı ile (“Heyet-i Vekile
Reisinin Vazife ve Mesuliyetleri Hakkında
Heyet-i Umumiye Kararı”) daha da güçlenmiştir. Bu karara göre, “Heyet-i Vekile Reisinin İcra Vekilleri Heyetiyle Büyük Millet
Meclisi arasında vasıta ve vekillerinin merci-i istişarisi olduğu, vezaifi müşterekeden
reisin vekillerle beraber mesul bulunduğu
kabul edilmiştir”.69 Bu karar, zaten baştan
beri var olan kollektif sorumluluk ilkesini
açıkça ifade ettiği gibi, Reisi İcra Vekilleri Heyeti ile Büyük Millet Meclisi arasında
bir vasıta ve vekillerin danışma mercii haline getirmek suretiyle, onun durumunu
parlamanter rejimde başbakanın oynadığı role çok daha yaklaştırmıştır. Çünkü bu
kararda geçen “vasıta” olmak deyimi, İcra
Vekilleri Heyetinin ortak görüşlerini Meclis önünde savunmak anlamına geldiği gibi,
vekillerin danışma mercii olmak da, vekiller
arasında koordinasyonu sağlama görevini
ifade etmektedir. Bu değişikliklerle İcra
Vekilleri Heyeti Reisi, yürütme organının
gerçek başı durumuna girmeye başlamıştır. Böylece, adı Devlet Başkanı olmamakla
beraber, pratikte devlet başkanlığı fonksiyonlarını yerine getiren bir Meclis Başkanı
ile, gene adı Başbakan olmamakla beraber başbakanlık fonksiyonlarını ifa eden
bir İcra Vekilleri Heyeti Reisi, yürütmeye,

TBMM ZC, Devre I, c. 1, İçtima 8, s. 164.
Mesela bk. TBMM ZC, Devre I, c. 2, İçtima 33, s. 270-80.
Bk. yuk. not 57.
Recai G. Okandan, “Pozitif Amme Hukukumuzun Gelişmesi Bakımından Milli Mücadele Devri ve Onu Takip Eyleyen Merhale, “Muammer
Raşit Seviğ’e Armağan” (İstanbul, 1956), s. 127.

68 Aynı görüş, Yavuz Abadan ve Bahri Savcı, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış (Ankara, 1959), s. 63.
69 Gözübüyük ve Kili, a.g.e., s. 92.
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parlamanter rejimdekine pek benzer iki
başlı (düalist) bir yapı vermiştir.70
İcra Vekilleri Heyetinin ortak (kollektif) sorumluluğu ilkesinin benimsenmiş olması,
kuşkusuz, İcra Vekilleri Heyetinin ortak bir
politikaya, yani bir hükûmet programına da
sahip olduğu anlamına gelir. Nitekim seçilen
ilk İcra Vekilleri Heyeti, bir program hazırlayarak Meclise sunmuştur. İç ve dış politikayla ilgili çeşitli sorunlara değinen bu program,
mahiyeti ve içeriği bakımından, parlamanter
rejimlerdeki kabine programlarından hiç de
farklı değildi. Bu program, Meclisçe görüşülerek genel bir onayla karşılanmıştır. Meclis,
program üzerinde herhangi bir değişiklik
yapmış veya İcra Vekilleri Heyetine bu konuda bir direktif vermiş değildir.71
İcra Vekilleri Heyeti, 18 Eylül 1920 tarihinde de Büyük Millet Meclisine bir program
sunmuştur. Bunda, “Heyet-i Vekilenin siyasi, idari, sosyal, askeri görüşlerini özetleyen
ve idare teşkilatı hakkındaki kararlarını ihtiva eden program”ın Büyük Millet Meclisine
takdim edildiği ve bu esaslara dayanılarak
hazırlanması gereken kanun tasarılarının da
takdim edilmek üzere olduğu belirtilmekteydi. Bu metin de, içeriği yönünden tam bir
hükûmet programı mahiyetindeydi. Program üzerinde ne gibi işlem yapılacağı Mecliste tartışmalara yol açmış, bazı milletvekilleri bunun bir komisyona havale edilerek
orada incelenmesini önermişlerdir. Buna
karşılık Maliye Vekili Ferit Bey, bunun bir
kanun tasarısı olmadığını, dolayısıyla komisyona sevkinin gerekmediğini, okunan metnin “hükûmetin siyasi programı” mahiyetinde olduğunu, hükûmetin görüşlerinde ısrar

edeceğini ve gerekirse güvenoyu isteyeceğini belirtmiştir. Buna bazı milletvekilleri itiraz etmişlerdir. Mesela Tevfik Rüştü Bey’e
göre, “Hükûmet, gelip burada bir program
iddia edemez... Hükûmet, Meclisin malı olacak bir program hazırladı. Meclisin malı olan
bu program komisyonda incelenecek, çoğunluğun istek ve eğilimlerini temsil edecek
bir şekle girecektir... Öyleyse, güven, güvensizlik meselesi söz konusu olamaz. Çünkü
bizim karşımızda bir hükûmet olmadığı gibi,
biz de Meclis-i Mebusan değiliz. Karşımızda, bir programla çıkmış, bizim dışımızda
bir Heyet-i İcraiye yoktur... Biz bunu tadil
veya tagyir etmek lüzumunu görür isek, o
surette yaparız. O zaman hükûmet de buna
aynen itaat ve riayet edecektir.” Bu tartışmada Tevfik Rüştü Bey’in fikirlerinin meclis hükûmetinin mantığını, Maliye Vekilinin
sözlerinin de parlamanter rejimin mantığını
yansıttığı açıkça görülmektedir. Neticede
programın, her komisyondan seçilecek üçer
üyeden kurulu özel bir komisyonda incelenmesi kabul edilmiştir.72
Bu özel komisyonun raporu meclis hükûmeti sisteminin pratikte işleyebilmesinin
ne kadar güç olduğunu gösteren ilginç bir
belgedir. Bu raporda, programın ilkin Büyük
Millet Meclisinin programı olarak ifadesinin
düşünüldüğü; ancak “bir mecliste bütün
üyelerin inançlarını bir noktada toplayıp birleştirmenin mümkün olmaması ve fikir ve
inançlardan fedakârlığın caiz bulunmaması sebebiyle, bir partinin bütün üyelerince
kabul edilmiş bir program şeklinde Büyük
Millet Meclisinin bir programı ortaya atılmak kabil olamayacağı ve birçok lüzumsuz

70 Aynı görüş, Abadan ve Savcı, a.g.e., s. 64. Aslında, Başbakanlığın durumunun güçlendirilmesini içeren bu Kanun, büyük ölçüde Meclisteki
muhalefetin (İkinci Grubun) çabalarının sonucudur. Atatürk, bu konudaki görüşlerini şöyle açıklamaktadır: “İkinci Grup adını alan muhalifler,
olumsuz yoldaki direnmelerini uzun süre denediler. Bakanlar Kurulu’nun seçim şeklini düzenleyen 8 Temmuz 1922 tarihli Kanunla,
Bakanların ve Bakanlar Kurulu Başkanı’nın doğrudan doğruya Meclisçe ve gizli oyla seçilmeleri sağlandı. Böylece, Bakanlar Kurulu
Başkanlığı’ndan fiilen uzaklaştırılmış olduğum gibi, Bakanların da benim göstereceğim adaylar arasından seçilmesi ile ilgili hüküm kaldırılmış
oldu.’’ (Nutuk, c. 2, s. 449).
71 TBMM, ZC, Devre I, c. 1, İçtima 13, s. 241-46.
72 TBMM ZC, Devre I, c. 4, İçtima 67, s. 179-86.
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tartışmalara da meydan verileceği” gerekçesiyle bundan vazgeçildiği belirtilmiştir.
Böylece, programda kanun konusu olması
gereken hususların ayrıca kanun tasarıları şeklinde Meclise sevkedilmesi gerektiği;
Büyük Millet Meclisinin dayandığı ilkeler ve
izlediği amaçlara ilişkin “maksat ve meslek”
başlıklı bölümünün ise bir bildiri şeklinde yayınlanması kararlaştırılmıştır.73 Gerçi bu örnek olayda hükûmet programı üzerinde bir
güvenoyuna başvurulmamıştır ama, Meclisin kendisinin bir siyasal program meydana
getirmesinin güçlüğü, hatta imkansızlığı da
çok iyi kanıtlanmıştır.
Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde
İcra Vekilleri Heyetinin bir ortak sorumluluğunun ve ortak politikasının bulunması,
bu heyet içinde belli ölçüde bir tecanüs ve
dayanışmanın varlığını da zorunlu kılmıştır.
Daha Meclisin ilk günlerinde İcra Vekillerinin seçim şekli üzerindeki kanun görüşülürken, Layiha Komisyonu Başkanı Celaleddin
Arif Bey şu açıklamayı yapmıştı: “... bir kabinede veya bir icra heyetinde mevcut olan
ve birlikte çalışacak olan zevatın içtihat
nokta-i nazarından bir ahenk teşkili lazım
gelir. Ahenk olmayacak ise, Mütareke’den
şimdiye kadar yapmış olduğumuz kabineler gibi, ahenksizlikten her birinin ömrü bir
iki aylık ömür olur ve neticesinden millet
mutazarrır olur... Bundan dolayıdır ki, yüce
Meclisiniz tarafından seçilecek zevat arasında belki ahenk tamamiyle kurulamaz ve
bazı noktalarda birtakım uyuşmazlıklar çıkar. Ve onun için ne yaptık? Onun için kabul
ettiğimiz esas, onu hal ve fasledecek merci
yine yüce Meclisiniz olur. Her iki tarafı dinler, dinledikten sonra, hakkı sabit olan ve

yahut isabetsizliği sabit olan zat, ya mevkiini muhafaza eder, yüce Meclisin kendisine
yapacağı teklifi kabul eder veyahut kendi
inanç ve fikrinde ısrar edecek olursa istifa
eder, çekilir”.74
Bilindiği gibi bu esas, İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına dair 3 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinde yer almıştı. Ne var ki,
bu madde genellikle teoride kalmış, hükûmet içinde bir uyumsuzluk olması halinde, parlamanter rejimlerde olduğu gibi
uyumsuzluğa neden olan vekilin istifası
yolu çok daha sık işlemiştir. Mesela Dahiliye Vekili Cami Bey, bir gensoru sonucunda Meclisten güven almasına rağmen
birkaç gün sonra istifa etmiş, bu istifanın
kabinedeki uyumsuzluktan ileri geldiği
Mecliste ifade olunmuştur.75 Aynı şekilde,
Adliye Vekili Celaleddin Arif Bey, 24 Ocak
1921’de, Anayasanın bazı noktalarını siyasî
ve vicdanî kanaatleriyle bağdaşır görmediği gerekçesiyle vekillikten istifa etmiştir.76 Bilindiği gibi, İcra Vekillerinin Suret-i
İntihabına dair Kanunda 4 Kasım 1920’de
yapılan değişiklikle vekillerin meclis reisi
tarafından gösterilecek adaylar arasından
seçilmesi hükmünün getirilmesi de, hükûmet içinde ahenk ve dayanışmayı arttırma
amacına yöneliktir.77 Birinci Büyük Millet
Meclisi dönemindeki hükûmet dayanışmasını, 1924 Anayasası üzerindeki Meclis görüşmelerinde Anayasa Komisyonu sözcüsü Celal Nuri Bey şöyle değerlendirmiştir:
“Eskiden her vekil ayrı ayrı intihap edildiği
halde yine bizzarure, biliztırar aralarında
bir tesanüt olmak lazım geliyordu. Çünkü
Meclise arz olunan mazbatalar Heyet-i
Vekilenin müşterek imzasını ihtiva etmek
lazım geliyordu”.78

73 TBMM ZC, Devre I, c. 5, İçtima 99, s. 368-72.
74 TBMM ZC, Devre I, c. 1, İçtima 8, s. 157.
75 TBMM ZC, Devre I, c. 2, İçtima 34, s. 288.
76 TBMM ZC, Devre I, c. 7, İçtima 137, s. 361.
77 Bu kanun değişikliği üzerindeki görüşmeler için,. bk. TBMM ZC, Devre I, c. 5, İçtima 94, s. 260-67.
78 A. Şeref Gözübüyük ve Zekai Sezgin, 1924 Anayasası Hakkında Meclis Görüşmeleri (Ankara, 1957), s. 32.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1929)

Görülüyor ki, Birinci Büyük Millet Meclisi
döneminde İcra Vekilleri Heyetinin ortak
bir sorumluluğu, ortak bir politikası olmadığı ve hükûmet içinde dayanışmanın
mevcut veya gerekli bulunmadığı iddialarının hukuki dayanağı yoktur.79 Aksine, sistem, parlamanter rejimdekinden hiç farklı
görünmeyen siyasal sorumluluk kuralları
içinde işlemiştir. İcra Vekilleri Heyeti, Büyük Millet Meclisinin basit bir ajanı, pasif
bir yürütme komitesi olarak kalmamış,
79

Büyük Millet Meclisini yönlendirici bir siyasal liderlik fonksiyonu ifa etmiştir. Bunun
en çarpıcı örneklerinden biri, Büyük Millet
Meclisinin 5 Mayıs 1922 tarihli birleşiminde, Başkumandanlık Kanununun süresinin
uzatılmamış olması karşısında Mustafa
Kemal Paşa’nın tutumudur. Mustafa Kemal Paşa, 6 Mayıs tarihli gizli oturumda bu
konuda şunları söylemiştir: “Yüce Meclisin,
başkomutanlığın gereğine inandığına şüphe olmamakla birlikte, muhalefetin hiçbir

Bu tür iddialara Recai G. Okandan’un şu görüşleri örnek gösterilebilir: “…bu heyete dahil azalar arasında herhangi bir siyasi tesanüt ve
tecanüs ve keza bunlar tarafından takip olunacak müşterek bir siyasi program ve bundan tevellüt edecek müşterek bir siyasi mesuliyet
de mevzuubahs değildir.” Okandan’a göre bu durum, 1921 Anayasasının kabulünden sonra da devam etmiştir. Bu Anayasaya göre de İcra
Vekilleri için “ne bir serbesti, ne takip edecekleri bir müşterek siyasi program ve ne de müşterek bir siyasi mesuliyet mevzuubahstir.”
(“Pozitif Amme Hukukumuzun Gelişmesi Bakımından Milli Mücadele Devri ve Onu Takip Eyleyen Merhale,” s. 125-26).
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temele dayanmayan tutumu, meclis kararının istenilmeyen bir şekilde çıkmasına yol
açtı. Bunun sonucu ne oldu Efendiler, biliyor
musunuz? Başkomutanlık iki gündür belirsiz bir durumda ve boşluktadır. Şu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben bu orduya
komuta etmekte devam ediyorsam, kanunsuz olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oy sonuçlarına göre hemen komutadan
el çekmek isterdim. Başkomutanlığın sona
erdiğini hükûmete bildirdim. Fakat, önlenmesi imkânsız bir felakete meydan vermeme mecburiyeti ile karşı karşıya geldim.
Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım,
bırakamam ve bırakmayacağım.” Bu kararlı
tutum karşısında Büyük Millet Meclisi, 11
ret ve 15 çekimsere karşı, 177 oyla Başkomutanlık Kanununun süresinin uzatılmasına karar vermiştir.80
4. Kanun Yapma Alanında
İcra Vekilleri Heyetinin Rolü:
İcra Vekilleri Heyetinin siyasal liderlik rolü,
sadece genel politika konuları ve yürütme
işleriyle sınırlı kalmamış, Heyet, kanunların yapılması alanında da bir parlamanter
hükûmet gibi, Büyük Millet Meclisine büyük ölçüde yön vermiştir. Yaptığımız bir
hesaplamaya göre, Büyük Millet Meclisinin
açılışından 28 Şubat 1921 tarihine kadar
geçen süre içinde kanunlaşan 104 metinden 83’ünün (% 79.8) kökeni İcra Vekilleri
Heyeti tasarısı, ancak 21’i (% 20.2) meclis
üyelerince verilen tekliflerdir.
5. Yürütmenin Meclis Üzerinde
Etkileme Araçlarının Olmaması:
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti döneminde İcra Vekilleri Heyetinin, Meclisin çalışma süresini tesbit, Meclisi tatile sokma ve

özellikle onu feshetme yetkilerinin olmadığı açıktır. Eğer meclis hükûmeti sistemi
ile parlamanter rejim arasındaki temel farkı, fesih yetkisinin var olup olmamasında
görecek olursak, bu özellik, Birinci Büyük
Millet Meclisi dönemini bir meclis hükûmeti olarak vasıflandırmamız için yeterlidir.
Ne var ki, meclis hükûmetini tanımlamaya
çalışan yazarlardan hiçbiri, bu niteliği tek
başına iki hükûmet sistemini ayırt etmeye yetecek bir fark olarak görmemiş, buna
yukarıda açıkladığımız daha birçok unsurları da eklemişlerdir. Nitekim Birinci Büyük
Millet Meclisi dönemini tereddütsüzce bir
meclis hükûmeti olarak nitelendiren anayasa ve kamu hukukçularımız, fesih yetkisinin gene mevcut olmadığı 1924 Anayasası rejimini bir meclis hükûmeti değil, meclis
hükûmeti ile parlamanter rejim arasında bir
karma sistem olarak nitelendirmişlerdir.81
Gene bütün hukukçularımızın “yumuşak
kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamanter rejim olarak tanımladıkları 1961 Anayasası rejiminde de fesih yetkisi, mevcut
olmakla birlikte, pratikteki gerçekleşme
olasılığını son derece zayıflatan birtakım
şartlara bağlanmıştır. Aslında parlamenter
rejimlerde de fesih yetkisinin, günümüzde
yasama-yürütme dengesini sağlayacak bir
araç niteliğini koruduğu söylenemez.82
6. Birinci Büyük Millet Meclisi
Döneminde Çoğunluğun Yönetimi:
Bilindiği gibi Birinci Büyük Millet Meclisinde siyasal parti grupları yoktu. Meclis üyeleri, milletin bağımsızlığı ve ülkenin
bütünlüğü temel hedefleri üzerinde oybirliği içinde bulunmakla birlikte, bunun
dışındaki hemen her konu üzerinde ciddi
görüş ayrılıkları vardı. Üyelerin bir siyasal

80 Nutuk, c. 2, 447-48.
81 Başgil, a.g.e., s. 445-47; Hüseyin Nail Kubalı, Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri (İstanbul, 1960), s. 166; Abadan ve Savcı, a,g,e., s. 75-79;
Okandan, “Pozitif Amme Hukukumuzun Gelişmesi Bakımından Milli Mücadele Devri ve Onu Takip Eyleyen Merhale,” s. 129-30.
82 Güneş, a.g.e., s. 90; Ergun Özbudun, Parlamanter Rejimde Parlamentonun Hükûmeti Murakabe Vasıtaları (Ankara, 1962), s. 5-8,
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parti program ve disiplinine bağlı olmamalarından doğan sakıncalar, kısa zamanda
kendisini göstermeye başladı. Atatürk’ün
Nutuk’ta belirttiği gibi, “zaman geçtikçe,
Mecliste ortaklaşa bir çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde güçlükler belirmeye
başladı. En basit konularda oylar dağılıyor,
Meclisten iş çıkamıyordu... Mevcut grupları
birleştirmek veyahut mevcut gruplardan
birini destekleyerek iş görmek için, dolaylı olarak çok çalıştım. Ancak, bu yolla elde
edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe doğrudan doğruya benim
el atmam zaruri olmaya başladı. Nihayet,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Grubu adıyla bir grup kurulmasına karar
verdim. Bu grup için yaptığım programın
başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktadan ibaretti. Birinci nokta
şuydu: Grup, Misak-ı Milli ilkeleri çerçevesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin
istiklalini sağlayacak barış ve güvenliğin
elde edilmesi için, milletin bütün maddi
ve manevi kuvvetlerini gereken hedeflere
yönelterek kullanacak, memleketin resmi
ve özel bütün kuruluş ve tesislerinin bu
ana gayeye hizmet etmelerine çalışacaktır.
İkinci nokta: Grup, devlet ve milletin teşkilatını, Teşkilat-ı Esasiye Kanununun koyduğu ilkeler çerçevesinde, sırasıyla şimdiden tesbite ve hazırlamaya çalışacaktır.”83
Böylece, 10 Mayıs 1921’de Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu
ve Mustafa Kemal Paşa grup başkanlığına seçildi. “Bu grup, Birinci Büyük Millet
Meclisinin devam ettiği sürece, hükûmetin
görev yapmasına yardımcı olabilmiştir.”84
Bir süre sonra da, bu gruptan kopan bazı
muhalif üyeler tarafından bir “İkinci Grup”
kuruldu.85 Birinci Büyük Millet Meclisi dö83
84
85
86

neminde, bu iki siyasal grubu ayıran çizgi
çok açık değildi. Her iki gruba da mensup
olmayan üyeler bulunduğu gibi, bir grubun
bazı üyelerinin birtakım oylamalarda diğer
grubun çoğunluğu ile beraber hareket ettiği durumlar görülüyordu. Bu nedenle bazı
oylamalar, İkinci Grubun düşüncelerine
uygun düşecek biçimde sonuçlanmıştı.86
Bununla birlikte sayıca daha üstün olan
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu, genellikle meclis çalışmalarına hâkim
olmuş ve İcra Vekilleri Heyetine gerekli siyasal desteği sağlamıştır.
Görülüyor ki, Birinci Büyük Millet Meclisi
döneminin hükûmet sistemi, görünüşte
taşıdığı meclis hükûmeti niteliklerine rağmen, uygulamada parlamanter rejimin mantığına ve
kurallarına uygun biçimde işlemiş, İcra Vekilleri Heyetinin
Mecliste sahip olduğu siyasal çoğunluk, ona gerekli otoriteyi ve liderlik rolünü sağlamıştır.
Salt hukuk planında bile,
İcra Vekillerinin bireysel
ve ortak sorumluluklarının
kabul edilmesi gibi önemli
noktalarda meclis hükûmeti
sisteminin ruhundan sapılmıştır. Kanımızca bu ilginç
dönem, meclis hükûmeti modelinin pratikte
gerçekleşmesinin
imkânsız olduğunu
ileri süren yazarlara
hak verdirecek niteliktedir.
Cumhurbaşkanlığı Sembolik Mühürü

Nutuk, c. 2, s. 403-405.
Nutuk, c. 2, s. 405.
Nutuk, c. 2, s. 429-30.
Frederick W. Frey’ın hesaplamasına göre, Birinci Grup adıyla da anılan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun 197 üyesine karşılık,
İkinci Grubun 118 üyesi vardı. 122 milletvekili de gruplardan hiçbirine bağlı görünmüyordu: The Turkish Political Elite (Cambridge, Mass.,
1965), s. 307. İkinci Grup hakkında keza bk. Michael M. Finefrock, “The Second Group in the First Turkish Grand National Assembly, “Journal
of South Asian and Middle Eastern Studies, c. 3 (Fall 1979), s. 3-20; Sabahaddin Selek, Anadolu İhtilâli (İstanbul, 1966), c. 2, s. 220-24.
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Birinci Meclis Önündeki Çevre Düzenlemesi
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Birinci
Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Açılışı ve Yazarlarımız*
İnci ENGİNÜN

19. yüzyıl başlarından itibaren meşruti
idareye
duyulan
özlem
uğrunda
aydınlarımız çalışmış, çeşitli yazılarda bu
özlem dile getirilmiştir. Birinci Meclis-i
Mebusan’ın açılması, bir denemeden ileri
gidememiş, ikinci Meclis-i Mebusan da
başlangıçta uyandırdığı sonsuz heyecana
rağmen, kısa ömürlü olmuştur. Bunun en
önemli sebebi, meclislerin gerçek millet
iradesine dayanmamasıdır. Son Meclis-i
Mebusan’da hâkim millet olan Türklerin
sayısı, imparatorluğu teşkil eden kavimlerin
toplam mebus sayısından azdır.1
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa
Kemal Paşa, bütün bu denemeleri biliyordu. Bunların ışığında, ülkeyi kurtaracak tek
gücün millî birlik şuurunun temsil edildiği,
millî iradenin hâkim olduğu millî mecliste
ortaya çıkacağının şuurundaydı. Gerçekleştireceği plan, zihninde hazırdı, fakat,
günlük gelişmelerin getirdiği beklenmedik
durumları, başarısı için birer basamak
haline sokan müstesna kumandan, planını

başlangıçta açıklamadığını ve yeri geldikçe
planını kısım kısım uyguladığını Nutuk’ta
belirtir.2 Yapılan birinci iş, o güne kadar “irade-i seniyye”ye yani hükümdarın iradesine
tabi olan milleti, kendi iradesini kullanarak
“irade-i milliye”ye tabi hale getirmektir.
Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra
gelişen olaylar, 23 Nisan 1920 tarihinde
Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla sonuçlandı. Bu kongreleri ve meclisin
açılışını takip eden yerli ve yabancı yazarlar da vardı. Mustafa Kemal Paşa bunların
sorularını daima cevaplandırmış ve sürekli
olarak “millî irade”, “millî hâkimiyet” kavramlarını kullanmıştır.3
Millî iradenin oluşturulduğu bu günlerin
heyecanı Ankara’dan uzakta bulunan yazarlar tarafından paylaşılmıştır. Bunlardan
biri, iradesini eline almak üzere akın akın
önderine koşan milletin durumunu, Abdülhak Hamid’in Fatih hakkındaki şiirinden
aldığı “Akardı payına mahşer-misâl bir millet” mısraı ile anlatan Yahya Kemal’e aittir.

*

İlk yayım yeri: İnci Enginün, “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Yazarlarımız”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:
6, 1986, ss. 733-742. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne teşekkür ederiz.

1

Atatürk Devri Fikir Hayatı I, (Hazırlayan: Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman), Kültür Bakanlığı
Yayınları 1981, s. 202.
Nutuk, c, I, 1960, s, 12, 14.
İnci Enginün, “İngilizce Yayınlarda Atatürk’le İlgili İntibalar”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları, 1983, s. 303-v.d.
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Yazısında milletin bir şahısta, böylesine
çoktandır
sembolleşmemiş
olduğunu
belirten Yahya Kemal, “milletlerin asırlarda bir doğurduğu büyük insanlar”ın henüz
eserleri tamamlanmamışken bile “gözleri kamaştırdığını” yazar ve Mustafa Kemal
Paşa’nın milletin sembolü olduğunu ifade
eder. Fakat bu sembol henüz kendi büyüklüğünün farkında değildir. Yahya Kemal,
B.M.M.’nin kuruluşunun birinci yılında kendisiyle yapılan görüşmede, Mustafa Kemal
Paşa’nın Anadolu’ya geçip orada milletin
fikirlerini ve duygularını yoklamak, imkânları görmek suretiyle ülke kaynaklarını öğrenmek istediğini Mustafa Kemal Paşa’nın
kendi ifadesiyle tekrarlar. Mustafa Kemal
Paşa, Samsun’a çıktıktan sonra anlamıştır ki
millet de, tıpkı kendisi gibi “istiklâl”ini korumak azmindedir. Milletini de kendisiyle aynı
düşüncede gören önder iftihar etmektedir.
Yahya Kemal, “bu sözleri dikkatle okuyanlar yumurta mı tavuktan çıktı? Tavuk
mu yumurtadan? Düşünür dururlar” diye
devam eder. Bir milletin oluşma devresinde fertler kendilerini bir sembolde, Yahya
Kemal’in kullandığı kelimeyle “timsal”de
görürler.
Anadolu “arslan” kesilmiştir. Bunun sebebi, bitti, tükendi sanılan Anadolu’nun
beklediği adamı, yani önderini bulmasıdır.
Yahya Kemal, o güne kadar kimsenin Türk
milletini tanımadığını belirterek, “Mustafa
Kemal Paşa’nın asıl dehası Samsun’a çıktığı günden itibaren Türk milletinin istiklal
iddiasında olduğunu sezişindedir” der.4
Bu meclis Türk yazarları tarafından saygı
ile anılır. Demokrasi geleneğine sahip ülke
mensuplarında da Meclis saygı uyandırmakla birlikte, imparatorluktaki azınlıkların birleşmeleri ve yabancı devletlerin
4
5
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himayelerine sığınarak, Türkü yok etme
sevdasına düştüklerini görmek istemeyen
ecnebi gözlemciler, meclisin oluşumunu
yadırgarlar. Bunlardan Amerikalı bir asker
olan Robert Dunn, bir makalesinde, mecliste hıristiyanların temsil edilmemesini
bir eksiklik olarak belirtir. Bu günlerde,
bazı istisnalar dışında, batının güçlü devletlerini arkalarında hisseden azınlıklar,
Türkü yok etme savaşında, düşmanla birliktirler. Amerikalı gözlemci, bu gerçeği bir
asker olmasına ve Ermenilerin yaptıklarını
yakından bilmesine rağmen, farkına varmaz görünür.5
Birinci Büyük Millet Meclisi gönüllerde
taht kurmuştur. Meclis millî meselelerde
son derece hassastır. O kadar ki, kendi kuruluşunu da borçlu olduğu, meclis başkanına bile karşı geldiği zamanlar olur. Ona
vereceği yetkileri de uzun uzadıya tartışır.
Bunları, o günün şartları içine yerleştirmeden anlamak güçtür. Bütün millet yok
edilmenin eşiğinde iken, Sakarya Savaşı
öncesi, Meclisin Mustafa Kemal Paşa’ya
olağanüstü yetkiler vermede tereddüt
etmesini, bugünün ışığında haklı görmek
biraz zordur. Fakat bu yazıları değerlendirirken o günlerin heyecanı, endişesi içinde,
son ümidi yok etme korkusunun yaşandığını da unutmamak gerekir. Meclis zabıtları heyecan ile okunan birer roman tefrikası
gibidir. Hayal ve yaratma gücüne sahip sanatkarlarımız, bu zabıtlardan bir gün Türk
milletinin yeniden var oluş destanını olduğu kadar, trajedilerini de çıkaracaklardır.
Bütün bu tartışmaları bir bakıma haksız
görürken, bir bakıma da her şeyin tartışıldığı, ikna gücü ile haklı tarafın iş başında
tutulduğu ve zafere ulaşıldığını görmek, ülkemizde demokrasinin geleceği bakımından sağlam bir başlangıç oluşturmaktadır.

Eğil Dağlar, İstanbul 1966, s, 116-118.
Robert Dunn, “The key to India and Egypt” World’s Work, c. 44, Mayıs 1922, s. 57-67.
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Yıllardır özlenen demokratik teamül, milletin varolma mücadelesiyle beraber
yerleşmektedir. Hem de meclis, millî
sembolün koruyuculuğundadır.
Türk yazarlarının Meclis ile ilgili yazıları
üzerinde kısaca durarak, ilk açılışı, önemli oturumlar ve millî irade ile millî timsal
(sembol) kavramlarının nasıl birleştiklerini
gözden geçirelim.
Meclisin açılmasıyla ilgili yazılarda şahısların izlenimleri büyük bir canlılıkla yansıtılmıştır. Bunlardan heyecan tonu en yüksek olanı Yunus Nadi’ninkidir. Yunus Nadi
hatıralarında bu bölüme, meclisin açıldığı
günün “Ankara’nın geçirdiği” muhteşem
günlerden biri olduğunu belirterek başlar.
Millet o gün sanki, talihinin temeli olarak
yeni bir “teşekkülün doğmak üzere bulunduğunun” farkındadır.
Bir bayram sabahı gibi herkes sabahtan
dışarı çıkmıştır. “Kadın erkek, çoluk çocuk,
haline göre herkes allı güllü en güzel urbalarını giyerek Hacıbayram Camii ile Büyük Millet Meclisi olarak kullanılacak olan
binaya kadar, her tarafı bütün sokakları,
bütün arsaları, bazan damlarının tepelerine kadar bütün binaları doldurmak üzere” her tarafı kaplamışlardı. Bu kalabalığın
içinde yerli ve yabancılar vardır, herkes bu
çevreye sıkışmaya çalışır “fakat mümkün
olmadığı için” taşar. Görünüş, birbirini takip
eden gel gitleri ve dalgalarıyla heyecan verici bir canlılık taşır.
Bin, binbeşyüz kişiyi içine alabilecek büyüklükteki Hacıbayram Camii’nde yer
kapmak için erkenden gidenler olmuştur.
“Öyle ki Mustafa Kemal ile arkadaşlarına
yer bulmak” için zorluk çekilmiştir. Yunus
Nadi, o gün kılınan namazın sadece bir
cuma namazı olmadığının halk tarafından
6
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anlaşıldığını belirtir. O namaz, dini bir görevin yerine getirilmesinden çok, millî beraberliği ve dayanışmayı göstermektedir.
Camide kucak kucağa olanlar, hür yaşam
iradelerini bütün dünyaya böylece haykırmaktadırlar. Yunus Nadi bu ibadet dolayısıyla, o gün, Ankara’nın başka camilerinde
cuma namazı kılınmadığını sanır. Zira herkes Hacıbayram’dadır. Bugün için “yaptıkları muhakkak ibadetlerin en yükseği idi.
Bu kadar vicdan idraki ile yapılan ibadet,
hakikaten nadir görülür bir şeydi” diyen
Yunus Nadi, sonra Meclis’e kadar cemaatin yürüyüşünü tasvir eder. Kalabalık içinde “Mustafa Kemal Paşa ve mebuslar’’ın
meclise gitmek için adeta insan kütlesini
yarmak zorunda kaldıklarını belirtir. Herkes gitmek istemektedir. Yürümekten ziyade dalga dalga ilerleyen halk, millet davasında beraber olduklarını gösterirler.
Sinop mebusu Şeref Bey’in açtığı Meclis
oturumunda, önce Mustafa Kemal Paşa kısa
bir konuşma yapar, encümenler kurulur.
“Türk Cumhuriyeti’nin temeli atılmıştır”.
Meclis dolayısıyla, artık bütün dünyaya
karşı “Ankara da bir hayat merkezidir”, Türkiye’nin dayanağı ve kıblesidir.6
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde aynı gün
“Tarihi bir vaka: Büyük Millet Meclisi” başlığıyla çıkan yazıda, Ankara’nın bu olağanüstü gününden bahsedilirken, “hârikalarla
dolu olan tarihimizde, milletin yaşama kabiliyetini isbat edici delillerin belki en yükseği” olarak, Meclisin açılması anılır. Milletimiz, bu uzun tarihinde zor günler geçirmiş,
fakat her zorluğu “akıllara hayret verecek
yeni bir hayatın temelleri ve binaları takip”
etmiştir. Yok oldu sanılan milletimiz, yeniden kalkınmış ve yükselmiştir. Yazının en
ilgi çekici kısmı, millî şuurun, bu gibi günler-

Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah
Uçman), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 189-193.

de yaşama iradesini kullanmak maksadıyla, şahlandığını belirten paragrafıdır. Millet
fertlerinin var olmak maksadıyla yaptıkları,
şahısların “kalb” veya “kafa”larından değil,
“belki uzun bir tarihin” oluşturduğu manevi
millî şahsiyetten kaynaklanmaktadır.7
Meclis hakkındaki yazıların çoğunda kurum ile şahısların ve milletin birleştirildiği
görülür. Acaba halk temsilcileriyle görüşebilmekte midir? Halk ile temsilcilerinin temasına dair ilgi çekici yazılardan biri Çandar
köyünden gelen Ömer Ağa’nın Ankara’da
İzzet Ulvi ile yaptığı görüşmeden bahseden
röportajıdır. Ömer Ağa, köyünden, geçmiş
tecrübelerinden söz ettikten sonra, Ankara’ya niye geldiği sorusuna şu cevabı verir:
“Sürüne sürüne Millet Meclisini görmeğe geldim. Acaba korlar mı? Mustafa Kemal Paşa’yı da göreceğim. Düşündüklerimi söyleyeceğim. Mustafa Kemal Paşa işi
sıkı tuttu. Onun sayesinde gün görüyoruz.
Bana vatan lazım”.8
Ömer Ağa’nın Mustafa Kemal Paşa ile görüşüp görüşmediğini, meclise gidip gitmediğini bilmiyoruz ama, mebusların, halktan
kişilerin, meclis başkanı ile rahatça konuştuklarını biliyoruz. Buna dair çok canlı bir izlenim, Ahmet Emin Yalman’a aittir.
Malta dönüşü, Vakit gazetesinin muhabiri
olarak Ankara’ya giden ve Mustafa Kemal
Paşa ile uzun bir röportaj yapan Ahmet
Emin halktan bir temsilcinin Mustafa Kemal
Paşa ile “Ankara mebusu sıfatıyla” görüşme
isteğinin nasıl kabul edildiğini ve kendisinin
bu sahneyi, hayranlıkla seyrettiğini anlatır.
Hiç sıkılganlık göstermeden, Paşa’nın gösterdiği yere oturan, verilen kahve ve sigarayı
alarak “mantıkla ve serbestçe” söz söyleyen
bu şahsı, Ahmet Emin, ne söylediğini tam
7
8
9

anlamadan bir “sevimli manzara” olarak
seyreder: “Bir kanapenin bir tarafında Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan
oturuyor, iki kat eğilmiş not alıyor, ara sıra
sualler soruyor, cevaplar veriyordu”. Başkumandanın karşısındaki halkın temsilcisi serbestçe sigarasını ve kahvesini içerek
yolsuzlukları anlatıyor, halk ve ülke yararına
süratle yapılması gereken işleri kendi açısından gösteriyordu. Bu sahne gerçekten çok
manalıdır. Halk ile idarecinin (icra) birleştiğini göstermektedir.9
Aynı hatıralarında, “Birinci Büyük Millet
Meclisi müzakerelerini dinlemek büyük bir
zevkti” diyen Ahmet Emin Yalman’ın demokratik mekanizmanın bu işleyiş şekline
duyduğu hayranlık sebepsiz değildir. O,
demokrasinin işleyişini Amerika’da görmüş
ve doktorasını da orada yapmıştı.
Meclisin açılışından sonra bu konuda görüşlerini dile getirenler, meclis çalışmalarının kendilerinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatanların yazıları pek çoktur.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İsmail Habib
Sevük, Yahya Kemal Beyatlı’nın yazılarında
biz, birçok manalı sahne ve yorumla karşılaşırız ki, bunlar eserlerin tarihi değerine bir
de o devreler hakkında yazılacak yeni eserleri besleyecek kaynak özelliğini kazandırır.
Millî irade kavramı Meclis’te tecelli etmiştir, oradan bütün ülkeye yayılmaktadır ve
devrin basını bu konuyu geniş olarak işler. Millî irade her şeyin üstündedir. Meclis
ve hükumet sadece millî emellere bağlıdır. Daha meclis teşekkül etmeden Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanmış
olan “İrade-i milliye’nin kuvveti, mahiyeti”
adlı yazıda, çok ateşli bir dil ile, Anadolu’da
başlamış olan teşkilatlanmayı zayıflatma-

Hâkimiyet-i Milliye, nr, 24, 23 Nisan 1336/1920.
Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah
Uçman) Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s, 189-193. s, 514-517.
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ya uğraşanlara şöyle denmektedir: “Millet,
bugün bütün ümidini kendi teşkilatına ve
bu teşkilatını vücuda getirmek suretiyle,
ruh ve vicdanına” derinden sinmiş ve hâkim olmuş “vatanperverlere” bağlamıştır.
Bundan dolayı da hiç bir kabine, hiç bir siyaset ve hiç bir manevra millî emeller dışında iş göremez. Millî birliğin, ülke şeref
ve istiklâlinin ve toprak bütünlüğünün toplandığı esaslara bağlılık her vatanperverin
görevidir. Bunlara katılmayan “haindir”. Yazı
çok çarpıcı olan şu cümle ile devam eder:
“Ve dünyanın her tarafında hainler ekalliyettir”. Bu hain azınlığın düşmanlarla işbirliği etmesi, onların yabancı güce dayandığını gösterir. Millet bunu bildiği için, sadece
kendi “fedakârlığına” güvenmektedir. Millî
iradenin kuvveti de bu fedakârlıktadır:
“İşte irade-i milliyenin kuvveti bu mahiyet-i
fedakaranesindedir”.10
Meclis faaliyetine devam ettikçe, zaferler
kazanıldıkça, bu heyecan daha da artacaktır. 1922 de yazdığı bir yazıda Ahmet
Hidayet, Mustafa Kemal Paşa’yı ilk defa
Meclis’te dinleyeceği gün, Meclis’e girmek
isteyen kalabalık dolayısıyla alınan tedbirleri anlatır ve bir milletvekilinin kalabalıkla
ilgili şu latifesini nakleder: “Azizim, izdihama bak, asillerimiz gelmiş, biz vekillere artık ihtiyaç kalmadı. Kalk gidelim”11
İsmail Habib de Meclisin yıldönümü
dolayısıyla yazdığı bir yazıda, salondaki
kalabalığı anlatır. Meclis başkanını iyice
görmek istemektedir. Salonun koridora
açılan kapısı hizasındaki kanepenin üstüne
çıkarak, hem salonu hem de Mustafa
Kemal Paşa’yı görür. 12
Yakup Kadri de 26 Ağustos 1921’de yazdığı “Büyük Millet Meclisi” adlı yazısında 300
mebusun oluşturduğu heyetten söz eder
10
11
12
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ve onların “müşterek psikolojileri” üzerinde
durarak şunları yazar:
“Müşterek psikoloji diyorum, zira bu heyeti meydana getiren üyeler ayrı ayrı ele
alınacak, ayrı ayrı incelenip, tahlil edilecek
olursa, insanda bu şuranın fikri ve manevi
kıymetine dair, pek eksik bir intiba edinmiş
oluruz. Hiç kimse iddia edemez ki, bugün
Ankara’da mebus ünvanını taşıyan kişiler,
milletin en aydın, en seçkin ve en çok ilim
ve dirayet sahibi şahıslarını temsil ediyor.
Bunların çoğu doğrudan doğruya halktan
çıkmış basit, mütevazi kimselerdir. Hüsnüniyetlerinden, milliyet ve imanlarına aşırı
bağlılıklarından başka, bir faziletleri yoktur.
Hatta bazıları Türkeli’ni baştan başa ilahi
bir ateşle tutuşturan mefkûrenin enginliğini ve azametini tamamiyle kavrayamayacak derecede dardırlar.”
Bundan dolayı Meclis henüz Avrupa parlamentolarına göre düzenlenememiştir.
Bu meclis öncekilere hiç benzemez. Üyeleri sadece milli davamızı kazanmak emelindedir. Bunun dışında onları birbirlerine
bağlayan bir fikir veya prensip birliği yoktur. Onlar ‘’hiç değilse doğrudan doğruya
bu duyguları olduğu gibi temsil edebilecek
üstünlükte”dirler. Onlar konuşurken, “Anadolu halkının sesi hep bir araya toplanıp”,
“tek bir hançereden çıkmakta” imiş tesirini
yapmaktadır. “Diyebilirim ki, hiçbir memlekette, hiçbir çağda, vekil, müvekkiline bu
derece yakın olmamış ve hiçbir demokrasi
bu kadar demokratik bir manzara arzetmemiştir. Bu bakımdan, Büyük Millet Meclisi
milletin bütün emellerine, arzularına, irade
ve mefkûresine, hatta günün hadiselerinden doğma heyecanlarına en sadık bir akis
bulmaktadır. Verdiği kararların çoğu bizim
bildiğimiz manada siyasî ve ilmî kıymetten
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mahrumdur. Fakat, Türkün, hele Anadolu
Türkünün en büyük, en tabii bir hissi olan
‹sağduyu› sayesinde bu kararların çoğu,
daima pek isabetli ve tam zamanında
alınmaktan geri” kalmamaktadır.
Bu meclis son savaşlardan sonra, “halkın
vicdanı gibi ve halkın vicdanı ile beraber
harekete geçen, coşan, Büyük Millet Meclisi’nin günlerce ve hatta gecelerce devam
eden gizli ve açık celselerinden sonra, Reis
Mustafa Kemal Paşa’yı bütün Anadolu ordularına başkumandan seçişi”, bu tür, “sağduyu” ile verilmiş kararlardandır.
Bu seçim, halkı coşturur, herkese yepyeni
bir ümit verir: “Bütün sinirlere bu taze kuvveti veren Büyük Millet Meclisi’dir. Orası
mücadelemizin bu zor devresinde bana,
ilk defa olarak millî irademizin bir kaynağı
halinde göründü. Gerçi bu kaynak o derece duru ve arı değildir ama muhakkak suyu
gür ve çağıltılı bir kaynaktır” ve “bu haliyle
bu meclis son derecede demokratiktir”.13
Mustafa Kemal Paşa’yı “millî sembol” olarak ilk niteleyen Yahya Kemal, onun hakkında birçok yazılar yazmıştır. “Onun sesi”
adlı yazısında Mustafa Kemal Paşa’nın bir
nutkunun üzerinde bıraktığı tesiri anlatırken “millî hareketin şimdiye kadar gösterdiği en büyük meziyet siyasettir. Millî siyasetiyle dağılan gönülleri topladıktan sonra,
idari siyasetiyle intizam, mali siyasetiyle
geliri çıkarına uygun bir bütçe, askeri siyasetiyle yoktan ordular yarattı” der.14 Son
başarısını da dış siyasette Londra’da göstermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile, millî sembol olan Mustafa Kemal Paşa’nın beraber13
14
15
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liğini daha önce de belirttiğim gibi, Yahya
Kemal bir başka şairin, Abdülhak Hamid’in
bir mısraı ile ifade eder: “Akardı pâyine
mahşer-misâl bir millet”.
Gerçekten de biz, millî iradeyi temsil eden
Meclis ile; kendi iradesini ortaya koyduğu
gibi, millî iradeyi de icra eden Mustafa Kemal Paşa’yı birbirinden ayıramayız. Milletinin sembolü olan Mustafa Kemal Paşa,
millet varlığına dayanarak, onun yaşama
iradesini ortaya çıkaran ve ebediyete kadar
yaşatacak teşkilatı kurandır. Bundan dolayı, milletin en güç günlerinde millet, kurtuluşunu bu somutlaşmada bulacaktır.
23 Nisan’ın ilk defa bir çocuk haftası olarak
kutlanması dolayısıyla yazdığı “23 Nisan ve
Himaye-i Etfal” adlı yazısında, Ruşen Eşref
Ünaydın şöyle demektedir: Başlangıcımız
olan Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu
günü, vatanı korumak uğrunda canlarını
feda edenlerin çocuklarını anma günü
saymakla Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk
Esirgeme Kurumu) çok önemli ve manalı
bir harekette bulunmuştur. Zira böylece,
millet “kendi kulağına ilk kurtuluş nidalarının geldiği bugünü şenlikle yadederken,
Himaye-i Etfal onu, en yüksek millî servet
olan çocuklarını düşünmeye davet” etmektedir. Millet gözlerini geleceğin “ümit
ve emel” kaynağına çevirmektedir. Meclisin ilk açılışı gününü çocuk bayramı haline getirmekle şunu demek istemektedir:
“23 Nisan’ın ebedileşmesini dilersen, onun
mânâsını senden sonrakilere de naklet.
Öyle yap ki, her yıl daha çoğalmış Türkler, o
manzaradan ibret alsınlar.” Yazar, bunun bir
gelenek haline gelmesini, bütün nesillerin
millî iradenin mânâsını daha çocukluktan
itibaren anlamalarını diler.15

a.e., s. 629-631, Yukardaki metin Ergenekon’dan alınmıştır, 1964, s, 7-77.
a.e., s. 497-500.
Milliyet, 26 Nisan 1929.

Mustafa Kemal Atatürk Meclis Törenlerine Katılıyor

O devrin kalemlerinden, Meclis hakkında
daha pek çok heyecan dolu yazı çıkmıştır.
Fakat meclisler, sadece uyandırdıkları heyecanla değil, sağladıkları güven ile devam
ederler ve saygı uyandırırlar. İlk Büyük Millet Meclisi hem heyecan uyandırmış hem
de güven vererek, o müstesna günlerin
unutulmaz bir anıtı olarak kalmıştır.
Büyük Millet Meclisi ve hükûmeti faaliyetlerine devam ederken bir devlet durumundadır. Bu devletin resmi adı, başarı kazandıktan, kendisini ispat ettikten sonra,
29 Ekim 1923 tarihinde konacaktır. Nasıl
ki eski Türkler, çocuklarına bir kahramanlık yaparak kendilerini göstermeden ad
koymazlarsa, garip bir tesadüf, belki de

kollektif gayrişuurun bir tecellisi olarak,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, meclisin
açılmasıyla fiilen kurulduğu halde adı yoktur. Bu dönem adeta devletimizin çocukluk
dönemidir. O çocukluk günlerinde ise pek
büyük işler başarılmış, millet şuuru uyandığı
gibi, vatan kurtarılmış, millî birlik sağlanmış
ve demokratik temel atılmıştır. Bu değerler,
her Türkün, küçük yaştan itibaren öğrenmesi gereken değerlerdir. Onun için millî
hâkimiyetimizin başlangıcı olan 23 Nisan
tarihinin, 1929’dan itibaren çocuk bayramı
olarak kutlanmasında, geleceğin idarecileri
ve büyükleri olacak çocukları millî hâkimiyet
kavramına ve geleneğine alıştırma bayramı
saymak da, en doğru hareket olmuştur.
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Milli Egemenlik İlkesinin
Kabulü ve Gelişimi*
Erdoğan TEZİÇ

Konumuz milli egemenlik; ancak egemenliğin milli olmasından önce, egemenlik nedir? Kısaca bunun üzerinde
durmak gerekiyor.
Egemenlik kavramı öyle pek yaşlı bir
kavram değil, genç sayılır. Gençliği de
devletle birlikte başlıyor; devlet de öyle
eski bir kavram değil, her ne kadar tarih
kitaplarında eski devletlerden sözediIir,
bunlardan örnekler verilir, birbirleriyle
mücadeleleri anlatılırsa da, kamu hukukunda devlet dediğimiz siyasi örgüt 16
ncı yüzyılın ürünüdür. Egemenlik kavramı da bu yüzyılda ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü bugün kullandığımız bir deyimle “Milli Devlet” 16 ncı yüzyılda Batı
Avrupa’daki yapı değişikliğinin ürünüdür.
Artık feodal dönemden merkezi kuruluşlara doğru geçilir; çünkü daha önce
“Site devletleri” ya da “Feodal devlet*

ler” dediğimiz, sınırları belli olmayan,
yurttaşları belli olmayan merkez dışı
örgütlerdi; ama bu yapı değişikliği, ticaret yoluyla gelişen bir tabakanın, sınıfın belirmesi, milli pazarın kurulma
ihtiyacı devlet dediğimiz merkezi örgütü zorunlu kılmaya başladı. İşte, bu
zorunluluk üstün emretme gücünü,
kural koyma gücünün kimde olacağı
sorusunu ortaya çıkarır. Böyle olunca da bir egemen güç aranır ve bunun
meşruiyeti; yani yaygın ortak inançlara cevap vermesi sorunu beraberinde
gündeme gelir.
Egemenliğin kimde olacağı, kimin tarafından kullanılacağı çeşitli düşünürler
tarafından teorilerle açıklanır, bunların
bir kısmı tanrısal kökenli ya da ilahi temele dayanan görüşler olarak bilinir. Bir süre sonra da aydınlanma çağı

İlk yayım yeri: Erdoğan Teziç, “Milli Egemenlik İlkesinin Kabulü ve Gelişimi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi: Milli Egemenlik İlkesinin Kabulü ve
Gelişimi Paneli, 5 Mayıs 1986, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No: 21, ss. 10-21.
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dönemi içinde akli temele oturtulmaya çalışılır. Yalnız bir noktayı belirtelim;
niçin 16 ncı yüzyıl devlet ve egemenlik
kavramını beraberinde gündeme getiriyor; çünkü 16 ncı yüzyıl daha kısa
bir süre önce başka bir olayı bize
hatırlatır, o da Rönesans. Rönesans,
artık körükörüne inanan insan değil;
ama düşünen insanı ortaya çıkarmıştır, aklıyla sorunlara çözüm arayan,
akıl yoluyla yönetimde ortaya konacak
kuralları saptama, Rönesans’ın bir ürünüdür. Onun için, Rönesans’ın hemen
sonrasında bilimdeki gelişmeler, sosyal
gelişmeler, iktidarın meşruiyetini de akılcı yoldan açıklamaya çalışır.
Bu konuda egemenliğin meşruiyeti ya
da kaynağı konusunda laik planda iki
görüş beliriyor; egemenliğin halkta olduğu -bu kısa zaman dilimi içinde çok
kısaca özetliyorum- bir kısmı da egemenliğin millette olduğu görüşünü savunuyor. Egemenliğin halkta olmasının
temsilcisi olarak hepinizin hatırlayacağı
Jean Jacques Rousseau akla gelir. Egemenliğin millete ait olduğu denince de
hemen 1789 Fransız Devrimi akla gelir.
Tabii Jean Jacques Rousseau’yu Fransız Devriminden soyutlamak, koparmak
mümkün değil; ama bu görüşler zaman içinde anayasa belgelerine de yansır. Jean Jacques Rousseau der ki “Egemen güç halktır” belli bir toplumda, belli
bir dönemde yaşayan insanların toplamı; yani her birey o yaşadığı devlet içinde egemenliğin bir payına sahip. 100 bin
kişilik bir devlette herkes yüzbinde birin
sahibi ve egemen gücün kendini belirlemesi, iradesini açıklaması da kanunla
olur. Binaenaleyh, kanun da genel iradenin ifadesidir ve Jean Jacques Rousseau
savunduğu görüşleriyle mutlak demokrasi yanlısı olarak gözüküyor; der ki

208 | 209

“Yüzde 51 her şeydir, yüzde 49 buna katılmıyorsa yanılmış farzedilir” bu genel
irade, milli irade kavramı - birazdan belki üzerinde daha ayrıntılı durma imkanı
olacak- günümüze değin kullanılagelen
bir kavram; ama özü nedir? Bütün o ilk
dönemde söylendiği biçimini korumuş
mudur? O ayrı bir sorun tabii.
Buna karşılık Fransız Devrimini yapan
öncü güç -ki “Burjuvazi” olarak nitelendirilen orta tabaka- egemenliğin bütün
bir millete ait olduğunu ve bu millet de
tek tek bireylerin toplamı değil; ama
bir bütün oluşturduğu, bir sentez oluşturduğu ve bireylerin üstünde bir varlık
kazandığını ortaya koyar. Niçin bu farklı
görüşler o tarihte belirir? Çünkü, egemenliğin halkta ya da millette olduğunu
söylediğimiz zaman, bunun nasıl kullanılacağı sorunu vardır, hangi araçlarla kullanılacağı, egemenliği kim ifade edecek?
İşte burada, halk egemenliğini savunan
Rousseau der ki “Egemenlik, halk egemenliği temsil edilemez” bireyler nasıl
egemenliğin her payına sahipse, kanun
yapmada da bireylerin katılmasıyla olur;
yani bugünkü söyleyişle doğrudan yönetim biçimi ya da demokratik biçimi
öngörür. Sonra der ki, “Eğer çok kalabalık bir devletse, herkesin bir araya gelip
kanun yapma imkanı yoksa temsilciye
gerek olabilir” ama temsilci burada kanunu yapan değil, kanunu hazırlayan bir
kuruldur ve bunun görevi de kendisine
seçmenlerin verdiği talimat çevresinde
ya da sundukları istekler doğrultusunda
olur. Binaenaleyh, temsilciyi beğenmediğin zaman -kendisini seçenler- onu görevinden de alabilirler ki, biz buna kamu
hukukunda “Emredici vekar” diyoruz;
temsilcinin beğenilmediği, hoşlanılmadığı durumda görevinden alınması ve yine
bu anlayışta, halk egemenliği anlayışında,

temsilci geldiği bölgenin temsilcisidir;
bütün bir devletin değil, bütün bir ülkenin temsilcisi değil, o bölgenin temsilcisi
olarak görevini yapar. Buna karşılık milli
egemenlik teorisini savunanlar; madem
ki millet kendisini oluşturan bireylerin
üstünde ayrı bir varlık kazanmıştır, bu
bakımdan da ayrı bir varlık olunca onun
iradesini belirleme ancak temsil yoluyla
olabilir; millet bir araya gelip kendi iradesini açıklayamaz; ancak temsilcileri aracılığıyla açıklayabilir. Temsilciler, belli bir
bölgenin temsilcisi değil; ama bütün bir
ulusun temsilcisidir. Ortaya çıkışı, her iki
egemenlik anlayışının, belli dönemde, 17
nci 18 inci yüzyılda ortaya konuş biçiminde bu farklılıklar vardır.
Bir başka farklılık, milli egemenlik görüşünü savunanlar derler ki, “Artık egemen güç -yani başkasından emir almaksızın emir veren güç- kendi iradesini
açıklarken herhangi bir kayıtla, koşulla
bağlı değildir” çünkü egemenlik, bizatihi
egemen güç herhangi bir kayıtla, şartla bağlı olmadığı için onun iradesinin
açıklanması da bir kayıtla, bir şartla
bağlı değildir ve parlamentoya gelen
temsilci kendisini seçenler tarafından
azledilemez. Niye azledilemez? Çünkü o
ulusal çıkarları temsil etmek için gelmiştir, bu faaliyetini sürdürdüğü sürece bağımsız olmalıdır, dokunulmaz olmalıdır,
parlamentoda söylediği sözlerden dolayı da herhangi bir zan altında olmamalıdır. Böylece, bizim bugün sözünü
ettiğimiz milli egemenlik kavramı 1789
Fransız ihtilalinde, ilk yansımasını da
1791 Fransız Anayasasındadır; yalnız
o zaman bu milli egemenlik görüşünü
savunanlar derler ki, egemen iradenin
oluşabilmesi için bireyler arasında bazı
sınırlamalar yapılabilir; çünkü seçme
faaliyeti bir kamu hizmetidir. Seçme

bir kamu hizmeti olunca da bunu yapacak olanlarda bazı niteliklerin aranması gerekir; parası pulu olanlar ancak
veya belli eğitim görmüş olanlar seçme faaliyetini yerine getirebilir; çünkü
devlete başka bir biçimde, şuurlu bir
biçimde bunlar bağlıdırlar, en iyi görevi
bunlar yaparlar.
Diğer bir örnek, o zamanki 1791 Fransız Anayasasında “Aktif vatandaş” “Pasif vatandaş” diye bir ayırım yapılmış.
Aslında, burada çok ince bir biçimde
-o dönemin koşulları içinde- milli egemenlik teorisini savunanlar, kendi öncülüğünü yaptığı hareketin içine başkalarının katılmasını, halk yığınlarından
gelen taleplerin sızmasını önlemek isterken, öte yandan da monarşinin ve
imtiyazlı sınıfın, aristokrasinin imtiyazlarını ortadan kaldırmışlardır; bundan
böyle, iktidarların kaynağı doğrudan
halktan gelecektir; ancak dikkati çeken bir nokta vardır, milli egemenliği
savunanlar monarşiye tamamen karşı
bir tutum almazlar. Milli egemenlik anlayışı içinde dahi monarşik bir yönetimin olabileceğini savunurlar; derler ki,
kral da bir temsilcidir, temsil muhakkak seçimi gerektirmez; seçim vardır;
ama bütün temsili organlar seçimle
olmayabilir. Örneğin: Monark seçimle gelmemiş olsa dahi yine bir temsil
görevi üstlenmektedir ve 1791 Anayasasında tipik bir değişiklik yapılır, artık
kral (monark) Fransa’nın değil; fakat
Fransızların kralıdır demiştir. Böylece,
bölünmez bir bütün olarak egemenlik,
eski rejimdeki kralın tacından alınıp,
milletine başına oturtulmuştur; ama
egemenliğin monarktan alınıp milletin
başına konması, özünde hiçbir şeyi değiştirmez, yine egemenlik ideolojik bir
kavramdır, hukuk ötesi bir kavramdır
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-sınırlı değil çünkü- bir şey değiştirmez, özünde mutlak niteliği vardır ve
parlamentonun yaptığı işlemler ulusal
iradenin ifadesi olarak kanun biçimine
dönüştüğü zaman da, bunda da bu işleri denetleyecek herhangi bir mekanizma da yoktur.
Tarihsel gelişim içinde çok hızlı, biraz
nanfigüratif bir resim çizer gibi getirdiğim bu tablo başlangıçta kıta Avrupa’sında monarşilerin tasfiyesini ve
halk iradesinden kaynaklanan dalların
oluşmasını sağlayacaktır. Nitekim, Napolyon harpleri sırasında da milliyetçilik akımlarının kıta Avrupa’sında yayılması, monarşilerin tasfiyesi ve halk
iradesine, millet iradesine dayanan
iktidarların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Tabii, bunun bir başka anlamı
daha var. O zaman, egemenlik içeride bütün bir ulusa ait olunca, bunun
dış yansıması da bağımsızlık olarak
belirir. Devletler dışta artık hukuk
planında birbirine eşit egemen varlıklar olarak belirir; ama dikkat edilirse, egemenlik bu dönemlerde 18
ve 19 uncu yüzyıldaki anlamı içinde
herhangi bir kayıtla bağlı olmayan
mutlak niteliktedir; ama hukukun ve
özellikle de kamu hukukunun pek
çok kavramı gibi, egemenlik de bu
özelliğini, bu mutlak, salt niteliğini
koruyamayacaktır, sürdüremeyecektir; çünkü artık gerek iç yönetimdeki
değişmeler, gerekse dış ilişkilerdeki
değişmeler egemenliğin bu mutlak
niteliğini bir süre sonra törpülemeye
başlayacaktır; ama değişmeyen nokta, saltanatların tasfiye edilmesidir,
demokratik bir düzene geçişin adımlarının başlamasıdır.
Hemen söyleyeyim, egemenliğin millete ait olmasıyla bir hukuk devletine geçilmiş değildir. 1789 Devrimi ile

Fransa’da olsa olsa ancak bir kanun
devletine geçilmiştir; çünkü kanunu,
kanun denen işlemi denetleyen, kontrol eden ne kamuoyundan gelen bir
tepki, demokratik bir ortam; ne de
bugün anladığımız anlamda Anayasa
Mahkemesi henüz gündemde yoktur;
ama egemenlik kavramının bu mutlak,
salt niteliği, seçmenlerin bir kamu hizmeti yaparcasına oy hakkından bazılarının mahrum edilmesi uzun süre aynı
özelliğini koruyamayacaktır. Bir defa,
genel oy için yapılan mücadele (Batı’da)
yeni güçlerin belirmesiyle, sanayileşmenin ortaya çıkardığı yığınlarla genel oy için
iktidar mücadelesi bir yandan seçmeyi
kamu görevi olmaktan çıkarıp hak niteliğine getirirken; yani bireyin isteği herhangi bir kayıtlamaya bağlı olmaksızın
kullanabileceği bir hak haline gelirken;
öte yandan da, artık egemenliğin hukuk
vasfını kullanması sorunu gündeme gelecektir. Egemenliğin aidiyeti kayıtsız
şartsız ulustadır; ama onun kullanılması
belli kurallar çerçevesi içinde olacaktır
ki, anayasacılık hareketlerinin temelinde
yatan, iktidarı hukukla bağlamaktır. Böyle olunca hem yasama organı işlemlerinden dolayı denetlenecek, hem de faaliyetlerini daha üstte yer alan bir Anayasa
içinde yerine getirecektir.
Şimdi İngiltere’ye bakıyoruz, İngiltere milli
egemenlik kavramıyla falan böyle aşina
olmuş bir devlet değil. Bir İngiliz’e “Sizde
ulusal irade nasıl tecelli ediyor?” deseniz,
belki şaşırır; ulusal irade kavramı yabancıdır, orada başka bir gelişmeye bağlıdır; çok
uzun bir zaman dilimine yayılan tedrici bir
gelişmeye, parlamentonun üstünlüğüne
gelmiştir. Ulusal egemenlik aşamalarından geçmeden ve bugün de monarşidir.
İngiltere monarşik bir ülkedir; ama üstelik liberal demokratik bir ülkedir Hatta demokratik olmaktan öteye İngiltere
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aslında liberal bir ülkedir. İsviçre için demokratik bir ülke diyebiliriz; ama İngiltere için “Liberal demokratik” deriz. Niye?
Çünkü seçimle gelmeyen Meclis vardır
İngiltere’de, Lordlar Kamarası babadan
oğula miras yoluyla geliyor. Monarşi babadan oğula miras yoluyla geçiyor. Seçimle gelen Avam Kamarası var; ama İngiltere’de milli egemenlik yok, onun için
de İngiltere istisnai bir gelişmenin ürünü;
öyle ki, bugün şekli anlamda Anayasası
olmayan bir ülke, maddi anlamda bir anayasası var, bunlar teamüller biçiminde, bir
kısmı da belgelere geçirilmiş; ama pragmatik bir felsefeden kaynaklanıyor İngiliz
siyasal sistemi, deney üzerine yaşanmış,
yaşananlar, elde edilenler sonradan belgelere aktarılmış, böyle bir özellik taşıyor ve deniyor ki, parlamento her şeyi
yapar; ama gerçekten de öyle mi’? öyle
değil, Montesquieu’nün söylediği bir söz
de, “Güçler arasındaki denge” İngiltere’de
oluşurken tamamen liberal bir çerçevede
oluşmaya başlamıştır. Yine Montesquieu’nün sözü ile İngiltere’de başınızdaki
saç teli kadar düşmanınız olsa yine kendinizi huzur içinde, güven içinde hissedersiniz. Nedir peki bu güveni sağlayan?
Kamuoyu oluşması, zaman zaman ağırlığını ortaya koyabilmesidir. Parlamento
bugün istediği kanunu çıkarır; ama kural
olarak çıkaramaz; çünkü kazanılmış birtakım hakları, hürriyetleri, elde edilmişleri ve birtakım kayıtlamalar gündeme
geldiği gün, daha kanunlaşmadan parlamento gruplarıyla, baskı gruplarıyla, kamuoyuyla etkisini ortaya koyarak, bugün
Anayasa Mahkemesinin yapacağı denetimden daha değişik, daha etkili bir denetimi yapabilmektedir.
Egemenlik kavramının bu kısa açıklamasından sonra, günümüz anayasacılığındaki yeri ne anlama gelmiştir, özellikle
1961 ve 1982 anayasalarında artık salt
nitelikte bir egemenlik anlayışı görülmüyor. Sonra bugün “Milli irade” diye
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kullandığımız sözcük var. Seçim yapıldığı zaman, “Milli irade tecelli etti.” Acaba
öyle mi? Bunların cevaplarını da açık seçik ortaya koymak lazım. Seçimlerde
milli irade tecelli etmez. Ne tecelli eder
pekiyi? “Milli irade tecelli eder” diyoruz.
Bu nereden geliyor? Şuradan geliyor:
Bir defa Rousseau’cu anlayışın izleri var.
Rousseau, “Kanun genel iradenin bir ifadesidir” dediği zaman, bütün halkın iradesi olarak belirler. Yüzde 51 de olsa,
yüzde 49 yanılmıştır, binaenaleyh bu irade yüzde yüz iradedir.
Sonra, bizim siyasi hayatımızda da -partisiz bir dönemde- parlamento ile ulus
iradesi arasında bir özdeşlik kılınmıştır.
Çünkü saltanatın tasfiye edilmesiyle en
yüce güç olan millet iradesinin ortaya
konduğu, anayasal belgelere geçirildiği bir dönemde, iktidarın, daha doğrusu parlamento işlemi olan kanunun bir
kayıtla bağlı olması düşünülemezdi. O
dönem için en büyük yenilik, artık yasamanın asli bir güç haline gelmesiydi.
Bu da başlı başına bir güvenlik ortamının oluşması için yeterli sayılmaktaydı;
ama çok partili siyasi hayata girdikten
sonra milli irade dediğimiz, aslında seçimlerde ortaya çıkan milli irade değil, fakat bir çoğunluğun ifadesidir ki,
muhterem, rahmetli hocam Ali Fuat
Başgil’in de söylediği gibi, “En büyük
tehlikelerde milli irade varsayılan kavramın arkasına sığınarak, parlamentoda çoğunluğu elde tutanların, kendisini
bütün ulusun iradesi gibi görerek, bir
yığın antidemokratik düzenlemeleri
yapabilmeye sahip olmasıdır.” Aslında
milli irade bu değildir, milli irade iktidar-muhalefet çoğunluğunun bir bütünü olarak dikkate alınmak gerekir
ve eğer seçimlerde bir irade tecelli ediyorsa, bu olsa olsa çoğunluğun iradesinin tecelli etmesi biçiminde yorumlanmalıdır, o şekilde anlaşılmalıdır.

Meclis-i Mebûsan Üyeleri, İngiltere Seyahatleri Esnasında
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Millî Egemenlik ve Temsili*
Kemal DAL

I. GENEL OLARAK
A. Egemenlik Kavramı
Egemenlik (souverameti) öteden beri tartışılagelmiş bir kavramdır. Dilimizde hâkimiyet, hükümranlık deyimleri zaman zaman
egemenlik deyimi ile eş anlamda kullanılmaktadır.
Hâkimiyet, daha çok, devletin ülke ve milleti üzerindeki otoritesini, yukardan aşağıya doğru, duruma hâkim ve sahip olmasını
anlatır. Hükümranlık ise Arapça ve Farsca
eklerden yapılmış (Arapça hükm, Farsca-rân’dan) hüküm ve saltanat süren anlamında, idare edenlerin hüküm ve saltanatını anlatır.
Egemenlik dilimize sonradan kazandırılmış
bir kelimedir. Bir toplumun bağımsız olarak, kendi kendine hareket etmesini, karar
almasını, kimseden emir ve kumanda almadan kendi işlerini yürütebilmesini, kendi
kendine yeterliliğini anlatmada daha yerinde bir terim olarak tutunmuştur.

Millî egemenlik, bir milletin bağımsız olarak kendi kendine karar verip hareket
etmesi ve hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, kendi yönetimini kendisinin tayin
etmesi demektir. Yani bir millet kaderini
tayinde, kendi gücü ile, bağımsız olarak iç
ve dış engelleri aşarak, kendi kaderini ve
kendi siyasi düzenini kurma gücüne sahip
ise, o millet egemendir. Böyle bir milletin
bu işleri yapmadaki üstün gücüne millî
egemenlik denir.
B. Egemenliğin Gelişmesi
1) Egemenliğin Teokratik İzahı: Egemenliği
teokratik açıdan izah edenler, bütün güç
ve kuvvetin Allah’tan kaynaklandığını kabul
etmektedirler. Bu, bütün gücün ilahi kudrete, Allah’a ait olduğu esasıdır. Bu düşünce
ve inanç, ilk çağlardan beri süregelmiştir.
Değişik aşamalarda değişik şekillerde açıklaması yapılmışsa da, esasında egemenlik
hep ilahi kudrete aittir denmiştir. İlahi kudret, egemenliği, ya kendisi insanlar hayrına
kullanmıştır ya da kendi vekilleri vasıtasıyla
kullandırmıştır.1

*

İlk yayım yeri: Kemal Dal, “Millî Egemenlik ve Temsili”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, 1985, ss. 97-109. Bu makalenin tekrar
yayımlanmasına izin veren Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne teşekkür ederiz.

1

Bertrand de Fouvenel, Du Pouv-Oir, Hachette, Paris 1972, s. 40-45. Georges Burdeau, Droit Constitutionnel Et lnstitutions Poliques, Librairie
generale de Droit et dejurisprudenec, Paris 1976, s. 123. Jacques Ellul, Histoire des Institutions, T. Second, s. 160, 163, 229, 277, 299.
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İlahi hâkimiyet kavramı üzerinde fazla durmayacağız. Bugün yerini toplum hâkimiyetine bırakmıştır. İlahi egemenliğe göre
meydana getirilen devlet düzeni, teokrasi
ismini alır.
2) Egemenliğin Demokratik İzahı: Egemenliğin
ilahi kudrete ait olarak ortaya konması, bu
kavramın gelişmesinde ilk aşamadır. İlahi
kudretin temsilcisi olarak, onun egemenliğini kullananların, giderek bunu, insanların yararına kullanabilmek için elinde bulundurduklarını ileri sürdükleri görülüyor.2
Hatta St. Thomas d’Aquin, idare edenlerin
2
3
4
5
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demokratik şekilde halk tarafından seçimi
yolunu da açık tutuyor.3 Bu düşünceler 14.
asırda Padua’l Marcile tarafından daha net
bir şekilde anlatılmıştır. Yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerektiğini ve
yasama yetkisinin halka ait olduğunu, ilk
defa bu düşünür söylemiştir.4
Millî egemenlik fikrinin doğuşu bu başlangıçlardan sonra 18. asırda hızlanmıştır.
Bunda Fransız düşünürü J.J. Rousseau’nun
büyük rolünü burada belirtmek gerekir.5
18. Asır Fransa’sında J.J. Rousseau’nun
oluşturduğu sosyal anlaşma ile meyda-

a.g.e., (Thomas d’Anquin’in fikirleri, s. 149. St. Thomas d’Aquin’in demokratik egemenliğe istikamet gösteren düşünceleri için bkz. Michel
Curtis, The Great Pubitical Theories, Volum ı., s. 187.)
G. Mosca G. Bouthaul, Histoire des Doctrines Politiques, Bibliotheque Payot, Paris 1965, s. 65.
a.g.e., s. 71.
İnsan ilkel olarak tabii hayatta yaşarken devlet düzenine geçmiştir. Bu, kişinin ferdi iradesini topluma devretmek suretiyle, toplum iradesini
oluşturacak bir sosyal anlaşma oluşturuyor. Toplum iradesinin oluşmasında sosyal mukavelenin tarafları olan fertler, eşit olarak iradelerini
topluma devrederek katkıda bulunmaktadırlar. Herkesin eşit katılmasından oluşan toplum iradesi, meydana gelen devlet düzeninde
hukuken ve meşru olarak en güçlü iradedir. Kanun koymak bu iradeye aittir diyordu Paussean.

na getirdiği müşterek irade, 1789 Fransız
İhtilali’nden sonra, millet iradesi, millî irade ismini almıştır. 1789 Fransız İhtilali, J.J.
Rousseau’nun sosyal anlaşması ile oluşturduğu toplumu millet haline dönüştürmüştür. Bunda Fransız düşünürü Sieyes’in
önemli rolü vardır. Fransız Yasama Meclisi’ne (Etats-Generaux) Tiers-Etat dediği
toplum kesiminin katılması ve kanunların
yapılmasında söz sahibi olmaları, millet denen toplum kompozisyonunun oluşmasını
sağlamıştır. Böylece fertlerin teker teker
katkıda bulunduğu toplum, millet olmuştur. Bunların iradelerinin birleşmesinden
oluşan toplum iradesi de, millet iradesi-milli irade ismini almıştır. Bu irade bütün
millet fertlerinin katkısı ile oluştuğu için
onlara kendisini kabul ettirmiş en meşru
hukuki güç ve irade olarak kabul edilmiştir. Meşru hükûmet ve kanun buna dayanmıştır. Bütün bunları yapabilen millete de
egemen millet denmiştir. Bu irade aynı zamanda millet egemenliği ismi ile anılmıştır.
Bu milli egemenlik kavramına reaksiyon
olarak, bir de halk egemenliği kavramı geliştirilmiştir. Millet egemenliği, fertlerin ayrı
kişiliğe sahip olmadan bir bütünü tamamlaması ve bütün fertlerin üstünde bir tüzel
kişilik oluşturmasıdır.
Halk bir toplumdur. Bir toplumda fertler
birbirine eşit ve her biri ayrı bir kişidir. Kendisini oluşturan fertler bu toplum içinde kişiliklerini korurlar, aynen J.J. Rousseau’nun
toplum iradesi gibi bir iradeyi oluştururlar,
fakat kendi iradelerini de kaybetmezler.6

6
7
8
9

C. Milli Egemenliğin Sonuçları
Egemenlik milletindir, bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez ve devredilemez.7 Bu
niteliklere sahip olan egemenliğin yegâne
sahibi millettir. Milletin bütün fertleri, birbirine kaynaşmış bir tüzel kişiliktir. Ancak
böyle bir toplum kompozisyonu, bu özellikleri gösteren bir egemenliğe sahip olabilir. Egemenlik doğrudan kullanılamadığı
için seçim yolu ile temsilcilerin yetkisi haline dönüştürülebilir.8
D. Egemenlik ve İktidar
İktidar, devletin siyasî iktidarı, devlet iktidarı, devlet idaresi, hükûmet etme deyimleriyle anlatılmaktadır. Devletin siyası iktidarı, devlet içinde emir ve kumanda etme
gücü, kural koyma yetkisi olarak da ifade
edilmiştir. Devleti idare etmek ve iktidarı
yönetmek için, onu biçimleyip idare edenlerin onu bir güç olarak ortaya koyması,
egemenliğin sahibine aittir. O halde, devlet
iktidarı için, egemenliğin sahibinden kaynaklanan, devlet idare etme gücü ve kuvveti denebilir. Bu güç ve kuvvet ile idare
edenler emirler verir, kurallar koyar.
Devlet iktidarının egemenlikten kaynaklanan gücünü, anayasa ortaya çıkarır. Anayasa, egemenliğin sahibinin gücünü kanalize
eder, onu bir devlet gücü ve kuvveti şeklinde ortaya çıkarır. İktidar devamlı olarak
devletindir. İktidarı harekete geçiren idare
edenlerdir. Bunlar değişebilirler. Bu, egemenliğin sahibinin rızasıyla olur.
Devlet iktidarı, kanun koyuculuğunu egemenlikten alan bir güç ve kuvvet olduğu
için, bütün güçlerin ve kuvvetlerin üstünde
bir otorite olarak görünür. Devletin kurallarını uygular uymayanları uydurur. 9

Millet, halk, milli egemenlik, halk egemenliği kavramları için bkz. Facques Maritain I, Homme et L’Etat, s. 4, 23, 26 vd.
1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi 3. maddesi.
Andre Hauriou etJean Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris 1980, s. 373.
Bülent Nuri Esen, Anayasa Hukuku’nun Genel Esasları, s. 183. Tarık Zafer Tunaya, Siyası Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul 1969,
s. 314 vd. G. Burdeau, Droit Constitutionnel et lnstitution Politique, Paris 1976, s. 129 vd.
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E. Egemenliğin Temsili
1) Temsilin Gerekliliği
Doğrudan demokrasi ancak antik devirde ve az nüfuslu toplumlarda uygulanabilmektedir. Bugün, milyonlarca insandan
meydana gelen milletlerin bir meydanda
toplanarak egemenliğini kullanması, karar
alması, kanun çıkarması mümkün değildir.
Milletler sahip oldukları egemenliği direkt
olarak kullanamazlar. Bu sebepten kendilerine temsilci bulmak yolu ile egemenliği
kullanmak zorundadırlar. O halde temsil,
egemenliğin vaz geçilmez bir vasıtasıdır.
Millet, kendi egemenliğini kendisi kullanamadığı için onu yapabilecek nitelikte kimselere havale etmektedir. Böylece temsil
bir taraftan vaz geçilmez bir vasıtadır bir
taraftan da mantıkidir.10
2) Temsilin Aracı, Seçim
Egemenliğin temsili, seçim yolu ile sağlanır.
Seçim, egemenliğin sahibinin kabul ettiği
anayasa ile meydana getirdiği devlet düzeninde, iktidarın kim tarafından kullanılacağını tesbit eder. Bu bir çeşit tercihtir. Bu
tercih, millet denen tüzel kişiliğe sahip insan kümesinin, iradesini ortaya çıkaran bir
usuldür. Bu tercihi, seçmen olma hakkına
sahip olanların hepsi oy kullanarak yerine
getirir. Seçim, anayasada devlet iktidarını
elde etmenin yolu olarak gösterildiği için,
ancak bu yolla devlet iktidarına gelinebilir.
Seçim yolu ile milletin temsilcisi olma, seçilene devlet gücünün geçmesini sağlar.

ki; temsilcinin aldığı karar, yaptığı iş ve kullandığı oy, sanki millet tarafından alınmış
karar gibi hukuki hüküm ve sonuç doğurur.
Temsil, milli bir temsildir. Seçmen, oy vermek suretiyle temsilci olacak kimseyi seçerken bir ön talimat vermez. Seçilenler hiçbir
şekilde kendisini seçenlere hesap vermek
zorunda değildir. Seçmenlere devlet iktidarının devri, geçici bir zaman içindir.11
4) Temsilin Çağdaş Gelişmesi
Temsil, çağımızda politik etkilerle değişmektedir. Temsilci seçimlerde, seçmenin
oyları ile ortaya koyduğu kamuoyunu parlamentoda yansıtmak ve bundan çıkan
parlamento kompozisyonunu oluşturmak
için temsil görevi yapar.12 Ama temsilci seçilen kimsenin, kendisi ve partisi de bir taraftan konuşma, toplantı ve programlarıyla kamu oyunu etkiler. Seçmenle, seçilen
arasında tek yönlü bir ilişki yoktur, karşılıklı
etkileşim vardır.
Günümüzde seçmen, milli iradenin oluşmasında partiye ve programa önem vermektedir. Böylece seçmen topluluğunun
karşısında, değişik fikir ve düşünceleri savunan kadrolardan oluşmuş partiler vardır.
Seçmen, temsilci için oy kullanırken iktidarı kullanacak parti seçimini de yapmış
olmaktadır. Günümüzde, temsili sistemde
tam anlaşılamayan birçok konu vardır:
a) Milleti tek tek milletvekilleri mi, siyası
partiler mi yoksa parlamento mu temsil
etmektedir?
b) Seçim, temsilciyi tesbit etmenin tek
yolu mudur?

3) Temsilin Karakteri

c) Değişik kategorilerin temsili, millî temsil
yerine geçebilir mi veya coğrafi bölgelerin
temsili, millî temsile ulaşmada bir yol mudur?

Egemenliğin sahibi olan millet, seçim yolu
ile temsilcisine o şekilde temsil yetkisi verir

Bütün bu problemler henüz kesin bir çözüme ulaşmamıştır.

10 Monterquieu Esprit des Lois L. XI. 6; Duverger, lnstitution Politiques et Droit Constitutionnel Presse unt. de France, Paris 1970, s. 99 vd.
11 G. Burdeau, Droit Constitutionnel et Institution Politique, Paris 1976, s. 131. vd.; Duverger, Institution Politiques et Droit Constitutionnel
Presse unt de France, Paris 1970, s. 96- ıo8. Marcel Prelot, Institution Politiques et Droit Constitutionnel Paris, Dalloz 1972, s. 82 vd.;
Andre Hauriou et Jean Qicquel, Droit Coustitutionnel et Institution Politiques, s. 233-237.; Jacques Cadart, Institution Politiques et Droit
Constitutionnel, c. ı, s. 174-181.
12 Duverger, Droit Constitutionnel et Institution Politique, Paris 1976, s. ıo4.
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F. Temsil ve Siyasi Parti Olayı
Siyasî parti, belli bir fikir ve düşüncenin iktidara gelmesiyle, bir devlet politikası olarak uygulanması için meydana getirilen insan grubu ve bunları düzenleyen örgüttür.
Liberal batı demokrasilerinde, bir ülkede,
siyasî yarışmada en az iki parti varsa rejim
demokratik kabul edilir. İki veya daha fazla siyasî parti yoksa, siyasî partiden beklenen rol sağlanamaz. Bugün hiçbir liberal
demokratik rejim, siyasî partiler olmadan
işleyemez. Partiler kamu oyu oluşmasında, seçmenlerin ve seçilenlerin kadrolaşmasında önemli rol oynarlar. Bu suretle
partiler seçmenle, seçilenler ve temsilciler
arasında devamlı aracılık yapar. Seçmenle,
adayın birbirine yaklaşmasını ve anlaşmasını sağlar. Parti, aynı zamanda seçilmiş
olan temsilcilerin parlamentoda kadrolaşmalarını, grup kurmalarını sağlar.13
G. Temsil ve Parlamento
Bugün parlamento liberal demokrasinin
sembolü olmuştur. Kökeni monarşik olmakla beraber, millet iradesine dayanan
demokratik bir yönetimde karar organı
olarak demokratik sisteme çok iyi uyum
sağlamıştır. Parlamento, Orta Çağ’da ve
daha sonraki büyük monarşilerde tayinle
kurulmuştur. Giderek monarşinin bir kısım yetkilerine sahip çıkarak güçlenmiş ve
seçim yolu ile kurulmaya başlamıştır. Parlamento, 18. asrın sonlarında ve 19. asırda giderek güçlenmiş, yasama ve yürütme yetkisini kendisinde toplayarak güçlü
olma yoluna gitmiştir.
1) Parlamentolar, bugün genellikle seçim
yolu ile kurulurlar. Milletin oyları ile seçtiği
kişiler milletvekili olarak parlamento üyeliğine seçilirler. Böylece parlamenterler
milletin temsilcisidirler. Bütün parlamen-

to üyelerini parlamentoda toplamak onun
tüzel kişiliğini oluşturur.
2) Parlamento bağımsız olmalıdır. Parlamento bağımlı olduğu zaman görevini yapamaz, bağımsızlığı onun simgesidir. Parlamento demokrasinin, bağımsızlığın ve
milli egemenliğin temsilcisidir.
Parlamentonun bağımsızlığı, emir ve baskı
altında olmadan, kendi gündemini kendisinin hazırlaması ve serbestçe karar vermesidir. Toplanma ve kapanmada hiç kimseye
bağlı olmamasıdır. Özellikle yürütme ve
yargı güçleriyle, yargı organları karşısında
bağımsız olabilmelidir. Bunun için de parlamento üyelerinin seçimle belirlenmesi
gerekir. Görevden alınmaları söz konusu
olmamalıdır. Parlamenterlerin yasama
dokunulmazlığının olmasıyla, hiçbir baskı
altında kalmadan serbestçe konuşmaları
ve serbestçe oy kullanmaları, parlamento
bağımsızlığının önemli unsurudur.
3) Parlamento, milletin temsilcisi olarak
görev yapar. Anayasa ile kendisine verilmiş
olan yetki alanı içinde aldığı kararlar, çıkardığı kanunlar ile yasamaya ait yetkisini kullanır. Bütçe kanununu kabul eder. Hükûmetin yaptığı işleri ve kararları denetler.
Bu konularla ilgili olarak hükûmete sorular sorar, araştırmalar yaptırır, sorumluların yüce divana sevkine karar verir, olağan
üstü hallerde gerekli tedbirlerin alınması
için hükûmete yetkiler verir. Parlamento,
milleti temsilen muhalefet yapanları da
bünyesinde bulundurur. Toplumdaki değişik grupların yararlarının dile getirilmesi
için muhalefet yapılmasını, hukuki ve meşru yollarla parlamento kendi bünyesinde
işletir.14

13 a.g.e., s. 120 vd.; Jacques Cadart, a.g.e., c. ı, s. 255-254, Hachette, la Science Politiques, Paris 1972, s. 351.
14 Duverger, Institution Politiques et Droit Constitutionnel Presse unt. de France, Paris 1970, s. 163 vd.; Jacque Cadart, Institution
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Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliye (1919)

II. TÜRKİYE’DE MİLLİ
EGEMENLİK VE TEMSİLİ
A. Türkiye’de Milli Egemenliğin Doğuşu
Osmanlı Devleti, kuruluşundan yıkılışına
kadar şeri hükümleri uygulamıştır. Bu devletin egemenlik sorunu, teokratik şekilde
düzenlenmiştir. Bu düzenleme önceleri,
Kuranı Kerim’deki hükümlere göre olmuştur. 1876’dan itibaren meşruti bir devlet
kurulmuştur. Egemenlik yine ilahi kudrete
aittir ve bunu yer yüzünde Osmanlı hanedanından gelen halife sultan kullanmaktadır. Bu durum çıkarılan Kanuni Esası
ile meşruti hale gelmiştir. Bu durum millî
mücadeleye kadar devam etmiştir. Kanuni Esasi’nin yürürlüğe girdiği 1876’dan
itibaren, Osmanlı Devleti’nde hakim olan
düşünce, meşrutiyet düşüncesidir. Bu düşünceye göre, padişahın saltanatı, Anaya-

sa’dan kaynaklanmaktadır. Millet iradesine
pek önem verilmemektedir. Meşrutiyet
fikri, kendi seyrinde gelişmeye bırakılsaydı,
Osmanlı Devleti belki bir süre sonra parlamenter monarşiye doğru yönelebilirdi.
Nitekim İkinci Meşrutiyet böyle bir sistemi
getirmişti. Fakat bu sürekli olmamıştır.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı
Devleti’nin içindeki Türkten gayri unsurların hepsi ayrılmış, Türk unsuru, tek olarak
ve kendi kaderiyle başbaşa kalmıştı. Türkler için artık meşruti düşünceyi savunmanın hiçbir anlamı yoktu. Çünkü padişahlık
bütün İslam unsurlarının ve diğerlerinin
birlik sembolü idi. Bu durumu öteden beri
iyi izleyen Mustafa Kemal, hâkimiyeti milliye fikrini ortaya çıkarmıştır. Mustafa Kemal Paşa Amasya Tamimi’nde, “Milletin
istiklalini yine milletin azim ve kararı kur-

Politiques et Droit Constitutionnel, c. ı, s. 329 vd. Hachette, La Science Politiques, s. 30, 348.
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taracaktır”15 derken, millet hâkimiyetini ve
onun ortaya çıkış şekli olan milli iradeyi,
kurtuluş için en başta gelen faktör olarak
ele almıştır.

hükmü, Türk milletinin milli mücadelede
bütün dünyaya kabul ettirdiği kendi bağımsızlığının, yaşama azminin, birlik ve beraberliğinin, devlet kurma gücünün simgesidir.

Millî irade ve hâkimiyeti milliye düşüncelerini, artık Millî Mücadelenin her safhasında görüyoruz. Erzurum Kongresi ve Sivas
Kongresi kararlarında da aynı milli irade ve
milli egemenlik düşüncesini görmekteyiz.

B. Türkiye’de Milli Egemenliğin Temsili

Siyasi iktidarın millet iradesine dayanması
esası (Er. ve Sivas Kong. mad. 8) kabul edilmişti.16 Mustafa Kemal’in önderliğinde hâkimiyet-i milliye, irade-i milliye kongrelerde
benimsenmiş, millet hâkimiyetinin temsili
için, ilk TBMM kuruluşuna gidilmiştir.
TBMM, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ve kendisinin de tek temsilcisi
olduğunu kararlaştırmıştır. Böylece millet
egemenliği Türk milletinde aşama aşama
ilerleyerek bir millet gücü olarak yoğunlaşmış, merkezileşmiş, onu temsil eden bir
mecliste toplanmıştır. Artık milleti temsil
eden organ, onun adına en üstün organdır.
Bunun için TBMM’den üstün hiçbir organ
mevcut değildir. Millî egemenliğin bir millet
gücü olarak bu kadar bilinçli ve şuurlu bir
şekilde oluşumu hiçbir millette böylesine
güçlü olarak ortaya çıkmamıştır.
Türk milleti, kendi egemenliğinin sahibi
olduğunu, milli mücadelede, iç ve dış düşmanların işgal ve saldırılarını yene yene
ortaya koymuştur. ‘’Türk milletindir’’ hükmü, Türk milletinin Milli Mücadelede bütün dünyaya Devleti’nde göstermiştir. Bu
düzenlemeyi yapan 1921 Anayasa’sının 1.
maddesi, 1924 Anayasa’sının 3. maddesi,
1961 Anayasa’sının 4. maddesi ve 1982
Anayasa’sının 6. maddelerinde yer alan:
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

1) Osmanlı Devleti, 1876 Kanuni Esasi’yi
kabul ederek, bir anayasalı devlet oldu, fakat egemenlik yine ilahi nitelikte padişah
tarafından kullanılıyordu. Bir yasama organı kurulmuştu. Bu yasama organı (Meclis-i
Umumi), iki meclisli bir yasama organı idi.
Meclislerden biri, Heyet-i Mebûsan, seçim
yolu ile kurulmuştu. İkinci meclis, Heyet-i
Ayan ise padişahın tayin ettiği kimselerden
oluşuyordu. 1876 Kanun-ı Esasi’de, seçim yolu ile kurulmuş bir meclis olmasına
rağmen, vatandaşların seçme ve seçilme
haklarından bahsedilmemiştir. Ancak 71.
madde: “Heyeti Mebûsan üyesinin her biri
kendini seçen dairenin ayrıca vekili olmayıp umum Osmanlıların vekili durumundadır”; 66. madde: “Emri intihap, reyi hafi
kaidesi üzerine müessestir. Suret-i icrası,
kanunu mahsusu ile tayin olunur” der. Bu
hükümlerle, Anayasa’da siyasi hürriyetlere,
özellikle seçme ve seçilme hürriyetine yer
verilmiş olduğu şeklinde kabul edilse bile,
bunun yorumlanması ve ne olduğu kanuna
bırakılmıştır.17 Denilebilir ki Kanun-ı Esasiye göre Heyet-i Mebûsan üyeleri nasıl
seçilmiş olurlarsa olsunlar, Osmanlı toplumunu temsil ediyorlardı. Fakat Meclis için
aynı şeyi söylemek zordur. Meclis bağımsız
değildi. Padişahın iradesini yansıtmaktaydı. Meşrutiyet gibi 2. Meşrutiyet’te de aynı
durumu görmek mümkündür.
2) Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile yeni bir
dönem başlamıştır. Seçim Kanunu aynı

15 Kemal Atatürk, Nutuk, c. III, Maarif Basımevi, İstanbul 1960, s. 915-916.
16 Server Feridun, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul 1962, s. 34-35.
17 Talimat-ı Muvakkate.
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kalmakla beraber, ilk defa milletin temsil
edildiği bir meclis, 1920’nin 23 Nisan’ında toplanmıştır. Meşrutiyet dönemindeki
vergi ödeyenlerin seçme hakkına sahip olmaları hükmü kaldırılmıştı. 1923, Cumhuriyet’in ilanından sonra, seçmen yaşı 18’e
indirilmiş; 1934 de yapılan yeni bir düzenleme ile seçimler genelleştirilerek, kadınlara da seçme ve seçilme hakkı tanınmış
ve aynı yıl seçmen yaşı 22’ye çıkarılmıştır.
1930 yıllarında çok partili hayata geçiş için
deneme yapılmış fakat başarılı olunamamıştır. İlk önce 20.000 kişiye bir milletvekili seçilirken, 1935 lerden itibaren 40.000
kişiye bir milletvekili esası uygulanmıştır.
Bu durum 1946 ya kadar sürmüştür.
3) Çok Partili Dönemde Temsil
1945’de çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Siyasi partilerin kurulması serbest
olmuştur. 1946 da ilk defa Türkiye’de ikiden fazla siyasi partinin seçime girdiğini
görüyoruz. Seçimlere tek dereceli seçim
usulü getirilmiş ve çoğunluk sistemi devam etmiştir. 1946’da ilk defa muhalefet,
halkı, iktidar partisinin savunduğu fikirlerden farklı fikirlerle uyarmaya başlamış, siyasi hayata bir canlılık gelmiş, haberleşme
ve basında gelişme yolu daha açık olmaya
başlamıştır.
1950’de seçim, hâkim teminatı altında
yapılmıştır. Türk milleti, tarihinde ilk defa
kendi oyları ile iktidar partisini değiştirmiştir. Yine, kamu oyu yaratmada bir aşama
olarak, partilerin radyoda konuşma hakları sağlanmıştır. 1950’deki bu gelişmelere rağmen, 1960 ihtilaline kadar milletin
temsilci seçmesinde pek ilerleme kaydedilmemiş hatta bazı gerilemeler olmuştur.
Seçim sisteminde, seçmen yaşında önemli
bir değişiklik olmamıştır.
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4) 1961 Anayasası:
Türkiye’de temsil sisteminin yaygınlaşması
ve milleti temsilinin değişik fikir ve düşüncelere yansıması, 1961 Anayasası’nın kabul edilmesinden sonra olmuştur.
a) 1961 Anayasası ile yasama organı
TBMM, iki meclisli bir yasama organı
olmuştur.
b) Anayasa’daki her çeşit haklar, Anayasa
teminatına kavuşmuştur. Kanunların Anayasa’ya uygunluğu, Anayasa Mahkemesi
güvencesine kavuşmuştur.
c) Sosyal devlet ilkesi gelmiş, sosyal haklar ile toplumun çeşitli kesimleri arasında,
sosyal ve ekonomik denge sağlama amacı,
devletin görevleri arasına girmiştir.
d) Siyasi haklar, Anayasa’da ayrı bir bölümde düzenlenmiş, siyasi partiler vazgeçilmezlik kazanmıştır. Böylece çoğulcu
demokrasi tam olarak kabul edilmiştir.
Seçmen yaşı, Anayasa’dan çıkarılarak kanuna bırakılmış, bu yaş 21 olarak kabul
edilmiştir. İlk defa nisbi seçim sistemi kabul edilmiştir. Bunların sonunda 1961 seçimlerine katılma oranının % 81.41 olduğunu görüyoruz. 1961 Anayasası ile gelen
bu değişikliklerden sonra Türkiye’de siyasi
hayat çok canlanmış, temsil yaygınlaşmıştır. Bu durum, partilerin ve fraksiyonların
çoğalmasına doğru yönelmiştir.
Türk milleti 1961-65 arası TBMM’de 4
parti ile; 1965-1969 arası 7 parti ile; 19691973 dönemi 9 parti ile; 1973-1977 dönemi 8 siyasi grupla temsil edilmiştir. Bunun
sonunda da istikrarsız hükûmetler dönemi
başlamıştır.
1971 Anayasa değişikliği bu temsilin yaygınlığında bir değişiklik yapmamış, yalnız
Anayasa Mahkemesi iki siyasi partinin temelli kapanmasına karar vermiştir.

1968 den bu yana başlayan olaylarda, bazı
sendika ve derneklerin siyasi partiler gibi
politikaya girdiğini, fikir ve düşüncelerini
meclis dışı faaliyet ve kanlı olaylarla sürdürdüğünü görüyoruz.
Hele 1974’den sonra bazı partilerin Anayasa Mahkemesi’nce kapanmasından sonra sendika ve derneklerin bunların yerini
doldurmak çabasıyla hatta olaylı ve kanlı
olarak eyleme geçmeleri sonucunu doğurmuştur. Anarşi ve terör ortamı içinde, 12
Eylül 1980 harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri idareye el koymuştur.
1961 Anayasası’nın uygulandığı dönemde,
millî iradeyi temsil için mevzuat ideal denecek şekilde mükemmel hazırlanmıştı.
Fakat bu ideal düzen Türk insanının, Türk
milletinin kendisini güvende göreceği bir
düzen değildi. Bütün bu gelişmeler sonucu
a) Çeşitli dernekler, sendikalar, mesleki
kuruluşlar, kamu kuruluşları topyekûn politika yapmaya başlamışlar; siyasi partiler
ise politika yapamaz hale gelmişlerdi.
b) Politika giderek, ferdin ve siyasî partilerin uğraşı olmaktan çıkarılmış, çeşitli siyasî
olmayan kuruluşların uğraşı haline gelmişti.
c) Toplumda ayrı ayrı her etnik grup, her kategorideki insan grubu, kendisinin temsil edilmesi sonucuna gidecek çatışmaya girmişti.
d) Her çeşit dernekler, sendikalar, partiler
devletin kuruluşlarında ayrı ayrı hâkimiyet
kurma yolu ile kendisini en güçlü kabul ettirmeyi denemişti.
e) Devletin organ ve kuruluşları arasında,
devletin amacına yönelik bağlantı kopmaya başlamıştı.
5) 1982 Anayasası ve Diğer Kanunlarla
Gelen Düzenlemede Millî Temsil ve TBMM

1982 Anayasası, esasında 1961 Anayasası’nın getirdiği parlamenter sistem, sosyal
devlet, Anayasa ve temel hak ve hürriyetler güvencesi, yargı bağımsızlığı gibi esasları korumuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir. Yine temsili sistemi kabul etmiştir. Milletvekilleri seçim ile seçilir. Milletvekilleri seçildikleri bölgenin değil bütün
milletin vekilidirler (Mad. 80).
Milletvekilleri Türk milleti adına TBMM’de
konuşur, oy kullanır, kanunların yapılmasına katılırlar. Türk milleti egemenliğini ancak Anayasa’da gösterilen organlar eliyle
kullanır (Mad. 6).
Türk milletini temsilen, onun seçtiği 400
milletvekilinden oluşan TBMM, Türk milleti adına yasama yetkisini kullanır.
TBMM’nin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanın başkanlığında kurulan Bakanlar
Kurulu, yürütme yetkisini kullanır.
Bağımsız mahkemelerde, Türk milleti adına yargı yetkisini kullanır. Türk milletinin
siyasi faaliyetlere katılmasını sağlama bakımından, siyasi haklar güvence altına alınmıştır.
Türk vatandaşları seçme, seçilme, bir siyasi partide veya tek başına siyasi faaliyette
bulunma hakkına sahiptirler. Siyasi parti
kurmak serbesttir.
Ancak 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’nda açık olmayan bir duruma açıklık getirmiş; kurulamayacak siyasi partileri de
belirtmiştir (Mad. 68). Sınıf ve zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan
siyasi partiler kurulamaz (Mad. 68 / 5).
Böylece komünist ve faşist diktatörlük, sınıf ve zümre esasını kurmak ve savunmak
isteyen partiler kurulamayacaktır.
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Anayasa bazı kimselerin parti kurmasını ve
partiye girmesini de yasaklamıştır.
Partiler, faaliyet bakımından da Anayasa ile
bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Partilerin yaptıkları işlerin Anayasa ve kanunlara
uygun olması gerekir. Bu bakımdan partiler
kadın kolu, gençlik kolu kuramazlar.
Partiler dernek, sendika, kamu kurum niteliğindeki mesleki kuruluş, kooperatif,
vakıf gibi kuruluşlarla birlikte, siyasi faaliyette bulunamazlar. Onlardan para yardımı alamazlar. Yabancı devletlerden, uluslar
arası kuruluşlardan, dernek ve gruplardan
da para yardımı alamazlar.
Siyasi partilerin, bu gibi durumlara uyup
uymaması, Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözetimi altına konmuştur.
Millî iradenin, temsilinin sağlanmasında,
seçme ve seçilme hakkında da bazı değişiklikler getirilmiştir. Seçmen yaşı 21 olarak Anayasa ile belirtilmiştir.
Bütün seçimler hâkim teminatı altına alınmıştır.
Seçimlerin yanında gerektiğinde halk oylaması da Anayasa kabulü ve değişikliği için
kabul edilmiştir.
Silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, ceza ve tevkif evinde tutuklu ve hükümlüler oy kullanamazlar.
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Seçilme yeterliliğinde de bazı yeni sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalar, suç işlemiş
olmasından veya kişinin devlet memuru
olması sebebiyle, istifa şartı aranması gibi
getirilen kısıtlamalardır.
Seçim bölgeleri yeniden düzenlenmiş, partiler, adaylar ve listelerle, seçmen vatandaşın birbirini iyi tanıması için, seçim çevreleri en fazla 7 milletvekili çıkaracak şekilde
daraltılmıştır. Seçim sistemi, liste esasına
dayanan, barajlı d’Hont sistemi olarak düzenlenmiştir. Bunda iki baraj getirilmiştir.
Biri genel bir, % 10 barajdır. Bu % 10 barajı aşamayan siyasi partilerin oyları hiçbir
seçim bölgesinde değerlendirmeye giremeyecektir. İkinci baraj her seçim çevresinde milletvekili seçilebilmek için gerekli
seçilme sayısıdır. Bu sayıyı aşamayan siyasi
partilerin oyları değerlendirmeye girmeyecektir.

Sonuç
Millî egemenlik ve temsilinde 1920’den
beri Türkiye epeyce yol almıştır. Milli egemenliğe dayanan, millî irade ile kurulan
demokratik temsili rejimin, Büyük Önder
Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından taviz vermeksizin yürümesini ve Türkiye için mutlu
yarınlar çizmesini temenni ederiz.

Âyan Meclisi
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Anayasa,
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Türkiye Esas Teşkilatı ve
Siyasi Rejimi*
Ali Fuad BAŞGİL

Türkiye Siyasi Teşkilatı Tarihçesi
Modern Türkiye, demokrasi esasına müstenit cumhurî bir devlettir. Türkiye’de bu
rejimin kurulması sadece bir hükümet
değişmesinden ibaret kalmamıştır; aynı
zamanda memleketin içtimai hayatında
geniş ve cezri bir inkılap devrinin de başlangıcı olmuştur. Millî hayatın, siyasî olduğu kadar, hukuki, iktisadî ve kültürel
temelleri değişmiş; eski Osmanlı İmparatorluğu enkazı üzerinde, bugün yeni bir
hayat ve devlet kurulmuştur.
Son on beş yıl içinde olup biten bu değişmeyi ifade için, bugünkü Türkiye’den bahsolunurken “Yeni Türkiye” yahut “Kemalist Türkiye” denilmektedir. Şu son tabir
ile Türk tarihine adını altınla yazan Kemal
Atatürk’ün, gerek İstiklal harpleri esnasında ve gerek bu harplerden sonra, memleketin mukadderatı üzerinde dâhice ifa
ettiği hizmetlere işaret edilmek isteniliyor.
*

Bugünkü Türkiyenin ana teşkilatını mütalaaya girişirken, adı geçen. İstiklal harplerinin memleket hayatında yaptığı tesirleri
ve Türkün kollektif psikolojisinde bıraktığı
derin izleri daima göz önünde tutmak lazımdır. Şüphe edilemez ki, bu harpler Türkiye siyasî ve sosyal tarihinin mühim dönemeçlerinden birini teşkil etmiş ve bugünkü
Türkiyenin oluşunda hem bir son, hem de
bir başlangıç noktası olmuştur. Osmanlı
devletinin, asırlar kaplayan hayatı bu harplerle sona ermemiş midir? Yeni Türkiye’nin
varlığı da yine bu harplerle başlamaz mı?
İşte vukuatın seyrini ve müsbet mantığını
takip ederek, biz de, aşağıdaki izahlarımızda, İstiklal harplerini hem maziye, hem de
bugüne doğru müşterek bir hareket noktası olacak ve Türkiye teşkilat tarihini bu
harplerden önce ve sonra olmak üzere iki
fasla ayıracağız.

İlk yayım yeri: Ali Fuad Başgil, “Türkiye Esas Teşkilatı ve Siyasi Rejimi”, Milletlerin Hukuki Hayatı. Hukuk İlmini Yayma Kurumu, İstanbul,
1939. ss. 35-61. Bu kitap bölümünün tekrar yayımlanmasına izin veren Yağmur Yayınevi’ne teşekkür ederiz.
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I
İstiklal Harplerinden Önceki
Teşkilat
(Osmanlı İmparatorluğu ve Siyasi Rejimi)

Bilindiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu’nun
uzun ve macera ile dolu hayatı, 1299’da
eski Selçuk devletinin mütevazi bir köşesine yerleşmekle başlar. Selçuk ve Bizans
imparatorluklarının mirası üzerinde durmadan hudutlarını genişleten devlet, Fatih
devrinde (1481 - 1551), hususile Kanunî
idaresinde (1520 - 1560) büyüklüğünün
en yüksek mertebesine erişmiş ve böylece bu topraklar üstünde cihan tarihinin en
azametli imparatorluklarından biri kurulmuştur. Kanunîden sonra, haddi zatında
ilk tohumları bu muhteşem padişahın son
yıllarında atılmak üzere, gittikçe açığa vuran ve son iki asırda hakiki bir felaket halini
alan bir gerileme başlamıştır. On sekizinci
asır nihayetlerinden itibaren bazı ıslahat
teşebbüslerine girişilmiş ise de bütün gayretler neticesiz kalmış, sanki meş’um bir
kader bu büyük imparatorluğu yıkılmaya
mahkûm etmiştir. Cihan harbi sonunda
Osmanlı ülkesi taksime uğramış ve İstiklal
harpleri ferdasında da bu devlet göçüp tarihe karışmıştır.
Altı asrı aşan bu uzun varlığında, Osmanlı
devletinin siyasi rejimini iki safhaya ayırarak mütalaa etmek mümkündür: Dini hükümdarlık, meşruti hükümdarlık.
Bu iki safhanın siyasi teşkilat esaslarını, gayet hulasa olarak, şöyle izah edebiliriz:
a. Dinî hükümdarlık Safhası
Bir kere Devlet, ırkı ve dinî muhtelif cemaatlerden mürekkeptir. Dinî cemaatler,
heyeti mecmuasıyla, müslümanlar ve, her
mezhepten, gayrimüslimler olmak üzere
iki gurup teşkil eder. Her gurup da, kendi

232 | 233

içinde, daha küçük birçok ırkî guruplar ihtiva etmektedir. Hulasa, Osmanlı devletinde
ne ırk, ne de din birliği yoktur.
Buna mukabil, Devlet hükmî şahsının resmen kabul ve takip ettiği bir din vardır: İslam. İslâmın bekasına ve büyüklüğüne hizmet etmek Osmanlı devletinde en yüksek
bir ideal teşkil eder. Bu ideale doğru yürümekle mükellef olanların başında Padişah
gelir ki, cismanî ve ruhanî, iki türlü kudret
ve salahiyetle münehhezdir. Ve, cismanî
kudret ve salahiyetlerine nisbetle Sultan,
ruhanî nüfuz ve kudretine nisbetle de Halife unvanı alır. Halife-sultanlık, en yaşlı
erkek evlada intikal etmek üzere, Osmanlı hanedanına aittir. Şu halde, hükümdar
hem Osmanlı devletinin şefi, hem de aynı
zamanda Halife sıfatıyla dünya müslümanlarının hamisi ve metbuudur. Devletin
siyasi hudutları az çok muayyendir. Fakat
devlet şefinin, Halife sıfatıyla, ruhanî nüfuz
ve kudretinin hudutları gayri muayyendir.
Bu nüfuz ve kudret, nerede olursa olsun ve
hangi bir devletin tâbiliği altında bulunursa bulunsun, yer yüzündeki bütün müslümanları ihata eder.
İslam dünyasının dinî ve siyasî en yüksek
metbuu olan Halife-sultanın, hemen hemen hudutsuz denilebilecek genişlikte,
salahiyetleri vardır. Bu salahiyetler üç şekil
alır: Onun, evvela, hiç iştirak kabul etmeyen ve bir veçhile taksimi kabil olmayan
bir salahiyeti vardır ki, tabirin en geniş manasıyla, hükümet etmektir. Halife - sultan
hâkimdir, hükümdardır ve devlet içinde
bütün salahiyetlerin yegâne kaynağıdır.
Bütün devlet memur ve makamları nüfuz
ve salahiyetlerini ondan alır; herkes vazife
ve salahiyetlerini onun namına ifa eder ve
ona karşı mes’ul olur. Kendisi ise, devlet işlerinden dolayı, yalnız Allah önünde mes’ul
ve Allah’a hesap vermekle mükelleftir.

Onun diğer bir salahiyeti de kazadır. Devlet içinde hatta bütün İslâm dünyasında
kaza hakkı. Halife sultana aittir. Hâkimler
bu hakkın ircasına ve istimaline, onun tarafından, sadece birer vekildir. Nihayet Halife
- sultanın islâm dinini himaye, islâm âlemini
sevk ve idare ve dinî merasime riyaset etmek gibi ruhanî ve yüksek vazife ve salahiyetleri vardır.
Halife-sultan bütün bu salahiyet ve kudretleri ilahı bir menbadan alır. Çünkü o
Peygamberin vekili, islâm kanunlarının ve
(sünneti seniyye)nin himayesini ve devamını temine memurdur. Binaenaleyh, ona
mutlak surette itaat lazımdır.
Yalnız şuna dikkat edilsin ki; Halife-sultan, kelimenin tam manasıyla, teşriî salahiyeti haiz sayılmaz. Çünkü, islâmın ebedî
kanunları vardır ki bunların başında Kur’an
gelir: Kur’an ruhanî ve cismanî hayatın ilâhî
düsturlarını ihtiva eden islâm aleminin en
üstün bir kanunudur. Hiç bir şey ve hiç bir
fiil, ebedî olarak tatbiki lâzım olan, bu üstün kanunun, dışında kalamaz. Halife - sultan, islâm dünyasının en yüksek metbuu
ve diyanetin hamisi olmak itibariyle, her
müslümandan önce ve her müslümandan
daha sıkı bir surette bu kanunlara riayet ve
hükümlerini tatbik ile mükelleftir.
Peygamber Kur’anın birçok hükümlerini gerek sözleri ve gerek fiilleriyle tefsir
ve tayin etmiştir. Vefatından sonra büyük
bir itina ile toplanıp birer mecelle şeklinde
tedvin edilen bu sözler ve fiiller-ki Hadis
adını alır- Kur’andan sonra hukukun ve fiil
ve münasebet kaidelerinin ikinci bir kaynağını teşkil eder. Hukukî bir meselenin halli
sureti bu iki mühim kaynaktan hiç birinde bulunmazsa, aynı bir devirde yaşamış
olan islâm ulemasının o mesele hakkındaki müttefik reyine müracaat olunur. Böyle bir reye de tesadüf olunmazsa, büyük

İslâm hukukçularının rey ve kıyaslarına ve
mevcut örf ve adetlere başvurulur. Bütün
bu vasıtalarla da mesele halledilemezse, o
zaman Halife - sultanın reyi ve içtihadıyla
amel olunur.
İşte meratip silsilesi üzere, İslâmî hukukun,
hususiyesi ve ammesi ile birlikte, menbaları bunlardır ki heyeti umumiyesi “şerait”
yani islâm kanunlarını vücude getirir. Halife
- sultan, hükümlerinde ve icraatında bu kanunlarla bağlı olmakla beraber, bunları tefsir etmek ve nassın sakit olduğu meseleler
hakkında içtihatta bulunmak hakkını haizdir ki bu hak dolayısıyla sultanın iradeleri
kanun hüküm ve kuvveti iktisap etmektedir. Şüphesiz, sultan şeriat dışında reyde ve
icraatta bulunamaz. Şayet bulunacak olursa Allah’a karşı ağır bir mes’uliyet altında
kalır ve hatta bu halde kendisinin hal’i bile
caiz olur. Şu kadar ki, İslâmın saf ananesinde, Halife - sultanın hal’ine iyi gözle bakılmamış, hal keyfiyetinde bir nevi şeamet
görülmüştür. Netice olarak diyebiliriz ki,
Halife - sultanın nassın sarahati karşısında
teşriî salahiyeti olmamakla beraber, nassın
sakit olduğu hususlarda rey ve iradesi kanun hükmünü almakta ve devlet işlerinde
hemen hemen hudutsuz görünen salahiyetleri de bu noktadan neşet etmektedir.
Osmanlı hükümdarları, hulasa ettiğimiz, şu
salahiyetlerinin icra ve istimalini üç büyük
memura tevdi etmişlerdi ki bunların başında ehemmiyet sırasıyla “veziri azam” yahut
“sadrazam” gelir. Veziri azam, hükümdarı,
cismani salahiyetleri itibariyle, temsil eder
ve “mührü hümayun”u hamildir. Dini salahiyetlerin ifasına “Şeyhülislâm” memurdur.
Kazai hak ve salahiyetlerin ifasına da kadılar memur edilmiştir ki, bunların meratip
silsilesi başında “kadıasker” bulunur. Şu
büyük devlet adamlarıyla daha bazı büyük şahsiyetlerin meclis halinde ve bizzat
hükümdarın yahut gaybubetinde Veziri
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azamın reisliğinde içtimai, büyük Devlet
Şurasını, “Divanı hümayun”u teşkil eder.
İşte hulasaten Osmanlı hükümdarlığı teşkilatının ana hatları. Bu teşkilat teferruata
ait bazı tadilat ile, esasında ve ruhunda aynı
kalmak üzere, on dokuzuncu asra kadar
devam edip gelmiştir.
b. Meşrutî Hükümdarlığa Doğru
“Gülhane Hattı Hümayunu”
Osmanlı İmparatorluğu hayatında, 1839
tarihi, umumiyetle, teşkilat hareketlerinin
ve büyük ıslahat gayretlerinin başlangıcı sayılır. Filhakika, bu tarihte, “Gülhane
meydanı”nda, büyük merasimle okunan,
Sultan Abdülmecid’in meşhur fermanıyla
imparatorluğun, asırlar içinde yıpranan,
teşkilatında ıslahata girişilmiştir. Bu fermanda devletin bir buçuk asra yakın bir
zamandan beri uğradığı askeri bozgunluklar ile devlet bünyesindeki inhilal ve
inhitat, Şeriat kanunlarına layıkıyla riayet
edilmemesine atfedilerek; badema ahalinin can ve mal emniyetini, askerlik hizmet
ile vergilerin tarh ve tahsil usullerini tanzim etmek üzere yeni bir takım kanunların
hemen meriyete konulacağı bildiriliyordu.
Abdülmecit bu kanunlara bizzat riayet
edeceğine ve riayet ettireceğine, Allah’ı istişhat ederek, söz veriyordu.
Gülhane Hattı bir nevi şartnamedir. Burada hükümler o zamana kadar hudutsuz bir
halde bulunan salahiyetlerini, bir dereceye
kadar, hudutlamayı kabul ediyor ve dini ve
tarihi hukuk ve salahiyetlerinin icrasını bazı
şartlara bağlıyordu. Fakat maalesef, çok
geçmeden bu güzel vaitler unutulmuş; Abdülmecidin bu yüksek tevazuu, Abdülaziz
ile, ölçüsüz bir despotizme tehavvül etmiştir.
Abdülaziz’in ve halefi V. Muradın hal’inden
sonra, devlet postuna, siyasiyatçıların Kı-
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zıl Sultan lakabı verdikleri, II. Abdülhamit
geçmiştir. II. Abdülhamit, iki evvelki selefinin hal’inde rol oynayan “Yeni Osmanlılar”ın
kendisine karşı olan teveccüh ve itimadını
birden kaybetmemek için, az çok liberal bir
hükümet kurmakla işe başlamış ve meşruti bir hükümet esası kabulüne muvafakat
etmiştir. Bu suretle Türkiye’de ilk defa olmak üzere bir “Kanunu esasi” ilan edilmiştir. (23 birinci kanun 1876).
c. İlk Kanunu Esasi ve
Kurduğu Hükümet Rejimi
Sadrazam Mithat Paşanın eseri sayılan bu
ilk kanun, hükümet meselesine, oldukça
dar bir manada alınmak şartıyla, kuvvetler bölümü prensibinden hareket etmiştir.
Buna göre, Nazırlar, hükümdar tarafından
ayrı ayrı ve şahsen intihap ve tayin olunur
ve her biri münferiden ona karşı mes’uldür.
Bununla beraber, Nazırlar Meclise girme
hakkını da haizdirler. Ve meclis ile Nazırlar
arasında bir ihtilaf vukuunda, ister nazırlarını değiştirmek, ister Meclisi feshetmek
suretiyle bu ihtilafı bertaraf etmek hükümdara aittir.
İcra salahiyeti, devletin şefi ve bütün dünya
müslümanlarının dinen metbuu olan, Halife - sultanındır. Ve o, icraî kuvvetin yegâne
reisi olmak sıfatıyla, geniş salahiyetleri haizdir. Ezcümle, Meclisi toplanmaya davet
etmek, icabında vaktinden evvel açmak
ve kapamak hatta dağıtmak hükümdarın
hakkıdır.
Teşri salahiyeti, Mebusan ve Ayandan mürekkep, bir “Meclisi umumî” ye verilmiştir.
Bunlardan “Meclisi Mebusan” iki dereceli
intihap ile halk tarafından seçilen mebuslardan; diğeri, “Meclisi Ayan” ise, doğrudan doğruya hükümdar tarafından, kaydı
hayat şartıyla, seçilip nasbolunan azadan
müteşekkildir, Bu iki meclisten mürekkep
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parlamento, nazarî olarak, teşri salahiyetini haiz ise de, kanunların ne teklifinde, ne de müzakere ve kabulünde, emsali
parlamentolar gibi, serbest değildi. Çünkü teklif edilecek bir kanun, evvelemirde,
Sadrazam vasıtasıyla, Padişahın tasvibine
arzolunmak lazımdır. Padişah ise, hoşuna
gitmeyen bir teklifi tasvib etmeyebilirdi.
Ve böyle bir kanun projesi de meclis müzakeresine gelmeye asla yol bulamazdı.
Bundan başka, Padişah tarafından tasvib
ve mebuslar meclisi tarafından kabul edilen bir kanun projesi, ayan meclisi tarafından, kül halinde, reddedilebilir ve bu yolda
reddedilen bir proje, mebuslar meclisi müzakeresine, ancak müteakip içtima senesi
içinde gelebilirdi.
Kaza salahiyeti müstakil hâkimlere verilmişti. Bu hakimlerden bir kısmı yeni yapılan kanunlara, bir kısmı da eski İslâm kanunlarına göre hükmetmek üzere “Nizamî

ve serî” iki türlü mahkeme teşkil etmekte idiler. Hususî hukukun, mesela, şahsın
halleri, vesayet ve veraset gibi meseleleri
islâmî kanunlara göre hükmeden seriye
mahkemelerine aitti.
Nihayet mütalaa ettiğimiz teşkilat kanunu,
Osmanlı vatandaşlarına birtakım siyasî hak
ve hürriyetler vermiş ve fakat 113. maddesinde, hükümdara tanıdığı mühim bir salahiyetle bu hürriyetlerin istimaline fiilen imkan,
bırakmamıştı: Adı geçen madde mucibince,
hükümdar, basit bir zabıta tahkikatıyla, bazı
kimseleri, devlet emniyetini ihlal etme suçu
ile, itham ve nefyettirebiliyordu.
İşte ilk Osmanlı Kanunu Esasisinin ana
hatları. Şu kısa hulasadan anlaşıldığı üzere,
bu kanunu yapanlar, Osmanlı hükümdarlarının an’anelik salahiyet ve kuvvetlerini
çekingen bir surette tahdit etmek istemişler ve bunu yaparken de, aynı kuvvetle
mücadeleye girişmekten sakınmışlardı. Bu
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kanun ile Osmanlı hükümdarlarının, eskiden hududunu dinî vicdanlarında bulan,
kuvvet ve salahiyetleri bir takım şart ve
esaslara bağlanmış oluyordu.
Osmanlı hükümdarlarının en müstebitlerinden sayılan II. Abdülhamit, pek ihtirazlı
bir surette de olsa, hükümdarlık salahiyetlerini hudutlayan bu kanuna karşı bir
kin beslemiştir. Bidayette, Kanunu Esasiye
taraftar görünmüş ve aynı zamanda bütün
otoriteyi kendinde toplamak ve bu kanunu
yapanlardan intikam almak fırsatını beklemiştir. Ona bu fırsatı 1877 Türk - Rus harbi temin etmiştir. Çarçabuk kabul edilen
muvakkat bir intihap talimatnamesi mucibince sekseni müslim ve ellisi gayrimüslim
azadan mürekkep olarak toplanmış olan
Mebuslar Meclisini II. Abdülhamit, bu harbi vesile ittihaz ederek, dağıtmıştır. Ve tâ
1908 “Genç Türk” ihtilaline kadar bir daha
toplanmaya çağırmamıştır.
d. 1909 Tadilâtı
“Genç Türkler” ihtilaliyle iade olunan meşruti rejimin ilanı üzerinden henüz bir sene
bile geçmeden, 1909 Martında, müthiş bir
irtica hadisesi kopmuş ve bunu müteakip
II. Abdülhamit, bu hadiseyi hazırlamış olmakla itham olunarak, hal’edilmiştir. Ve,
saltanat hukukunu tahdit, hususuyla Padişahın Meclisi, kendi arzusuna göre, dağıtması imkanları bertaraf edilmek maksadıyla, tekrar mer’iyete konulan Kanunu
Esaside ehemmiyetlice tadilat yapılmıştır.
Bu tadilat ile Osmanlı hükümdarı, millî
meclis karşısında, kudretsiz bir hale girmiş
ve bu suretle meclis üstünlüğüne müstenit
bir sistem kurulmuştur.
İttihat ve Terakki Partisi tarafından teklif ve
müdafaa edilen bu sistem, ekseriyet partisine, hükümet mevkiinde kaldıkça, müsait
bir sistem idi ise de, bu partinin, mecliste

zuhur edecek kuvvetlibir muhalefet karşısında, ekseriyeti kaybetmesi tehlikesi halinde bazı mahzurlar da arzetmekten geri
kalmıyordu. Nitekim, çok geçmeden, bu
hal zuhur etmiştir. İttihat ve Terakki Partisi,
mecliste gittikçe kabaran ve kuvvetlenen
muhalefet karşısında, tutunamayacağını
anlayarak, kendi teklif ve müdafaa ettiği
sistemden vazgeçmiş ve 1876 sistemine
gelmek istemiştir. Bu maksadı temin için,
Kanunu Esasinin 35 inci maddesinde yeniden bir tadil teklif edilmiş, meclis karşısında hükümetin salahiyeti genişletilmek
istenilmiş ve, bir kaç sene süren, gürültülü münakaşalardan sonra, netice itibariyle
hemen hemen eski sisteme dönülmüştür.
İşte bu yolda tadil edilen Kanunu Esasi, İstiklal Harplerini müteakip, imparatorluğun
düşmesine kadar, Türkiye’nin Anayasası
olarak kalmıştır.

II
İstiklal Harpleri Esnasında
ve
Sonunda Kurulan Teşkilat
(Yeni Türkiye Teşkilat Kanunları ve Siyasi Rejimi)
a. Mondros Mütarekesi
Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve Atatürk

Büyük harp Türkiyemiz için çok acı olmuş,
millet bu harpten perişan ve manevî kuvveti tamamıyla kırılmış bir halde çıkmıştı.
Fakat Türk milleti için daha acısı, öz yurdunun dahi taksime uğramasını ve müstakil bir millet halinde yaşamaya olan ebedî
hakkının inkâr edilmesini görmek olmuştu.
Filhakika, Mondros mütarekesi ferdasında (30 Ekim 918) ve Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını müteakip, zaten
askerî işgal altına alınmış bulunan, öz Türk
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ülkesinin de taksim edilmesi düşünülmüş
ve, bu tasavvuru mevkii fiile çıkarmak için,
Yunan orduları İzmir ve havalisinin zaptına sürülmüştü. Bu millî felaket karşısında, devlet başında bulunan, VI. Mehmet
Vahdettin ise yalnız kendi saltanat ve hükümetini kurtarma endişesine düşmüştü.
Fakat tehlikenin büyüklüğünü sezen Türk
milleti birliğini şuur edinmiş; bütünlüğünü
ve istiklalini kurtarma çarelerini aramaya
koyulmuştu.
İşte bu sırada, daha Büyük harpte, büyük
yararlılıklarıyla, memleketin sevgisini ve
itimadını kazanmış bir şahsiyetin sahneye girerek millî hareketin başına geçtiğini
görüyoruz. Bu şahsiyet Kemal Atatürk idi.
İstanbul’da iken halkın uğradığı hakaret
ve sefaletlere şahit olan Atatürk, üstün
dehasıyla, Türk istiklal ve namusunu kurtarmaya karar vererek, 19 Mayıs 1919’da
Samsuna çıkıyor, oradan Anadolu içlerine
atılıyor, memlekete tehlikeyi bütün açıklığıyla bildiren ve kurtuluş çarelerini gösteren tamimler gönderiyor, kongreler açıyor,
ölgün yüreklere yeniden can veriyor, dağılmış memleket kuvvetlerini toparlamaya
koyuluyor. Artık, istiklal harplerine hazırlık
devresi başlamıştır.
Bu ilk devreye ait olmak üzere, esas teşkilat kıymetinde üç dokümana tesadüf ediyoruz ki, her üçü de, müstakbel Türk devletinin temelini vücude getirmek üzere,
aynı bir ana fikir taşımaktadır. Bunlardan
birincisi, Atatürk tarafından, 22 Haziran
1919’da, valilere ve kolordu kumandanlarına hitaben neşredilen bir tamimdir. Bu
tamimin en esaslı noktasını “milletin istiklalini yine milletin azmi ve iradesi kurtaracaktır” kanaati teşkil etmekte idi. Tamimin
bu fıkrasıyla Atatürk, anın felaketlerinden
ürkerek memleketin kendi kendini idareye olan ehliyetinden şüpheye düşen ve
bu sebeple Türkiye üzerinde yabancı bir
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devletin himayesini istemeye kadar gidenlere karşı cevap veriyor ve Türk milletinin hayatîliğine ve ebedîliğine derin bir
iman sakladığını gösteriyordu, işte, istiklal
harplerinin devamı müddetince, memleketin manevî kuvvet ve mukavemetinin
yegâne kaynağı ve yeni Türk devletinin temeli bu iman olmuştur.
Diğer iki dokümana gelince, bunlar Erzurum Kongresi ile (23 Temmuz 1919) Sivas
Kongresi (4 Eylül 1919) mukarreratıdır.
Memleket mümessillerinden teşekkül etmiş ve Atatürk ün reisliği altında açılmış
olan bu iki kongre, bir takım tarihî kararlar
almıştır ki; bu kararların başında, ve Amasya tamimini ikmal ve teyit etmek üzere,
“milletin iradesini ve millî kuvvetleri hâkim
kılmak esastır” kanaati geliyordu.
Bundan sonra harekete geçilmiş ve “Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti”
namıyla vatan ve istiklal müdafaasını sevk
ve idare etmek üzere ilk bir teşekkül vücuda getirilmiştir. Millî müdafaa kuvvetlerinin
merkezi ve ilk çekirdeği olan bu cemiyet;
nihaî zaferi müteakip kurulan ve bugün
Türkiyenin yegâne siyasi partisini teşkil
eden; “Cumhuriyet Halk Partisi”nin tarihî
başlangıcı ve esası olmuştur.
Bütün memleketi kaplamak ve farksız
olarak bütün Türkleri sinesinde toplamak
üzere teşekkül eden bu cemiyet, iki organ
ihtiva ediyordu. Organlardan biri, zaman
zaman açılacak olan kongrelerden ibaret
bir karar organı, diğeri de, daima bir temsil
heyeti halinde, icra organı idi. Cemiyetin ilk
kongresi Sivas’da açılmış ve Atatürk, bütün
bu fikir ve hareketlerin ilham kaynağı ve tahakkuk ettiricisi sıfatıyla, teşkil edilen “Heyeti temsiliye” reisliğine seçilmişti. Büyük
kumandan, bu andan itibaren, bütün varlığıyla müdafaa tertibatı almaya koyulmuş,
Anadolu ile İstanbul hükümeti arasındaki
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münasebetleri kesmiş (12 Eylül 1919) ve
nihayet, millî iradeyi temsil etmek üzere,
Ankara’da, memleket mebuslanndan mürekkep, bir Meclis açmaya karar vermiştir.
b. 1921 Teşkilat Kanunu ve Büyük Millet
Meclisi Hükümeti
İntihap edilen halk mümessilleri, 23 Nisan
1920 de, Büyük Millet Meclisi halinde Ankara’da toplanmış; Atatürk Meclis reisliğine
seçilmiş ve sonra muvakkat bir hükümet
teşkili meselesi mevzubahis edilmiştir; ki
bu mesele Meclisin mahiyeti ve gayesi
üzerinde şiddetli bir münakaşa açılmasına
sebep olmuştur. İşte bu esnada, Mecliste,
birbirine zıt, iki fikir ve kanaat akışı belirmiştir. Bunlardan Meclisin muhafazakâr
elemanları tarafından müdafaa edilen kanaat saltanat ve hilafet lehinde, diğeri ise
aleyhinde zuhur etmiş ve Atatürk bu son
kanaatin mümessili olmuştur.
Bununla beraber, yine Atatürkün tavsiyesi
üzerine, Meclis, millî müdafaanın en kritik
bir devrinde, bu çetin mesele üstündeki
münakaşayı uzatmamak basiretini göstermiş ve saltanat, hilafet müesseselerinden
hiç bahsetmiyen bir Teşkilat Kanununun
müzakeresine geçilmiştir.
Kabul edilen bu ilk Teşkilat Kanunu, yalnız esaslarda kalmak üzere, gayet kısadır.
Kısalığına rağmen, modern Türkiye teşkilat hukukunda şartsız ve kayıtsız millî
hâkimiyet umdesini vazeden ilk kanun bu
olmuştur.
1921 kanunu, millî hâkimiyet umdesinin en
mutak mantığını takip ederek, Türkiyede,
ilk defa, bir mümessiller heyeti hükümeti
kurmuş ve buna “Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını vermiştir.
Bu kanunun ruhunda ve mantığında, Türkiye’de bütün kuvvet ve salahiyetin hakikî
ve yegâne kaynağı millettir. Devlet, millî
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iradenin teşkilatlanması, yani teşri ve icra
şeklinde tahakkukudur. Millî iradeyi, millet
namına, temsil eden ve gayesine götürmeye memur olan tek bir makam vardır:
Büyük Millet Meclisi. Millî kuvvet ve salahiyetleri kendinde toplayan bu Meclis, aynı
zamanda îcra Vekillerinin de reisliğini ifa
etmek üzere, kendine kendi içinden bir reis
seçer. Vekiller, bu reis tarafından tanzim
olunan bir liste üzerinden, yine Meclisçe
intihap ve tayin olunur ve kendi içlerinden
birini mes’ul reis intihap ederler.
Görülüyor ki, 1921 Teşkilat Kanununun
kurduğu “Büyük Millet Meclisi hükümeti”, tam manasıyla bir millî birlik hükümeti
olmuş ve, her şeyden evvel, bütün vatandaşların, her türlü ayrılık ve ihtilafları, şahsî
görüş ve temayülleri bir tarafa bırakarak,
millî kurtuluş uğrunda, gönül ve gaye birliği yaparak birlikte yürümeleri esasına
dayanmıştır. Eski Kanunu esasilerin ruhu
monarşiye istinat ettiği halde, 1921 kanununun mantığında, bilakis, monarşinin tam
bir inkârı mündemiçtir. Reissiz bir Cumhuriyet kuran bu kanunun ruhunu, milli dilek
ve temayülden ibaret olmak ve Meclis tarafından temsil ve icra edilmek üzere, tek
kuvvet ve salahiyet prensibi teşkil ediyordu. Bu prensip ise, memleketin karşılaştığı
vukuat önünde, millî kuvvetlerin şuurlu bir
merkezde toplanması ve tek bir sevk ve
idareye bağlanması zaruretine cevap veriyordu.
1921 Kanununun ruhu ve sistemi saltanat ve hilafet meselesinin, kat’î bir surette, hallini tazammun etmekle beraber, kanun bu mevzua dair sarih olarak
bir şey demiyordu. Bu sükûttan, İstanbul hükümetinin şimdilik devamına müsaade edildiği ve bu hükümetin kalkması için münasip bir zaman ve fırsat
gözetildiği anlaşılıyordu. Filhakika Ankara’da ve İstanbul’da birbirine zıt bu iki
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hükümetten birinin ilk fırsatta kalkması
lazımdı. Bu fırsatı Lozan Sulh Konferansı
hazırlamış ve bu esnada saltanat ile birlikte İstanbul hükümeti de tarihe karışmıştır.
c. Lozan Sulh Konferansı, Saltanatın
İlgası, Cumhuriyetin Resmen İlanı,
Hilafetin kaldırılması, 1924 Teşkilat
Kanunu
1924 kışı sonlarında Türk orduları taarruza
geçiyor, İnönü ve Sakarya zaferlerini kazanıyor. 1922 Ağustosunda muhasım ordular son çarpışmalara koyuluyor; neticede,
düşman kuvvetleri mağlup ve perişan bir
halde, Türk topraklarından tardolunuyor.
Bu vaziyet karşısında Avrupa harekete
geliyor, aktedilen Mudanya Mütarekesi
muhasematı durduruyor, İtilaf devletleri,
Şarkta sulhu tesis için, müdahaleye karar
veriyor, Ankara ve İstanbul hükümetlerini,
birlikte, Lozan konferansına çağırıyor.
İstanbul hükümeti, millî harekât şefinin
şiddetli protestolarına rağmen, Türk milletini ölüme mahkûm eden “Sevr Muahedesi”ni imza etmişti. Bu hükümet vatan
hislerini çiğnemiş, vatan müdafaası gayretlerine ve milletçe katlanılan fedakârlığa iştirakten imtina etmişti. Binaenaleyh,
Büyük Millet Meclisi hükümeti sulh masasında kendisiyle birlikte bu hükümetin de
yer almasını ve söz sahibi olmasını kabul
edemezdi. Bir an evvel Türkiye’de hükümet ikiliğine nihayet verilmek artık kat’î bir
zaruret halini almıştı. Bu zarurete cevap
olarak, Büyük Millet Meclisi, 2 İkinci teşrin 1922 de, akdettiği tarihi bir içtimada,
resmen saltanatın ilgasına karar veriyor;
İstanbul hükümeti istifa ederek çekiliyor;
Osmanlı hanedanının son hükümdarı da
bir İngiliz harp gemisine iltica ediyor ( 17
ikinciteşrin 1922) ve, bu suretle, Türkiye’de hükümdarlık rejimi tarihe karışıyor.
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Lozan Sulh Muahedesinin imzasından (24
Temmuz 1923) sonra, Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyeti resmen ilan ve Atatürk’ü
Cumhurreisliğine intihap ediyor (29 Birinciteşrin 1923). 1924 başlarında da hilafetin ilgasına ve Osmanlı hanedanı azasının
Türkiye topraklarından çıkarılmasına karar veriyor. Bütün bu icraattan doğan yeni
vaziyeti teyit ve alınan kararları kanunileştirmek için, 20 Nisan 1924’te, yeniden bir
Teşkilat Kanunu kabul ediyor ki, bugün
devlet hayatımızın esas teşkilatını tayin ve
tanzim eden bu kanundur.
105 maddeden ibaret olan yeni kanun,
şekil bakımından, büyük millî tehlikeler
önünde yapılan her Teşkilat Kanunu gibi
sade ve basittir. Fakat an’anelik devlet telakkimizde radikal bir inkılap ve tahavvül
ihtiva ve ifade etmesi itibariyle Türkiye
tarihinin en orijinal bir kanunudur. Filhakika bu tehavvül, haddi zatında, millî istiklal
hareketlerinin ilk safhasından, Büyük Millet Meclisinin kurulmasından itibaren başlamış ve millî müdafaanın trajik hadiseleri
arasında seyrini takip ederek 1921 Teşkilat Kanununda, mutlak bir millî hâkimiyet
şeklinde, ilk bir teşriî ifadesini bulmuştur.
Bu itibarla, yeni kanun 1921 kanununun bir
devamı sayılırsa da; devlet telakkimizdeki
tahavvülü, yani hükümdarlıktan Cumhuriyete geçişi resmileştirmekle 1924 kanunu
hukukî bir orijinalite almıştır. Hükümdarlıktan Cumhuriyete geniş tabiriyle ifade
ettiğimiz bu ilk ve en derin tehavvül, bilahare içtimai, iktisadi, hukuki ve kültürel bir
çok değişme ve yenileşme hareketleriyle
bütün memleket hayatını kaplayacak olan,
Türk inkılâbının mebdei ve tahakkukunun
ilk ve en esaslı şartı olmuştur.

d. Cumhuriyet Halk Partisi ve
Türk inkılabı
1924 Teşkilat Kanununun Tadilatı

Atatürk şu kanaatle millî müdafaa hareketleri başına geçmişti: Türk milletinin yaşaması mutlak surette istiklaline bağlıdır.
Bu istiklal ise bütün memleketçe kuvvetli
bir menfaat ve gaye birliğiyle elde edilebilir. Lozan sulhu ile neticelenen vukuat
bu kanaatin doğruluğunu ispat etmiş; el

ve gönül birliği sayesinde, Türk istiklali ve
Türk hayatı kurtulmuştur. Lozan muahedesinin Türkiye’ye tanıdığı istiklal ve hürriyet hakkı, haddizatında, memleketin gaye
ve hareket birliğinden doğan bir mucize idi.
Binaenaleyh bu birliği sulh zamanında da
devam ettirmek ve kuvvetlendirmek lazım
idi. Çünkü, bir memleketin istiklal ve hürriyete olan hakkı gösterebileceği birlik kuvvetine dayanır.
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İstiklal harpleri içindeki Türk birliği ilk mesnedini “Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti”nde bulmuştu. Bu cemiyet,
harplerin devamınca, memleketin gönül
ve gaye birliğinin şuurlu ve faal bir kadrosu
olmuştu. Lozan sulhiyle ilk hedefine yetişmiş olan bu cemiyetin rolü bitmiş değildi,
onun yeni ideallere doğru yürüyen, yeni bir
teşekkül halinde devam etmesi lazımdı.
İşte şu mülahaza, Atatürk’ü, eski müdafaai
hukuk cemiyetinin istihaleli bir devamından ibaret olmak üzere, “Cumhuriyet Halk
Partisi” adı ile yeni bir siyasi parti kurmaya
sevk etmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi klasik parlamenter memleketlerdeki partiler gibi olmayacaktı. Bu parti, daimi bir oluş ve tekâmül
halinde, bütün milleti ihata etmeyi hedef
alan şuurlu ve faal bir terbiye ve disiplin
kadrosu olmak üzere kurulacaktı. Millet
bu kadroda vahdetinin son ifadesini bulacak, Parti ile millet arasında tam bir intibak
ve aynilik tahakkuk edecek, millet ve parti
birbirinin içinde eriyerek istikbalde tek bir
teşekkül halini alacaktı. İşte Cumhuriyet
Halk Partisinin esasını teşkil eden fikir.
Bu fikirden hareketle Atatürk, halkı dinledikten ve, şahsen yaptığı anketlerle, bu tasavvur üzerinde efkarı yokladıktan sonra,
parti programının esaslarını tespit etmiştir.
Bu esasların başında, halka hayat ve faaliyetinde şuurlu bir piştarlık hizmeti görme
vazifesi gelmektedir.
Bu maksatla kurulan parti, muhtelif tarihlerde muhtelif kongreler açmış ve her
kongrede de, devlet ve memleket hakkındaki görüşlerini biraz daha aydınlatmak ve genişletmek üzere, kendine bir
hareket planı çizmiştir ki; Cumhuriyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik ve İnkılapçılık, formülleriyle ifade

246 | 247

olunan prensipler, bu planın ana hatlarını
vücude getirir.
Bu prensipler peyderpey tatbike başlanmış ve memleketin asırlık hukukî, iktisadî ve kültürel hayatı, yaşama ve giyinme
tarzlarına, yazıya ve lisana, kanaat ve düşüncelere varmaya kadar, irkilmez bir azim
ve cesaretle, baştan başa yenileştirilmeye
girişilmiş, kısa bir zaman içinde, tahmin ve
tahayyülleri aşan bir genişlikte, sosyal bir
inkılap yapılmıştır. Son Teşkilat Kanunundan sonra tahakkuk ettirilen bu yenileşme
ve değişme hareketlerine hukuki bir kıymet vermek ve yeni vaziyetleri tespit etmek için 1924 Teşkilat Kanunu bir takım
tadilat ve ilavelerle tevsi ve ikmal edilmiştir. O suretle ki, 1928’de devletin laik esası kanunîleştirilmiş, 1927 de de, yukarıda
gösterdiğimiz, parti prensipleri Teşkilat
Kanununa alınmıştır.

ŞİMDİKİ TEŞKİLAT REJİMİ
I. Şimdiki Teşkilat kanununun
mütemayiz vasıfları
Türkiyemizin bugünkü esas teşkilatını tayin eden 1924 kanunu birkaç vasıf ile temayüz eder. Bu kanun millîdir, realisttir,
birlikçidir, otoriter ve camiacıdır.
a. 1924 kanununun ilk ve en fârik vasfı
tamamıyla yerli ve millî olmasıdır. O bir ithalat metaı değildir; millî ruh ve ihtiyacın
ifadesi, kısaca izah ettiğimiz vukuatın, tarihi ve sosyal akışların tabii bir müntehası
ve neticesidir.
b. Kanunun diğer bir vasfını da; realist olması, yani ruhunu ve sistemini, herhangi bir
doktrin veya nazariyeden değil, doğrudan
doğruya memleket hayat ve ihtiyacından
alması teşkil eder.
Filhakika 1924 kanununun vazileri kayıtsız ve şartsız millî hâkimiyet umdesini for-

müle ederken hiçbir nazariyeden hareket
etmiş değillerdir; yalnız Türkiye’de cereyan
etmiş olan vukuatı göz önünde tutmuşlardır. Bu vukuatın hulâsası şu idi: Türk milleti
kendine hâkim, hür ve müstakil bir varlık
temin etmek için, aynı zamanda, hem işgal
kuvvetleriyle, hem de saltanat ile mücadele etmişti. Her iki kuvvete karşı zafer elde
ettikten sonra, millet, gerek dâhilde ve
gerek harice karşı, kendi mukadderatının
sahibi kalmaya karar vermiş ve bu kararını
Teşkilat kanununun üçüncü maddesinde
“Hâkimiyet bilakaydü şart milletindir” formülüyle ifade etmiştir.
c. 1924 kanununun üçüncü bir vasfını da
taşıdığı birlikçi bir ruh ve temayül vücude
getirir. Şartsız ve kayıtsız millet hâkimiyeti
fikrinden hareket eden bu kanunun siyasi
sistemi, devlet içinde, Büyük Millet Meclisi tarafından temsil olunan, tek kuvvet
prensibine dayanmaktadır. Kanunun şu
birlikçi vasfı, imparatorluk devri teşkilat
sisteminde hâkim olmuş olan, kuvvet ve
salâhiyet ikiliği esasına karşı bir reaksiyon
teşkil eder. Filhakika, imparatorluk Teşkilat kanunları Padişahın an’anelik kudret ve hâkimiyetiyle yenice kazanılan halk
hâkimiyeti arasında bir nevi muvazene ve
uzlaşma temin etme esasına dayanmıştır.
Fakat İstiklal harpleri esnasında, saltanatın Anadolu ile tenakuza düşmesi üzerine
bu muvazene ve uzlaşma esasından düşmüştür. İstila orduları memleketten kovulunca, saltanat mağlup olup ilga edilince,
1924 kanununun vazileri bu zaferin sahibi
ve kahramanı olan milleti ve millî kuvveti,
yegâne hâkim kuvvet kabul etmişler ve bu
kuvvetin zuhuruna ve devlet hayatındaki
rolüne Büyük Millet Meclisini yegâne vasıta organ tanımışlardır.
d. 1924 Teşkilat Kanununun, şu realist ve
birlikçi vasıflarından neşet etmek üzere,
son orijinal bir vasfı daha vardır ki, bu da
otoriter ve camiacı olmasıdır. Filhakika bu

kanun Türkiye’de bir nevi demokrasi tesis
etmiştir ki; buna, liberal ve endivşidüalist
demokrasiye mukabil, otoriter ve camiacı
demokrasi denilebilir. İnzibatçılık ve camiacılık, kanunda takip edilen umumî temerküz usulünden ve kanunun birlikçi ve realist ruhundan çıkmaktadır. Millî kuvvet ve
salahiyet, kadınlar da dâhil olduğu halde,
umumî bir intihap mekanizmasıyla teşekkül eden, tek bir organda temerküz edince
tabiatıyla bu organ devlette yegâne şuur
ve karar sahibi olacak ve bütün kollektif
hayat ve faaliyetleri ihata etmek üzere geniş bir vesayet salahiyeti kullanacaktır.
Kanunun otoriter ve camiacılık karakteri,
hususiyle, 1937 tadilatında hukukileştirilen ve evvelce birer parti prensibi halinde
iken teşkilat kanununa alınarak hükümet
icraatının umumi direktifleri şekline konulan prensiplerden doğmaktadır. Kanunun
temerküz sistemi ve tek kuvvet esası gibi,
bu prensipler de, herhangi bir doktrinden
iktibas ve taklit edilmiş şeyler değildir;
memleketçe karşılaşılan bir takım tarihi ve
sosyal zaruretlerin içtinabı kabil olmayan
birer cevabıdır.
II. Kanunun umumi prensipleri
Şimdiki Teşkilat Kanunumuz, mana ve
maksatta birbirinden ayrı, iki nevi prensip
ihtiva etmektedir. Bu iki nevi prensipten
biri, Teşkilat hukuku tekniğine aittir; diğeri
de, hükümet faaliyet ve icraatının takip etmesi lazım gelen hedef ve istikameti tayin
eder şekilde, sosyal politika prensipleridir.
Birinciler ferdi hak ve hayat için birer teminat mahiyetindedir. İkinciler ise, memleketin maşerî hayatında uzun bir mazinin
mirasını ve hesaplarını tasfiye etmek ve
istikbal için, bugünkü ve yarınki nesillere,
geniş imkânlar hazırlamak üzere, devletçe
alınacak tedbirlerde ve girişilecek teşebbüslerde birer üstün direktif teşkil etmektedir. Biz şimdilik şu ikinci nevi prensipleri
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göstereceğiz ki bunlar, yukarıda da işaret
ettiğimiz gibi, kanunun yenice tadil edilen
2. maddesine alınmıştır. (5 Şubat 1937).
Önce şunu kaydedelim ki, mevzuubahis
olan sosyal politika prensipleri cumhuriyet
tarihinde yepyeni değildir. Bilakis, cumhuriyetin teessüsünden beri iktidar mevkiinde
bulunan Halk Partisi hükümeti tarafından,
parti programı şeklinde, takip ve tatbik
edilmiştir. Bu suretle tecrübeden geçirildikten, memleket hayatında verdikleri
neticeler tespit edildikten sonradır ki, bu
prensipler teşkilat kanununa alınmıştır.
Bunlar, demin de söylediğimiz gibi, herhangi bir doktrin endişesinden doğmuş
şeyler değil; memleket tarihinin seyrinden
ve halin zaruretlerinden neşet etmiştir.
Hiç şüphe yok ki, Türkiyemizin, İstiklal
harpleri esnasında ve sonunda, karşılaştığı ilk ve en büyük zaruret, Türk milletinin
benliğine ve kudretine inan ve güven hasıl
etmesinden; maddî ve manevî kuvvetlerini
yüksek bir gaye uğrunda temerküz ettirip
birleştirmesinden ibaret olmuştur. Bu zarurete, milliyetçilik prensibi ve politikasıyla,
yani gönüllerdeki vatan sevgisi ve duygusunun harekete getirilmesi ve şuurlaştırılması ile, cevap verilmiştir.

Milliyetçilik Prensibi
Türk milliyetçiliği reel hayattan sızan bir takım duygulardan ve fikirlerden örülmüş
(Complex) bir şeydir. Bu prensip, hem Osmanlı kozmopolitizminin nefyini, hem de
saltanat hükümetinin üniversalist politikasına karşı bir reaksiyon tazammun eder ve
Türk soyunun ebedîliğine, Türk kudretlerinin
namütenahîliğine derin bir iman ifade eder.
Milliyet, yani aynı bir millete mensup olma
duygusu, Türklerde öteden beri mevcut
olan bir şeydir. Yalnız, bunun bir sosyal politika esası olarak zuhuru çok yenidir. Bir
prensip halinde, hükümet faaliyetinin ide-
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al bir rehberi mahiyetinde, bir milliyet fikri
Osmanlı imparatorluğunda yer bulamazdı.
Çünkü bu manada bir milliyet fikri kozmopolitizmin ve üniversalizmin düşmanıdır.
Halbuki, ırkî ve dinî, muhtelif unsurlardan
mürekkep olan ve başında, islâm dünyasının mümessili şeklinde, bir Halife - sultan
bulunan bir devlette kozmopolit ve üniversalist bir politika takibi zarurî idi.
Osmanlı devrinin bu politikası neticesi olarak Türk milleti kendi halinde bırakılmış ve
kendi varlığına yabancı olan menfaatlere
feda edilmişti. Mondros mütarekesini takip eden ayların felaketleri içinde ve Osmanlı devletinin Türk olmayan unsurları
tarafından ihanet edildiğini görmekledir
ki Türklük, birliğine, hayatî menfaatleri itibariyle, ayrı bir varlık teşkil ettiğine, şuur
edinmiştir. Böylece doğan milliyet ve millî
birlik duygusu ve şuuru, İstiklâl harpleri
esnasında ve sonunda, birbirini takip eden
muvaffakiyetler önünde, Türklüğün ebediliğe uzanan büyüklüğüne bir iman halini
almıştır. Bugün bu iman, yeni Türkiye halkı
ve devlet adamları için tükenmez bir enerji
ve ilham kaynağıdır.
Bir şuur ve bir iman halinde başlayan milliyet duygusu, yavaş yavaş, mistik sahadan çıkarak, vuzuh peyda etmiş, müsbet
bir mana ve istikamet almış, hulasa hükümet faaliyeti için yüksek bir prensip haline
gelmiştir. Hükümet faaliyeti için bir direktif
ve bir prensip teşkil etmesi itibariyle Türk
milliyetçiliği şu demektir: Türkiye’de hükümet daima gayret ve faaliyetlerini Türklüğün büyüklüğüne ve tamamlığına yöneltmeye ve bunun için de, millî menfaatleri,
fert, zümre ve kılik menfaatleri üstünde
tutmaya; ferdî ve hususîyi, millî ve içtimaîye tabi kılmaya ve bu sayede fertler ve nesiller arasında, gittikçe daha iyi şuurlaşmak
ve kuvvetlenmek üzere, sağlam bir tesanüt
ve bağlılık yaratmaya mecburdur.

Yine hükümet prensibi halinde Türk milliyetçiliğinin hedefi, Türklüğü daima daha
geniş bir istiklal ve hürriyete kavuşturmaktır. Bu itibar ile, Türk milliyetçiliği esasında
terbiyeci ve insaniyetçidir. Onun nazarında,
kozmopolitizm ve üniversalizm Türk milletinin hayatî menfaatlerine ne kadar zararlı
ise, mütecaviz ve emperyalist bir milliyetçilikte o kadar zararlıdır.
Türk nesillerinin, insaniyet ve medeniyet
muvacehesinde, yüksek vazifeleri vardır.
Bu vazifelerin ifası için, her şeyden önce,
Türk ferdinin sağlam bir millî camia şuuru
ve terbiyesiyle yetişmesi lazımdır. Ancak
vatanî ve millî bir terbiye ve yetişkinlik sayesindedir ki, fert insanlık camiasının faydalı ve şerefli bir uzvu haline gelebilir. Türk
milliyetçiliği nazarında devletin en mühim
rolü, ferdin bu şuur ve terbiyede yetişmesine imkan hazırlamak, ve bunun için de,
memlekette tam bir nizam, emniyet ve disiplin temin etmektir.
İşte, Türk milliyetçiliğinin, bir sosyal politika
prensibi olmak itibariyle manası ve gayesi.
Bu manayı tahakkuk ettirmek ve bu gayeye
erişmek için, uzun zaman kendine bırakılmış
ve hayatının hemen her safhası ihmal edilmiş olan, Türk milletine rasyonel bir disiplin vermek, memleketin iktisadî ve sosyal
hayatını yenileştirmek ve teşkilatlandırmak
lazım geliyordu. İşte bu disiplin, yetişme ve
teşkilatlanma ihtiyacını, bugünkü Türkiye,
“devletçilik” prensibi ile karşılamıştır.

Devletçilik Prensibi
Bu kelimenin Fransızcası kulağa hoş gelmez, çünkü kelime Fransa’da bir takım
nahoş hatıralar uyandırır. Fakat Türkiye’de
devletçilik tabiri sadece iktisadî, içtimaî
ve kültürel hayat ve faaliyetlerde şuurlu
bir disiplin ve teşkilat ifade eder. İşte, bu
manada, devletçilik bizde hem millî ideale
ulaşmak için mücbir bir zaruret halini almış,

hem de daima gaileden ve harici müdahaleden kaçan imparatorluk hükümetinin
öteden beri takip edegeldiği aciz ve atıl politikaya karşı bir reaksiyon olmuştur. İmparatorluk hükümetlerinin en bariz memleket içi politikası, mümkün olabildiği kadar,
iktisadî ve içtimaî hayata el uzatmaktan
çekinmek idi. Eskiden hükümetin halk ile
münasebeti, hemen hemen, vergi ve asker toplamak ile bazı cinayetleri takipten
ibaret kalmakta idi. Ve ötesi için halkın hükümetten bekleyeceği çok bir şey yoktu.
Bundan dolayı, Cumhuriyet hükümeti iş
başına geldiği zaman, memleketi, milli hayat için lazım gelen disiplin ve teşkilattan
adeta mahrum bir halde bulmuştu. Türkiye’de millî denilebilecek bir sanayi cihazı ve
faaliyeti hemen hemen yoktu. Memleketin
servet kaynakları ya tamamen metruk bir
halde yahut da yabancı sermayelerin istismarına bırakılmıştı. Türkiye geri bir iktisadî
hayat yaşamakta ve şu yirminci asırda bile,
köylerde olduğu gibi şehirlerde de, hayat
hala Orta zaman manzarası arzetmakte
idi. Yollar, nakil vasıtaları, içtimaî sağlık tedbirleri hiç mesabesinde idi. Hakikatte, Osmanlı İmparatorluğu sanayici memleketler
için geniş bir istismar sahası teşkil etmekte
ve, İstanbul, İzmir gibi, büyük şehirler birer
açık beynelmilel pazar yeri halinde idi. Sanayi, ticaret, nafıa işleri, kara ve deniz nakliyatı, hulasa modern millî hayata lazım olan
büyük işler yeniden kurulmaya muhtaçtı.
Kanunları, adliyeyi ve tahsil ve terbiyeyi
tevhit etmek ve laikleştirmek icap ediyordu. Çünkü yanyana işleyen dinî ve laik kanunlar, mahkemeler ve tahsil müesseseleri
memlekette ne bir millî ideal doğmasına,
ne de içtimaî hayatta bir insicam ve birlik
kurulmasına imkân bırakmıyordu.
Hulasa Türkiyemizin içtimaî, iktisadî, hukukî ve kültürel hayatı baştanbaşa yeniden
kurulmaya ve teşkilatlandırılmaya muhtaç
idi. Bunsuz, kazanılan siyası istiklal boş bir
kelimeden ibaret kalmaya mahkûm idi.
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Memlekette hususî teşebbüslerin ve imkânların kifayetsizliği ve iktisadî terbiyenin,
içtimaî iş birliği ve kollektif teşebbüs ruhunun hemen hemen yokluğu karşısında,
tabiatiyle bu muazzam işlerin başarılması,
millî idealin hamili olan devlete teveccüh
etmekteydi. Devletin hem memleket nizam
ve emniyetini temin etmesi, hem de milli
hayatın muhtaç olduğu disiplin ve teşkilat
işini üstüne alması ve bu sayede Türklüğün
faal ve şuurlu bir merkezi haline gelmesi zaruri idi. İşte Türk devletçiliğinin manası!
Demek ki, memleketimizde devletçilik,
bir doktrin fantezisi değil, hakikî zaruretlerin ifadesidir. Türk devletçiliği, kuru bir
otoritarizm değildir; memleketin içtimaî,
iktisadî ve kültürel faaliyetlerinin devletin
yüksek siyasetine ve şuurlu sevk ve idaresine bağlanmasını ifade eden sosyal bir
program prensibidir.
Devletçilik fikri üzerinde uzun uzadıya münakaşa edilebilir. Fakat bu münakaşalar
nazarî kalır, Çünkü Türkiye’de devletçilik
milli hayat ve ekonomi sahasında şuurlu ve
nizamlı bir hareket ve faaliyet prensibidir.
Binaenaleyh onu nazarî ve mücerret bir surette değil, fiiliyatta verdiği neticelere göre
muhakeme etmek ve kıymetlendirmek lazım gelir. Türk devletçiliğinin millî hayat için
verdiği neticelerden uzun uzadıya bahsetmek bu etüdün dar çerçevesini aşmak olur.
Yalnız şunu diyelim ki, bu prensip sayesinde bugün Türkiye, disiplinli ve teşkilatlı bir
memleket haline gelmiştir. Ve bu da devletçilik prensibinin cumhuriyet hükümetine, millî hayatta derin inkılaplar vücude
getirme yolunda, temin ettiği imkanlar sayesinde olmuştur.

İnkılapçılık Prensibi
Cezrî bir surette değiştirme ve yeni baştan
yapma manasında alınmak şartıyla, inkılap
fikri bir taraftan imparatorluk devrinin sathı islâhat hareketleriyle geri metotlarına
karşı durur; diğer taraftan da, muayyen bir
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gaye istihdaf etmeyen ve sadece yıkıp yakmadan ibaret kalan, ihtilal fikrini nefyeder:
Şu halde Türkiye’deki manasıyla inkılap,
millî devlet eliyle, memleketin sosyal hayatının ve büyük müesseselerinin rasyonel bir
metot ile radikal bir surette yenileştirilmesi
demektir. Bizde inkılap fikri milliyetçilik ve
milli hâkimiyet prensiplerinden doğmuş ve
önce sırf siyasi sahada tahakkuka başlamıştır. 1919’dan beri birbirini takip eden Amasya tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri mukarreratı, 1921 Teşkilat kanunu gibi büyük
siyasi dökümanlarda inkılap, fikir halinde
mündemiçti. Saltanatın ve, daha sonra, Hilafetin ilgası ve Cumhuriyetin teessüsü ile
bu tohum halindeki fikir filizlenmiş, gittikçe
millî hayatın her safhasını kaplamış ve Türk
milliyetçiliğinde saklı bulunan idealin tahakkukunun zaruri bir şartı olmuştur.
Kemalist inkılabın esasını, memleketin
manevî hayatının mihverini değiştirme fikri
teşkil etmiştir. Bu fikirden hareket edilerek, devrini yaşamış ve bugünkü ihtiyaçlara
artık cevap veremez hale gelmiş olan eski
müesseseler, telakki ve kanaatler değiştirilmiş ve yenileri kurulmuştur. Bu hususta takip olunan metot tamamıyla tecrübî olmuştur. O suretle ki hariçten dâhile,
itiyatlardan ve göreneklerden zihniyet ve
kanaatlere gidilmiş; önce yapılan icraatın
yerindeliğini iyice görmeden yenisine girişilmemiştir. Bu sayede hareket ve icraat
birbirine bağlanmış ve inkılap lojik bir silsile
takip etmiştir.
İşte Teşkilat kanununun sosyal politikaya
ait prensiplerinden başlıcaları bunlardır.
Filvaki kanunun 2 nci maddesinde cumhuriyetçilik, halkçılık ve laiklik gibi birkaç prensip daha sayılmıştır. Fakat bunlar, kısaca mütalaa ettiğimiz, şu üç büyük
prensibe bağlanır ve bu üç prensibin birer
mantıki neticesi gibi zuhur eder. Binaenaleyh, biz şu sonuncuları yukarıda mütalaa
ettiklerimizde zımnen dâhil kabul ederek,
prensip bahsinde bu kadarla iktifa edecek
ve asıl teşkilat meselelerine geçeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mebuslara Seslenişi
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Siyasi Rejim ve Siyasi Partiler*
Kemal KARPAT

A. ESKİ ANAYASA REJİMİ
Bu bölüm, 1960’a kadar Türkiye’de kurulan
siyasi partilere ve onların hukuki statülerinin incelenmesine ayrılmıştır.1 Bu bölümde
ele alınan sorunlar, 1958 senesinden beri
derin değişikliklere uğramıştır. Bununla
beraber on sene evvelki durumu anlamak
ve değişiklikleri ölçmek bakımından bu
bölümün faydası açıktır. 1924 Anayasası,
birçok modern anayasadan farklı olarak,
siyasi partileri, siyasi rejimin ve Büyük Millet Meclisi’nin unsurları olarak göstermemiştir.2 Siyasi partileri sadece Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü (madde 22, 23) siyasi
partileri tanımıştır. Bundan da anlaşıldı gibi,
siyasi partiler, ancak Meclis’te bir sandalye
kazandıkları zaman tam anlamıyla siyasi
varlık gösterebilmişlerdir.

1958’e kadar siyasi faaliyetler, Cemiyetler
Kanunu, Ceza Kanunu ve Seçim Kanunu ile
düzenleniyordu. Ceza Kanunu’nda (madde
141, 142, 163) belirli sınırlayıcı hükümler
vardı: 141. ve 142. Maddeler aşırı sol partileri, 163. madde de dinin siyasi amaçlarla kullanılmasını yasaklıyordu. 1938 tarihli
Cemiyetler Kanunu, 1924 Anayasası’nın
(madde 170) bahşettiği cemiyet kurma
haklarını ayrıntısıyla düzenlemekteydi. Bu
kanun evvela, amacı itibariyle sınırlayıcıydı; iktisadi çıkar ve sınıf temeline dayanan
veya siyasi, dini, ırki sebeplerle uluslararası
amaçlar güden derneklerin ve siyasi partilerin kurulmasını yasaklıyordu. 1946’da
Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kuramsal olarak sınıf ve iktisadi çıkar
temeline dayanan siyasi derneklerin ve
siyasi partilerin kurulmasına izin verildi.3

*

Yayım yeri: Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller. İstanbul, Timaş Yayınları, 2010. Bu kitap bölümünün
tekrar yayımlanmasına izin veren Timaş Yayınları’na teşekkür ederiz.

1

Türkiye’deki bütün siyasi partilerin genel bir tablosunu vermek için bu bölümde kısmen, önceki bölümlerde verilmiş olan bazı genel bilgilere
atıf yapılmıştır.
Cemiyet kurma hakkını düzenleyen iki kanun daha vardı: İçtimayat-ı Umumiye ve Tecemmuat (Toplantılarla İlgili Kanunlar).
Demokrat Parti Hükümeti tarafından çıkarılan 8 Ağustos 1951 tarihli 5830 sayılı kanun, siyasi partilerin hükümetten veya belediyelerden
mali veya aynı yardım kabul etmelerini yasakladı. BMMTD, Dönem 9. l, c. 9, s. 575-631 passim.

2
3
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Seçim Kanunu (16 Şubat 1950 tarih ve
5545 sayılı kanun)4 oy vermeyi, dolayısıyla
hükümet değişikliklerini düzenleyen mekanizmaydı. Bu kanuna göre seçim doğrudan yapılırdı, oy verme gizliydi ve oyların
sayımı açıktı. (madde 1)
1924 Anayasası’na göre, 40.000 vatandaş
için bir milletvekili seçilir ve milletvekilleri,
yasama ve yürütme güçlerine sahip olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluştururdu.5 Meclis Cumhurbaşkanını seçer, o da
Başbakanı tayin eder. Başbakan kabinesini
kurar ve doğrudan doğruya Meclisin onayına sunar; görev süresi boyunca kabine
yalnızca Meclis’e karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı Meclis’i feshedemez; kuramsal olarak, Başbakanın Cumhurbaşkanına
karşı siyasi sorumluluğu yoktur. Meclise
hâkim olan güçlü bir Başbakan, Cumhurbaşkanının nüfuzunu tehlikeye düşürebilir.6 (1961 Anayasası’yla bütün bu esaslar
temelli şekilde değiştirilmiştir.) Yeni seçim
ve siyasi partiler kanunları parlamenter rejimi yeni bir düzene sokmuştur.

B. TÜRKİYE’DEKİ BELLİ BAŞLI
SİYASİ PARTİLER
Türkiye’de 1945’ten sonra kurulan başlıca siyasi partiler, zincirleme tepki şeklinde
birbirini takip eden ve ilk önce Halk Partisi
içinde başlayan birtakım fikir ayrılıklarının
ve parçalanmaların sonucunda doğmuştur.
Bu fikir ayrılıkları, doğal olarak, daima milletvekilleri arasında başlamış ve böylece
4
5

6

7

siyasi partiler de halk arasında değil, doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi’nde
kurulmuştur. Partiler arası çekişmeler de
genel olarak ideoloji farklarından değil, kişisel mücadelelerden kaynaklanmaktadır.
Türk siyasi partileri 1961’e kadar belli bir sosyal sınıfı temsil etmez, kuramsal
olarak bütün milleti temsil etme amacını güderlerdi. Bu sebeple, bir sınıf temeli
üzerine kurulmuş olan küçük siyasi partiler
hoşnutsuzlukla karşılanırdı. Bundan dolayı
Türkiye’deki bütün siyasi partiler, muhafazakâr ve gelenekçi fikirleri temsil eden
orta yollu partilerdi.
Başlangıçta, bütün bu partilerin siyasi bir
gayesi vardı, bu gaye de sağlam demokratik temeller üzerine çok partili parlamenter sistemi kurmaktan ibaretti. Büyük
siyasi partilerin ortaklaşa kabul ettikleri
bir demokrasi tanımı olmamakla beraber
bu partiler, kuramsal olarak, demokrasiyi
desteklemişlerdir. Bu partilerden hiçbiri,
siyasi gayelerine ek olarak demokrasinin
ve hürriyetin toplumsal, ekonomik yanı
üzerinde temel bir görüş vücuda getirmemiştir. Türkiye’de 1961’e kadar partilerin
birbirine benzeyişinin temel sebebi, aralarında ana sorunlar üzerinde görüş gerçekten farklarının mevcut olmamasıdır.
Böyle sorunlar olsaydı, sonuçlar da değişik
olurdu.7 Türkiyede mevcut büyük siyasi
partilerin programlarının hiçbiri, devletçilik
bir yana bırakılırsa, herhangi bir belli iktisadi ve toplumsal kurama dayanmamıştır. Parti programlarında bazen toplumsal

İ. Olgun, S. Köksal, Haşiyeli Yeni Milletvekili Seçimi Kanunu, Ankara, 1950. Bu kanun üç defa değiştirilerek her seferinde daha az liberal hale
gelmiştir. Fakat başlıca ilkeleri bugüne kadar muhafaza edilmişti.
Bkz. Philips Price, “The Partlaments of Turkey and Persie’’, Parliamentary Affairs, 1948, Yaz Sayısı, s. 43 vd. Türkiye’de hükümetle ilgili
genel bir görüş için bkz. Leonard Binder, “Prolegomena to the Comparative Study of Middle East Governments’’, American Political Science
Review, Eylül ss. 651 - 668.
Seçim mekanizması için keza bkz A. H. Hanson, “Democracy Transplanted: Reflections on a Turkish Election”, Parliamentary Affairs, c. IX,
1955 - 1 956, ss. 65 - 74, Lewis, Turkey, s. 127, kanunun metinleri için bkz. TBMM Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Dâhili Nizamname, Ankara,
1957.
Hanson, “Democracy Transplanted”, s. 72. Türkiye’de parti politikası hakkında genel bir görüş için bkz. Sarah P. Mc. Cally, “Party Government
in Turkey’’ Journal of Politics, Mayıs 1955, s. 297 vd; Kerim K. Key, “The Origins of Turkish Political Parties’’, World Affairs lnterpreter, Nisan
1955, ss. 49 - 60.
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ve iktisadi sorunlara yer verilse bile bu,
iktisadi ve toplumsal sorunlar hakkında
farklı bir görüş ortaya koymaktan çok, her
çeşit insanı partiye çekmek için programın
şeklen genişletilmesinden ibarettir.8 Türk
siyasi partilerinin ideolojik eksiklikleri sık
sık eleştirilmişse de ancak yakın zamanda
bu durumu düzeltmek için bazı girişimler
olmuştur.
Bu siyasi partilerin iktidara geldikten sonraki davranışlarından elde edilen tecrübe
az çok göstermiştir ki partinin kuruluşu
sırasındaki görece liberal felsefe ve görüşlerin yerine bir süre sonra eski istibdat
zihniyeti, otoriter usuller ve âdetler geçmektedir. Partiler sağlam bilimsel esaslara dayanan bir felsefe yerine kitleler
tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecek
ve partiye taraftar kazandıracak birkaç
temel fikri tercih etmektedirler. Sadece
Halk Partisi, ana sorunlar karşısında biraz
daha akılcı bir tutum benimsemiş görünmektedir. Eskiden Türkiye’de siyasi partilere kişiler hâkimdi: Programı ne olursa olsun, parti, liderine tabi olur partinin
politikası da liderin görüşlerine, mizacına,
karakterine göre biçimlenirdi. Siyasi partilerde şahsiyet kavgaları ya lidere tamamen boyun eğmekle veya asilerin partiden ihracıyla sonuçlanmaktaydı.
Parti kurucuları ve parti liderleri, büyük bir
çoğunlukla hali vakti yerinde arazi sahibi
veya aydın ailelere mensupturlar. Sanayiciler ve işadamları siyasi faaliyetlerden
nispeten uzak dururlar. Parti liderleri belli
istisnalar dışında, cerbezeli karakter sahibi ve eleştiriler karşısında çabuk sinirlenen kimselerdir. Duygulara hitap etmek,
8

sadece kendi fikirlerinin memleket için en
iyi olduğuna inanmak, kendilerine muhalif
olanları veya kendilerinden farklı fikirler
besleyenleri açıkça ayıplamak, hareketlerinin doğruluğunu kabul ettirmek için ateşli
milliyetçilik gösterilerinde bulunmak, siyasi davranışlarının başlıca niteliklerini oluşturur. Bunlardan başka, yetiştikleri aile
çevresi de çok önemlidir. Eskiden parti liderleri, pek az istisnayla, zengin veya siyasi
ve toplumsal bakımdan güzide tabakaya
mensuptular. Çok defa toplumsal hayatta pek az tecrübeye sahip, kültürel formasyonları tartışılmaya değer kişiler, sırf
aile muhitleri sayesinde partilerde liderlik
mevkilerine yükselmişlerdir. Çok partili rejimin ilk yıllarında, kişileri putlaştırma âdetine karşı mücadele edilmişti. Ancak hâlen
bazı parti liderleri, görüşlerini halka sorgusuz sualsiz kabul ettirmek için kendilerini
ilahlaştırmaktan çekinmemektedirler.
Türkiye’deki (1958’de) siyasi partiler, sağ
görüşlü partiler olup hepsi de milliyetçiliği
temel felsefe olarak kabul eder. Her partinin din hakkındaki görüşleri değişmekle beraber aslında hepsi laikliği kabul etmektedir.

1960’a Kadar Türkiye’de Başlıca
Siyasi Partiler
1. Cumhuriyet Halk Partisi
Türkiye’de en eski parti olan Halk Partisi,
doğrudan doğruya Atatürk’e ve Cumhuriyet rejiminin tarihine bağlıdır. Halk Partisi,
Anadolu’da ve Trakya’da kurulmuş bulunan
ve kısmen eski İttihat ve Terakki Partisi
üyelerinden meydana gelen Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nden çıkmıştır. Trakya ve

Cumhuriyetin başyazarı Nadir Nadi, daha 1948 yılında, Türk siyasi partilerinin nüfus artışı, toplumsal ilerleme, ekonomik gelişme gibi temel
sorunları karşılayacak gerçek programları olmadığından ve dolayısıyla birbirlerine benzediklerinden şikâyet ediyordu. Dış görünüş Batılı;
fakat içerisi tamamen Doğulu, hatta Doğulu’dan bile daha fena, çünkü kötü bir taklit, diye yazıyordu. Nadi, temel eksikliği gidermek için
gerekli tedbirleri almak üzere sorumlu parti liderlerini zorluyordu. Cumhuriyet, 27 Temmuz 1948. Yeni bir görüş için bkz. Forum, 15 Kasım
1955, s. 4, 1 Kasım 1957, s. 2. vd.
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Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri,
1919 Sivas Kongresi ile bir merkeze bağlanmıştı. İstanbul Hükümeti’nin himayesi altında 1919’da Anadolu’da yapılan genel seçimlerde bu merkez kendi adaylarını tayin
edebilecek kadar kuvvetlenmişti. Kemalist
mebuslar, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
formüle edilen Misak-ı Milli’yi kabul ederek,
İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ı padişaha
ve müttefik işgal kuvvetlerine muhalif bir
organ haline getirdiler. Sonunda, padişah,
Meclis-i Mebusan’ı feshetti ve mebusların
çoğu Ankara’da Mustafa Kemal’in grubuna
katılmak için Anadolu’ya geçtiler.9 23 Nisan
1920’de açılan ve Mustafa Kemal’i Başkan
seçen Birinci Büyük Millet Meclisi’nin büyük
bir kısmını oluşturan yine bu mebuslardır.
Mustafa Kemal yeni bir siyasi parti kurmak
için giriştiği çalışmaları Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetleri’nin desteğiyle 1922’de gerçekleştirebildi.
Cemiyetin, 1923 seçimlerindeki seçim beyannamesinde mevcut dokuz maddeden
biri de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni bir
siyasi parti haline sokma teklifiydi.10 Halk
Fırkası, Ekim 1923’te resmen kuruldu11 ve
Meclis’e seçilmiş mebuslar da bu şekilde
parti üyesi oldular. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, 10 Kasım 1924’te Parti isminin başına “cumhuriyet” kelimesi eklendi
ve nihayet 1935’te Arapça olan “fırka” kelimesi yerine Fransızca olan “parti” getirildi. Bugün Partinin resmi ismi Cumhuriyet

Halk Partisi’dir, günlük dilde ise kısaca
Halk Partisi denmektedir (İngilizcede Republican Party diye anılır). Partinin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu.12 Recep
Peker, Genel Sekreter seçildi.
1923’ten 1945’e kadar Türkiye’de bütün
reformlara ve siyasi hareketlere Halk Partisi önayak olmuştur. Halk Partisi, kendisini
bütün milletin temsilcisi sayıyor ve bir hükümet organı gibi hareket ediyordu. Parti,
Kemalist inkılabın temsilcisi sıfatıyla her
yerde, yerli eşrafın yetkilerini devraldı.13
Zamanla hükümet, devlet ve parti öylesine
aynı kimliğe bürünmüşlerdi ki ulaşılan başarıları veya bunlara yöneltilen eleştirileri
partiden ayırmak imkânsız hale gelmişti.
Partinin bu durumunu en iyi, milli bayramlarda kullanılan şu slogan gösteriyordu:
“Tek parti, tek millet, tek şef!”
Şu gerçek inkâr edilemez ki Atatürk,
bütün hayatı boyunca, diğer tek partili
sistemlerde olduğu gibi belli bir kuramı
dogmatik olarak uygulamaktan çok, halk
arasında yaşayan görüşleri bulmaya ve
parti programına sokmaya çalıştı. Bu
amaçla Halk Partisi’nin programı partinin
temsil ettiği farz edilen bütün toplumsal
grupların ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yavaş yavaş genişletildi. Gerçekten, Halk
Partisi’nin, 1923 seçimlerine girdiği ilk
programında sadece dokuz temel ilke vardı.
Bu ilkeler, Türk milletinin tek temsilcisi
olarak Millet Meclisi’nin otoritesini kurmak

9
Bkz. 2. bölüm. Keza, Tunaya, Siyasi Partiler, s. 476.
10 Tunaya, Siyasi Partiler, s. 559. Seçim beyannamesinin metni için keza bkz. Webster, Turkey of Ataturk, ss. 173 - 180, 307- 318.
11 Siyasi Dernekler, s. 5-6 (bkz. Mustafa Kemal’ in mektubu). Parti, gerçek kuruluş tarihi olarak 11 Eylül 1923’ü göstermektedir (CHP 25. Yıl,
Ankara, 1948, s. 16). Halk Partisi’nin 1923’te kurulması, aslında Meclisin kontrolünü ele geçirmek için bir manevraydı. Cumhurbaşkanı’nın
Meclis’i feshetme yetkisi yoktu. Böylece, Mustafa Kemal, kendisine muhalif muhafazakârların bulunduğu bir Meclis’te güçsüz hale gelmiş
oluyordu. Meclisin kontrolünü ele geçirmek amacıyla, kendisini destekleyen mebuslardan kurulu yeni bir meclis seçtirmek için Halk
Partisi’ni kurdu.
12 Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük şahsiyeti bu bölümde layığıyla anlatılamaz. Henüz onun toplumsal, iktisadi, kültürel sorunlar üzerindeki
temel fikirlerini gösterecek çalışmalar yapılmamıştır. Onun vatandaşa olan inancını ve Türk halkına şerefli bir hayat sağlayan çabalarını
gösteren etraflı bir inceleme yoktur. Atatürk’ün halka olan inancı, reformların devamını sağladı. Atatürk, Birinci Büyük Millet Meclisi’nde,
mutaassıplar ile sosyalistleri, toprak ağaları ile aşiret reislerini ikna yoluyla birleştirebilen, ortak gayeler için iş birliği yapmalarını sağlayan
mahir bir liderdi. Atatürk isteseydi, memleketteki itibarı sayesinde kolayca padişah olabilirdi; fakat seçime dayanan bir Cumhurbaşkanı
kalmayı tercih etti. Lewis, “Recent Developments’’, s. 331.
13 agy, ss. 324-328.
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amacını güdüyordu. 1927’deki Parti
Kurultayı, partiyi cumhuriyetçi, halkçı ve
milliyetçi olarak tanımlayarak daha ayrıntılı
bir program çizdi.14 Nihayet 10 Mayıs 1931
Kurultayı, genel olarak Kemalizm diye bilinen ve daha sonra 1937’de anayasanın 2.
Maddesine dâhil edilen altı ilkeyi kabul etti:
cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık.
1935 Kurultayı, kesin olarak tek partili rejimi kabul etti. Parti, bütün bireyleri birleştiren bir örgüt olarak idealleştirildi.15 Parti
programının, hayat gerçeklerine ve uluslararası duruma göre şekillendirilmiş bir milli
ideoloji olduğu ileri sürüldü.16 Bu program,
devletçiliği Türkiye’nin başlıca ekonomik ilkesi ilan ediyor, aşırı solcu, liberal ve sağcı fikirleri reddediyor; fakat aynı zamanda daha
önceki bölümlerde işaret edildiği gibi, bunların her birinden bazı kavramlar alıyordu.
Devlet, milli iman ve anlaşma yoluyla bütün
iktisadi menfaatleri uzlaştıran bir vasıtaydı.
Uzun zaman Partinin Genel Sekreterliği’ni
14
15
16
17
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yürütmüş olan Recep Peker’e göre parti,
“talep” ilkesini kabul etmişti; yani bütün istekler partiye bildirilecek, bu isteğin yerine
getirilip getirilmeyeceğine parti karar verecekti.17 Peker, demokrasiyi, memleketten
memlekete değişen bir siyasi sistem olarak tanımlıyordu. Bu sebeple demokrasinin Türkiye’de aldığı özel şekil, bütün hükümet kuvvetlerini tek mecliste toplama
amacını güdüyordu. Peker’e göre bu taklitçi değil, bilakis kuvvet yoluyla milli birliği
desteklemek amacıyla alınmış bir karardı.
Bu sebeple, tek partili sistemin erdemleri
övülüyor ve liberal demokrasinin inkârına
gidilmiş olunuyordu.
Atatürk’ün 1938’de ölümü üzerine, İsmet
İnönü partinin değişmez başkanı seçildi.
Ana sorun, parti içinde mevcut farklı görüşlerin ve eğilimlerin patlak vermesiydi.
İnönü’nün kuvvetli bir lider olarak partiye
tam hâkim olması bu ayrılıkları önleyebilecek nitelikte bir ön tedbir olarak düşünüldü ve bunun için ona geniş yetkiler tanındı.

CHP 1923-1948, s. 21; Webster, Turkey of Ataturk, ss. 108-109, 162-172. Bu ilkelerle ilgili kısa bir inceleme için keza bkz. bölüm 2.
CHP Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, Ankara, 1935, s. 25 vd. Tunaya, Siyasi Partiler, ss. 570-572.
CHP, agy, s. 43 vd.
agy, s. 5.

1939 Kurultayı ile dar ölçüde bir liberalizasyon başladı.18 İlk defa, bilhassa Hikmet
Bayur tarafından eleştiriler ileri sürüldü.19
Bu kurultayda, İçişleri Bakanlığı ile Parti
Sekreterliğinin ve Valilik ile Parti İl Başkanlığının aynı kişide birleşmemesine karar
verildi. Bundan başka, mebuslar arasında
Meclis’te bir muhalefet partisi varmış izlenimini yaratacak müstakil bir grup kuruldu.
1939 Kurultayı, devlet ile partiyi birbirinden ayırmaya ve Kemalizm ilkelerini daha
açık bir şekilde saptamaya çalıştı. Tüm
bunlara rağmen 1943 Kurultayı esaslı bir
değişiklik getirmedi.
1945 yılında liberalizasyon başladı,20 nitekim Haziran ayında İstanbul’da yapılan
ara seçimde Halk Partisi Merkez Komitesi
aday göstermedi.21 Nihayet, 1946’daki olağanüstü kurultayda, tek dereceli seçimlerin kabulüne, dernek kurma özgürlüğünün
tanınmasına, müstakil grubun lağvına, parti başkanının da kaydı hayat şartıyla (yaşadığı sürece) değil, her kurultayda yeniden
seçilmesine karar verildi.
1946’dan sonra partinin genel felsefesi değişti. Halk Partisi sözcüleri, partinin her zaman belirli bir şekilde demokratik nitelikler
taşıdığını,22 Halk Partisi’nin bir diktatörlük
amacıyla kurulmamış olduğunu belirtmeye
başladılar.23 Tek partili sistemin en hararetli
savunucularından Recep Peker bile, Türkiye’nin hiçbir zaman gerçek anlamda tek
partili rejimin hüküm sürdüğü bir memleket
olmadığını, Türkiye’de hiçbir zaman siyasi baskıya başvurulmamış olduğunu iddia
18
19
20
21
22
23
24
25

ediyordu.24 Diğer parti üyeleri de demokrasi
hareketinin, Halk Partisi’nin zaafından değil,
gücünden doğduğunu ileri sürüyorlardı.25
(Partinin iyi niyeti her ne kadar inkâr edilemezse de demokrasi hareketinin başlamasında iç güçlüklerin ve tek parti devletlerinin
yenilmesiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın da bir hayli payı vardır.) Nihayet 1947
Kurultayı, parti programını ve tüzüğünü çok
partili bir rejimin ihtiyaçlarına uygun şekilde
değiştirerek Halk Partisi’nin normal bir parti
haline gelmesini mümkün kıldı.
1947 Kurultayı’nda kabul edilmiş olan Parti Programı, Halk Partisi’nin anayasadan
çıkararak tamamen kendine mal etmek istediği altı ilke üzerine kuruludur. Programda millet bütün iktidarın kaynağı olarak
gösterilmekte, Büyük Millet Meclisi de bu
iktidarı millet adına kullanan organ olarak
tanımlanmaktadır. Siyasi parti ve sendika
kurma ile düşünce, söz, basın özgürlükleri, bireyin ve toplumun serbestçe gelişmesi için zorunlu şart olarak kabul edilmekte
(madde 2); devlet, bireyleri mutlu kılmak
ve onları korumak amacıyla kurulmuş
bir örgütlenme olarak tanımlanmaktadır
(madde 8, 9).
Ekonomik sorunlarda, parti programı özel
teşebbüsü tanımakla beraber, devletçiliği
muhafaza etmekte ve devleti ekonomik
ilişkilerin tarafsız düzenleyicisi saymaktadır. Devlet teşebbüslerinde idare ve sorumluluk bakımından adem-i merkeziyet
savunulmaktadır. Ürünleri satmak, tüketmek ve konut inşa etmek amacıyla kurulan

agy, ss. 43-50; keza bkz. Şeref Aykut, Kemalizm, İstanbul, 1936, ss. 9, 11.
Bkz CHP 5. Büyük Kurultayı Zabıtları, Ankara, 1939.
Bu liberalizasyon için bkz. II. kısım. Kronoloji için bkz. Jaschke, Die Türkei in den Jahren 1942-1951, s. 46 vd.
Vatan, 8 Haziran 1945.
Vatan (başyazı). 11, 12 Ağustos 1946; Ulus, 22 Ağustos 1945.
Ulus (başyazı). 2 Ağustos 1946.
Cumhuriyet, 17 Temmuz 1946 (Recep Peker’in Kütahya’daki konuşması).
Ulus, 21 Kasım 1947 (Hilmi Uran’ın parti kurultayındaki konuşması). 5. ve 6. bölümlere de bkz.
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tarım kooperatiflerine ve üreticiye kredi
sağlayacak kooperatiflere özel bir yer verilmektedir. Program, ihracatın da daha iyi
bir düzene bağlanmasını, üretimin teşviki
için tedbirler alınmasını öngörmekte, yabancı sermayeden de yerli sermaye ile eşit
şartlar dairesinde faydalanılacağını bildirmektedir. Tüketim maddeleri ile endüstriyi
koruyan tedbirleri kabul eden programda (madde 61), sosyal adalet ilkesini göz
önünde tutan bir vergi sistemi üzerinde
de ayrıca durulmaktadır (madde 77, 78).
Program, sosyal politika alanında; işçileri
korumak, işsizlere iş bulmak, demokrasi ilkeleri çerçevesinde hayat seviyelerini yükseltmek amacını güdüyor, bu sebeple de
fazla mesai ücreti, ücretli tatil, keza analık,
yaşlılık ve hayat sigortası (madde 84-89),
toplu sözleşme (madde 92, 93) gibi tedbirler tavsiye ediyordu. Eğitimde de, ilk ve
ortaöğretim bütün yurttaşlar için parasız
olacak, üniversitelerin özerkliği muhafaza
edilecekti (madde 95-99).

Genel Başkan İsmet İnönü26 parti içinde
hâlâ büyük bir prestije sahip olmakla beraber, kendisine artık eskiden olduğu gibi bir
yarı tanrı gözüyle bakılmamaktaydı.
Halk Partisi’nin uzun süren iktidarı, bizzat
kendisinin hazırladığı liberal seçim kanununa göre yapılan seçimler sonucunda, 14 Mayıs 1950’de sona erdi. Parti, 1950 seçimlerine, ana ilkelerinde ve tüzüğünde yaptığı
liberal değişikliklerin halkı yeteri derecede
memnun bırakacağı ve seçimleri kazanmasını sağlayacağı inancıyla girmişti. Gerçekten de laiklik, devletçilik, halkçılık ve diğer
ilkelerdeki değişiklikler Halk Partisi’ne muhafazakâr bir orta sınıf partisi hüviyeti kazandırmış ve 1951’de parti birçok seçmenin
daha kolay kabul edebileceği liberal bir şekil
almıştı ama bu tedbirler 1950 seçimlerindeki yenilgiyi önleyemedi.27
1947’den önce Halk Partisi, bütün kusurlarına rağmen, devrimlere temel olan ilkelere
dayanıyordu. Bu sebeple parti, ancak bu ilkelerden en ufak bir taviz vermemekle asıl

26 İsmet İnönü 1884’te doğdu. Türk liderlerinin çoğu gibi o da ordudan yetişmişti. Yemen ve Doğu Trakya’daki Osmanlı ordularının Kurmay
Başkanlığı’nda bulunduktan sonra Rus Cephesi’ndeki 4. Ordu’ya kumanda etti. 1918’de Harbiye Nazırı Yardımcısı olan İsmet İnönü 1918’de
Ankara’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı ve 1921’de Dışişleri Bakanlığı’na getirilerek, Lozan Antlaşması’nın görüşmelerinde Türkiye’yi
temsil etti ve bu antlaşmayı imzaladı. 1923-1924 ve 1925-1937 yıllarında Başbakanlık yapan İnönü, Atatürk’ün ölümünden sonra 1938’de
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı oldu. İnönü bu mevkide 1950 yılına kadar kaldı. Bu tarihte Halk Partisi seçimleri kaybedince
yerine Celal Bayar geçti. İsmet İnönü, yakın Türk tarihinin, şahsı üzerinde en çok tartışılan simasıdır. Düşmanları onu, Halk Partisi’nin
totaliter politikasının baş mimarı olarak suçlamaktadır. Düşmanlarına göre İnönü, tek parti idaresinin kurucusu ve simgesidir. Gerçek şudur
ki İnönü, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra parti ve memleket içerisindeki sınırlı otoritesini Atatürk’ün mutlak otoritesiyle karşılaştırınca,
güvensizliğe kapılmıştı. Bunun bir sonucu olacaktır ki kendisini Halk Partisi’ne kaydı hayat şartıyla (yaşadığı sürece) Başkan seçtirmişti.
Çok partili sistem mücadelesi başlayınca İnönü, Halk Partisi içinde ve memlekette demokrasi şampiyonu olarak göründü. Anlatıldığına
göre, İnönü 1946’dan sonra Türkiye’de iki gayeyi gerçekleştirme emelinde olduğunu söylemiştir: Her köyü bir okula kavuşturmak ve çok
partili sistemi kurmak. İnönü’nün başlangıçta sınırlı bir demokrasi düşündüğünden ve belki de mecburiyet karşısında bunu kabul ettiğinden
şüphe yoktur. Fakat zamanla gerçek bir demokrasinin gerekliliğine inandı ve bu, onu Recep Peker gibi parti içindeki aşırı düşünen kimselerle
mücadeleye sevk etti. Halk Partisi içindeki prestiji, hasımlarda hem hayranlık hem nefret uyandıran büyük siyasi yeteneği, Cumhuriyet’e
geçmişteki hizmetlerinden ötürü kendisine beslenilen saygı sayesinde İsmet İnönü, parti içindeki savaşı kazanarak kendi taraftarlarını
Halk Partisi’nin başına geçirmeye muvaffak oldu. Gerçi İnönü’nün politikası Halk Partisi’nin iktidardan düşmesiyle sonuçlandı, ama bu
suretle Türk tarihinde ilk defa dürüst ve gerçek anlamda demokratik bir seçim örneği verilmiş oldu. İnönü’nün düşmanları, ellerinde hiçbir
delil olmadığı halde, dürüst ve demokratik seçimlerin İnönü’nün Halk Partisi’nin kuvveti hakkındaki yanlış ve abartılı tahminleri sayesinde
mümkün olduğunu ileri sürmekte gecikmemişlerdir. 1950’den beri İnönü demokratik reformların azimli ve yılmaz bir savunucusu olmuştur,
hem de dört bir yandan ve Halk Partisi iktidarından memnun olmayan kimseler tarafından yöneltilen suçlamalara ve iftiralara, hatta şahsını
hedef tutan tehditlere rağmen.

27

1954 seçimlerinden sonra iktidar partisinden hoşnut olmayanların sayısının artmasıyla birlikte, demokrasiye aykırı gidişe muhalefet
edenler İnönü’nün etrafında toplanmaya başladılar. Bugün (1958) İnönü, çok partili rejim için muhalefetin yaptığı mücadelenin simgesi
haline gelmiştir. Memlekette İnönü’yü destekleyenler bir hayli çoğalmıştır, hatta eski bazı hasımları bile bugün on yıl öncesine göre İnönü
hakkında daha olumlu bir kanaat sahibidirler. Demokrat Parti politikasının uyandırdığı her hoşnutsuzluk İnönü’nün prestijini artırmaktadır,
nasıl ki geçmişte Halk Partisi’nin her hatası Demokrat Parti’ye yaramışsa. İnönü hakkında bir değerlendirme yazısı için bkz. Vatan (başyazı),
24 Aralık 1949, 1-8 Şubat 1950; Tasvir, 10 Ekim 1946. 27
Halk Partisi’nin 1950’de uğradığı yenilgiyi yanlış tahminlere bağlamak mümkündür, aslında bu yenilgi partinin en büyük zaferidir, çünkü
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benliğini muhafaza edebilirdi. Parti, 1947
Kurultayı’nda ilkelerinden bazı tavizlerde
bulunmaya razı olmasaydı, 1950 seçimlerini daha büyük bir farkla kaybederdi, ama bu
suretle de kendisi ile diğer partiler arasındaki belirli mesafeyi muhafaza etmiş olurdu.
Bu çeşit bir program farkı da demokrasi ve
sağlam bir siyasi hayat için şart olan tartışmalara ve yeni fikirlere yol açardı. Oysa Halk
Partisi iktidarda kalmak umuduyla kendisi
ile diğer siyasi partiler arasındaki mesafeyi
kısaltma yolunu tercih etti.
Bununla beraber, öteki partilerle karşılaştırıldığında Halk Partisi’nin davranışlarına
oportünizm ve partizanca görüşler yanında başka ilkelerin de hâkim olduğu görülür. Böyle bir iddia şüphesiz göreceli bir
değer taşımaktadır; fakat Halk Partisi’nin
1946 ile 1950 arasında, eleştiri hakkının
demokratik bir rejimin vazgeçilmez şartı olduğu inancına sadık kalmak için muhalefetin aman vermez ve bazen haksız
eleştirilerine sabırla katlanması bu iddiayı
doğrulamaktadır.28
Halk Partisi’ndeki üyeliğin niteliği de zamanla değişmişti. Eskiden politika, sanat,
edebiyat ve bilim alanlarında oldukça tanınan kişiler partiye üye yazılıyordu. Bu gibi
kimselere partinin verebileceği en büyük
ödül, onları milletvekili yapmaktı.29 Parti
üyeleri arasında, aşırı soldan aşırı sağa kadar her çeşit siyasi eğilime sahip kimseler
vardı, çünkü Halk Partisi belirli toplumsal
ve ekonomik görüşleri olan bir örgütlenme

28
29
30

31

olmaktan çok her düşünceyi temsil etme
emelindeydi. Fakat 1946’dan sonra parti
üyeliği bir imtiyaz değil, bir sorumluluk anlamını almaya başlayınca birçok üye partiden istifa etti. Geriye partiden ayrılmamaya kararlı olanlar kaldı ve bu, bir bakıma
Halk Partisi’ni kuvvetlendirdi. Bugün Halk
Partisi’ni tutanların çoğunluğunu şehirlerde oturanlar, aydınlar ve memurlar oluşturmaktadır.
Halk Partisi, Türkiye’nin (1958’de) en büyük muhalefet partisidir ve tekrar iktidara
geçebilmek konusunda en büyük şansa
sahiptir. Büyük Millet Meclisi’nde sahip
olduğu az sayıdaki milletvekili, partinin
gerçek kuvvetini gereğiyle ifade edememektedir. 1950 seçimlerinde kullanılan
7.953.055 oyun 3.165.096’sını Halk Partisi, 4.242.831’ini Demokrat Parti kazanmıştır. 1954 seçimlerinde ise Halk Partisi,
Demokrat Parti’nin 5.313.000 oyuna karşı,
9.095.000 oyun 3.193.000’ini alabilmişti.30 Büyük bir mücadeleye giriştiği 1957
seçimlerinde Halk Partisi, 4.407.000 oy
alan iktidar partisinden 640.000 eksiğiyle
3.767.000 oy toplamıştır.31
İlk iki seçimde Halk Partisi’nin aldığı oylar
bütün oyların aşağı yukarı % 35’i, üçüncü
seçimde ise % 41 ‘i oranındaydı. Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekillerinin 1950’den
sonra % 13’ü, 1954’ten sonra % 6’sı,
1957’de de aşağı yukarı % 28’i, yani sırasıyla 69,31 ve 174 milletvekili Halk Partilidir. Böylece çoğunluk sistemi halkın siyasi

böylece parti Türkiye’nin siyasi tarihinde şerefli bir yer kazanmıştır. Lewis, Recent Developments, s. 331-332. Türk siyasi partileri ve bu
seçimlerle ilgili açıklamalar için bkz. World Today, Temmuz 1950, ss. 289 -296, ayrıca D. Ingber ve M. Benjenk, “Turkey in Transition’’,
Fortnightly, Mayıs 1951, ss. 317-321 Malcolm Burr, “Change in Turkey’’, Fortnightly, Eylül 1951, ss. 149-154; Siegbert J. Weinberger,
“Political Upset in Turkey”, Middle Eastern Affairs, Mayıs 1950, ss. 135-142.
Bir örnek için bkz. Z. F. Fındıkoğlu, “Siyasi Fırkalarımız ve Ormancılık”, İş, S. 88, 1948. s. 250 vd. Bu devredeki gelişmeler hakkında bkz. K.
M. Smogorzewski, “Turkey Turns Towards Democracy’’, Contemporary Rewiew, Ekim 1949, ss. 213 -220.
A. Emin Yalman, “The Struggle for Multi-Party Government in Turkey”, The Midle East Journal, S. 1, 1947, s. 52.
1950, 1954 ve 1957 seçimleri ve sonuçları için bkz. CHP XI. Kurultayı, Ankara, 1954, s. 3, Jaschke, Die Türkei in den Jahren 1942-1951, s.
120- 121. K. M. Smogorzewski, “Democracy in Turkey”, Contemporary Review, Ağustos 1954, s. 81 ; Hanson, “Democracy Transplanted’’, s.
65 vd.; World Today, Haziran 1954; ss. 230-232; Malcolm Burr, “Turkish Trends’’, Fortnightly, Mayıs 1954, ss. 319-323, Forum, 1 Ekim 1957,
s. 11; İstatistik Yıllığı, s. 117.
Forum, 1 Kasım 1957, s. 3.
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partiler karşısındaki tutumunu tam olarak
yansıtamamakta ve muhalefetin Büyük
Millet Meclisi’ndeki gücünü azaltmaktadır.
Bu sebeple Halk Partisi, seçim sonuçlarının oy sayısına tekabül etmesi için nispi
temsilin kabulünü istemektedir.32 1950,
1954 ve 1957 seçimlerinde atılan toplam
oylar tahlil edildiğinde Halk Partisi’nin genel olarak ilk yenilgiden sonra (partinin dağılacağını ileri sürenler bile çıkmıştır), taraftarlarını kaybetmediği gibi taraftarlarının
sayısını artırdığı görülür. Bu yeni taraftarlar, Demokrat Parti’den yüz çevirenlerden
ziyade ilk defa oy kullanan yeni seçmenlerdir. Demokrat Parti’den ayrılanlar daha çok
Halk Partisi’nden başka bir partiye girmek
istemektedirler. 1950’den sonra alınan dış
yardımlar sayesinde Demokrat iktidarının,
köylerin durumunu düzelterek kendisine
prestij sağlamış olduğu dikkate alınırsa,
Halk Partisi’nin seçmenlerini muhafaza etmesi çok daha önemli bir olay olarak görünmektedir. 1957 seçimlerinden sonra
liderler arasındaki görüşmeler, Halk Partisi
ile Hürriyet Partisi’nin güç birliği adı altında
işbirliği yapmasıyla sonuçlanmıştır. Hürriyet Partisi’nin birçok üyesinin Demokrat
Parti’ye dönmesine rağmen, bu işbirliği
Halk Partisi’nin daha da kuvvetlenmesini
sağlamıştır.
Halk Partisi’nin muhalefetteki rolü, 1950’de
toplanan Sekizinci Kurultay’da İnönü’nün
belirttiği gibi,33 Büyük Millet Meclisi’nde
hükümeti denetleme görevini ciddiyetle
yerine getirmekti. Dış politikada Halk Par32
33
34
35
36
37
38

tisi, Demokratlarla mutabakat halindeydi.
Bununla beraber Halk Partililer, Demokrat
Parti Hükümeti’nin iktidarı kendi amaçları
için kullanarak partilerini ortadan kaldırma
isteğinden endişe duyuyorlardı.34 Demokrat milletvekillerinin ezici çoğunluğuna rağmen, Halk Partisi Büyük Millet Meclisi’nde
demokrasinin ve devrimlerin savunucusu
durumuna geçti. 1957 seçimlerinden sonra Meclis’teki milletvekili sayısının artması
dolayısıyla Halk Partisi muhalefet görevini
daha etkili bir şekilde yerine getirme imkânını buldu. Bu durum Demokratlar arasında
büyük endişe uyandırdı.
Halk Partililer, Demokrat iktidarın, 19461950 döneminde temelleri atılan demokrasiyi sağlamlaştırmadığını ileri sürerek,35
bu demokrasi temelinin muhafazası ve
daha da genişletilmesi için gittikçe şiddetlenen bir mücadele başlattılar.36 Halk
Partisi bir Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasını, idarenin tarafsız olmasını, basın
özgürlüğünün gerçekleştirilmesini, radyodan partilerin eşit şekilde faydalanmalarını, parti olarak varlığının tehlikede olmadığına dair garanti verilmesini istiyordu.37
Tek parti devrinde hükümetin partiye bağışladığı malların geri alınması için çıkarılan bazı kanunlar yüzünden (8 Ağustos
1951 tarihli 5830 sayılı kanun ile 14 Aralık 1953 tarihli 6195 sayılı kanun) Halk
Partisi kendini tehlikede görüyordu.38 Bu
kanunlar bir dereceye kadar haklı olmakla
beraber biraz da partizanca bir zihniyetin
ifadesiydi, çünkü haklı olarak müsadere

CHP Programı, s. 10.
Ulus, 30 Haziran 1950.
agy.
Ulus, 27 Kasım 1951 (İnönü’nün 1951’de toplanan 9. Kurultay’ı açış konuşması).
Ulus, 1 Aralık 1951.
Muhalefet Yok Edilmek İsteniyor, Ankara, 1952, s. 2 vd.
Halk Partisi’ne göre, müsadere edilen malların değeri 100 milyon lirayı bulmasına rağmen, bunların ancak 48 milyon lira tutarındaki kısmı
hükümet tarafından verilmiş, geri kalanı özel kişiler tarafından bağışlanmış mallardı. Parti, malların hazineye iadesini kabul etmekle beraber
bu sorunun Büyük Millet Meclisi’nde değil, mahkemelerde halledilmesi gerektiğini ileri sürüyordu.
Halkçıların kanaatince bu kanun, partilerini borcunu ödeyemez bir hale getirmek, sonra da müflis sayarak usulü dairesinde feshetmek için

T BMM’nin

Yılı

Adnan Menderes, Türkiye’de Çok Partili Hayat

edilen malların yanında, Ulus Matbaası gibi
Atatürk tarafından Halk Partisi’ne bırakılmış mallar da geri alındı.39 Halkçılar 1951,
1953 ve özellikle 1954 yılı Kurultaylarında40
hükümeti, memurları Halk Partisi aleyhine
teşvik etmek, hâkimlerin yirmi beş yıllık
hizmetten sonra emekliye sevk edilmelerini
mümkün kılacak bir kanun hazırlamak ve
devlet radyosunu partizanca kullanmakla
suçladılar. Birçok bakımdan Demokratların
muhalefetteyken ileri sürdükleri şikâyetleri
hatırlatan bu eleştiriler, çok partili sistemin
demokratik güvencelerinin henüz mevcut
olmadığını gösteriyordu.

1954’ten sonra, ekonomik değişiklikler ile
hayat pahalılığı, köylerden büyük şehirlere
yönelik akın, lüksün artması ve çeşitli maddelerin piyasada yokluğu ortaya çıkınca,
Demokratlara yöneltilen eleştiriler çoğaldı.
Buna paralel olarak Halk Partisi prestij ve
taraftar kazanmaya başladı. Halkçıları tutan gazetelerin tirajları önemli şekilde yükseldiği gibi -ki bu, Türkiye’de halk desteğinin
güvenilir bir ölçüsüdür- partinin toplantılarına da çok sayıda insan katılmaya başladı.
1950 ve 1954 seçimlerinde Halk Partisi’nde görülen durağanlıktan 1957 seçim-

başvurulmuş bir tertipti. 1953’te çıkarılan Müsadere Kanunu uyarınca Ulus gazetesi matbaası hazineye intikal ettirildi. Hanson, “Democracy
Transplanted”, s. 68.
39 Ulus’un son sayısı 15 Aralık 1953’te siyah bir çerçeve içinde çıktı. Bu gazetenin halefi olarak Yeni Ulus çıktı, hâlen de partinin organıdır.
40 Bkz. İnönü’nün Nutku, Ankara, 1954; ayrıca Cahiers de l’Orient Contemporain, XXXII, 1955, ss. 242-244.
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lerinde eser kalmamıştı. 1957 yılı başında Halkçılar, Hürriyet Partisi’nin teklifine
uyarak, belli başlı muhalefet partileri arasında yapılacak bir iktidara karşı kurulacak bir seçim koalisyonuna girmeyi kabul
ettiler. Fakat aynı yılın Eylül ayında Seçim
Kanunu, muhalefet partileri arasında koalisyonu güçleştirecek şekilde değiştirilince, Halk Partisi koalisyon fikrini reddetti.41
Halk Partisi’nin en büyük kusurlarından
biri, öteki partileri küçümsemesi, buna
karşılık kendisini olduğundan çok fazla
önemli ve kuvvetli sanmasıdır. Parti, bugün dahi, çok partili sistemin kurucusu
olmak ve bu başarının şerefine tek başına sahip çıkmak fikrinden vazgeçmiş değildir. Politika alanında öncü rolü oynama
isteği partide hâlâ revaçtadır.
Halk Partisi’nin 1957 seçimlerinde yenilgiye uğraması, arızi sebepler ve seçim
sonuçlarına müdahaleler ne olursa olsun,
partinin kendi kusurundan ileri gelmiştir.
Bir defa seçim kampanyasına, her şeyden
önce hükümetin politikasına saldırmak
gibi partizanca bir görüş hâkimdi. Seçim
beyannamesi geçmişte yapılmış bazı liberal vaatleri42 tekrarlamakla birlikte iktisadi bakımdan hemen hemen yeni hiçbir
şey içermiyordu. Ulus’un seçim arifesinde
çıkan sayılarında parti polemikleri dışında
tek bir nesnel habere rastlanmıyordu.
Bunların dışında, milletvekili adaylarının
seçimi geniş ölçüde merkez örgütüne
bırakıldı. Bizzat İnönü tarafından seçilen
İstanbul adayları Demokratlarınkiler (Bayar, Menderes) yanında görece zayıf kaldı; bu durumda bütün tahminler hilafına
İstanbul’da seçimin kaybedilmesine sebep

oldu (Aradaki oy farkı 100.000 kadardır).
Halk Partisi 1957 seçimine girmiş bütün
adaylardan, Mayıs 1958’de yeni seçimlerin
yapılması, çok partili sistemin kurulması,
ekonomik güçlüklere bir çare bulunması
gibi partinin seçim beyannamesinde yer
alan vaatlere sadık kalacaklarına dair yazılı
taahhüt aldı.43 Halkın desteğini sağlamak
amacıyla alınan bu taahhütler, partinin
kendi adaylarına güveni olmadığı şeklinde
yorumlandı.
Seçim kampanyası sırasında, bazı parti üyeleri gibi44 İnönü de, ilerlemiş yaşına
rağmen birçok ili dolaştı; fakat her yerde
Halk Partisi’nin temel bir ekonomi politikasından yoksun olduğu göze çarpıyordu.
Bu yüzden, partinin azimle mücadele etmesine rağmen seçimler yenilgiyle sonuçlandı.45 Çünkü parti daha ziyade köylerin
gerçek atmosferini bilmeyen bir aydınlar
zümresinin liderliğine dayanıyordu. Köylüler ise jandarmadan, hükümet baskısından
kurtulmuş ve memleket sorunlarında söz
sahibi olmuş bulunmanın sevinci içindeydi ve bu durumu Demokratların eseri sayıyorlardı. Öte yandan Halkçıların, gerçek
anlamda demokratik bir sistem kurulmadıkça, bu ve diğer davaların tartışılmasında
fayda görmedikleri de bir vakıadır. Halk
Partisi 1957 seçimleri sonunda bir hayli
milletvekilliği kazandı (bu milletvekillerinin
çoğu, ekonomik kalkınmadan pek yararlanamamış olan Doğu ve Orta Anadolu illerinden seçilmiştir) ve bazı güzide şahsiyetleri Meclis’e gönderdi.
Tek parti devrinden miras kalan başlıca
iki kusur bugün de Halk Partisi için büyük

41
42
43
44

Forum, 15 Mart, 1 Ekim 1957.
Ulus, 11 Ekim 1957.
Cumhuriyet, 8 Ekim 1957.
Bu seçimlerde, dengesiz bir ekonomik kalkınma politikası yüzünden Türkiye’de sınıf farkları yaratıldığı ileri sürülmüş, milyonerler Cadillaclarla
geçerken vatandaşların kuyruklarda saatlerce otobüs beklediğine işaret edilmiştir. Ulus, 17 Ekim 1957 (Bursa’da Günaltay’ın Konuşması).
45 Uzun bir süre Demokratları desteklemiş olan Ahmet Emin Yalman, hayal kırıklığına uğrayarak onların aleyhine döndü. Yalman, 1957 seçim
kampanyasını, Çanakkale Savaşı’nın cereyan ettiği günlere benzetiyor, Türkiye için bu seçimlerde aynı ölçüde yaşamsal sorunların söz
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güçlükler doğurmaktadır: İnisiyatif daima
partinin üst kademelerinden beklenmekte,
lidere itaat, liderin sözünden çıkmama geleneği hâlâ devam etmekte,46 bütün bunlar
da hareketsizliğe sebep olmaktadır. Eskiden
parti şeflerinin lütfuyla kendilerine nüfuzlu
bir yer sağlamış, tanınmış parti üyelerinden
birçoğu bugün de liderlik mevkiinde
bulunmakta, hiçbir çaba göstermeksizin
günün birinde tekrar iktidarı ellerine geçirmeyi
ümit etmektedirler. Bu kimseler, parti içinde
daha aktif ve daha ileri görüşlü bir ruha sahip
genç kuşağı kösteklemektedirler.
2. Demokrat Parti
Demokrat Parti 7 Ocak 1946’da, birkaç ay
öncesine kadar Halk Partili olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kuruldu.47
Bu dört kurucunun muhalefeti, Halk Partisi
Meclis Grubu’na, parti içinde bazı reform-

ların yapılmasını isteyen ortak bir önerge
vermeleriyle başladı. Kurucuların bu önergeyle güttükleri asıl gayenin ne olduğu
tartışmalara yol açtı. Halk Partililer, önerge sahiplerinin asıl niyetinin bir muhalefet
partisi kurmak olmayıp sadece parti örgütü
içinde bazı reformlar yapılmasını istemek
olduğunu ileri sürdüler. Bir iddiaya göre de
Haziran 1945’te yapılan ve önergenin ele
alındığı gizli grup toplantısında, Demokrat
Parti’nin kurucuları Halk Partisi’ne
sadakatlerini belirtmişler, içlerinden biri
İnönü’ye ebediyen bağlı kalacağını, bir diğeri
Halk Partisi’ne memleketteki tek gerçek
siyasi kuvvet olarak baktığını söylemişti.48
Kurucular ise önergelerinin bir muhalefet partisi kurmak niyetiyle verilmiş olduğunda ısrar ettiler. Ne var ki 1945 yılı gibi
memlekette tek parti idaresinin hüküm
sürdüğü bir devrede kurucular, işin hemen
başından niyetlerini açıklayamazlardı. Bel-

konusu olduğunu yazıyordu. Vatan, 16 Ekim 1957.
Sabah gazetesi baş sayfasına Atatürk’ün, müşkül zamanlarda, her şeyi bildiği ve halledebileceği için İnönü’ye başvurulmasını tavsiye eden
sözünü başlık olarak koymuştur. Sabah, 16 Ekim 1957.
47 Plevne’den göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Mahmut Celal Bayar, 1884’te Bursa yakınlarındaki Umurbey Köyü’nde doğdu. Bursa’da
Alliance Israelite adındaki bir okula devam ettikten sonra bir Alman bankasında memur olarak çalıştı. İttihat ve Terakki Partisi’ne giren
Celal Bayar bu partinin Bursa Bölgesi Başkanı oldu. Milli Kurtuluş hareketine katıldı, Akhisar ve Bursa’daki milli kuvvetlerin örgütlenme
işinde etkin bir rol oynadı. İstiklal Savaşı’ndan sonra çeşitli kabinelerde Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve İmar ve İskan Bakanı
olarak görev aldı. 1924’te İş Bankası’nı kurduktan sonra, 1932’den, İnönü’nün yerine Başbakan olduğu 1937 yılına kadar Ekonomi Bakanlığı
yaptı. 1939’da, İnönü’nün Reisicumhur olmasından üç ay sonra Başbakanlıktan istifa etti. 1939-1945 döneminde Bayar, İzmir milletvekili
idi; 1945’te milletvekilliğinden çekildiyse de 1946 yazında tekrar Meclis’e seçildi. Ocak 1946’da yeni kurulmuş Demokrat Parti’nin Başkanı
olan Celal Bayar, 1950’de Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar partiye aktif bir şekilde liderlik yaptı. Bkz. Cemal Kutay, Celal Bayar, İstanbul,
c. I. II, 1939, c. III, IV, 1940. Lewis, Turkey, s. 123-124. Celal Bayar hakkında bir eleştiri yazısı için bkz. Tanin, 7, II, 14 Temmuz 1946 (Hüseyin
Cahit Yalçın’ın yazıları ve Atıf İnan’ın açık mektubu).
46

Adnan Menderes ise zengin bir toprak sahibi ailenin çocuğu olarak 1899’da Aydın’da doğdu. İzmir Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra,
milletvekili iken Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Fethi Okyar’ın Serbest Fırkası’nı aktif desteklemiş olan Adnan Menderes,
1930’da milletvekili seçildi; fakat 1950’de Başbakan oluncaya kadar Aydın Halk Partisi İl Teşkilatı Başkanlığı dışında hiçbir icrai görevde
bulunmadı. Demokrat Parti’nin muhalefet yıllarındaki stratejisini çizmiş olan Adnan Menderes halk tarafından çok tutuldu; fakat
Başbakanlığı sırasında, hükümet politikasının baş mimarı olarak, icraatı geniş tartışmalara sebep oldu. Menderes’le ilgili bir değerlendirme
için bkz. Ulus, 21 Ekim 1948 (N. Topçuoğlu’nun Aydın’dan iktibas edilen yazısı).
Osmanlı vezirlerinden Köprülü’nün büyük torunu olan Mehmet Fuat Köprülü, 1890’da İstanbul’da doğdu. İstanbul’da tahsil gören Köprülü
yirmi üç yaşında İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat profesörü ve 1924’te de Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı oldu. Türk tarihi ve edebiyatı
üzerine çeşitli eserler veren Fuat Köprülü, birçok yabancı bilim kurumundan fahri unvanlar aldı. İttihat ve Terakki devrinde Ziya Gökalp’ın
öğrencisi olan Köprülü, Türk milliyetçiliğini canlandırmak için çalıştı. Belli başlı bütün aydınlar gibi o da tek parti devrinde milletvekili
seçildi. 1945’te Halk Partisi’nden çıkarılan Köprülü, Ocak l946’da Demokrat Parti’nin kurucuları arasına girdi; l950’ye kadar bu partinin
fikir planında liderliğini yaptı. 1950’de Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Köprülü, l956’da Adnan Menderes’le ihtilafa düşerek Demokrat Parti
Merkez Komitesi’nden (Kurulu’ndan) istifa etti. Bir zamanlar Demokrat Parti’de önemli mevkiler işgal etmiş diğer yakınları gibi, l958’de o da
muhalefet saflarına geçmiş bulunmaktaydı.
189l’de Divriği’de doğan Refik Koraltan ise Cumhuriyet’in ilk yirmi yılında hararetle Atatürk’ü ve Halk Partisi’ni tutmuş, önemli mevkilerde
bulunduktan sonra bir ara İstiklal Mahkemeleri’nde başkanlık da yapmıştır. 1930’da Fethi Okyar’ın kurduğu Serbest Fırka’yı en çok
eleştirenlerden biri de Refik Koraltan’dı. Koraltan l950’den sonra Büyük Millet Meclisi Başkanı olmuştur.
48 Vatan, 18 Mayıs 1949 (Şükrü Sökmensüer’in sözleri) . Bu önerge ve tartışmalar hakkında bkz. 5. bölüm.
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ki de asıl amaçlarını gizlemek zorundaydılar. Aslında “Dörtler”in verdiği önerge, genel olarak tek parti idaresi, Varlık Vergisi ve
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu karşısında
duyulan hoşnutsuzluğu ifade etmekteydi.
Bu önergede yer alan istekler tamamen
karşılanmış olsaydı, imza sahipleri belki de
muhalefete geçmeyeceklerdi. Oysa istekleri yerine getirilmediğine göre “Dörtler”
için ortaya çıkıp görüşlerini bir muhalefet
partisi kanalıyla açıklamaktan başka çare
kalmıyordu.
Öte yandan Halk Partisi de iki sebeple
böyle bir muhalefeti teşvik etmekteydi.
Birincisi, bir muhalefet partisinin kurulmasıyla, Halk Partisi totaliter bir parti olduğu eleştirisini karşılamış olacaktı, ikinci
olarak da Halk Partililer, partiyi içeriden
zayıflatan, partiden memnun olmayan bazı
unsurlardan kurtulmak istiyorlardı.49
Demokrat Parti kurulur kurulmaz, bütün
hücumlarını Halk Partisi idaresinin antidemokratik yönleri üzerine yoğunlaştırdı.
Daha esaslı bazı dava ve fikirlere gelince,
Demokratlar bu gibi sorunları ancak şartlar kendilerini mecbur bıraktığı zaman ve
özellikle diğer partilerin eleştirilerine cevap
vermek için tartışıyorlardı. Halk Partisi’nin
muhalefette yaptığı gibi, Demokratların
salt siyasi sorunları gündeme almalarının
iki köklü sebebi vardı: İlkin, Demokrat Parti’nin programı ile Halk Partisi’ninki arasında sadece bir derece farkı mevcuttu.
İkinci sebep, Demokrat Parti’nin tek parti
idaresine son vermek ve demokrasinin temellerini atmak üzere başlamış bir hareket
olmasıydı. Bu yüzden Demokrat Parti birtakım temel fikirleri tartışmaktan çok, ya-

kın siyasi amaçları gerçekleştirmek zorundaydı. Ancak ne var ki bu şekilde salt siyasi
sorunların tercih edilmesi, parti ideolojisinin zamanla daha belirli ve somut bir hüviyet kazanmasını önledi. Demokrat Parti
gösteri ve toplantılarındaki konuşmaların
özelliği, dikkati ana davadan uzaklaştırmaktı. Partinin ana tutumu, muhalefetteyken durmadan hükümeti eleştirmek,
iktidara geçtikten sonra da muhalefeti
muhalefet olduğu için yermekti. Bu tutumun devamı, uzun vadede memleket ve
parti için zararlı olabilecek özellikteydi.50
Demokrat Parti ilk yıllarda kuvvetini, üniversite profesörlerinden basit köylülere
kadar bütün toplumsal grupları barındıran
halk kitlelerinden alıyordu. Demokrat Parti’ye gösterilen bu sempatinin sebebi, geniş halk kitlelerinin Halk Partisi’ne muhalif
olmaları kadar Demokrat Parti’nin, bütün
toplumsal grupları memnun edecek yeni
bir siyasi örgütlenme yaratacağı ümidiydi.
Demokrat Parti’nin kuruluşundan sonraki
gelişmesi çok süratli oldu. Kurulduğu tarihten on bir ay sonra Celal Bayar, Demokrat
Parti’nin bir milyondan çok üyesi olduğunu
ileri sürüyordu.51 Liderlerin üye kabulünde titiz davranmak istemelerine rağmen,
önüne gelen Demokrat Parti’ye girmiştir.52
1908’de İttihat ve Terakki’nin genişlemesi
sırasında olduğu gibi, çoğu kere parti programı hakkında bilgisi bulunmayan birkaç
kişi toplanıp bir parti şubesi kuruyor ve
ancak bundan sonra Demokrat Parti merkez örgütünü haberdar ediyorlardı. Sık sık
Halk Partisi ilçe veya köy örgütünün Demokratlara katıldığı oluyor, bazen ise istifa
eden idare heyetlerinin yerini dolduracak

49 İnönü ile Bayar, birbirleriyle uzlaşmaz fikirlere sahiptiler ve zaten uzun zaman birlikte çalışmalarına imkân yoktu. Adnan Menderes’in de daha
büyük sorumluluklar istediği, Aydın İl Teşkilatı Başkanlığı ve milletvekilliğiyle yetinmediği de bilinmektedir. Bkz. 2. bölüm, not 110.
50 Akşam (başyazı), 27 Temmuz 1946.
51 Yeni Sabah, 25 Kasım 1946.
52 Cumhuriyet (başyazı), 27 Ocak 1946.
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sayıda Halk Partisi üyesi bulunamıyordu.53
Bu gibi durumlarda, duvarın veya kapının
üzerindeki Halk Partisi levhası “Demokrat
Parti” olarak değiştiriliveriyordu.
Bazı hallerde, Demokrat Parti’ye katılanlar
bunu yerel rekabetlerden ötürü yapıyorlardı. Örneğin, muhtardan memnun olmayan köylüler, onu değiştirmek ümidiyle
Demokrat Parti’ye katılıyor,54 gene bazı
hallerde, köydeki bir grubun adayı mahalli
seçimleri kaybedince, o grup toplu olarak
muhalefet partisine geçiyordu. (Bunlara benzer sebeplerle parti değiştirmeler,
bütün partilerde yaşanır.)55
Böylece kuruluşundan altı ay sonra Demokrat Parti bu derece kuvvetlenince,
Halk Partisi Hükümeti, ilk düşündüğü gibi
1947’de değil, 21 Temmuz 1946’da genel
seçimlere gitmek zorunda kaldı.56 Demokratlara göre hükümet bunu, dört yıl daha
iktidarda kalmayı sağlamak için yapmıştı.
Halk Partililer, Demokratların daha ziyade
şehirlerde temellenen ufak bir örgüt olarak kalacağını ve uysal bir muhalefet rolü
oynayacağını düşünmüşlerdi; fakat Demokrat Parti’nin süratle gelişmesi endişe uyandırdı. Daha önce de belirtildiği gibi, 1946
seçimleri demokratik olmaktan çok uzaktı.
Seçim sonuçları ise halkoyunu kesinlikle aksettirmiyordu. Fakat seçimler tamamen serbest olsaydı bile Demokrat Parti’nin 1946
seçimlerini kazanacağı şüpheliydi; çünkü
partinin henüz bütün memleketi kapsayan
özellikle Doğu illerinde bir örgütü yoktu. Öte
yandan, Demokrat Parti’nin o tarihte, yani
kuruluşundan birkaç ay sonra, henüz kuruluş aşamasındayken iktidarı eline geçirmesi,
belki de memleketin yararına olmayacaktı.

1947’de muhalefet partilerinin varlığını
güvence altına alan Temmuz Beyannamesi’nin yayınlanması, Demokratları hükümete karşı daha yumuşak bir tutum takınmaya; örgütlerini takviye ederek, partinin
laiklik ve devletçilik konularındaki görüşlerini açıklıkla belirtmeye sevk etti.
Temmuz Beyannamesi’ni takip eden sükûnet, 1948’de Demokrat Parti içindeki çatışmaların patlak vermesini kolaylaştırdı.
Bu çatışmaların bir hayli söz götürür şekilde halledilmesi, daha önceki bir bolümde belirtildiği gibi, Demokrat Parti’yi kuvvetlendirdi. Basın ve kamuoyu tarafından
desteklenen liderlerin ciddi çabaları sonucunda, partiden ayrılanları ancak sınırlı
sayıda üye takip etti. Millet Partisi, Demokrat liderlerin Halk Partisi ileri gelenleriyle danışıklı hareket ettiklerini, hiçbir
zaman gerçek bir muhalefet yapamayacaklarını iddia etti ancak bu propagandaların etkisi olmadı.57
İlk Demokrat Parti Kongresi 7 Ocak
1947’de kurucuların hazırladığı programı
onaylamak ve partinin gelecekteki politikasını saptamak üzere Kenan Öner’in başkanlığında toplandı.58 Hükümetten, çok sert bir
dille Türkiye’de çok partili sistemin kabul
edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını
isteyen “Hürriyet Misakı”nın kabulü dolayısıyla program üzerindeki tartışmalar ikinci
plana itildi. Hürriyet Misakı, saldırgan ifadesi bir tarafa bırakılırsa, kısa vadede etkisi
olacak siyasi özellikte birkaç tedbirin alınmasını isteyen, basit iddialı bir beyanname
olup memleketin temel davalarına belirli bir
çözüm yolu göstermemektedir.59

53 Tasvir, 4 Mayıs 1946.
54 Akşam; Ulus (başyazı), 28 Haziran 1946, 24 Şubat 1947.
55 Bkz. Ethem Tatlıoğlu, DP’nin Hüviyeti ve Köyde Bir Mahkeme, Ankara, 1947; Şeref L. Akgün, Balıkesir’de DP’nin İç yüzü, Balıkesir, 1950, s. 2.
56 Jaschke, Die Türkei in den Jahren 1942-1951, s. 63, 5. bölüme de bkz.
57 Müstakil Demokratlar Grubu Beyannamesi, Demokrat Parti Kurucuları Bu Davanın Adamı Değildirler, Ankara, 1949, s. 3 vd.
58 Jaschke, Die Türkei in den Jahren 1942-1951, s. 68.
59 Cumhuriyet (başyazı), 10 Şubat 1948; Akşam, 7 Ocak 1947; Jaschke, Die Turkei in den Jahren 1942-1951.
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1947’de kabul edilen ve partinin kapatılmasına kadar yürürlükte kalan parti
programının ilk maddeleri, demokrasiyle
ilgiliydi. Aile ve özel mülkiyet, toplumun temelleri sayılmaktaydı. Cumhuriyetçilik, çok
partili sistem, toplanma ve dernek kurma
hürriyeti, sosyal adalet ve hür seçimler bu
temelleri sağlamlaştıracak ve teminat altına alacak tedbirler olarak görülmekteydi (madde 1-12). Programın özünü, gerek
anayasada, gerekse Halk Partisi programında yer alan, Cumhuriyet rejiminin
dayandığı altı ana ilke teşkil etmekteydi,
ancak şu farkla ki Demokrat Parti bunları
daha liberal bir şekilde yorumluyordu.

Demokratlar, din hürriyetini temel insan
haklarından biri sayıyor ve dinin siyasi amaçlar uğruna kullanılmasını kötülüyorlardı.
Devrimcilik, toplumu zamanın gereklerine
uyarlamak için kaçınılmaz bir tedbir sayılıyordu. Halkçılık, her türlü sınıf imtiyazının
reddi şeklinde anlaşılıyordu. Devlet, bireyin
mutluluğu için kurulmuş bir kurum olarak
kabul ediliyor; doğrudan doğruya ve gerçekçi
bir şekilde ekonomik faaliyetlere katılmak,
özel sermayenin ve özel teşebbüsün
gelişmesini sağlayacak tarzda ekonomik
faaliyetleri düzenlemek suretiyle devletin
gayelerini gerçekleştireceğine inanılıyordu
(madde 17).60

60 Demokratların bu konudaki görüşleri hakkında genel bir inceleme için bkz. European Atlantic Review, İlkbahar 1956 (Hükümetin Beş İlkesi)
9.-13. bölümlere de bkz.
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Özel sermaye ve teşebbüs, ancak kamu
çıkarı bunu gerektiriyorsa sınırlandırılabilirdi. Demokrat Parti Programı, kuramsal
bakımdan, merkezi hükümetin yetkilerini
kısarak mahalli idareler kurulmasını savunuyordu. Devlet memurlarına, görevlerini
halka “lütuf olarak değil, hizmet şeklinde
görmelerini” emrediyordu (madde 23).
Program, eğitim ve adalet kurumlarının
düzenlenmesini, üniversite özerkliğinin
muhafazasını öngörüyor, dilin devlet müdahalesi olmaksızın, doğal şekilde gelişmesini esas kabul ediyordu. Demokrat Parti
Programı tarımı en az gelişmiş saha olarak
kabul ediyor; kolay kredi sağlamak, tarım
ürünlerinin fiyatını yükseltmek, tarım makineleri ithal etmek ve tarım kooperatiflerinin kurulmasını teşvik yoluyla çiftçileri
korumak hedefini güdüyordu (madde 5668). Vergi sistemi de sosyal adaletin gereklerine uygun şekilde değiştirilecekti (madde 75). Endüstri işçilerini ve mümkünse
devlet memurlarını kapsayan bir sosyal
güvenlik politikası takip edilecekti (madde 87, 88) . Dış politikada Demokrat Parti,
egemen devletlerin eşitliğine ve barış yolunda uluslararası işbirliğine inanıyordu.61
Demokrat Parti’nin yerel örgütü, köy ve
nahiyelerdeki ocaklar ile ilçe ve illerdeki
merkezlerden kuruluydu. Partinin merkez
örgütü ise Parti Kongresi, Merkez (İdare)
Kurulu, Meclis Grubu ve Yüksek Disiplin
Kurulları’ndan ibaretti. Parti Kongresi, en
yüksek organ olup yerel örgütlerin gönderdiği delegelerle merkez organlarına

mensup üyelerden kurulurdu. Kongre zaman zaman toplanarak ana davaları karara
bağlar, parti başkanını seçerdi. Parti Başkanı Cumhurbaşkanı seçilirse yerine Parti
İkinci Başkanı kendiliğinden geçer. (Parti
Başkanı Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı olması üzerine, İkinci Başkan olan ve Başvekilliğe gelen Adnan Menderes, Demokrat
Parti’nin fiilen Başkanı olmuştur.) Partinin
günlük işlerini Merkez (İdare) Kurulu yürütür, Disiplin Kurulu parti nizamlarının ihlali halinde gereken yaptırımları uygulardı.
Yerel örgüt ile merkez organları arasındaki
ilişkiler başlangıçta demokratik bir temele dayanıyordu. Sonra bu durum değişti. Milletvekili adaylarının % 35’ini seçme
hakkı ve örgütün gösterdiği adayları veto
edebilme yetkisi Merkez Kurulu’na verildi.
Disiplin Kurulu’na tesir ederek parti üyelerini partiden çıkarma yetkisine sahip olan
Merkez İdare Kurulu, örgüte göre çok daha
fazla yetki yüklenmiştir.
Daha önce de belirtildiği gibi, Demokrat
Parti Programı Halk Partisi’ninkinden farklı değildir. Demokrat Parti’nin birçok ileri
geleni, işlerine geldiği zaman, kendi programlarının Halk Partisi programının yeniden yorumlanmasından ibaret olduğunu
söylemişlerdir. Pratikte ise iki parti arasında özel, tarihi ve siyasi sebeplerden ötürü
olduğu kadar doğuş şartları sebebiyle de
bazı farklar ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerin
yanı sıra, partilerin faaliyette bulundukları ortam ve liderlerin kişiliği dolayısıyla da
bazı farklar belirmiştir.62

61 1964’te Demokratlar bir süre belirli bir dış politika görüşüne sahip olamadılar. Türk-Rus ilişkilerinin uyumlu gelişmesini yakından takip
etmiş bir kimse sıfatıyla durumun değişmiş olduğunu hâlen (1946) kabul edemeyeceğini söyleyen Bayar, iki devlet arasındaki arazi ihtilafları
daha önce halledilmiş bulunduğundan, Rusya’nın Türkiye’den toprak ve üs taleplerinin asılsız rivayetlerden ibaret olduğunu iddia etmişti. Bu
iyimser sözler, Türk-Rus ilişkilerinin en iyi olduğu, yani Celal Bayar’ın İktisat Bakanı olduğu devreden kalmış izlenimlerdir. Sovyet usullerini
kabullenen Kayseri kumaş fabrikasının açılış töreninde, İktisat Bakanı olarak yaptığı konuşmada Bayar, Türk-Rus dostluğunun asla
bozulmayacağı inancını belirtmişti (Millet, 16 Mayıs 1946, s. 4). Fakat 1946’da Rusya’nın toprak talepleri belirli bir şekil alınca, Demokrat
Parti bir beyanname yayınlayarak Halk Partisi hükümetinin Batı taraftarı politikasıyla uyum halinde bulunduğunu bildirdi. İçteki ve dıştaki
komünist faaliyetleri kötüledi. Demokratların Batı taraftarı politikası sonra da değişmemiş, antikomünist tutum daha da sertleşmiştir.
Cumhuriyet, 12-16 Nisan 1948; Tasvir, 29 Nisan 1946; Ulus, 14 Ağustos 1946; Celal Bayar Diyor ki, s. 252-253.
62 Demokrat Parti ileri gelenlerinden birinin iki parti arasındaki farkları tartışan uzun incelemesi kanaatimizce nesnel bir çalışma sayılmaz.
Samet Ağaoğlu, İki Parti Arasındaki Farklar, Ankara 1947; Kudret, 30 Nisan-3 Mayıs 1947. Bu farklar hakkında başka görüşler için Demokrat
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Halk Partisi, devlet ve kudret otoritesine
dayanarak kurulmuş, sonraları, olayların
zorlamasıyla yavaş yavaş halka inmişti.
Büyük Millet Meclisi’nin birkaç üyesi tarafından kurulan Demokrat Parti ise kısa
zamanda kitlelerin desteğini kazanıp halk
yığınlarının sözcüsü konumuna geçti. İkinci olarak köklü reform tedbirleri alınmasını gerektiren tarihi şartlar içinde doğmuş
olan ve idealist bir görüşle hareket eden
Halk Partisi, akademik ve siyasi bir romantizmin izlerini taşıyan yeni görüşler ortaya
atıyor, zora başvurarak bunları gerçekleştirmek istiyordu. Demokrat Parti ise her
şeyden önce Halk Partisi’nin aşırılıklarına
ve oligarşik felsefesine karşı bir tepki olarak meydana çıkmıştı. Halk yığınlarının,
ekonomik ve toplumsal şartlardan, baskı
rejiminden doğan hoşnutsuzluğunu dile
getiren Demokrat Parti, gerçek hayata ve
insana daha yakındı. İki parti arasındaki asıl
farklar bu önemli noktadan doğuyordu.
Halk Partililer başlangıçta milletin devlet sayesinde kimlik kazandığına inanıyor,
devlete metafizik bir karakter yüklüyorlardı. Devlete mutlak bir üstünlük tanınıyor,
fert mutlak olarak devlete tabi kılınıyordu.
Demokrat Parti ise devlete insanlar tarafından birey ve toplumun menfaati için
oluşturulmuş bir kurum gözüyle bakıyor;
bireyin ihtiyaçları, kanaatleri ve hakları karşısında devletin yetkilerinin daraltılmasını
istiyordu. Halkçıların insan haklarının devletten çıktığını kabul etmelerine karşılık;
daha pragmatist olan Demokratlar, doğal
haklar ilkesini benimsemiş bulunuyorlardı.
İki partinin toplumsal gruplar karşısındaki
davranışını yukarıdaki temel tutumlar tayin etti. Ne var ki bu tutum ve davranışlar,

felsefi ve siyasi bir ifadeye büründürülmüş
olmayıp daha çok pratik ihtiyaçların ve
zorunlulukların bir sonucuydu. Kuramda
bunun tam aksini iddia etmesine rağmen,
Demokrat Parti belirli bazı çıkar gruplarının temsilciliğini üzerine almış gibiydi. Halk
Partisi ise pratikte daha çok genel temsil
fikrine sarılmaktaydı. Herhâlde, kesin bir
ayırma yapmadan ve her partinin içinde
devamlı değişmeler olduğu göz önünde
tutularak çiftçi, işçi ve bazı tüccarların Demokratları desteklediği; aydınların, şehirlilerin ve bağımsızların ise Halk Partisi’ni
tuttukları söylenebilir.63
Demokrat Parti hakkında bir değerlendirme yapılırken göz önünde tutulacak,
inkâr edilmesi güç bir gerçek vardır. O da
partinin Türk tarihinde, yürüttüğü iktisadi politikayla kitle halinde köyleri etkileyebilmiş, köylerdeki yoksulluk ve cehalet
kısırdöngüsünü kırmayı başarmış ilk siyasi
örgütlenme olduğudur. Bu politikanın Halk
Partisi devrinde başlamış olduğu doğruysa
da tam bir gelişmeye Demokratlar tarafından kavuşturulmuştur. Dürtüleri, başvurduğu araçlar ve güttüğü iktisadi politikanın
sonucu ne olursa olsun Demokrat Parti,
kalkınma hamlesini köylere kadar götürebilmiş ilk Türk hükümetidir.64
Örgütünü Demokrat Parti’den yirmi üç yıl
önce kurmuş olan Halk Partisi, bütün kararlarını daha ağır bir tempoyla yerleşmiş
usullere uygun olarak almaktaydı. Böylece
bir hayli durağan, oturmuş bir siyasi parti
olarak görünmekteydi. Demokrat Parti ise
halk hareketini temsil eden bir örgüt olma
niteliğini uzun müddet muhafaza etmiştir. Demokrat Parti esnekliğe, dinamizme

Parti liderlerinin konuşma ve yazılarına bkz. Cumhuriyet, 30 Haziran 1946; Kuvvet, 4 Ağustos 1947; Vatan, 5 Ekim 1947; Son Saat, 16 Mart
1947; Son Posta, 11 Mart 1946.
63 A.H. Hanson, “Turkey Today’’, Political Quarterly, Ekim 1955, s. 325 vd.
64 Yakındoğu’da demokrasinin geleceği hakkında genel bir görüş için bkz. Bernard Lewis, “Democracy in the Middle East; its State and
Prospects’’, Middle Eastern Affairs, Nisan 1955, s. 101 vd.
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ve süratle halk kitlelerinin, özellikle aşağı
tabakaların desteğini sağlama yeteneğine
sahip olduğunu göstermiştir.
Demokratların köy ve kasaba örgütünün
kuvvetli olmasına karşılık, Halk Partisi’nin
politikasını tayin eden organlar üst kademelerdi.65 Demokratlar tarafından sık
sık tekrarlanan, Halk Partisi’nin tek parti
zihniyetinin temsilcisi, kendilerinin ise demokratik ilkelerin savunucusu olduğu iddiasını ise olaylar asla doğrulamamıştır.

Demokrat Parti’nin iktidara geçtikten hemen sonraki başlıca faaliyetleri burada
kısaca özetlenebilir. 1950 - 1954 döneminde, muhalefet partilerinin de genellikle
kabul ettiği gibi, Türkiye’de görece hür ve
demokratik bir ortam mevcuttu.66 Din konusundaki liberal tutumuna uygun olarak
Demokrat Parti ezanın Arapça okunmasına müsaade etti. Askerlik süresi kısaltıldığı
gibi liberal bir af kanunu çıkarıldı, Türklerin yurtdışına çıkabilmeleri, yabancıların ve
eski Türk vatandaşlarının Türkiye içinde
seyahat edebilmeleri kolaylaştırıldı. Yeni
bir basın kanunu hazırlandı, kısıtlayıcı hü-

65 Demokratlar sık sık endüstri alanındaki başarılarının propagandasını yapmışlardır. Seçimler arifesinde yeni fabrikalar işletmeye açılmakta
ya da yeni fabrikaların temeli atılmakta, bu törenlere pek çok sayıda insanın katılması sağlanmaktadır. Normal olarak da Demokrat Parti
ileri gelenlerinden biri konuşma yapmaktadır. Halkın, kendisine yeni iş alanı açan bu fabrikaları takdir ettiğinden şüphe yoktur. Muhalefetin
aksini iddia etmesine rağmen, Demokrat Parti liderlerini gittikleri yerlerde büyük kitleler karşılamıştır. Fakat Türkiye’de bir politikacıyı
dinlemek için büyük bir kalabalığın toplanması mutlaka o politikacının halk tarafından desteklendiğini göstermez. Çoğu kere gösterilere
ve törenlere katılanlar, hatibi merak ettikleri ve onu öteki partilerin temsilcileriyle karşılaştırmak istedikleri için toplanmakladırlar. Köy ve
kasaba halkı kendi aralarında bir hatibin konuşma yeteneğini ve fikirlerini tartışmaktan hoşlanmaktadır. Gerçekten parti politikası ve bunun
ayrıntısı, Türkiye’nin en ufak yerlerinde bile en önemli toplumsal olay özelliğini kazanmış bulunmaktadır.
66 Kasım Güler, “Democracy Takes Root in Turkey’’, Foreign Affairs, Ekim 1951, s. 135 vd.
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kümler içeren diğer bazı kanunlar değiştirildi,67 antidemokratik kanunları saptamak
üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun çalışmalarını gereği gibi değerlendirmek mümkün değildir; fakat zamanla faaliyetlerinin asgariye indiği, hatta tamamen
durduğu söylenebilir.
1950’de kurallara uygun olarak yapılan seçimler yoluyla hükümet değişikliği Türkiye’ye genel bir siyasi istikrar ve güven duygusu getirdi. 1950 yılı ortalarında Avrupa
Kalkınma Planı’na dâhil edilen Türkiye’ye
100 milyon dolar ayrılınca,68 yerli ve yabancı
sermaye sahipleri çeşitli endüstri dallarında yatırım yapmaya başladılar. Demokratlar tarafından çıkarılan Yabancı Sermayeyi

Teşvik Kanunu, kârların dışarıya transferine müsaade etmek suretiyle yabancı sermayeyi Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik
amacını güdüyordu. Bu arada Türkiye’ye
yabancı ülkeler tarafından birçok kredi de
açılmış bulunuyordu. Bu imkânlara dayanan hükümet, elektrik santralleri, çimento
ve şeker fabrikaları inşasına girişti; tarımda
makineleşmenin sağlanması için çiftçilere
bol bol kredi verdi. Fakat hükümetin yatırım politikası, endüstrileşme hamlesi tam
bir başarıya ulaşmadıkça, küçük bireysel
teşebbüsleri güçlendirecek nitelikte değildi. Üstelik yatırımlar, bütün iktisadi alanlardaki faaliyetleri hızlandıracak ve halkın
hayat seviyesini eşitlik içinde yükseltecek

67 Değiştirilenler Ceza Kanunu’nun 526. maddesi, Askerlik Kanunu, Af Kanunu, Pasaport Kanunu, Yurt Dışına Seyahat ve Yabancıların
Türkiye’de İkametine Dair Kanun olup bunların tadil kanunu numaraları sırasıyla; 5665, 5673, 5677, 5682 ve 5683’tür. Ayrıca bkz. BMMTD,
Dönem 9. 1, c. 1, 2.
68 HARP, “Turkey under the Democratic Party”, World Today, Eylül 1953, s. 385. Genel bir görüş için bkz. R. M. Saunders, “The New Turkey’’,
Current Affairs, 15 Eylül 1953, ss. 4-30.
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şekilde dağıtılmamıştı. Ayrıca yatırımlara
girişilirken hammadde tedariki, kredilerin
iftası gibi sorunlar yeteri kadar ele alınmamış, programlar iyi hazırlanmamıştı.
İktisadi kalkınmanın bariz niteliği, yabancı
sermayeye ve dış kredilere dayanmasıydı.
Tarımda da, küçük çiftliklerin en önemli tarımsal teşebbüs olmasına rağmen,
makineleşme yalnızca büyük çiftliklere yaradı. Böylece, yabancı uzmanların öğütlerinin tam tersi yapılmış oluyordu.69 Nitekim
küçük çiftlikler büyük çiftliklerin içinde
eridi, varlıklarını koruyabilen küçük çiftçiler ise iktisadi durumlarında kayda değer
bir değişiklik olmadığı için topraklarını eski
usullerle işlemeye devam ettiler. Ekonomik bakımdan büyük tarımsal işletmelerin
kurulması belki iyi bir gelişmeydi, ama bu
şekilde bozulan toplumsal ve ekonomik
dengenin tekrar kurulabilmesi için esaslı tedbirlere ihtiyaç vardı. Bu yatırımların
sonucu olarak 1951 - 1953 yılları arasında
Türkiye’de konjonktür yükseldi ve bunun
sağladığı refahtan faydalanan Demokrat
Parti 1954 seçimlerini kolayca kazandı.
İktisadi alandaki çabalarına karşılık, Demokrat Parti çok partili sistemi ve genel
olarak demokrasiyi güçlendirmeyi ihmal
etti. Hâlbuki iktidara geldikleri zaman Demokratların amacı sağlam bir demokrasi
düzeni kurmaktı. İktisadi gelişme ise esasında demokrasi çabasının bir sonucu olarak doğmuştu. Dış krediler ve Amerikan
yardımı sayesinde oluşan yüksek konjonktürün ilk evresinde, endüstri genişledi ve
makineleşme sebebiyle açıkta kalmış olan
tarım işçilerine yeni iş imkânları sağlanabildi. Bu arada tarım alanında traktör ve diğer

makineleri kullanan toprak sahiplerinin,
ithal malı yedek parçalara olan ihtiyaçları
devamlı hale geldi. Bir müddet sonra dış
borç ödeme güçlükleri, 1954 ve 1955’teki
kuraklık dolayısıyla kötü ürün alınması ve
görece az ihracat yapılması, ayrıca Amerikan
yardımının da iktisadi kalkınmayı gerçekleştirebilecek seviyeye çıkmaması, son olarak
Türk hükümetinin (300 milyon dolarlık)
kredi talebinin Amerika tarafından reddedilmesi konjonktürü yavaşlattı. (1958’de bu
politika değiştirilerek Türkiye’ye yeni krediler verilmeye başlanmıştır.) Endüstri artık iş
arzını karşılayamıyor, fabrikalar hammadde
ithal edemiyor, tarım makineleri için yedek
parça bulunamıyordu. Öte yandan, az sayıda kişinin elinde toplanan tarım gelirleri
ekonomik bakımdan verimli sayılacak sahalara yatırılmıyordu. Bu gelirlerin büyük
bir kısmı şehirlerde apartman, otomobil
ve lüks sayılabilecek eşya satın almak için
kullanılıyor, arsa spekülasyonu yoluyla büyük servetler elde ediliyordu. Tarım gelirleri
vergiden istisna edilmiş olduğu için çiftçiler
vergi ödemiyor, böylece kamu hizmetlerinin
gerektirdiği masraflar endüstriye, endüstri
işçilerine ve memurlara yükleniyordu. İktisadi politikanın toplumsal etkileri, hiç düşünülmeden, eskiden de olduğu gibi rastgele
yürütülmekteydi.70
Bu gelişmenin yanı sıra memleketin toplumsal yapısında da köklü değişikliklerin
meydana gelmesi doğaldı. Tüm bunlarla beraber piyasada en önemli tüketim
maddelerinin bir kısmı bulunamıyor, bazı
toplumsal karışıklıklar ve hükümete karşı
hareketler,71 gerçek sebeplerinden başka
gerekçelerle izah edilmek isteniyordu.

69 Örneğin, Milletlerarası Banka’nın (lnternational Bank) tahminlerine göre, 1951’de Türkiye’de 10.000 traktör vardı ki bunlar büyük
çiftliklerde faydalı bir şekilde kullanılmaya yeterdi. Traktör sayısının artırılması ise birçok kiracının ortada kalmasına yol açacaktı. Misyon,
küçük çiftçileri teşvik amacıyla hafif madeni pulluklar imalini tavsiye ediyordu (The Economy of Turkey, s. 74, 75). Fakat 1954’te traktör
sayısı 40.000’i buldu. Richard D. Robinson, “Tractors in the Villages, A Study in Turkey’’, Journal ol Farm Economics, Kasım 1952, ss. 451462; Robinson’un bu konuda Russel Dorr’a yazdığı mektuba da bkz. Vatan, 15 Haziran 1949. 11. ve 12. bölümlere bkz.
70 Bu ekonomik güçlükler için bkz. The Economist, 22 Ocak, 2 Temmuz, 24 Aralık 1955, ss. 46-47, 285-286, 1090-1091. Bu devrede Türkiye
ile ilgili genel bir inceleme için bkz. Philips Price, “Turkey Today”, Asian Review, Ekim 1955, s. 330 vd.; Lord Kinross, “Impressions of a Recent
Visit to Turkey”, Asian Review, Ocak 1955, ss. 56-66.
71 Burada örnek olarak 6 -7 Eylül’deki esef verici olaylar zikredilebilir. Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bomba atılmasını protesto etmek
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Toplumsal hoşnutsuzlukla birlikte, muhalefet partilerinin, basının ve hatta Demokrat Parti üyelerinin eleştirileri de şiddetlendi. Bu ise Demokrat Parti liderlerinin
duyarlılığını ve sinirliliğini artırdı, çünkü
kurulduğundan beri ilk defa partileri halkın
olumsuz tepkisiyle karşılaşıyordu.72 Demokrat Parti, dikkatleri siyasi konulardan
uzaklaştırarak, halkın kayıtsız şartsız desteğini kazanmak üzere -zaman zaman yapay araçlarla- “iktisadi kalkınma” politikasının propagandasını yapmaya girişti. Parti,
adeta otomatik olarak, her ne pahasına
olursa olsun, giriştiği “iktisadi kalkınma”
politikasını yürütmeye mecburdu. Bunu,
1954 seçimlerinde geniş bir seçmen kitlesinin ekonomik konjonktürün yarattığı ferahlık sebebiyle Demokratları desteklemiş
olması, bir dereceye kadar da memleketin
hızlı kalkınma ihtiyacı gerekli kılıyordu.73
Bununla beraber 1954 seçimleri “dürüst”
seçimlerdi.74 Yukarıda belirtildiği gibi, Demokrat Parti bu büyük halk desteğini ekonomik alandaki başarıları sayesinde sağlamıştı. Bu yüzden, 1950’den önce olduğu
gibi, partinin ileri gelenleri kayıtsız şartsız
desteklenme isteklerini tekrarlayıp durdular. Yalnız, bu sefer liderler demokrasi-

nin kurulması için değil, iktisadi politikanın
yürütülmesi için halkın kendilerini desteklemesini istiyorlardı. Parlak bir gelecek ve
yüksek bir refah seviyesi, şimdiki ekonomik güçlüklerin ve yoksunlukların ödülü
olacaktı. Ana gaye, bu uğurda harcanacak
gayretlere ve sonuçlara bakmaksızın zenginlik yaratmaktı. Bu sayede, Türkiye’nin
yoksulluktan doğduğu kabul edilen tüm
toplumsal ve kültürel sorunlarının çözüleceğine inanılıyordu. Böylece bütün demokrasi ve hürriyet sorunlarının girift
yönleri ikinci plana itildi. Demokrat Parti’nin “iktisadi kalkınma” değil, demokrasi
vaadiyle doğduğunu belirtenler, özellikle
iktisadi kalkınma politikasını eleştirenler,
Demokratlar tarafından kötü niyetli, partizan düşünceli, Türkiye’nin yükselmesini engellemek isteyen kimseler olmakla
suçlandılar.75 Halkın Demokrat Parti’nin
tutumu ve politikası karşısındaki tepkisinden cesaret alan Halk Partililer, Demokratların hatalarını istismar ederek
muhalefetlerini şiddetlendirdiler. Böylece
iktidar, “iktisadi kalkınma” için gerekli huzuru sağlamak üzere birtakım hürriyetleri
kısmaya başladı.76

amacıyla tertiplenen bir gösteri çabucak İstanbul’da yaşayan Rumların ve diğer azınlıkların, hatta Türklerin mallarına yönelmiş bir tahrip
hareketi şeklini aldı. (Olayları bizzat görmüş olan bir tanığın yazısı için bkz. Frederic Sondem, Jr., “İstanbul’s Night of Terror’, Reader’s Digest,
Mayıs 1956, s. 185 vd.) Bu gösteriler üzerinde çok konuşulmuşsa da gerçek sebeplerini ortaya çıkarmak için ciddi bir çaba gösterilmiş
değildir. Hakikat şudur ki şehirlere yeni gelip yerleşmiş olanlar ve fakir tabakalar toplumsal durumlarından şikayetçiydiler. Bu yoksul
kimseler 6-7 Eylül Olayları vasıtasıyla sıkıntı ve hoşnutsuzluklarını dile getirmiş, şehirlerde yaşayan ufak bir zümrenin aşırı lüksünü protesto
etmiş oluyorlardı. Gösterilerin Rum azınlığını hedef tutmasının sebebi, Rumların varlıklı bir grup oluşturmalarıydı. Göstericiler, had safhaya
ulaşmış olan Kıbrıs davasını bahane ederek Rumların, diğer azınlıkların ve hatta bazı Türklerin mallarını tahribe girişmiş bulunuyorlardı.
Gösteriler sırasında pek az kimse yaralandı. En eski Türk gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçın gibi, olayları ekonomik bir açıdan yorumlamak
eğiliminde olmayan bir yazar bile, 6-7 Eylül Olayları’nda düşmanlığın, Atatürk’ün evini bombalayan Yunanlılara değil, zengin oldukları
ve lüks içinde yaşadıkları için kıskanılan ve toplumsal suçlu sayılan bir zümreye yönelmiş olduğunu yazıyordu. Ayrıca bu konuda Rum,
Ermeni, Yahudi veya Türk arasında fark gözetilmediğini, husumetin siyasi değil, toplumsal bir nitelik taşıdığını, yoksulluğun zenginliğe karşı
başkaldırdığını, tarih boyunca örneklerine rastlanan isyanların böylece Türkiye sokaklarında da başgösterdiğini belirtiyordu, H. C. Yalçın, “En
Tehlikeli Cephe’, Ulus, 14 Eylül 1955.
72 1953’te 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46. maddesi değiştirilerek üniversite öğretim üyelerinin siyasi faaliyette bulunmaları
sınırlandırılmıştı (21 Temmuz 1953 tarih ve 6185 sayılı kanun). Forum, 1 Kasım 1955, s. 10. Bu sınırlamaların çözümlemesi için bkz. H. A.
Reed, “Turkish Democracy at Crossroads”, Foreign Policy Bulletin, 15 Mart 1955, ss. 97-98, 101.
73 Cumhuriyet (başyazı), 2 Kasım 1955.
74 Bu seçimler için bkz. Hanson, “Democracy Transplanted’’, s. 68 vd.; K. M. Smogorzewski, “Democracy in Turkey’’, Contemporary Review,
Ağustos 1954,s. 80 vd.
75 Demokratların yeni felsefesi şu düşünceye dayanmaktaydı: Sağlam bir iktisadi temel olmadan, refah sağlanmadan demokrasi kurulamaz.
İktisadi kalkınma çabaları az çok memnuniyetsizlik uyandıracak, bu uğurda karşılaşılacak güçlükler Demokrat iktidara karşı antipati
oluşturacaktır. Fakat iktisadi kalkınma memleket için hayati bir önem taşıdığından parti tartışmalarının üstünde tutulmalıdır. Bu düşünceden
hareket eden Demokratlar, kalkınma çabalarının, muhalefet dâhil, hiç kimse tarafından engellenmemesini sağlamaya kendilerini yetkili
görüyorlardı. İktisadi kalkınmanın huzur içinde yürütülmesi için partilerin ortadan kalkmasını istememekle beraber, muhalefetin halkı bu
kalkınma hamlesine karşı “kışkırtma”sını arzu etmiyorlardı.
76 6272, 6428 ve 7053 sayılı kanunlar seçmeni önceden hazırlanmış parti listelerine oy vermeye mecbur tutuyor ve seçim kampanyası
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Bu antidemokratik politika, Demokrat
Parti içinde ihtilafa sebep olarak etkisini gösterdi. İhtilafın görünüşteki sebebini,
içlerinde bakanlık bile yapmış Demokrat
Parti’nin ileri gelen on milletvekilinin hazırladığı, basına ispat hakkı tanınmasını
öngören kanun teklifi oluşturuyordu.77 Bu
kanun teklifi, Demokrat Parti’nin ana gayelerine aykırı davranışları protesto hareketi olarak yorumlandı. Bir süre sonra
teklifi imzalayanların sayısı on dokuza
yükseldi. Parti liderlerinin imza sahiplerini,
teklifin geri alınması için ikna girişimleri bir
sonuç vermedi.
“On dokuzlar”ın yaklaşmakta olan dördüncü parti kongresinde liderlere karşı bir
isyana önayak olabileceği endişesi, teklif
sahipleri ile Demokrat Parti hiyerarşisi arasındaki çatışmayı büsbütün aşırı bir şekle
soktu. “On dokuzlar”ın liderleri, tanınmış
Demokratlardan Fethi Çelikbaş ve Fevzi
Karaosmanoğlu, teklifi geri almayı reddettiler. Bunun üzerine parti birliğini bozmak
istedikleri için kongreye katılamayacakları
Merkez İdare Kurulu tarafından kendilerine bildirildi. Teklif sahipleri ayrıca Haysiyet
Divanı’na verildiler. “On dokuzlar”ı parçalamayı ümit eden Haysiyet Divanı, teklifi
imzalayanlardan dokuzunu partiden ihraç
etti, geri kalan on kişi hakkında bir karar
vermedi; fakat bunlar da kendiliğinden
partiden istifa ettiler. Merkez İdare Kuru-

77
78
79
80
81
82

lu ayrıca “On dokuzlar”ı tutan delegelerin
kongreye katılmalarını da men etti.78
Kongre, 15 Ekim 1955’te de facto Parti
Başkanı olan Adnan Menderes tarafından
açıldı. Menderes, yaptığı konuşmada Halk
Partisi’ne ve genel olarak muhalefete çattı,
partiyi birliğe davet ederek, aşırı hürriyetin
halk düşmanlarına, yani muhalefete hürriyetin bizzat kendisini yok etme imkânını
vereceğini ileri sürdü.79 Menderes, “On dokuzlar”ın isyanını da, Fevzi L. Karaosmanoğlu’nun Büyük Millet Meclisi Başkanı
olma arzusunu gerçekleştirememiş olmasıyla açıkladı ki Karaosmanoğlu bu iddiayı
yalanlamıştır.80
Kongrede çeşitli manevralarla, ispat hakkı teklifinin görüşülmesi önlendi. Son gün
yapılan bir teklif ise hiç görüşülmeden,
hatta delegeler bu teklifin anlamını kavramaya vakit bulamadan oya sunuldu.
Demokrat Parti’den çıkarılmış veya istifa
etmiş olan milletvekillerinin Meclis üyeliği
sıfatlarının da kaldırılmasını hedef tutan
bir kanunun Meclis’e sevkini öngören teklif kabul edildi.81 Ancak teklif gerek anayasayı, gerekse demokrasinin en temel
kurallarını açıkça çiğnediğinden, bütün
memlekette bir protesto dalgasıyla karşılaşınca, liderler teklifi Büyük Millet Meclisi’ne sevk etmekten vazgeçtiler.82 Kongre,
nihayet eski dayanışma ve ruhtan yoksun
bir havada, Sarol-Köprülü mücadelesi gibi

süresini kırk beş güne indiriyordu. 6422 sayılı kanun da devlet memurlarının emeklilik süresini yirmi beş yıl olarak tespit etti, ki muhalefet
bu kanunla hükümetin hoşlanmadığı hâkimleri görevlerinden uzaklaştırmak amacını güttüğünü iddia etmiştir. 6429 sayılı kanun, 1954
seçimlerinde Millet Partisi adaylarına oy verdiği için Kırşehir’i ilçe yaptı. 1957’de Kırşehir gene il olmasına rağmen (Dünya, 1-3 Temmuz 1957)
aynı yıl yapılan seçimleri yine Millet Partisi kazandı. Basın Kanunu da devlet memurlarına karşı eleştirileri önleyecek şekilde değiştirildi.
Viyana’daki Milletlerarası Basın Enstitüsü, 1954 yılı raporunda Türkiye’yi basın hürriyetini kısıtlayan ülkeler arasında gösteriyordu. Nitekim
l954-1955’te, Türk gazeteciliğinin en yaşlı üyesi sayılan Hüseyin Cahit Yalçın da dahil olmak üzere, Türkiye’de birçok gazeteci tevkif edildi.
Bu tevkifler için bkz. Cahiers, XXXI, 1955, ss. 99, 32, s. 242 -244.
Cumhuriyet, 13, 14, 18 Ekim 1955. Ayrıca bkz. Cahiers, XXXII, 1955, s. 244-245.
Cumhuriyet, 11 Ekim 1955; 14, 16 Ekim 1955; Cahiers, XXXII; agy, 15 Ekim 1955
Zafer, 16 Ekim 1955.
Cumhuriyet; Zafer, 17 Ekim 1955. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, 1948’te DP, içindeki “asi”lerin tasfiyesinde amansız bir şekilde davranmıştı.
Cumhuriyet, 19 Ekim 1955. Bu karar lehinde hukuki bir gerekçe için bkz. Tercüman, 3 Aralık 1957 (T. Z. Tunaya).
Dünya; Vatan, 20 Ekim 1955.
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kişisel çekişmelere sahne olarak çalışmalarını bitirdi.
Parti içi hoşnutsuzluk Demokrat Parti Meclis Grubu’nda da kendini gösterdi.
Partinin kurucularından Refik Koraltan,
Meclis Başkanlığı’na zorlukla ve 198 oy
alarak seçildi, tanınmamış bir milletvekili
olan rakibi ise 147 oy aldı.83 Hâlbuki Koraltan o zamana kadar hep oy birliğiyle
seçilmişti. Meclis Başkan Vekilleri ise parti
liderlerinin desteklemediği başka kimseler
arasından seçildi. Buna karşılık bizzat Meclis içinde yapılan oylamada Demokratlar
parti birlikteliğini sağladılar ve toplu halde
kendi partilerinin adaylarına oy verdiler.
Halkın Demokrat Parti’nin tutumu karşısındaki tepki, kongreden üç hafta sonra
yapılan mahalli seçimlerde görüldü. Halk
Partisi ile Millet Partisi, 1954’ten önce Demokratların yaptığı gibi, seçimleri boykot
ettiler. Bir yıl önce yapılan genel seçimlerde katılım oranı %88 iken bu seçimlere
seçmenlerin ancak %37’si katıldı. Böyleyken bile oyların hayli önemli bir yüzdesini
Köylü Partisi ile bağımsız adaylar topladı.84
Demokrat Parti politikasına son bir tepki
de partinin Meclis Grubu’ndan geldi. Artan
hayat pahalılığı konusundaki bir sözlü soru
üzerine açılan görüşmelerde, milletvekilleri Maliye, Ticaret ve Dışişleri Bakanlarını istifaya mecbur bıraktılar. Aynı akıbetle
karşılaşmak istemeyen Adalet Bakanı bütün kabinenin çekilmesini teklif etti. Bunun üzerine Adnan Menderes sadece kendi şahsı için güvenoyu istedi, güvenoyunu
alınca da yeni bir kabine kurmaya girişti.
Hâlbuki anayasaya göre, bakanların siyasi
sorumluluğunun bütün kabineye ait olma-

sı lazım geliyordu. Bu arada, ithalat firmalarına döviz tahsisi yapan ve istifa eden üç
bakanın üyesi bulunduğu komisyonun faaliyetlerini incelemek üzere özel bir Meclis
Tahkikat Komisyonu da kuruldu. Sözü geçen bakanlar bir müddet sonra temize çıkarıldılar.
Demokrat Parti grubundaki “isyan’’, anayasa değiştirilerek ikinci bir meclis kurulacağı,
üniversite özerkliğine saygı gösterileceği,
1950’den beri çıkarılmış “antidemokratik”
kanunların kaldırılacağı, ispat hakkı tanınacağı, hayat pahalılığıyla savaşılacağı gibi bazı demokratik tedbirler vaadiyle
bastırıldı ve bu vaatlerin tümü yeni Menderes Hükümeti’nin programında yer aldı.85 Muhalefet ise bu vaatleri, Demokrat
Parti hiyerarşisinin “asileri” kontrol altına
almak, huzursuzluğu gidermek ve zaman
kazanarak parti içindeki gücünü sağlama almak için başvurduğu bir manevra
olarak nitelemişti.86 Nitekim bu olayların
arkasından, bazı “asiler” partiden çıkarıldı ve hürriyetleri kısan yeni kanunlar ve
daha şiddetli tedbirler getirildi. Sonraları,
kuruculardan Fuat Köprülü de kendisini
devlet bakanlığı sırasında gayrimeşru servetler edinmekle suçlayan Mükerrem Sarol hakkında tahkikat açılmasını reddeden
Demokrat Parti Meclis Grubu’nu protesto
etmek üzere partiden istifa etti. Köprülü,
Demokrat Parti politikasını, demokrasiyle
bağdaşmaz bir hale gelmekle itham etti.87
Demokratların kontrolünde bulunan Meclis, 27 Ekim 1957’de yeni genel seçimlerin
yapılmasına ve bütün tarım borçlarının on
yıl ertelenmesine karar verdikten sonra,

83 Cumhuriyet, 31 Ekim 1955.
84 Cumhuriyet, 19 Ekim 1955 (Adalet Bakanlığı bildirisi) ve başyazı, 15 Kasım 1955; Cahiers, XXXII, 1955, s. 244.
85 Cumhuriyet, 6, 14 Aralık 1955. The Economist dergisi “yeni ve ümit verici olan şey, bizzat Türk halk temsilcilerinin Bay Menderes’i yeniden
düşünmeye zorlamaları’’ olduğunu yazıyordu. The Economist, 24 Aralık 1955, s. 1090.
86 Cumhuriyet, 15 Aralık 1955; The Economist, 24 Aralık 1955, s. 1091.
87 Bu ithamlar için bkz. BMMTD, 10. Dönem, c. 10, ss. 100-130; Cahiers, s. 33-34, s. 183; Zafer, 8 Ekim 1957.
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11 Eylül 1957’de kendini feshetti. Aynı gün
alınan bir kararla Seçim Kanunu değiştirilerek muhalefet partilerinin seçim koalisyonu
teşkil etmeleri, yani karma liste düzenlemesi yasaklandı.88
Demokratlar, her yönden çok iyi tertiplenmiş olan seçim kampanyasında, en çok
köylerin refahı ve köylerde jandarma ve
hükümet baskısına son verilmiş olması konuları üzerinde durdular. Demokrat adaylar özellikle endüstri alanındaki kalkınmaya işaret ediyorlardı. Afyon ve Çorum’daki
çimento fabrikaları bu kampanya sırasında
büyük törenlerle açıldı.89 Bazı işçilere ev
dağıtılması ve yeni fabrikaların temellerinin
atılması da yine bu devreye denk getirildi.
Muhalefete, özellikle İnönü’ye geçmişteki
icraatları dolayısıyla çatılıyor, muhalefetin
seçim beyannamesinin ciddiyetten yoksun
olduğu, nispi temsil usulünün memleket
için felaketli sonuçlar doğuracağı ileri sürülüyordu.90 Daha küçük yerlerde ise dini
propagandaya başvuruluyor, Halk Partililer
dinsizlikle suçlanıyordu.91 Bununla beraber
Demokratların da sahte dinci ithamlarıyla
karşılaştıkları bir gerçektir.92
Seçimler hayli gergin bir havada cereyan
etti,93 birçok seçmen listelerde ismini bulamadığı için oy veremedi. Fakat oylarını kullanamayanların oy vermesi halinde de durum
değişmeyeceği için, sonuçlar genel olarak
doğrudur. Demokratlar, 4.407.000 oy alarak, 610 milletvekilliğinden 424’ünü, muhalefet ise topluca 4.758.000 oyla 186’sını
kazandı. Bir başka ifadeyle, Demokratlar,
muhalefetin tümünden 300.000 daha az

oy almalarına rağmen yürürlükteki önseçim sistemi kendilerine Meclis’te rahat bir
çoğunluk sağladı. 1954’te bütün muhalefetin 3.675.000 oyuna karşılık, 5.314.000
seçmen oyunu Demokratlara vermişti.
1957’de 11.500.000 seçmen vardı; fakat
bunların 9.140.000’i, yani %79,4’ü oy kullandı. 1954’te ise katılım oranı %88.6’ydı.94
(Her bir partinin milletvekili sayısı değişmiştir, çünkü birçok aday iki yerde milletvekili seçilmiştir.)
Demokratlar, 1957’den sonra Meclis’te gayet şiddetli bir muhalefetle karşı karşıya
kaldılar. İki parti arasındaki ilişkilerin gergin olacağı, yasama görevlerini yürütürken
Demokratların güçlüklerle karşılaşacağı
baştan belliydi.95
Demokrat Parti 1957’de Türkiye’nin en
kuvvetli siyasi partilerinden biri, belki de
en kuvvetlisiydi. 1950’de iktidara gelen
Demokratlar, o zamandan beri meşru bir
şekilde iktidarda kalmışlardır. Demokrat
Parti’nin güttüğü politika ve uyguladığı
yöntemler, bir bakımdan parti liderlerinin,
halk tarafından kendilerine verilen temsil
hakkını yorumlama şekli olarak görülebilir. Demokrat Parti’nin politikası hakkında
nihai hükmü verecek olan seçmenlerdir.
Seçim sisteminin tarafsızlığı muhafaza
edildiği sürece Demokrat Parti’ye yöneltilen eleştiriler, geçici bir önem taşıyacak,
partinin temel ilkelerinden çok, politikasını hedef tutacaktır. Muhalefet partilerinin
birleşme çabaları karşısında Demokratlar,
bütün vatandaşları Vatan Cephesi adı altında kendi partilerine tabi yeni bir örgütlenme
içinde toplanmaya çağırmışlardır.

88
89
90
91
92

New York Times, 12 Eylül 1957.
Zafer, 12, 25 Ekim 1957.
Zafer, 17 Ekim 1957 (Menderes’in Samsun’da muhalefeti “sabotaj”la itham ettiği konuşma).
Cumhuriyet, 5 Ekim 1957; Ulus, 10, 17 Ekim 1957.
Seçmenlere dindar olduğunu göstermek, bir başka deyişle, “seçim namazı” kılmak üzere camiye giden bir Demokrat Partili adayın abdestsiz
olduğu olayını Halk Partili rakipleri istismar etmişlerdir. Cumhuriyet, 10 Eylül 1957.
93 Bakanlardan Samet Ağaoğlu ile Cemil Bengü’nün otomobiline Kırşehir’den Ankara’ya dönerken ateş edilmiştir. Ulus, 6 Ekim 1957.
94 Forum, 1 Kasım 1957, s. 3; Zafer, 31 Ekim 1957 (resmi sonuçlar).
95 Basın hakkında yeni kısıtlayıcı tedbirler alınacağı söylentileri seçimlerden hemen sonra ortaya atıldı. New York Times, 9 Aralık 1957.
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Demokrat Parti üzerine bir inceleme, bu
partinin belli başlı bazı başarıları zikredilmeden bitirilemez. Bütün eksikliklerine
rağmen partinin iktisadi politikası, iş görme
arzusu ve dinamik ruhu; toplum ve birey
hayatında yeni bir devir açmıştır. Tarımın
makineleştirilmesi, yol inşaatı ve yatırım
politikası toplumun bütün katmanlarını etkilemiş, bütün bireyleri ve toplumsal grupları modern hayatın hem sorunları hem
de nimetleriyle karşı karşıya bırakmıştır.
Daha iyi bir hayat, hür olmak ve ilerlemek
imkânı artık bir hayal olmaktan çıkmış, her
kuşağın kendi hayatı süresince elde edebileceği birer gerçek olmuştur. Türk ekonomisi daha büyük birimlere dönüşerek daha
akılcı işletme usulleri sayesinde, ilkel görüşünü gitgide geride bırakmıştır. Demokrat
Parti, doğuşu, faaliyeti ve ruhu bakımından
başlangıçta halkın isteklerine cevap vermiş ilk partidir, bunu da kamuoyunu daima
dikkate alarak yapmıştır. İktisadi politika
ve kamuoyuna saygı sayesindedir ki Demokratlar -çoğu kere kendileri de farkında olmadan- 20. yüzyıl tekniğini ve buna
bağlı fikirleri, hiçbir direnişe ve muhalefete
meydan vermeksizin geniş halk tabakalarına götürebilmişlerdir. Şunu da belirtelim ki
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden
verdikleri bazı tavizlere rağmen Demokratlar, devrimlere tam saygı göstermişler,
devrimciliği kendi anlayışlarına göre yorumlamışlardır.
Demokrat Parti’nin geleceği; geniş ölçüde
memleketteki yeni gelişmeleri ve harekete geçirdiği toplumsal kuvvetleri yorumlayış tarzına, toplum içinde yeni bir denge
kurabilmek için bulacağı çözüm yollarına

bağlıdır. Fakat Demokrat Parti’nin asıl kuruluş sebebi, yani sağlam bir demokratik
düzenin kurulması davası halen çözüm
beklemektedir. Bu dava büyük bir önemle
ele alınmadan verimli bir sonuca gidilemez.
Demokrat Parti hakkında nihai tarihi hüküm, bu hedefi gerçekleştirmekteki başarısına veya başarısızlığına göre verilecektir
(Bu satırların 1958 yılında yazıldığını tekrar
belirtmek yerinde olur).
3. Millet Partisi
Bu parti, 20 Temmuz 1948’de, Demokrat
Parti’den ayrılan veya çıkarılanlar tarafından kuruldu.96 Kurucular, Demokrat Parti
içindeki liberallerin temsilcileri olduklarını iddia etmekteydiler;97 bu sebeple daha
baştan itibaren Halk Partisi’ne karşı uzlaşmaz bir tavır takındılar. Meclis’teki Müstakil Demokratlar Grubu, Demokrat Parti
Kongresi, haklarındaki ihraç kararını onaylayınca, Temmuz 1949’da Millet Partisi’ne
katıldılar. Afyonkarahisar’da kurulmuş olan
Öz Demokratlar Partisi’nin üyeleri de aynı
tarihlerde Millet Partisi’ne girdi.98 Millet
Partisi, gerek Halk Partisi’ne, gerekse Demokrat Parti’ye şiddetle muhalefet ediyordu. Liderler arasında tanınmış ve ehliyetli
kimseler bulunmasına rağmen Millet Partisi 1950’ye kadar halk tarafından tutulmadı. Bunun sebebini, partinin önemli meseleler üzerinde durmayarak, Halkçıların
ve Demokratların politikasını eleştirmek
yerine kişilere, özellikle İnönü’ye saldırmış
olmasında aramak lazımdır.99 Partinin izleyeceği politika konusunda, parti liderleri
arasında bile birlik mevcut değildi. Her lider ötekinden bağımsız davranıyordu. Hükümete şiddetle saldırdığı için, Milletvekili

96 Siyasi Dernekler, s. 489; Jaschke, Die Türkei in den Jahren 1942-1951, s. 87. Jaschke, kuruluş tarihini 19 Temmuz olarak göstermektedir;
Tunaya, Siyasi Partiler, s. 712.
97 Mareşal Fevzi Çakmak, Enis Akaygen (emekli hariciyeci). Hikmet Bayur (tarih profesörü), Kenan Öner (hukukçu), Mustafa Kendli (doktor),
Osman Nuri Köni (hukukçu), Sadık Aldoğan (emekli general), Osman Bölükbaşı (arazi sahibi).
98 Kudret, 5, 6 Temmuz 1949.
99 Vatan, 23 Mayıs 1949.
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Sadık Aldoğan’ın yasama dokunulmazlığı
kaldırılmıştı.
Parti, siyasi alanda liberal görüşleri savunmasına karşılık, kültürel konularda muhafazakâr bir tutum izliyordu.100 1949’da
Kenan Öner ve 1950’de Mareşal Fevzi
Çakmak gibi iki nüfuzlu kurucunun ölümü
partiyi zayıflattı. Ayrıca (Mareşal’in cenaze
törenindeki olaylarda görüldüğü gibi) dinci unsurların Millet Partisi’ni tutar gözükmeleri basında antipati uyandırıyor, bu da
asıl muhalif grupları Demokrat Parti’ye
doğru itiyordu. 1950 seçimlerinde Millet
Partisi, verilen 8 milyon kadar oyun ancak
240.209’unu aldı ve sadece bir milletvekili
çıkarabildi; fakat sonradan olan katılımlarla Millet Partili milletvekillerinin sayısı üçe
yükseldi.
Bununla birlikte Millet Partisi’nin Türkiye’deki siyasi hayat üzerinde dolaylı bazı
etkileri oldu. Millet Partisi’nin varlığı, halk
arasında kendilerinin bir muvazaa partisi
olduğu inancının yerleşmesinden korkan
Demokratları, Halk Partisi’ne karşı aktif bir
muhalefete sevk etti. Öte yandan, Millet
Partisi’nin kendi partilerini parçalayıp zayıflatmasından çekinen Demokratlar, bu
partiye karşı ortak bir cephe teşkil etmek
üzere zaman zaman Halk Partisi’ne yaklaşmaktan da geri kalmadılar. Bu arada laikliğin korunması konusunda Halkçılar ve
Demokratlar bir ara birlikte hareket ettiler.
Millet Partisi programı liberalizmi ana ilke
kabul ediyor, kişilere sınırsız bir ifade, düşünce ve basın hürriyeti tanıyarak, bu hürriyetlerde herhangi bir kısıntı yapılmasını ağır
bir suç sayıyordu.101 (Program 73, madde
26, 29). Millet Partisi, siyasi partilerin, toplumun karşılıklı yardım duygularını, örf ve

âdetlerini, iş birliği ihtiyacını ifade ettiğine
inanıyordu (madde 14). Devletin görevi, insan kişiliğinin gelişmesi için gerekli şartların hazırlanmasından ibaretti; bu şartların
temeli ise adaletti. İktisadi alanda devlet
faaliyet göstermeyecek, sadece bireylerin
ekonomik faaliyetlerini kontrol edecekti. Sağlıklı bir toplum hayatının temeli aile
kurumuydu. Ailenin başlıca dayanakları
ise din ve milliyetçilikti. Millet Partisi, özel
mülkiyeti kutsal sayıyor, serbest rekabete
ticaret hayatının ana ilkesi olarak bakıyordu. Programda bir Ayan Meclisi kurulması
isteniyor (madde 35), hâkim teminatı üzerinde duruluyor (madde 48, 50), idarenin
demokrasinin gereklerine göre değiştirileceğine (madde 71) ve Cumhurbaşkanının
sadece bir devre için seçilmesi gerektiğine
işaret ediliyordu. Millet Partisi ayrıca, okullarda vatan sevgisine dayanan yeni bir eğitim sisteminin uygulanmasını savunuyor,
işçilere grev hakkı tanıyarak (madde 121)
köylülere toprak ve tarım araçları dağıtmayı vaat ediyordu. Bununla birlikte toprak
dağıtımında özel mülkiyete saygı göstermeyi de taahhüt ediyordu.
1950 seçimlerindeki başarısızlıktan sonra Millet Partisi yöntemlerini değiştirdi.
1950, 1951 ve 1952 Kongrelerinde delegeler anayasanın değiştirilmesini, demokratik rejimi daha istikrarlı kılacak, halkın
temsili fikrini daha iyi gerçekleştirecek
nispi temsil sisteminin kabulünü istediler.
Parti ayrıca siyasi sorumluluğun makable
(geçmişi) teşmil edilmesi (kapsaması) ilkesini savunuyordu.102
Millet Partisi, Demokrat Parti’nin iktisadi
politikasının sadece Amerikan yardımından
faydalanılan alanlarda başarı kaydettiğini,

100 Bu tutum hakkında daha ayrıntılı bir inceleme için bkz. Rustow, “Politics”, ss. 93-103.
101 Program için bkz. Siyasi Dernekler, ss. 493-527.
102 Kudret, 27 Şubat, 3 Mart, 18-21 Haziran 1950; 30 Mayıs 1951; 19, 20 Mayıs 1952. Ayrıca bkz. Tunaya, Siyasi Partiler, s. 714-715. Jaschke,
Die Türkei in den Jahren 1942-1951, ss. 123, 146.
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bunların dışında kalan alanlarda ise hiçbir
şey yapamamış olduğu kanaatindeydi.103
Sinesine aşırı dindar ve sağcı unsurları topladığı ithamı karşısında Millet Partisi, din
karşısındaki tutumunu, aşırı siyasi akımlar
arasında ılımlı bir cephe almak olarak tanımladı. Milli kurumlara ve geçmişe karşı
saygılı; fakat hilafet, çok eşlilik, Arap harfleri ya da çarşaf gibi eski kurum ve âdetleri geri getirmeyi düşünmediği için açıkça
devrimci olduğunu belirtti.104
Bununla beraber, tam bir karışıklık içerisinde cereyan eden, zaman zaman delegeler
ile gazeteciler arasında dövüşlere sahne
olan 1953 Kongresi, mutaassıpların partinin kontrolünü ellerine geçirmeleriyle sonuçlandı. İleri gelen bazı üyeler, bu arada
Hikmet Bayur, Millet Partisi’nin gerici ve
Kemalizm aleyhtarı bir tutum benimsediği iddiasıyla istifa etti. Hükümet de din
anlayışı anayasaya açıkça aykırı olan Millet
Partisi’ne karşı takibata girişti. Partinin din
politikasını destekleyen Millet dergisi ile
beraber, böyle bir hareketin demokrasiyi
zedelediği yolunda protestolara rağmen,
parti de kapatıldı.105 Fakat parti kısa bir
süre sonra, gericileri tasfiye ederek, yetenekli bir hatip olan Osman Bölükbaşı’nın
liderliğinde Cumhuriyetçi Millet Partisi adı
altında yeniden kuruldu, o zamandan beri
gerçek bir siyasi parti olma yolunda çaba
göstermektedir. Bu çabalar sayesindedir ki
1954 seçimlerinde Millet Partisi 480.000
oy almış ve beş milletvekilliği kazanmıştır.106 1957’de ise 603.000 oy toplamıştır.
O sırada hükümeti eleştirdiği için hapiste bulunan Osman Bölükbaşı dâhil dört

milletvekili çıkarılmıştır. Bu seçimlerden
sonra parti daha da kuvvetlenmiş, diğer iki
büyük muhalefet partisinin benimsediği
genişleme politikasına ayak uydurarak
Türkiye Köylü Partisi ile birleşmiş ve ismine
“Köylü” kelimesini eklemiştir.
Millet Partisi hâlen muhalefet saflarında
görece kuvvetli bir konuma sahiptir ve büyük siyasi sorunları daha gerçekçi bir tutumla ele alması, diğer siyasi partilerle işbirliğine gitmesi ve her türlü görüşü temsil
etmeye çalışması halinde önemini daha da
artırması beklenebilir.
4. Hürriyet Partisi
Bu parti, Demokrat Parti’nin, Ekim 1955’te
yapılan dördüncü kongresi sırasında partiden çıkarılan veya istifa eden milletvekilleri tarafından kuruldu.107 Sayıları otuz
üçü bulan kurucuların otuzu milletvekiliydi. Bunların önemli bir kısmı bakanlık
yapmış ve 1946- 1950 devresinde Demokrat Parti saflarında yoğun bir faaliyet
göstermişlerdi.108 Bu kurucular, genellikle,
Demokrat Parti’nin Halk Partisi ile hiçbir
ilişiği olmayan “aydın” ve liberal kanadını
temsil ediyorlardı. Liderler kendilerini yeni
bir parti kurmaya ve Demokrat Parti’ye
karşı cephe almaya sevk eden şartları şöyle açıklamaktaydılar: “100 yıldan fazla bir
zamandan beri memleketimizde devam
edegelen hürriyet mücadelesinin (...) lider
mevkiinde olanların davaya sadakatsizlikleri yüzünden hâlâ başarıya ulaşamamış
olması cidden elem vericidir. Yakın tarihimizin tecrübeleri milletimizin demokrasiye

103 Kudret, 1 Haziran 1951.
104 Kudret, 20 Mayıs 1952 (ideolojiler hakkında rapor).
105 New York Times, 13, 27 Temmuz ve 27 Eylül 1953. Lewis, Turkey, s. 135. Bu olaylar hakkında daha geniş bilgi için ayrıca bkz. Cahiers, XXVIII,
s. 190-191; Smogorzewski, “Democracy in Turkey’’, s.83. Millet bir süre sonra yeniden çıkmaya başlamışsa da okuyucu bulamadığından
kapanmıştır. Cahiers, XXXI, 1955, s.99-100.
106 Millet Partisi’nin başlıca niteliklerinden biri bölgeci bir karaktere sahip oluşudur. Parti özellikle Orta Anadolu’da, Kırşehir, Kastamonu ve
Sinop illerinde güçlüdür. Bkz. lstatistik Yıllığı, Ankara, 1953, s. 178.
107 Cumhuriyet, 21 Aralık 1955; The Economist, 26 Kasım 1955, s.738; Cahiers, XXXII. 1955, s.244.
108 Demokrat Parti içindeki görüş ayrılıkları ve ihraçlar için bkz. ss. 221 -224, 232, 413, 424-426.
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layık olduğunu ve bu rejimin gerektirdiği
olgunluğa sahip bulunduğunu ispat ettiği halde bunun Batılı manada esaslarını
kavramamış ve davaya yürekten inanmamış insanlar tarafından demokrasi bir defa
daha yozlaşmaya uğratılmıştır.”109
Demokrat Parti liderler, artık demokrasiye
inanmadığı için, bu partinin temelinde bulunan
demokratik hedefleri gerçekleştirmek adına
Hürriyet Partisi’ni kurduklarını bildiriyorlardı.
Hürriyet Partisi’ne göre, demokrasinin temelleri bireyde ve ona tanınmış olan hürriyetlerdeydi. Birey, demokrasi yoluyla
refah ve saadetini sağlayabilir, gelişmesini
gerçekleştirebilirdi. Bu hedeflere ulaşmak

ve kişilerin tahakkümü altına girmiş bulunan Demokrat Parti’nin hatasını tekrarlamamak amacıyla Hürriyet Partisi, bazı
tedbirler ileri sürüyordu. Siyasi partiler için
anayasa güvencesi, tarafsız idare, bağımsız
mahkemeler, partiler üstü radyo ve zabıta, hükümet ve meclis arasında kontrol ve
denge sağlayacak bir mekanizma, hür basın gibi tedbirler demokratik bir siyasi rejimin kalıcılığını garanti altına alacak şartlar
olarak görülüyordu. İktisadi kalkınma ise
baskı korkusundan ve şüpheden kurtulmuş110 vatandaşlar arasındaki dayanışma
yoluyla gerçekleştirilecekti. Yalnız, Hürriyet Partisi, liberalizm ya da devletçilik
gibi klasik iktisat kuramlarına bağlanmak

109 Cumhuriyet, 20 Kasım 1955.
110 Cumhuriyet, 24, 31 Aralık 1955.
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istemiyordu. Partinin kanaatine göre bu
kavramlar, bu çağda bilimsel bir temelden
yoksun bulunuyorlardı. İktisadi araştırma,
enstitüler kurmak, para ve vergileri ayarlamak, iktisadi rasyonalizasyon ve koordinasyon, sosyal adalet yeni iktisat politikasının başlıca özellikleri olacaktı. Hürriyet
Partisi programı, daha somut olarak, ikinci
bir meclis ve anayasa mahkemesinin oluşturulmasını, grev hakkına sahip olacak sendikalar kurulmasını öngörüyordu. Parti her
ne kadar üye kabulünde titiz davranmaya
kararlı olduğunu ilan etmişse de resmen
kuruluşundan hemen sonra, kırk sekiz ilden örgüt kurmak için her türlü müracaat
yapıldığı duyuldu.111
Hürriyet Partisi üyelerinin çoğunluğunu,
partilerinden memnun olmayan eski Demokratlar oluşturuyordu. Parti, bir zamanlar Demokrat Parti’nin kalesi olan Ege Bölgesi’nde teşkilatlanmaya başlamıştı.
1957 seçimleri arifesinde, muhalefet partileri arasında işbirliği görüşmeleri Hürriyet Partisi’nin girişimiyle başladı. 1956’da,
siyasetle uğraştıkları, daha doğrusu hükümeti eleştirdikleri için görevlerinden uzaklaştırılan Ankara Üniversitesi profesörleri
de Hürriyet Partisi saflarına katıldı. Bu
profesörlerden biri de, Forum dergisinin,
İngiltere’de eğitim görmüş olan başyazarı
Aydın Yalçın’dı. Hürriyet Partisi memleketteki nüfuzu konusunda fazla iyimserdi.112
1957 seçimlerinde parti 358.000 oy aldı
ve sadece dört milletvekilliği kazandı (Burdur’dan). Bu başarısızlığın başlıca sebebi,
partinin bütün memleketi kapsayan bir örgütlenme kuramamış, kurduğu örgütleri de
yeterince kuvvetlendirememiş olmasıydı.
111
112
113
114

(Hürriyet Partisi, seçim kampanyası sırasında yeni şubeler açmakla uğraşıyordu ki
bunlar öteki partilerin yerleşmiş örgütleriyle
elbette baş edemezdi.) 1957 seçimlerindeki hezimet, partide büyük bir hayal kırıklığı
yarattı. Bir süre devam eden görüşmeler ve
tereddütlerden sonra Kasım 1958’de Hürriyet Partisi, Halk Partisi ile birleşti. Hürriyet Partisi böylece tarihe mal oldu ve Türkiye’nin siyasi hayatında yaratıcı, bağımsız bir
güç olması konusunda beslenen ümitleri ve
elinde bulunan imkânları boşa çıkardı.

C. DİĞER TÜRK SİYASİ
PARTİLERİ113
Türkiye’de 1945’ten sonra kurulmuş (ve
bazıları kurulmakta) olup sayıları yirmi dokuzu bulan küçük siyasi partilerin -evvelce
anılan sosyalist partiler hariç-114 herhangi
bir özellikleri yoktur. Çoğu zaman bu partiler bir merkez örgütü kurmaktan öteye gidememişler, üyelikleri de kurucuların sınırlı
sayıdaki arkadaşlarından ibaret kalmıştır.
Bu sebeple, bu partileri sıradan bir siyasi
kulüp veya dernek saymak belki daha doğrudur. Gene çoğu zaman bu partiler basın,
bilim veya toplum içinde tanınmış, orta sınıfın zengin tabakasına mensup bazı kurucuların düşünce ve duygularını açıklamaya
yarayan birer araç olmuşlardır. Bu partilerin
çoğu ayrıntılı ve sistematik bir politik görüşe sahip değildir; tersine belirli bir düşünce akımını, hatta tavsiyeleri ifade ve temsil
etmektedirler. Partiler genellikle cumhuriyetçi ve muhafazakârdır; fakat Türkiye’nin
gerçek siyasi ve toplumsal şartları hakkında
hemen hiçbir siyasi tahlil ve bilgileri yoktur.
Çoğu zaman halk bunların var olduğundan
bile habersizdir. 1958’deki duruma bakılırsa, bu partilerin Türkiye’deki siyasi hayatın

Cumhuriyet, 12 ve 19 Aralık 1955. Bu partinin programının öteki partilerden farkı olmadığı belirtilmiştir. Hürriyet, 21 Kasım 1955.
Hürriyet Partisi, “Hürriyete ve Refaha Doğru’’ başlığını taşıyan beş yıllık bir kalkınma planı yayınlamıştır. Ankara, 1957.
Tunaya, Siyasi Partiler, ss. 693-748 passim; Siyasi Dernekler, ss. 105-144, 183-620 passim.
Bkz. 17. bölüm, s. 14.
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rotasını etkileyecek kadar büyümesi veya
faaliyetlerini artırması beklenemez. Pratik
bakımdan gerçekleşmesi imkânsız görünen
bir koalisyon, belki bu partilerin liderlerini
birleştirip belirli bir görüş birliği sağlayabilir.
Bu küçük partiler arasında özellikle Milli
Kalkınma Partisi ile Köylü Partisi anılmaya değerdir. Milli Kalkınma Partisi, 1945’te
Türkiye’de parti kurma yasağı kaldırılınca ilk kurulan parti olma şerefine sahiptir.
Parti 1946 seçimlerine katılmış; fakat pek
başarı sağlayamamıştır. 1954’te ise 9.257
oy almış ve kurucusu zengin bir sanayici
olan merhum, Nuri Demirağ, Demokrat
Parti listesinden İstanbul milletvekili seçil-

miştir.115 Parti, liderinin ahlaki ve toplumsal
görüşlerini yansıtmış, halkın desteğinden
çok, Demirağ’ın sağladığı paralarla varlığını
devam ettirmiştir. Daha baştan itibaren iç
çekişme ve kavgalarla yıpranan116 ve belirli
toplumsal ve ekonomik görüşlerden yoksun olan Milli Kalkınma Partisi, Demokrat
Parti’nin kurulması üzerine Türk siyasi hayatında bir kuvvet olmaktan çıktı.
Köylü Partisi,117 küçük bir aydınlar grubu
tarafından 19 Mayıs 1952’de kuruldu.118
Parti aslında bir sınıf örgütlenmesine dayanmıyordu. Bazı aydınların, köylülerin
hayat seviyesini yükseltmek ve halkın köy

115 İstatistik Yıllığı, s. 177. Tunaya, partiden aldığı bilgiye dayanarak Milli Kalkınma Partisi’nin 121.353 oy aldığını söylemektedir ki bu rakamın
doğru olması ihtimali zayıftır. Tunaya, Siyasi Partiler, s. 640.
116 Millet, 4 Nisan 1946, s. 3.
117 Köylü Partisi, Liberal Köylü Partisi, Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi ile Müstakiller Birliği’nin birleşmesi sonucunda doğmuştur.
118 Kurucular; Profesör Ethem Menemencioğlu, Profesör Remzi Oğuz Arık, Cezmi Türk, Tahsin Demiray’dır. Kuruculardan bazıları Demokrat
Parti milletvekiliydiler.
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sorunlarına ilgisini uyandırmak arzusunu ifade ediyordu.119 Partinin programı da
-tarımın gelişmesi sorununu özel olarak
ele almakla beraber- genellikle siyasi sorunlar üzerinde duruyordu. Parti, 1954
seçimlerinde 60.900, yani bütün oyların
% 0,56’sını aldı ve milletvekili çıkaramadı.
1955 yılında yapılan mahalli seçimlerde ise
söz konusu olan 11.807 üyelikten 262’sini
Köylü Partisi kazandı. Fakat bu sonuç, partinin kendi gücü sayesinde elde edilmiş olmayıp diğer büyük muhalefet partilerinin
seçimi boykot etmiş olmasıyla sağlanabilmişti.120 Partinin otuz ilde ve yüz yirmi
kazada örgütü vardı; fakat gerçek gücü bilinmiyordu. 1955’te yapılan Dördüncü Parti Kongresi, idealizmi bir tarafa bırakılırsa,
Köylü Partisi’nin özgün bir siyasi görüşü olmadığını ortaya koydu. Köylü Partisi 1957
seçimlerine girmedi.

Çiftçi ve Köylü Partisi 1946’da kurulmuştur.

Partinin başkanı Tahsin Demiray, siyasi sorunlar hakkında belirli görüşlere sahip bir
siyasi düşünürden çok, inanç yanı ağır basan bir liberaldi.121 Bu parti, büyüklük, fikirler ve örgütlenme bakımından, savaş öncesi Balkanların köylü partileri ile mukayese
edilemez nitelikteydi. 1957 seçimlerinden
sonra Köylü Partisi, Cumhuriyetçi Millet
Partisi ile birleşti, böylece siyasi sahneden
çekilmiş oldu.

Yurt Görev Partisi - 1946’da kurulmuş ve
kapanmıştır.

1946’dan sonra kurulmuş olup 1958’e kadar dağılmış veya bu tarihte faaliyette bulunan küçük partiler şunlardır:122
Sosyal Adalet Partisi - 1946’da kurulmuştur.
Liberal Demokrat Parti - 1946’da kurulmuştur.

Türk Sosyal Demokrat Partisi - 1946’da
kurulmuştur.
Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi - 1946’da merhum Ethem Ruhi Balkan’ın başkanlığında
kurulmuştur. 1946 seçimlerine giren parti
16.000 oy aldı. 1950’de ise kazandığı oyların sayısı 465’e düştü.
Yalnız Vatan İçin Partisi - 1946’da kurulmuş olan bu parti faşizme eğilim gösteriyordu, 1952’de kendini feshetti.
Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi - 1946’da
kurulmuştur.
Arıtma Koruma Partisi - 1946’da kurulmuş, 1947’de kendisini feshetmiştir.
İslam Koruma Partisi - 1946’da kurulmuş,
aynı yıl hükümet tarafından kapatılmıştır.

İdealist Partisi - 1946’da kurulmuş ve
kapanmıştır.
Türkiye Yükselme Partisi - 1948’de kurulmuş ve kapanmıştır.
Öz Demokratlar Partisi - 1948’de kurulmuş,
1949’da Millet Partisi ile birleşmiştir.
Türk Muhafazakâr Partisi - 1947’de kurulmuştur.
Serbest Demokrat Parti - 1948’de kurulmuş ve kapanmıştır.
Müstakil Türk Sosyalist Partisi - Cumhuriyet’in ilk yıllarında solcu olarak bilinen Arif
Oruç tarafından 1948’de kurulan bu parti,
Oruç’un ölümünden sonra dağılmıştır.

119 Türkiye Köylü Partisi, İstanbul, 1950.
120 Cumhuriyet, 1, 19 Aralık 1955. Parti kongresi hakkında bilgi için bkz. Cumhuriyet, 5 Aralık 1955; Cahiers, XXXII, 1955, s. 244.
121 Bir fikir edinmek için yazılarına bkz. Tahsin Demiray, Arkada Bıraktığım Küçük İşaret Taşları, İstanbul 1955; Toplum Yapımıza Tarih içinde Bir
Bakış, İstanbul, 1955.
122 Bkz. Tunaya, Siyasi Partiler, ss. 693-744; Siyasi Dernekler, ss. 183-620 passim; Cahiers, XXVI, 1948, s. 252 vd.; Rustow, “Politics’’, s. 93;
Lewis, Turkey, s. 138; Jaschke, Die Türkei in den Jahren 1942-1951 , ss. 57-75, passim.
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Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi
- 1949’da kurulmuş, 1952’de Türkiye Köylü Partisi ile birleşmiştir.
Müstakiller Birliği - 1949’da kurulmuş,
1952’de Türkiye Köylü Partisi ile birleşmiştir.
Çalışma Partisi - 1950’de kurulmuştur.
Liberal Köylü Partisi - 1950’de kurulmuş,
1952’de Türkiye Köylü Partisi ile birleşmiştir.

Demokrat İşçi Partisi - 1950’de kurulmuştur. Bu parti siyasi bakımdan sendikaları
temsil etmek istemişse de başarı sağlayamamıştır.
İslam Demokrat Partisi - 1951’de kurulmuş
ve kapanmıştır.
Bir Hıristiyan partisi kurulacağına dair rivayetler çıkmışsa da bu söylentiler gerçekleşmemiştir.
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İkinci Meşrutiyet, 1908
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Kanunla İlgili Meseleler*
Bülent DÂVER

Bu etüdün konusu kanunla, hususiyle kanun tekniği ile ilgili bazı konuların problematik bünye ve hususiyetleri üzerinde durmak
ve bunların toplu bir vaz ve takdimini yapmaktır. Bu genel vaz, derhal işaret edelim ki,
kanunla ilgili bütün meselelerin ele alınması
demek değildir. Bahusus böyle bir teşebbüs
bu etüdün dar çerçevesi içine sığmıyacak
kadar şümullü bir hacim ve cesamet arzetmektedir. Bizim burada yapmak istediğimiz
şey, kanunların hazırlanmasında, yürürlüğe
girmesinde, yürürlükten kalkmasında, neşrinde, tefsirinde v.s. ortaya çıkan bazı meseleleri belirtmek ve bunların halline ışık tutabilecek bazı mütalâa ve olayları gözönüne
sermekten ibarettir.
Konuya girmeden önce, kanunla ilgili bazı
umumî açıklamalarda bulunmanın faydalı
olacağını sanıyoruz.1

KANUN TERİMİ
Hukuk dilinde kanun, selâhiyetli organ
tarafından vazolunmuş, umumî, devamlı,
riayeti mecburî yazılı hukuk kaidelerine
denir. Kralın sözünün kanun olduğu, mutlak monarşilerin aksine demokrasilerde
kanun yapma selâhiyeti halk mümessillerini ihtiva eden Parlâmentolarda toplanır.
Bizde kanun yapma erkine, Anayasamıza
göre Büyük Millet Meclisi sahiptir. (Teşriî salahiyeti ve icra kudreti Büyük Millet
Meclisinde tecelli ve temerküz eder, Anayasa Md. 5). Büyük Millet Meclisinden
gayri hiç bir makamın ve organın kanun
yapmaya yetkili olmadığını yeni Anayasamız ifade eylemektedir. (Meclis Teşrî selâhiyetini bizzat istimâl eder. M. 6)

*

İlk yayım yeri: Bülent Dâver, “Kanunla İlgili Meseleler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, 1961, ss. 217246. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi’ne teşekkür ederiz.

1

Bu etüdün mevzuu 22 Mayıs 1959 ve 12 Haziran 1959 tarihlerinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde İdarî İlimler Enstitüsü tarafından
tertiplenmiş bir ilmî tartışma grubunun müşterek çalışmalarına konu teşkil etmişti. Bu kere, konu, tartışma grubunun çalışmasının ışığı
altında, tertip ve tanzim edilmiştir. Fakat bu, inşa ameliyesi, 1961 Anayasasından önce tamamlanmıştır.
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Umumî - Hususî Kanunlar:
Kanunları tanzim ettikleri menfaat ve
durumların umumîlik derecesi bakımından umumî - hususî kanunlar, diye tefrik
etmek mûtad olmuştur. Medenî Kanun,
Ceza Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunları umumî kanunlar çerçeve ve
sınırına girmektedir. Buna mukabil Yol Vergisi Kanunu, Cemiyetler Kanunu hususî kanunlar kategorisine sokulabilir. Askerî Ceza
Kanununa gelince, bu kanun her ne kadar
oldukça geniş bir kitleyi ilgilendiriyorsa da,
Türk Ceza Kanunu esas olduğuna göre bu
kanunu da hususî kanunlardan addetmenin yerinde olacağını sanıyoruz.
Şeklî Kanunlar:
Kanunlar bir de Maddî Kanun, Şeklî Kanun
diye bir tasnife tâbi tutulmaktadır. Maddî
mânada kanun, umumî, mücerret bir hukuk kaidesidir. Bu mânada anlaşıldığı takdirde kanunun şümulü içerisine bildiğimiz
âdi kanunlardan maada icra uzvu tarafından ısdar olunan nizamname, talimatname
ve objektif kararnameler de girmektedir.
İcra uzvundan doğan bu hukukî tasarrufların maddî muhteva ve bünyeleriyle kanunun maddî bünyesi arasında sadece bir
genişlik ve derece farklı bulunmaktadır.
Şeklî kanunlara gelince; bunlarda kanunun
ayırıcı vasfı olan umumîlik, mücerretlik,
objektiflik kıstasları yoktur. Şeklî Kanunlar
ekseriya, bir şahsı veya muayyen bir durumu ilgilendiren kanunlardır, Bu itibarla,
şeklî kanunlar, şahsî, müşahhas, sübjektif
durumları kapsamakla beraber, sâdır oldukları yetkili makam dolayısiyle kanun
adını taşmaktadırlar. Bunlarda devamlı2
3

4

lık vasfı da bulunmamaktadır. Meselâ bir
şahsa vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun böylece şeklî
bir kanundur.2 Şahıslara maaş bağlanması
hakkındaki bu şeklî kanunlardan maada
bir mukavelenin onanması, bütçeyi tasdik
eden kanunlar da şeklî mânada kanundurlar. Kanunların esas vasfı umumî ve daimî
oluşlarıdır. Hukuk Devletlerinde pek mühim mübrem zaruretler olmadıkça şahsî
kanunlar vazedilmez. Türk Parlâmentosunun teşriî tasarrufları arasında şahısları ilgilendiren ve bu itibarla tam mânasiyle şeklî
kanun hüviyetini taşıyan muhtelif tasarruflara rastlamak kabildir. Muayyen şahısların
cezalarının affı veya muayyen kimselerin
teşviki hakkındaki kanunlar da bu sübjektif tasarruflara misal olarak gösterilebilir,
(meselâ 7. VII 1948 tarih, 5245 sayılı İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere
müzik tahsiline gönderilmelerine dair kanun). Bu kanun, kanundaki umumîlik prensibini ihlâl ettiği cihetle şiddetli tenkitlere
uğramıştır.3 Prof. Fındıkoğlu’na göre hukuk
politikamızın hasta, gelişi güzel, fantazist
bünyesini bu kanun kadar belirtecek bir
vesika bulunamaz.4 Nitekim yapılan tenkitler sonunda aynı konuda çıkarılan bir diğer
kanun, kanundaki umumîlik ve mücerretlik
kıstaslarına uygun bir vasıf taşımaktadır.
(6660 No.lu Güzel Sanatlarda fevkalâde
istidât gösteren çocukların Devlet tarafından yetiştirilmesi hakkında kanun).
Bu etüdün yazarı da güzel sanatlar alanında istidât gösteren kabiliyetli kimselerin
yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine taraftar
bulunmaktadır. Ancak bu kanunlar, şahsî değil, 6660 sayılı kanunda olduğu gibi

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’a vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun, No. 5186, şeklî kanuna bir misal
olarak gösterilebilir.
Prof. Fındıkoğlu, sözügeçen kanun münasebetiyle yazdığı bir yazıda şöyle demektedir: «Hukuk Kanunları tıpkı tabiat kanunları gibi umumî ve
şümullü hâdiseleri çerçevelerler. Nasıl Jeoloji meselâ Erzincan zelzelesi için umumi bir izah ve bir tabiat kanunu aramazsa, hukuk da, faraza,
tek bir insanın evlenmesi için bir kanun düşünmez. Tabiat ilimlerinde de, cemiyet ilimlerinde de sosyal bir ilmin tatbikatı demek olan hukuk
politikasında da hususiler, tekler umum ve bütünün içine girer» Fındıkoğlu, Z.F. Kanun Yapma Sanatı, Siy. İlim. 1948, Sayı:209, Sh. 216.
Fındıkoğlu, a.g.m., Sh. 216.
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umumî ve objektif bir vasıf taşımalıdır.
Aynı konuda hemen ilâve etmek gerekir
ki, kanunî yaş haddi dolayısiyle emekliye
ayrılması lâzımgelen bazı kimselerin, bir
kanunla, emeklilik yaşlarında tebeddülât
yapılması, doğrusunu söylemek lâzım gelirse kanunların umumîliği ve gayri şahsiliği
prensibinde açılmış bir rahne olacaktır.5
Organik Kanunlar:
Organik kanun teriminin bizde karşılığı
yoktur. Organik terimini karşılamak üzere, Teşkilât Kanunu terimi ileri sürülmekte
ise de, fikrimizce, Teşkilât Kanunu tâbiri
organik kanun kavramına tekabül eylememektedir. Meselâ, Devlet Su İşleri Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun, bir teşkilât kanunu olmakla beraber,
organik kanun değildir. Zira organik kanun
geniş manasıyla (lato sensu) Temel Devlet
organları yaratan veya ortadan kaldıran ve
bu Devlet organlarının bünyelerini gösteren kanunlardır. Temel Devlet organı denilince, biz, Parlâmanter Meclisleri, Bakanlar
Kurulunu, Yargı Teşkilâtını, Cumhur Başkanını ve buna mümasil mühim kuruluşları
anlamaktayız.6
Bir devlet organı yaratması itibariyle 2. V.
1920 tarih ve 3 No.lu Büyük Millet Meclisi,
İcra Vekillerinin sureti intihabına dair kanun, 5.IX.1920 tarih ve 8 sayılı Nisabı Müzakere Kanunu, 8. VII. 1922 tarih ve 244
sayılı İcra Vekillerinin Sureti İntihabına dair
kanunları, Devlet organları yaratan organik
kanunlar saymak icabeder. Aynı şekilde bir
5

6

Devlet organını değiştiren veya ortadan
kaldıran kanunlar da organik kanunlardır,
30.X.1922 tarih ve 307 sayılı, Osmanlı İmparatorluğunun inkıraz bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkül ettiğine dair
Heyeti Umumiye kararı ile 1 - 2/XI/1922
tarih ve 308 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Hukuku Hâkimiyet ve Hükümranının mümessili hakikisi olduğuna dair
Heyeti Umumiye kararı, 29.X.1923 tarih
ve 364 sayılı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun
bazı mevaddının tavzihan tâdiline dair kanun; 3.III.1924 tarih ve 431 sayılı Hilafetin
ilgasına ve Hanedanı Osmanî’nin Türkiye
Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanunlar organik kanunlardır.
Kanun Kuvvetinde Kararname:
Burada münakaşa etmek istediğimiz mesele, Türkiye’de Anayasa hukuku bakımından teşriî tevkile cevaz bulunup bulunmadığı hususudur. Yâni İcra kuvveti muayyen
şartlar altında kanun kuvvetinde kararname çıkarmak suretiyle, teşriî tasarruflarda
bulunmak hakkına sahip midir?
Eski Osmanlı Kanunu Esasîsinin meşhur
36 ıncı maddesi, olağanüstü hallerde Heyeti Vükelâya kanun kuvvetinde kararnameler (muvakkat kanunlar) ısdar eyleme
yetkisini vermiştir. Kanunu Esasî’nin derpiş ettiği muvakkat kanun mahiyetindeki
kararnameler Meclisin tasdikine muallâk
olarak yürürlüğe girmekte, yâni bir infisahî
şartla ortaya çıkmaktadırlar. Meclis tasdik
edince kararnameler tam mânasiyle bir ka-

Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhur Başkanı Kemâl Atatürk’le ilgili bir çok kanunlar şeklî kanun vasfını taşımaktadır. Meselâ 2622 No.lu
ATATÜRK Soyadının hiç kimse tarafından alınmıyacağı hakkında kanun; 2587 Kemâl Özatlı Cumhurreisimize verilen soyadı hakkında
kanun; 5816 sayılı ATATÜRK aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun gibi. 5816 sayılı kanunun Meclisteki müzakareler esnasında bazı
hatipler bu kanunun, kanunların umumiliği ve gayri şahsiliği prensibini zedelediğini öne sürmüşlerdir. Fikrimizce gerçekten bu kanun ilk
bakışta şahsi bir kanun gibi gözüküyorsa da gerçekte bu kanunun hedefi, metininden ve ruhundan da anlaşılacağı üzere, ATATÜRK’ün
şahsında inkılâp nizamını himayeye mâtuf bulunmakta ve bu itibarla zarurî sayılmaktadır.
Fransa’da eskiden organik kanunlar ekseri ahvalde kanunların fevkinde bulundukları gibi, kabulleri ve tâdilleri hususunda mevsuf ekseriyet
şartı aranmakta idi. Yeni V. Cumhuriyet Anayasasında yine organik kanunlardan bahsolunmakla beraber bu kanunlar kuvvet ve mahiyet
bakımından ve kabul edilmekte ve değiştirilmelerinde lüzumlu şekil şartı (nisap bakımından) alelâde kanunlardan farklı değildirler. Sadece
yeni Anayasanın 46 ıncı maddesine göre, öbür kanunlardan farklı olarak organik kanunlar Meclise tevdi edilmelerinden itibaren 5 günü
geçmedikçe müzakereye vazolunamazlar. Ayrıca Reisicumhur tarafından ilân edilmeden önce, Anayasaya uygunluk bakımından, Anayasa
Konseyi tarafından tetkik edilmeleri mecburiyeti vardır.
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nun haline gelmekte, tasdik etmediği takdirde infisahî şart tahakkuk edip kararname yürürlükte kalmakta idi.7
Türkiye Cumhuriyet için meseleyi iki yönden incelemek kabildir: Teorik veçhe ve
tatbikat. Nazarî bakımdan, Anayasa hükümleri muvacehesinde, hususiyle teşrî
selâhîyetini Meclisin bizzat istimâl edeceği yolundaki 6 ıncı maddenin sarahati ve
26 ıncı maddede yer alan kanun yapmayı
Büyük Millet Meclisinin yetkisi dâhilinde
sayan hüküm karşısında biz de teşriî teşkile imkân bulunmadığını, yâni Anayasamız
bakımından icra uzvunun muvakkat kanun
yapma selâhiyetini kesin olarak önlemek
istediğini ifade edebiliriz.
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun ve kaldırılmak üzere bulunduğu
söylenen Millî Korunma Kanunu gereğince çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnamelerinin hukukî mahiyeti münakaşayı davet
edebilir. Bir kere Anayasada, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, teşriî tevkile mezuniyet
veren bir madde bulunmayıp, aksine kanun
yapmaya sadece Büyük Millet Meclisinin
yetkili olduğu yolunda bir hüküm sevkedilmiş bulunması yanıbaşında üstelik bu kanunların kendi metinlerinde de hükûmete
kanun yapma yetkisini veren hiç bir madde
yer almamaktadır. Millî Korunma Kanununa ait Encümen mazbatasında bu kanun
gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararlarının tamamiyle «icraî mahiyette» olacağı
tasrih edilmiştir. Öte yandan mahkemeler
bu kanun mucibince alınan kararlara karşı
açılan dâvaları kabul ve rü’yet eylemektedirler, Bu kanarnamelerin Meclisin tasdikine sunulmayışları keyfiyeti de bunlarda
muvakkat bir kanun mahiyeti olmadığını
göstermektedir. Prof. Sıddık Sami Onar’ın
7
8
9

pek güzel belirttiği gibi sözü geçen her iki
kanuna müstenit tasarruflar muvakkat birer kanun olmayıp sadece icra uzvunun geniş birer tanzimî tasarrufudurlar.8
Bu konuda dikkati çeken bir kanun da
6653 sayılı Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette ticaret anlaşmaları ve
modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve anlaşmaya
yanaşmayan devletler muvaredâtına karşı
tedbirler alınmasına selâhiyet verilmesi
hakkındaki kanundur.9 Mezkûr kanunun 3
üncü maddesine göre, hükûmetin 1 ve 2
inci maddelere tevfikan aldığı tedbirler ve
akdettiği anlaşmaları en geç (3) ay İçinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikine arzetmesi mecburidir. Bilindiği üzere,
Anayasamızın 26 ıncı maddesi Devletlerle
mukavele, muahede ve sulh akdinin bizzat
Büyük Millet Meclisine ait bir selâhiyet
olduğu esasını vazeylemiş bulunmaktadır. Yine malûm olduğu üzere, milletlerarası muahede ve mukaveleler tatbikatta
hükûmetler tarafından müzakere ve imzalanmakta ve bilâhare Meclisin tasdikine
arzolunmaktadır. Tasdik olunmayan muahedelerin yürürlüğe giremiyecekleri açıktır
İmdi, 6653 sayılı kanun muvakkat mahiyette modüs vivendile, iki veya çok taraflı
ticaret ve tediye anlaşması akdi hususunda hükûmete yetki vermektedir. Biz bu
kanunla hükûmete, yâni icra organına bir
nevi muvakkat kanun yapma selâhiyetinin
verilmek istendiğini sanıyoruz, Aynı kanunun 3 üncü maddesinde, bu hususta alınacak karar ve aktedilen anlaşmaların üç
ay içinde Meclisin tasdikine arzedilmeleri
mecburiyetinin konması, tasdik infisahı şartiyle muvakkat bir hukukî tasarruf

Yeni Fransız Anayasası 92 inci maddesiyle Hükümete kanun kuvvetinde kararnameler çıkarma yetkisini tanımıştır.
Bkz. Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumî Esasları, Sh. 279 ve müteakip.
Aynı mahiyette kanunlara misil olmak üzere, 4582, 5217, 5589 ve 5949 sayılı kanunları gösterebiliriz.
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karşısında bulunduğumuzu bize anlatmaktadır. Hulâsa, B. Millet Meclisi Anayasaya göre, kendisine ait olan muahede
akdi selâhiyetini, 6653 sayılı kanunla bazı
şartlar altında Hükûmete devretmiştir,
Anayasanın 5 inci, 6 ıncı ve 26 ıncı maddelerinin açık sarahati karşısında mezkûr
kanunun Anayasaya aykırı kanunlardan
olduğunu kabul etmek icabeder.

KANUNLARIN HAZIRLANMASI,
MECLİSTE MÜZAKERE VE
KABULÜ
Anayasamıza göre, kanun teklif etme hakkı Meclis âzasına ve İcra Vekilleri Heyetine
aittir (Madde: 15).10 Milletvekillerinin hazırladıklarına kanun teklifi, hükûmet tarafından verilen kanun tekliflerine de Kanun
Lâyihası (projesi) denir. Milletvekilleri kanun teklifini münferiden veya toplu olarak
(birçok imza ile) verebilirler. Hükûmetçe
teklif edilen kanun lâyihaları tatbikatta
işin mahiyet ve hususiyetine göre, ilgili Bakanlık ve Bakanlıklar İhtisas Kurullarınca hazırlanır ve Başvekâlete tevdi olunur,
Dahilî nizamname hükümlerine göre, kanun lâyihalarının bütün Vekiller tarafından
imza olunması, esbabı mucibe mazbatasını
havi bulunması gerekmektedir. Bu şartları
haiz bulunmıyan kanun layihaları tamamlanmaları için, ait oldukları hükûmete iade
olunur.11 Mebuslar tarafından verilen kanun tekliflerine gelince, bunların da esbabı
mucibe mazbatasını havi bulunmaları gerekmekledir.12 Bir kanun teklifi veya lâyiha10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

sı; ruznameye girmeden geri alınabilir. Bu
takdirde önce Heyeti Umumiyeye bilgi verilmesi lâzımdır.13 Ruznameye girmiş olan
bir kanun teklifi veya lâyihasının geri alınabilmesi için Heyeti Umumiye kararı şarttır.
Kanun lâyiha ve teklifleri prensip itibariyle
ancak iki müzakereden sonra kabul edilebilir.14 İki defa müzakere kaidesinin istisnası bütçe lâyihaları hesabı kat’i kanunları
hakkındadır.15 Ayrıca müstaceliyetlerine
Meclisin karar verdiği lâyiha ve teklifler
yalnız bir defa müzakere olunurlar.16
Kanun lâyiha ve tekliflerinin görüşülmesinde diğer önemli bir nokta da kanun teklif ve lâyihalarının mebuslara dağıtıldıktan
itibaren en az 48 saat geçmedikçe müzakere edilemiyecekleri hususudur.17 Ancak
Meclis hilâfına karar verirse, müzakere
daha önceye alınabilir.
Bir kanun lâyiha ve teklifi hakkında ya teklif edilirken yahut birinci müzakeresinden
önce, hükûmet teklif sahibi veya lâyihanın ait olduğu encümen müstaceliyet kararı istiyebilir. Haklı bir sebep bulunduğu
takdirde Meclis, müstaceliyete karar verir.18 Müstaceliyet talebinin tahriri olması
lâzımdır. Müstaceliyet kararı verilmiş konular Mecliste sadece bir defa müzakere
olunurlar.19
Bir de, takdimen müzakere usulü vardır.
Takdimen müzakere talebinin yazılı ve esbabı mucibeli olması şarttır. Takdimen müzakerenin müstaceliyetle müzakereden
farkı, takdimen müzakere talebini sadece hükûmetin veya ait olduğu encümenin

Fransa’da kanun teklifi hakkı sadece Başbakan ve Parlâmento üyelerine aittir. Anayasa, Md.: 39
Dahili Nizamname, Md.: 66.
Dahili Nizamname, Md.: 67.
Dahili Nizamname, Md.: 68.
Dahili Nizamname, Md.: 99.
Dahili Nizamname, Md.: 100.
Dahili Nizamname, Md.: 72.
Dahili Nizamname, Md.: 101.
Dahili Nizamname, Md.: 70.
Dahili Nizamname, Md.: 72
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yapabilmesidir. Mebuslar takdimen müzakere talebinde bulunamazlar. Ayrıca, takdimen müzakere talebi kabul olunsa bile
kanun lâyiha veya teklifinin müstaceliyette olduğu gibi bir defa değil; yine iki defa
görüşülmesi gerekmektedir. Kanun lâyiha
ve teklifleri birinci müzakereden itibaren
beş gün geçmeden gündeme alınamazlar,
Heyeti Umumiyece reddolunan lâyiha ve
teklifler dâhili nizamname hükümlerine
göre aynı içtima senesinde bir daha Meclise takdim olunamazlar.20

Mecliste Toplantı ve Karar Nisabı:
Bir kanunun Mecliste müzakere ve kabul
olunabilmesi için gerekli nisabın temini
şarttır. Toplantı ve karar nisabı hakkında
Anayasa kanunları ile âdi kanunlar arasında
bir tefrik yapılması lâzım gelmektedir.
Anayasamızın 102 nci maddesine göre,
Anayasa Tâdil Tekliflerinin Meclis tam üye
sayısının en az üçte biri tarafından imzalanması ve üçte ikisi tarafından kabul edilmesi
şarttır. Bu suretle Türkiye Anayasa sistemi

20 Dahili Nizamname, Md.: 107.
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bakımından bükülmez anayasa (Rigide)
anayasa sistemini kabul eylemiştir.21 Ancak, burada hatırlanması lâzım gelen ve
tarihî önemi haiz olan bir hususu belirtmeden geçemeyeceğiz. O da şudur: 1924
Anayasa’sının kabulünden önce alınan
bir kararla22 Meclis, yeni Teşkilâtı Esasiye
Kanununu mutlak ekseriyetinin üçte ikisi ile müzakere ve kabul edeceğini kararlaştırılmıştır.23 Âdi kanunların müzakere
ve kabulü için gerekli nisaba gelince: Tam
üye sayısının yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça Mecliste müzakerelere başlanamaz. Nisap hususunda tereddüt hâsıl olursa, yoklama yapılır. Nisap yoksa ve
bilâhare nisap olacağı muhtemel ise, İn’ikat
bir saat sonraya tâlik olunur. Meclis o gün
açılamadığı takdirde, ertesi in’ikat için muayyen olan günde toplanır.24 Karar nisabına gelince: Dâhilî nizamnamenin 144 üncü
maddesi gereğince, bütün müzakereler,
üçte iki ekseriyet şart koşulmıyan hallerde,
hazır bulunan âzanın mutlak ekseriyetiyle
kararlaşır. Reylerde eşitlik halinde reisinki
2 sayılır. Nisap bulunmadığından rey istihsali mümkün olmazsa, müzakere edilen
maddenin kararlaştırılması ertesi celseye
bırakılır. İkinci defa rey verenlerin adedi ne
olursa olsun netice muteberdir.
Rey Verme:
Mecliste rey verme üç şekilde olur:
1 — İş’ari rey (el kaldırmak veya ayağa kalkmak suretiyle)
2 — Açık rey (üzerinde mebusların isimleri
yazılı varakaların kutuya atılması, veyahut
talep vukuunda kabul, red, istinkâf kelimelerinin telâffuz edilmesidir).

3 — Gizli rey: (İşaretsiz yuvarlakların kutuya atılmasıdır.) Dahilî nizamnamede tasrih
edilmeyen haller dışında, prensip itibariyle
işarî rey kullanılır.
Umumî Muvazene Kanunu lâyihası ile vergi
koyan veya kaldıran, vergileri artıran veya
eksilten, muahede ve mukavelelerin tasdikine müteallik kanun lâyihaları açık reye
vaz’olunur. (Dâhilî Nizamname: Mad. 135)
Her mebusun üzerinde ismi yazılan beyaz,
kırmızı ve yeşil renkli rey varakaları vardır.
Beyaz kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkâfı ifade eder. Mebuslar intihap dairelerine
göre sıra ile kürsüdeki kutuya gelerek rey
varakasını bizzat atarlar. Reyler toplanır ve sayılır. Karar yalnız lehte ve aleyhte
bulunanların miktarına göre taayyün eder.
Müstenkiflerin adedi rey üzerinde tesir icra
etmez. Bunlar sadece iptal edilmiş oy pusulaları ile birlikte, nisap olup olmadığını
anlamak için reis tarafından Meclise bildirilirler. İptal edilmiş oy pusulaları da müstenkif addedilerek nisaba ithal olunur. (Dahilî Nizamname Mad: 137)
Gizli rey: Açık reyin tatbik edilebileceği hususlarda âzadan onbeşi gizli rey usulünün
tatbikini isterse Meclis bu hususta ekseriyetle karar verir. Gizli rey verilmesi kabul edildiği takdirde mebuslardan her biri
kırmızı ve beyaz olmak üzere iki yuvarlak
alırlar. Beyaz kabul, kırmızı reddir. Diledikleri yuvarlağı rey kutusuna, kullanmadıkları
öbür yuvarlağı tatbik kutusuna atarlar. Her
iki yuvarlak tatbik yuvasına atılmışsa bunun mânası istinkâftır.
Kanunların Mecliste kabulü esnasında nisaba riayet edilmediği yolunda bazen gazetelerde haberler çıkmaktadır. Bu

21 Bilindiği üzere memleketimiz bu bakımdan İngiltere’den ayrılmaktadır. İngiltere’de kanunların müzakere ve kabulü hususunda gerekli
ekseriyet bakımından bir fark yoktur. Bütün kanunlar aynı şekilde müzakere ve kabul olunurlar. Mevsuf ekseriyet şartı aranmaz.
22 11.III.1924 tarih ve 83 sayılı Heyeti Umumiye Kararı.
23 Düstur: Üçüncü tertip, cilt: 5, Sh. 328.
24 Dahili Nizamname: Md. 81.
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haberler şayet doğru ise, Meclis Riyaset
Divanının gerekli tedbirleri alması icabeder.25 Kanunların kabulü esnasında dikkati çeken bir nokta da Mecliste kanunların
belki lüzumundan fazla süratle çıkması
keyfiyetidir. Basında «Ekspres kanunlar»
diye anılan bu kanunların bilhassa Şubat ile
Mart ayları içinde ve Meclis tatile girerken
çıktıkları görülmektedir.26 Alelâcele çıkarılan kanunların teknik ve hukukî bakımdan
çeşitli mahzurlar doğurdukları şüphesizdir.

ferdî hürriyetleri aşırı nizamlarla tehlikeye
soktuğu vakıasını da burada hatırlamak
icabeder.30
Bununla beraber kanunların çoğalmasını bir bakıma memnunlukla karşılamak
mümkün olabilir. Çünkü kanun artışı devleti idare edenlerin işler kendi şahsî takdir
ve temayüllerine göre değil, objektif hukuk
kaideleri ile tanzim etmek arzu ve iradelerinin bir işaretidir.31

Kanun Enflâsyonu: Kanun yapmada dikkat
edilmesi gereken noktalardan en mühimmi
de bir kanun vâz’ına girişmeden önce, mevcut mevzuatın dikkatle taranması, böyle
bir kanuna hukuken gerçekten lüzum olup
olmadığını tayindir. Bir başka ifade ile tanzim olunmak istenen durumları halle medar olabilecek kanunî hükümler varsa yeni
bir kanun yapmak ve bu suretle esasen kabarık olan mevzuatı bir kat daha kabartacak şekilde içinden çıkılmaz vaziyetlerden
dikkatle içtinap etmek gerekir.

Hususiyle Türkiye’de fazla sayıda kânun
çıkarılmış olmasını, yeni modern bir devlet kurulması, zaman ihtiyaçlarına uygun
olarak yeni âmme hizmetleri tesisi, nihayet
kesif şekilde takip edilen Devletçilik politikası ile izah etmek mümkün olabilir. Fakat
bütün bu faktörlere rağmen, aşırı, müfrit
bir mevzuatçılığın hukuka aykırılıkların ve
hile-i şeriyelerin çoğalmasına yardım edeceği ve kanunu tatbikle mükellef memurlârın şahsî insiyatif ve takdirlerini körletip,
onları nev’ama birer makine, birer otomat
haline düşüreceği de âşikardır.32

«Kanun enflasyonu» vakıası zamanımızda
birçok Garp memleketlerini de derinden
düşündüren bir mesele olmuştur.27 Kanun
artışının hukuku ve hukuk devletini tehdit
ettiği müelliflerce haklı olarak söylenmiştir.28 «Plurme leges, Pessima Civitas» sözü
bu gerçeği eski Romalıların da farketmiş
olduğunu gösteriyor. Ayrıca çok fazla sayıda kanun çıkarılması; neticede, birçok
hukuk kaidelerinin sadece kâğıt üzerinde
kalması ve tatbikat alanına geçmemesini tevlit etmektedir.29 Kanun çokluğunun

Esasen, hayatın bütün hâdiselerini en ince
teferruatına kadar kanunlar yapma tecrübesi olan Kazuistik metodun nasıl başarısızlığa uğradığını biliyoruz. Şu halde teşri’
tekniğinde takip edilecek yol, kanunları
gerçekten lüzum ve zaruret olan hallerde
çıkarmak ve lüzumsuz teferruata saplanmadan açık, duru, vâzıh formüllerle ifade
eylemektir. Enver Paşa’nın «Yok kanun,
yap kanun» sözünde kanun mekanizmasının bir nevi seri imalât yapan fabrikaya

25 Bak. Yeni Sabah, 4 Mart 1954 tarihli nüsha «Yüz elli mevcutlu mecliste on altı kanun kabul edildi. Meclis mevcudunun elli ikiye düştüğü
zamanlar oldu. Müzakerelerin hitamında rey adetleri okunduğu sırada iştirak miktarının iki yüz elli kişiden aşağı olmadığı görüldü. Bundan
anlaşıldığına göre mecliste bulunmayan mebusların yerine arkadaşları oy kullanmakta idi.»
26 Bak: Vatan Gazetesi 11 Mart 1954 “Meclis üç saatte otuz iki kanun kabul etti”
27
28
29
30
31
32

Bak. Hasan Refik ERTUĞ, Kanunlarımız ve Kanun Yapma Sanatı, Siyasî ilimler Mecmuası, Sayı: 242, Sf. 45
Bak. Kagi Werner, Kanun Enflâsyonu tehlikesi, Ankara Baro Dergisi No: 75- 76. Sh. 28.
Kagi WERNER, a.g.m. Sh. 29.
Kagi WERNER, a.g.m. Sf. 30.
Bak. Sulhi DÖNMEZER, 6300 küsur kanun, Yeni Sabah, 1.4.1954.
Sulhi DÖNMEZER a.g.m.
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benzetildiğini açıkça sezmiyor muyuz?
Kanunları formüle ederken mümkün
mertebe umumi prensip ve formüller
koymanın bir faydası da kanunların değişen hayat şartları karşısında sık sık tadile
uğramalarını ve binnetice mevzuat şişkinliğini önlemedir.
Kanun Dili: Kanun ile ilgili problemlerden
biri de kanun dilidir: Türkiye’de kanun dili
meselesi iki yönden ele alınabilir. Bir kere
kanun dilinin Osmanlıca mı, yoksa öztürkçe mi olacağı problemi vardır. Esefle söylemek lâzım gelirse kanun dilimiz umumi
dil tartışmalarının ve siyasî parti çatışmalarının bir sonucu olarak çeşitli şekillere
bürünmüştür. Hatırlanacağı üzere C.H.P.
iktidarı 1924 Teşkilât Esasiye Kanununu
1945 yılında öz türkçeye çevirmişti. İktidar
değişikliğini müteakip 1952 yılında tekrar
eski metne avdet olunmuştur. Hukuk öğretimi ve öğrenimi ile meşgul olanların bu
karışıklıktan çok şikâyet ettikleri muhakkaktır. Bizim samimi kanaatimiz odur ki,
umumi dil dâvamız gibi kanun dili meselemiz de siyasi partilerin üstünde bir bilgi ve
ihtisas konusudur. Bu alanda ne ifrata ne
de tefrite gitmeğe lüzum yoktur. Hukukî
müesseseleri en iyi ifade edebilecek yaşayan hukuk terimlerini Osmanlıca da olsa
kabul etmekte taassup göstermemek bunun yanıbaşında, çağımıza uymayan koyu
ve ağdalı terim ve terkiplerden kaçınmak
bize meselenin hallinde takip edilmesi lazım gelen en doğru yol gibi gözükmektedir.
Kanun dili ile alâkalı ikinci bir mesele de
kanunlarımızda terim birliğidir. Terim birliğinin ademi mevcudiyeti yukarıda da izah
edildiği üzere, kanunların hazırlanmasında, inceleme ve tetkiklerin yeteri kadar
yapılmamasından doğmaktadır. Bunun
neticesi olarak kanunu tatbikle mükellef
33
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hâkim ve idarecilerin çoğu zaman tereddüde düşmeleri ve kanunî hükümleri yanlış anlamaları ve tatbik etmeleri tehlikesi
belirmektedir.
Kanun yapmada üzerinde önemle durulması gerekli bir mesele de hiç olmazsa
mühim kanun projelerinin daha önceden
neşri veya ilgili ilim ve ihtisas adamlarına
ve tatbikatçılara gönderilmek suretiyle
onların da mütalâa ve tavsiyelerinden faydalanmaktır. Batıda takip edilen yol budur.
Bu konuda en yeni bir misal olmak üzere,
Fransız Beşinci Cumhuriyet Anayasasının
Referanduma arzedilmeden önce neşredilmesi ve muhtelif fikir ve siyaset adamlarının Anayasa hakkındaki görüşlerini belirtmeye fırsat bulmalarını zikredebiliriz.
Kanaatimizce kanun tekniği yönünden,
kanunların hazırlanmasında, T.B.M.M. de
mevcut komisyonlara ilâveten sırf bu işlerle ilgilenecek bir kanunlar komisyonu
kurulması ve bu komisyonun bir ihtisas bürosu ile irtibatlı olarak çalışması çok faydalı
olacaktır. Ayrıca Devlet Şûrasının hükümetçe tevdi olunacak kanun lâyihaları üzerinde fikir ve mütalâa vereceği yolundaki
Anayasa 51 nci madde hükmünün daha sık
tatbikat alanına çıkması temenniye değer
bir husus olarak zikredilebilir.
Bahsi bitirmeden önce bir noktaya daha
temas etmek istiyoruz. Acaba, sadece
teknik bakımından mükemmel kanunlar
yapmakla bütün meseleler halledilmiş olur
mu? Teknik bakımından mükemmel kanun
hukukî emniyetin bir şartı olmakla beraber
sadece iyi yapılmış kanunlar bir hukuk devleti için kâfi değildir.33
Mükemmel kanunları iyi tatbik ederek,
hukuk bilgisi yerinde hâkim ve idarecilere
ve bu kanunlara uymasını bilen, kanunlara

Bak Hasan R. ERTUĞ, Mükemmel Kanun mu, Mükemmel Tatbikat mı? Siyasi İlimler Mecmuası 1949, No. 123, Sh. 223.

hürmet ve muhabbet duygusu ile meşbû
bir içtimaî vasata da aynı zamanda ihtiyaç
vardır. Bunun ise her şeyden önce bir eğitim ve sosyal tekâmül meselesi olduğuna
şüphe yoktur.

KANUNLARIN NEŞİR VE İLÂNI
Büyük Millet Meclisinde kabul edilen her
kanuna bir numara konur. (14 Kânunuevvel 1336 tarih ve 82 No.lu Heyeti Umumiye kararı) Kanunlar numaraları ve tarihleri
ile anılırlar. Kanunun tarihi kabul edildiği
tarihtir. Bir kanun Büyük Millet Meclisince kabul edilince teşriî faaliyet sona ermiş
olur. Ancak kanunla ilgili muameleler henüz bitmemiştir. Anayasamıza göre, (Madde: 35) Reisicumhur Meclis tarafından
kabul olunan kanunları on gün içinde ilân
eder. Hemen belirtelim ki, Reisicumhurun
on gün içinde kanunları imza ve ilân etmesi teşriî değil, icraî bir tasarruftur.34 Bazen
ileri sürüldüğünün aksine, Anayasamız Reisicumhura kanunları tasdik veya veto yetkisi vermiş değildir. Tam bir millî hâkimiyet
fikrinin mahsulü olan Anayasamızın Reisi
cumhura kanunları tasdik veya veto yetkisi verdiğini kabul eylemek Reisicumhurun
beğenmediği kanunları durdurma yetkisine kesin şekilde sahip olması demektir.
Halbuki 35 nci maddeden de anlaşılacağı,
üzere, Reisicumhur on gün içinde ilânını muvafık görmediği kanunları bir daha
müzakere için esbabı mucibesiyle birlikte
Meclise iade etme hakkına sahiptir. Meclis
ikinci müzakerede de kanunu aynen kabul
ederse Reisicumhura kanunu ilân etmekten başka yapacak iş kalmamaktadır.
Görülüyor ki, bu konuda Reisicumhurun
haiz olduğu selâhiyet, sadece Meclisten
neşrini muvafık görmediği kanunların bir

daha müzakeresini talep etmekten ibarettir. Üstelik, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve
Bütçe kanunları hakkında iade selâhiyeti
de yoktur. Bu kanunların mutlaka 10 gün
içinde ilânı gerekmektedir. Ayrıca Dâhilî
Nizamnamelerin ve tadillerinin yürürlüğe
girmesi de Reisicumhurun ilânına tâbi değildir.35 Meclis Dahili Nizamnamesi kabul
edilince derhal mâmülünbih olmaktadır.
Keza Büyük Millet Meclisinden sâdır olan
ve kanun kuvvetini taşıyan Heyeti Umumiye kararları da Reisicumhur tarafından ilan
edilmezler.
Reisicumhurun kanunların ilânını muvafık görmemesi hangi sebeplerle olabilir?
Fikrimizce, Reisicumhurun ilânını muvafık
görmeyip bir daha müzakere için iade ettiği
kanunlar daha ziyade Anayasada ve Meclis
İç Tüzüğünde belirtilen şartlara uygun olmıyan kanunlardır. Bu suretle Reisicumhur
bu selâhiyeti ile şeklî bakımdan kanunların Anayasaya uygunluğunu temin eden
bir nevi mürakabe organı gibi gözükmektedir. Ancak bu organ kat’i söze sahip değildir. Reisicumhurun iade selâhiyeti şeklî
bakımdan olduğu kadar maddî muhteva
bakımından da kanunların Anayasaya uygunluğunu temin etmede bir merci olarak
düşünülebilir. Mamafih bu yetki de Anayasa Mahkemesinin haiz olduğu şekilde kesin bir yetki mahiyetinde değildir. Şunu da
söyliyelim ki, Türkiye’de şimdiye kadar hiç
bir Reisicumhur, Anayasanın 35 nci maddesinin kendisine atfettiği kanunları yeniden müzakere için Meclise iade yetkisini
kullanmış değildir.
Reisicumhur tarafından ilân edilmemiş
bir kanunu mahkemeler tatbikten imtina
edebilirler. İlân keyfiyeti kanunu 3 üncü

34 Tatbikatta 10 gün kaydına bazan riayet edilmediği görülüyor. Meselâ 3146 sayılı kanun 31 Mart’ta Mecliste kabul edilmiş, 7 Nisanda
Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış ve ancak 30 Nisan’da da Resmi Gazete ile ilân edilmiştir.
35 Dahilî Nizamname, Md.: 232.
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şahıslar için uyulması mecburî hâle ifrağ
eder. Reisicumhur tarafından ilân edilmemiş bir kanuna uyma mecburiyeti yoktur.36
Kanun Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği anda doğmuştur. İlân keyfiyeti kanunun varlığını teyit ve tatbik kabiliyeti bahşeder. Fikrimizce ilân tasarrufu bu suretle
inşaî değil ihzarî tasarruftur.37

KANUNLARIN YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİ
Reisicumhur tarafından imzalanan kanunlar Başvekâlete tevdi olunur. Müdevvenat
Müdürlüğünce bunların kabul tarihleri kayıt
ve tesbit olunduktan sonra suretleri çıkarılıp asılları Hazine-i Evraka teslim olunur.
Bunu müteakip Resmî Gazetede neşredilir. (28 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı kanun ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı
ve mer’iyet tarihi hakkında kanun. Md.: 5).
Kanunların Resmî Gazete ile neşri de idarî
bir tasarruftur. Bu tasarruf kanunun maddî varlığı için lüzumlu bir şekil şartı olmayıp
sadece onu üçüncü şahısların ıttılâına ulaştırma vasıtasıdır.38 Resmî Gazetede neşredilmemiş bir kanun var olmakla beraber 3
üncü şahısları ilzam etmez ve hükûmetin
mes’uliyetini intaç eder.39 Kanun Resmî
Gazete ile ilân edilince bütün şahısların ıttılâına arzedilmiş demektir. Bundan sonra
kanunu bilir farzedilir ve kanunu bilmemek
mâzeret teşkil etmez. (Türk Ceza Kanunu
Md.: 44).
Kanunların yürürlüğe girmesi bakımından
muhtelif şekiller vardır: 1) Kanunlar ekseriya neşredildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girerler. Bu hususu göstermek üzere

kanunların son maddelerinde «bu kanun
neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer»
diye bir kayıt vardır. 2) Bazen kanun yürürlük tarihini 1– 3 – 6 v.s. gibi daha sonraki
bir tarihe atar. (Medenî Kanunun 936 ıncı
maddesi Medenî Kanununun yürürlüğünü neşrinden itibaren 6 ay sonraya bırakmıştır). 3) Kanun yürürlük tarihi hakkında
bazen hiçbir şey söylenmez. Bu takdirde
1322 No’lu kanun mucibince bu türlü kanunlar neşirlerini takip eden 45 günün hitamını müteakip yürürlüğe girerler. Bir kanun metni Resmî Gazetenin bir nüshasına
sığmıyacak kadar uzunsa bu müddetin hesaplanması kanunun neşrinin tamamlandığı günden itibaren yapılır. Fakat herhalde
en çok nüshada kanunun neşrinin tamamlanması mecburîdir. 4) Bazı kanunların
tatbik edilebilmesi için kanunlar hükûmete yetki verirler. Meselâ Örfî İdare Kanununda yazılı selâhiyetlerin kullanılabilmesi
için Bakanlar Kurulunun bir kararname ile
örfî idare ilân etmesi şarttır. Yine Millî Korunma Kanununda gösterilmiş selâhiyetlerin kullanılmasına fevkalâde ahvalde bir
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle başlanır.
Sayın Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, Millî
Korunma Kanunu Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konur ve yürürlükten
kaldırılır, demektedir.40 Fikrimizce, Bakanlar Kurulu’nun kararnamesi Kanunu yürürlüğe koymamaktadır. Zira, esasen kanunun
metninde kanunun yürürlüğe girdiği gösterilmiştir. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
kanun yürürlüğe konmuş olmayıp, sadece
kanunda belirtilen selâhiyetlerin kullanılmasına başlanmaktadır. Yâni Millî Korunma Kanunu hükümlerini, Bakanlar Kurulu

36 JEZE, G.: La Pormulgation des lois; RDP, 1918 T. XXXV, Sh. 385 - 386.
37 Nazarî bakımdan şöyle bir mesele ile karşılaşılabilir. Reisicumhur Mecliste kabul edilen bir kanunun ilânını geciktirdiği veya hiç ilân etmediği
takdirde durum ne olacaktır? Fikrimizce, bu meseleyi şöyle çözmek kabildir: Meclis, bir Heyeti Umumiye kararı ile aynı kanunun muhtevasını
ifade edebilir.
38 Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Sh. 257.
39 Sıddık Sami ONAR, a.g.e. Sh. 257.
40 Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Esasları, Sh. 282.
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kararı çıkmadan önce, uyuyan hükümlere
benzetmek kabildir, Bakanlar Kurulu Kararnamesi hukuken yürürlükte bulunan
ve fakat sadece tatbik edilmeyen bu hükümleri tatbikat alanına çıkarmaktadır. 5)
Bazı kanunların yürürlüğe girmesi için sadece Resmî Gazete ile neşir kâfi olmayıp,
ayrıca hususî ve mahallî bir ilânın yapılması
şart koşulabilir. Bu takdirde Resmî Gazete
neşredilse bile bu mahallî ve hususî ilân yapılmadıkça kanun yürürlüğe girmez. 1322
sayılı kanunun 3 üncü maddesi bu hâli «metinlerinde başka türlü sarahat bulunmadığı
takdirde» kaydı ile derpiş etmiş bulunmaktadır. Vergiye, askerliğe cezaî hükümlere
ait kanunların ekserisinde ayrıca hususî bir
ilân kaydı derpiş olunmaktadır.
Kanun gereğince çıkarılan bazı Bakanlar
Kurulu kararnameleri için de yürürlük bakımından, hususî ilân şartı aranmaktadır.
Meselâ 1567 sayılı kanun uyarınca çıkarılacak İcra Vekilleri Heyeti kararlarının Resmî
Gazete ile İlân olunduktan başka mahallinde de ilânı şart koşulmuştur. (Temyiz Mahkemesinin 30.7.1941 tarihli Tevhidi İçtihat
Kararı bu hususu teyit etmektedir, Resmî
Gazete, 9 Ağustos 1914 tarihli nüsha).

KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN
KALKMASI VE TADİLİ
Kanunların yürürlükten kalkması ve tâdilinde muhtelif halleri nazarı itibara almak
lâzımdır.
1— Bir kanundaki hususî hükümler aynı
kanundaki umumî hükümleri tâdil ve takyit eder.
2— Yeni kanun eski kanunu ilga, tadil ve
takyit eder. Burada kullanılan yeni kanun,
41
42
43
44

eski kanun terimlerinden ne anlamak lâzımdır? Kabul tarihi daha eski olmakla
beraber, yürürlük tarihi ikinci bir kanuna
nazaran daha öteye atılmış bir kanunun
yeni kanun sayılması lâzım geldiğini öne
süren müellifler vardır.41 Bu nokta kabili münakaşa olmakla beraber kanunların
eskiliği ve yeniliği hususunda kabul tarihini değil, yürürlük tarihini kabul etmek,
kanun vâzıının yürürlük tarihini öteye atmakla istihdaf ettiği maksada uygun düşeceği kanaatındayız.
3— Hususî Kanun- Umumî Kanun münasebeti: Burada bir ayırma yapmak lâzımdır. Hususî kanun umumî kanuna nisbetle
daha yeni ise umumî kanunu tâdil ve takyit eder. Acaba yeni olan umumî kanun
eski hususî kanunu ilga, tâdil ve takyit
edebilir mi? Metinde sarahat varsa meselenin halli kolaydır. Olmadığı takdirde
nasıl hareket edilecektir? Bir fikre göre
sonraki umumî kanun evvelki hususî kanuna müessir değildir.42 Diğer bir görüşe
nazaran ise, umumî kanun, hususî kanun
hükümlerini mahfuz tutmamışsa yeni
umumî kanun, hususî kanunu ilga eylemiş demektir.43 Tatbikata gelince, Temyiz
Mahkemesi bir kararında (11.4.1946 tarih
ve 360 No. K.) 813 sayılı Tıbbı Adlî Kanununun umumî kanunu olan Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ile ilga edilmediğinden hareket ederek «Mahkemelerin
ehli vukuf raporlarını» takdir edemeyeceklerini beyan etmişti. Prof. Belgesay’a
göre, bu içtihat hatalı idi.44 Nitekim yeni
Tıbbı Adlî Kanununda bu hata düzeltilmiştir. Bu konuda biz de Belgesay’ın fikrine iştirâk etmekteyiz. Yâni yeni umumî
kanun eski hususî kanunun hükümleri
ile tearuz eylediği takdirde eski hususî

Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku C. I, 4, Başım, 1958, Sh. 45.
Faruk EREM, Ceza Hukuku, Sh. 46.
Mustafa Reşit BELGESAY, Türk Kanunu Medenisi Şerhi, İstanbul, 1957, Sh. 42.
Mustafa Reşit BELGESAY, a.g.e. Sh. 42.
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kanunun tearuz halinde bulunan hükümlerini ilga eylemiş demektir.
Kanunların Yürürlükten
Kalkma Şekilleri:
Tatbikatta kanunların muhtelif şekillerde
yürürlükten kalktıkları görülmektedir:
1— Bazı kanunlarda devamlılık vasfı yoktur.
Meselâ, bir şahsa fevkalâde yararlığı sebebiyle para mükâfatı verilmesi hakkındaki
kanunda olduğu gibi, para mükâfatı verilmekle, yâni kanun mevzuu yerine getirilmekle o kanun da ortadan kalkmış olur.
2 — Bazı kanunlar müddetli kanunlardır.
Müddetleri bittiği veya yenilenmedikleri
takdirde ortadan kalkarlar. Tunceli Kanunu
böyle bir kanundur. Muhtelif temditlerden
sonra, bir daha temdit edilmemiş ve kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Buna mukabil
yine müddetli bir kanun olan 1567 sayılı
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kanunun müddeti temdit edilmiştir.
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El’an da yürürlüktedir.
3 — Bazı kanunların tatbikinin durdurulması için Bakanlar Kuruluna selâhiyet verilmiştir. Millî Korunma Kanununa göre, fevkalâde haller sona erdiği takdirde Bakanlar
Kurulu kanun hükümlerinin tatbikini durdurur. Örfî İdare Kanununa göre de aynı
şekilde hareket edilmektedir.
4— Sarih İlga: Bir kanun diğer bir kanunu
sarih şekilde ilga edebilir. Bu da iki şekilde
mümkündür:
Ya Kânun, hangi kanun veya hükümlerinin ortadan kalktığını açık olarak tasrih
eder. Meselâ, Medenî Kanunla ilgili Tatbikat Kanunu 43 ncü maddesinde «Mecelle
mülgadır» demektedir. Veya kanun diğer
kanunların bu kanuna uymıyan hükümlerinin mülga olduğu yolunda umumî bir atıfla
yetinir. Bu takdirde hâkim ve idareciye düşen vazife, ilgili diğer kanunlarda bu kanuna uymıyan hükümler bulmak ve ona göre
hareket etmektir.

5— Bir kanunun ortadan kalkmasının diğer
bir şekli de zımnî ilgadır. Yâni kanun metninde bu hususta hiç bir sarahat olmamakla beraber eski ve yeni kanun hükümleri
arasında mübayenet varsa, yeni kanunun
eski kanunu zımnen ilga eylediği farzedilir.
Zımnî ilga mümkün müdür? Bir fikre göre
ilga mümkün değildir. Kanun vâzıı bir kanunu kaldırma arzusunu sarahatle belirtmedikçe eski kanun yürürlükten kalkmaz.
İlga ancak sarih olur. Orhan Gürgen bu
konuda «İlga sarih olmalıdır, yeni kanunda
bu hususta kat’i bir ifade yoksa mütenakız hükümlerden ilga hükmü çıkarılamaz»
demektedir.45 Biz bu kanaata iştirâk etmiyoruz. Şayet iki kanun hükümleri arasında aşikâr bir tezat varsa, kanun vâzıı yeni
kanunda ilga hususunda hiçbir şey söylememiş olsa dahi bu mütenakız durumu
halletmek için yapılacak şey, yeni kanunla
eski kanun hükmünün kaldırıldığını kabul
eylemekten ibarettir. Aksine bir görüş içtimaî hayat münasebetlerinin çözülmesinde
pek büyük güçlükler tevlit edecektir. Yeni
kanunun hangi noktalarda eski kanunu
ilga, tâdil ve takyit eylediğini anlamak için
yapılacak iş, kanunî hükümleri unsurlarına
ayırmak ve bunları birbirleriyle karşılaştırmaktır. Bunun hâkim ve idareciler için çok
yorucu ve güç bir iş olmakla beraber adâletin temini bakımından lüzumlu ve kaçınılmaz olduğu aşikârdır. Bu karşılaştırma
sonucu, bir kanunun eski kanunu zımnen
ya tamamen veya kısmen ilga eylediği sonucu çıkabilir. Mahmut Goloğlu bir yazısında, pratik bir misal olarak 1274 tarihli Arazi
Kanununun mülga olup olmadığı meselesini incelemektedir.46 Türk Hukuk Lügatı,
Arazi Kanunu hakkında «mülga» tâbirini
45
46
47
48
49
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kullanmaktadır.47 Buna mukabil mer’i kanunlarda Arazi Kanununun Medenî Kanun
ve Borçlar Kanununa muhalif bulunmıyan
hükümlerinin mer’î olduğu ifade edilmektedir. Büyük Millet Meclisinin 599 sayılı
tefsir kararı da Arazi Kanunun kısmen mülga, kısmen mer’î olduğunu anlatmaktadır.
Öteyandan 12 Mayıs 1926 tarih ve 837 sayılı kanun «Arazi Kanununun bazı mevaddının ilgasına dair» başlığını taşımakta ve
Arazi Kanununun bazı hükümlerinin mer’i
olduğunu bu suretle ifade eylemektedir.
Bir kanun diğer bir kanunu kısmen ilga
edebileceği gibi, bir kanunun bir maddesi
de kısmen mülga, kısmen mer’î olabilir. Bir
kanun maddesinin muhtelif bendler, fıkralar, paragraflar ihtiva etmesinde durum
böyledir. Meselâ 1918 sayılı kanun 790 sayılı kanunun 22 inci maddesinin 8 fıkrasından sadece 6 fıkrasını ilga eylemiştir.48
İmparatorluk devrinden kalma ve haklarında sarih bir ilga hükmü bulunmıyan mevzuatın yürürlük durumu da dikkatle incelenmeye değer bir hususiyet arzetmektedir.
Bu hususta enteresan bir misal olarak 26
Kânunusani 1299 tarihli Zabıtai Saydiye
Nizamnamesinin durumuna işaret edebiliriz. Cumhuriyet devrinde çıkarılan muhtelif kanunlarla mezkûr nizamnamelerin bazı
maddeleri ilga, bazıları tâdil edildiğine ve
bazı maddeler ilâve edildiğine göre, Zabıtai
Saydiye Nizamnamesinin kısmen mer’i olduğunu kabul etmek gerekiyor.49
Kanunların ortadan kalkmasiyle ilgili son
bir mesele olarak bir kanunun tatbik edilmemesini, bu suretle fiilen ilga edilmiş
olmasını nazarı itibara alabiliriz. Bazı kanunlar hukuken mer’i olmakla beraber,

Orhan GÜRGEN, Kanunların Hukukî Mahiyetinin İzahı, Adalet Der. No. 11, 1951, Sh. 1701.
Mahmut GOLOĞLU, Kanunu Bilmez, Zafer 1.XI.1954.
Türk Hukuk Lügati, Sh. 20
Mahmut GOLOĞLU, Kanunu Bilmek, Zafer, 11.XII.1954.
Mahmut GOLOĞLU a.g.m.
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bunların tatbikat alanına ya hiç çıkamadıkları veya pek az tatbik edilme şansına kavuştukları görülmektedir. Bu da iki şekilde
olabilir. Ya o kanun hükmü o memleketin
temel örf ve âdetine, adâlet telâkkilerine
tamamiyle aykırıdır. Bu takdirde Rossel’e
göre «Milletin mümessillerinin iradesi olan
bir kanunun örf ile tecelli eden doğrudan
doğruya iradesiyle ilga edilebilmesi tabiî
görülür».50 Bilhassa sosyal menfaatlere
uymayan Ceza kanunlarının tatbiksizlikle
mülga sayılması Prof. Belgesay’a göre de
zarurîdir.51 Ancak, böyle bir örf adâlete uygun olmalıdır.
Kanunun tatbik edilmemek suretiyle fiilen ilgasının ikinci bir şekli, aşırı mevzuatçılığın kanuni hükümlerin çokluğunun bir
sonucudur. Zamanımızda kanunî hükümler
o kadar çoğalmıştır ki bunların bazıları ister istemez, bilinmedikleri için, tatbik edilememekte, sadece kâğıt üzerinde, «ölü
hükümler» fosiller halinde yatmaktadırlar.
Fakat bu konuda asıl mühim olan nokta
savcıların ve idare adamlarının bazı politik
sâiklerle muayyen kanun hükümlerini tatbik etmemeleri, tek taraflı tatbik etmeleri tehlikesidir. Hukuk Devletinde böyle bir
halden şiddetle tevakki eylemek ve kanunları seyyanen bütün vatandaşlara uygulamak zarurîdir.
KANUNLARIN NEŞİR VASITALARI
Kanunun neşri bahsini bitirirken, kanunlarımızın yayın vasıtalarındaki ahenksizlik
üzerinde de bir nebze durmak gerekiyor.
Bizde kanunlar, hususî teşebbüs marifetiyle de Devlet eliyle olmak suretiyle iki şekilde basılmaktadır.

50
51
52
53

Hususî teşebbüsün yayınladığı kanun mecmuaları arasında en iyilerinden biri, Sicilli
Kavanin’dir. Sicilli Kavanin 1815 yılından
beri memleketimizde çıkmış kanunları ihtiva eylemektedir. Büyük Millet Meclisi
Eski Kanunlar Müdürlerinden Edip Ergin’in
«Kanunlarımız» adlı eseri de şahsî bir gayretin mahsulüdür. Ancak bu teşebbüs devam etmemiştir. Son zamanlarda hususî
teşebbüs tarafından neşrolunan kanun
hükümleri arasında altı ciltlik «Mer’î Kanunlar» dikkati çekmektedir. Bunun yanında muhtelif kanunların, muhtelif kimseler
tarafından yayınlandığına şahit olmaktayız.
Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, Prof.
Hüseyin Avni Göktürk’le birlikte diyebiliriz ki, kanunlarımız lüzumsuz denilecek
kadar mükerrer neşrolunmaktadır. Bu ise
hem zaman, hem para israfını mûcip olmaktadır.52 Bu teşebbüslerin bazılarından
vazgeçip kanunları derli - toplu arama cetvellerini hâvi tek metinler haline getirmek
kabildir. Nitekim bütün İsviçre kanunları hukukçu G. Scneider tarafından iki cilt
halinde toplanmıştır. Bunun gibi İsviçre
Medenî Kanununun itibar gören Fransızca metni Virgile Rossel’in metnidir. Hususî
teşebbüsler tarafından mükerrer çıkarılan
kanunların çoğunun hatalarla dolu olduğunu burada kaydetmeden geçemeyeceğiz.
Kanunların resmî yayın vasıtalarına gelince;
bunların başında Resmî Gazete yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında
adı Takvim-i Vekayi olan bu gazete 7 Ekim
1920 de Resmî Ceride53, 17 Aralık 1927
de de Resmî Gazete adını almıştır. Resmî
Gazete’de nelerin neşrolunacağını 23 Mayıs 1928 tarih ve, 1322 No. lu «Kanunların
ve Nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı ve

BELGESAY, a.g.e. Sh. 42 den naklen.
BELGESAY, a.g.e. Sh. 42.
Hüseyin Avni GÖKTÜRK, Kanunlarımızın Yayın Vasıtalarında Ahenksizlik, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi 1945, I, No. 3, Sh. 449.
«Büyük Millet Meclisince neşrolunan Kavanin ve Nizamat İle İttihaz Olunan Mukarreratın Ceride-i Resmiye ile Neşri Hakkında Kararname»
No. 263.
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mer’iyet tarihi hakkındaki kanun» göstermektedir. Mezkûr kanuna göre, Büyük
Millet Meclisince kabul edilen kanunların,
Devletlerle akdedilmiş mukavele ve muahedelerin, vesair düvelî akitlerin taahhüdü
mutazammın inhisarî ve malî mukavele ve
imtiyazların, kanun tefsirlerinin, hususî af
ilânının, cezaların tahfif, tahvil ve tecili, takibatı kanuniye ve tahkikat icrası gibi ammeyi alâkadar eden Büyük Millet Meclisi
kararları ile Meclis zabıtlarının Resmî Gazetede neşri mecburîdir.54
Düsturlar: Kanunlarımız ayrıca Neşriyat ve
Müdevvenat Umum Müdürlüğü tarafından neşredilen düsturlarda yayınlanmaktadır. Düsturlar üç tertip olup, birinci tertip
Düstur 1840 - 10 Temmuz 1908 yıllarını
içine almaktadır. İkinci tertip Düsturlar, 10
Temmuz 1908 - 23 Nisan 1920 yıllarını
kapsamakta, üçüncü tertip düsturlar yeni
Türk Devletinin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920 den bu yana çıkarılmış mevzuatı
ihtiva eylemektedir.
Tek Metin Kanun:
Kanun neşri hususunda tutulacak ve tereddütleri izale edecek en doğru yol, yürürlükte olan bütün kanunları içine alan
tek metin kanun neşridir. Resmî bir makam, tercihan Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından çıkarılması yerinde olacak tek
metin kanunun vasıflarını şöylece sıralıyabiliriz:
1 — Tek bir metin hâlinde bulunması,
2 — Hatasız olması,
3— Hangi kanunların yürürlükte, hangilerinin
kaldırılmış olduğunu sarih olarak göstermesi,

4 — Devamlı olması (Föy sistemi ile mümkündür),
5 — Arama cetvellerini (Kronolojik, alfabetik ve nümerik) havi bulunması,
6 — Böyle bir eser teşri uzvuna ait bir iş olmalıdır.55
İsviçre’de bu yönde yapılmış bir teşebbüsü
burada örnek olarak zikretmek istiyoruz,
İsviçre kanunî hükümleri 1848 - 1947 yılları için ayıklanmış ve toplu halde Federal
Meclis tarafından neşrolunmuştur.56
KANUNDA HATA
Kanunlar insan yapısıdır. Bu itibarla ne kadar iyi hazırlanmış ve dikkat edilmiş olsalar
da, kanunlar bazan hata ihtiva edebilirler.
Kanunda hatanın mevcudiyetini ortaya çıkardığı hukukî mesele şudur: Mahkemeler
kanundaki hatayı düzeltebilirler mi, buna
yetkileri var mıdır? Evvelâ hatâyı târif edelim: Umumî olarak hatâ bir kimsenin bilmiyerek doğru zanniyle yaptığı şeydir. Kanundaki hata kaç şekilde ortaya çıkabilir?
Bunları şöylece sıralayabiliriz:
1— Mevcut olmayan kanunlar meselesi:
Bir kanunun Mecliste meydana gelişinde,
Anayasada ve İçtüzükte gösterilen usul ve
esaslara uyulmaması halini ele alalım. Meselâ bazı memleketlerde kanunlar iki mecliste aynı metinlerle kabul edilirler. (Fransa’da olduğu gibi). Kanun bir meclisten
geçmiş veya her iki meclisten geçip de aynı
metinlerle kabul edilmemiş ve fakat hataen Cumhurbaşkanı tarafından ilân edilmişse durum nedir? Mahkemeler böyle bir
kanunu tatbikten imtina edebilirler mi? Bu
mesele, kanunların şeklî bakımdan Anayasaya uygunluğunu mahkemeler tarafından

54 Meclis Zabıtları, T.B.M.M. Zabit Ceridesinde neşrolunmaktadır.
55 Vaktiyle böyle bir teşebbüs Kemâl Ergin tarafından yapılmışsa da bu konuda kurulan komisyon başkanının «kanun koyucunun abesle iştigal
etmediği yolundaki mütalâası üzerine akim kalmıştır.» Bkz. Hüseyin Avni GÖKTÜRK, Sh. 441.
56 KAGİ WERNER, a.g.m. Sh. 31.
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kontrol edilip edilmiyeceğî meselesiyle ilgilidir. J. Laferrier’e göre bir teşriî metnin
«kanun» adını taşıyabilmesi ancak Anayasa’da kanunun kabulü için ön görülmüş
şartlara riayet etmekle mümkündür. Bu
şartlara uyulmamışsa bir kanundan bahsedilemez.57 Tatbikata gelince, şayet kanunların Anayasaya uygunluğunu murakabe
yetkisi kazaî organa verilmişse, bu takdirde
mahkemeler şeklî bakımdan Anayasaya
uygun olmıyan ve hataen ilân edilmiş kanunu uygulamaktan imtinâ edebilecektir.
Mahkemelere kanunların Anayasaya uygunluğunu kontrol selâhiyeti verilmemişse, mahkemelerin, hataen ilân edilmiş dahi
olsa kanunu tatbik etmeleri lâzım geldiğini
ileri süren müellifler vardır.
2 — Kanunların kabulü hususunda Meclis
Dâhili Nizamnamesinde gösterilmiş şart ve
usûllere uyulmaması halinde mahkeme nasıl hareket eder? Umumiyetle kabul edilen
fikre göre İçtüzük Meclisin iç çalışmalarını
düzenliyen bir vesikadır. Kanun yapmada
İçtüzüğün koyduğu esaslara riayet edilmemesi sadece Meclisi ilgilendiren bir keyfiyettir. Meclisce kabul edilip, Riyaset Divanı
tarafından «tamam» olduğu belirtilmiş bir
kanun, Meclis İçtüzüğündeki usûllere aykırı şekilde kabul edilmiş olsa bile, Cumhur
Başkanı tarafından ilân edilmek ve Resmî
Gazetede neşredilmek suretiyle tatbiki lâzım hâle gelir. Mahkemeler İçtüzüğe riayet
edilmediğinden bahisle bir kanunu gayri
mevcut addedemeyecekleri gibi tatbikten
de imtina edemezler.58
Mecliste kabul edilen metnin hatalı olması
hali: Bu da iki şekilde mümkün olabilir. Ya
kanun vâzıı bir kanunî hüküm isdar eylerken bir içtimaî münasebeti hatalı şekilde
57
58
59

düzenlemiştir, yahut da bizdeki tercüme
kanunlarda olduğu gibi kanun aslından
hatalı tercüme edilmiştir. (Medenî Kanundaki hatalar) Birinci halde hâkimin kanun
vâzıının hatalı hareket ettiğini öne sürerek kendisinin kanun vâzıı yerine geçmesi mümkün değildir. Hâkim kanuna göre
hüküm vermekle mükelleftir. Hatalı da
olsa kanunu tatbikle mükelleftir. Kanunda
hata varsa bunu düzeltmek Meclise ait bir
iştir.59 Tercüme hatalarına gelince; hâkim
yanlış tercüme edildiği apaçık belli olan bir
metni aynen bile bile tatbik etmeli midir?
Tatbikatta tercüme hatalarının Meclis tarafından çıkarılan kanunlarla düzeltildiği
görülmektedir. (Türkiye, İngiltere Müzeyyel Ticaret ve Kliring Anlaşmasına merbut
mektuplardan murakıp Gregory’e hitaben
yazılan mektubun Türkçe tercümesindeki «hususî hesaba geçirileceği» ibaresinin
«geçirilmiyeceği» şeklinde düzeltilmesi
hakkında kanun, 12 Haziran 1939 tarih ve
3637 No.) Meclis hatanın farkına varmadığı ve hata düzeltilmediği takdirde durum
ne olacaktır? Fikrimizce, hatalı tercüme
edildiği aşikâr surette belli olan ve bu şekliyle tatbiki açık haksızlık teşkil edecek bir
kanun hükmünü tashih hâkime düşen bir
vazifedir. Hâkim bu konuda doktrinden ve
yabancı memleket içtihatlarından faydalanmalıdır. Nitekim, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun tercümesinde yapılan
katalara dikkati çeken Prof. Belgesay, «kanun vâzıımızın düştüğü bu hatanın tashihi
kanunu tatbikle mükellef olan mahkemelere ait bulunacaktır» demektedir.(Bkz.:
BELGESAY, M.R. Kanun ile Muahede arasındaki münasebet. Cemil Bilsel’e armağan, İstanbul, 1939, sh. 111)

J. LAFERRIERE, De I’authenticité du texte des lois publiées au «Journal Official» RDP, 1949, T. LXV, P. 113.
J. LAFERRIERE, a.g.m. Sh. 114, 1 No. lu not.
Bkz. Faruk EREM, Türk Ceza Kanunu, Cilt: l, Ankara 1958, Sh. 12.
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Kanunu İlan Eden Tasarrufun
Geri Alınması:
Cumhur Başkanı kanunu ilân eden tasarrufunu geri alabilir mi? Fransa’da müellifler bu hususta bir tefrik yapmaktadırlar.
Eğer kanunun kabulü için Anayasa’da yazılı
şekil şartlarına riayet edilmemiş ve Cumhur Başkanı böyle bir metni hataen ilân
eylemiş ve sonra da bunun farkına varmışsa yeni bir tasarrufla eski tasarrufu iptal
edebilir ve kanunu ihlâl eden kararnameyi
geri alabilir.60 Buna mukabil, Anayasada
gösterilen usûl ve esaslara uygun surette
kabul edilmiş bir kanunu Cumhur Başkanı bilâhare tek taraflı olarak geri alamaz.
Zira muntazam surette yapılmış bir kanun
Parlâmento ile icra uzvunun müşterek çalışmasının sonucudur.61 Ayrıca, Cumhur
Başkanına Parlâmentoda muntazam surette kabul edilmiş kanunları geri alma yetkisinin verilmesi G. Jeze’nin dediği gibi o’na
korkunç bir siyasi kuvvet bahşetmek olur.
Meclis bile kabul ettiği kanunu geri alamaz, ancak yeni bir kanunla onu ortadan
kaldırabilirken Cumhur Başkanına böyle
bir selâhiyyet verilemez.62 Netice itibariyle,
muntazam surette kabul edilmiş bir kanunu geri alan Cumhur Başkanının bu tasarrufu, hukuken muteber bir tasarruf addolunmamak lazımdır.63
Cumhur Başkanı tarafından ilân edilen
metinle, Meclis tarafından kabul edilen kanun metninin birbirine uymaması hali: Bu
takdirde mahkeme ne yapacaktır? Meclis tarafından kabul edilen metni mi yoksa Cumhur Başkanı tarafından ilân edilen
metni mi muteber sayacaktır? Mahkemelerin böyle bir iddiayı tetkike selâhiyetleri
60
61
62
63
64
65
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var mıdır? Bu husustaki fikirleri ikiye ayırmak mümkündür. Bir fikre göre, mahkemelerin kanunların hatalı olup olmadıklarını tetkike selâhiyetleri yoktur. Mahkemeler
Cumhur Başkanı tarafından imzalanan ve
Resmi Gazete ile neşrolunan metni aynen
tatbikle mükelleftirler. İki metin birbirine
uymasa bile, mahkemeler Cumhur Başkanının ilân ettiği metni doğru sayar ve onu
tatbik ederler. Duguit, «Bizim fikrimize
göre mahkemeler Cumhur Başkanı tarafından ilân olunan metnin Meclis tarafından kabul edilen metne uyup uymadığını
araştıramazlar. Cumhur Başkanının kanunu ilan eden tasarrufu ilan edilen kanunun
Senato ve Meclis tarafından kabul edilen
metin olduğunu ifade etmektedir. Bu ifadeyle uyulması mahkemeler için mecburidir» demektedir.64 Ord. Prof. Sıddık Sami
Onar da, Cumhur Başkanının ilan ettiği
metnin asıl olduğunu öne sürmektedir.
Onar, «Meclis zabıtlarındaki metinle hükûmete verilen ve Resmi Gazetede ilan edilen
metin arasında mübayenet mevcut olursa
Gazeteye verilen metin muteberdir. Çünki,
Meclisin selâhiyetli makamlarının imza ettikleri asıl metin budur. Bu metnin müzakerelere ve zabıtlara uymaması meclisin iç
işlerindendir ve yukarıda söylediğimiz gibi,
kazaî mürakabe dışında görülmektedir.»
mütalâasını öne sürüyor.65 Fransa’da kanunları ilân eden Cumhur Başkanı kararnameleri hükûmet tasarrufu addolunmakta
ve idarî dâvaya konu teşkil etmemektedir.
Carré De Malberg ve Laband gibi müellifler de mahkemelerin kanunların sıhhatini
kontrol yetkisine sahip olmadıkları fikrindedirler. Bunun tabiî sonucu, Cumhur Başkanının ilân ettiği metni mahkemelerin tat-

J. LAFERRIERE, a.g.m. Sh. 122.
G. JEZE, a.g.m. Sh. 392.
JEZE, a.g.m. Sh. 394.
JEZE, a.g.m. Sh. 394.
DUGUIT, Manuel de droit Constitutionnel, 3 e ed.1918, Sh. 306 ve sonrası.
Sıddık Sami ONAR: a.g.e. Sh. 258.

bik mecburiyetinde bulunduklarıdır. İkinci
bir görüşe nazaran mahkemeler kanunların
maddî varlığını, Anayasaya dış bakımdan
uygunluğunu, kanundaki hatayı araştırabilirler. Mecliste kabul edilen metinle Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen metin
birbirine uymaması halinde mahkemeler
Mecliste kabul edilen metni, muayyen süre
içinde iade etmemişse kendisi de Meclisin
metnini kabul etmiş sayılır.66
Fikrimiz: Kanaatımızca, tatbikatta bu hususta cesaret verici misaller bulunmamakla beraber, mahkemeler Mecliste kabul edilen ve Reisi Cumhur tarafından ilân
olunan metnin birbirine uymadığı iddiasını
nazarı itibara alabilirler, almalıdırlar. Bu
tetkikleri sonucu gerçekten iki metnin birbirine uymadığını tesbit ettikleri takdirde
mahkemeler Meclisin kabul ettiği metne
itibar eylemelidirler. Cumhurbaşkanlığı
idarî bürolarında yapılan hata sonucu hatalı
şekilde ilân edilen bir kanunu aynen uygulamak vatandaşların izrar edilmelerinden
başka hiçbir işe yaramayacaktır. Böyle bir
kanunu hatalı haliyle bile bile tatbik etmek,
adalet mantığına ve Meclisin iradesine zıd
bir yol olacaktır.
Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen
metni, hatalı da olsa, tatbik gerektiği yolundaki görüş, geniş ölçüde monarşik sistemlerden kalma bir telakkiye dayanmaktadır. Monarşik sistemlerde Kral da kanun
yapmaya, teşrii faaliyete iştirak etmekte
ve Kralın kanunu tasdiki keyfiyeti kanunu
tekevvün ettiren zaruri bir ameliye olarak görünmektedir. Demokratik Cumhurî
hükûmetlerde ise, durum aksinedir. Kanun
Mecliste kabul edildiği anda doğmuştur.
Cumhurbaşkanı sadece muayyen müddet

içinde kanunu ilânla ve lüzum görürse iade
ile görevlidir. Fakat kanunu veya nihaî red
(Veto) yetkisi yoktur. G. Jéze ile birlikte diyebiliriz ki, monarşik sistemlerden kalma
bu telakki, liberal demokratik bir cumhurî
hükûmet sisteminin mana ve ruhu içinde
iltifata şâyan olmayan bir telakki tarzını
temsil etmektedir.67
Resmî Gazetede baskı ve dizgi hataları: Bir
kanun metni Meclisçe Cumhurbaşkanına
doğru olarak verilmiş, o da bu metni imzaladıktan sonra Resmî Gazetede basılması esnasında bir takım hatalar olabilir. Bu
takdirde mahkemeler ne yapacaktır? Yukarıdan beri izah ve müdafaa eylediğimiz
umumî fikre göre, mahkemelerin kanunlarının Anayasa bakımından varlık ve sıhhatlerini kontrol ve Mecliste kabul edilen
metinle Reisicumhurun ilân ettiği metni
karşılaştırmak yetkisine sahip olmaları gerektiği gibi Resmi Gazetede intişar etmiş
olan metni asıl metinle karşılaştırabilmeli
ve şayet Resmi Gazetede bir baskı ve dizgi
hatası tesbit edilirse, doğru olan metni uygulamalıdır. Nitekim Fransa’da Medenî Kanunu tâdil eden projedeki bir fıkrada (Madde 8) mahkemelerin kanun neşri sırasında
meydana gelen hataları tesbit ve doğru
metni uygulamaları esası yer almıştır.68
Tatbikatta bazen Resmî Gazetede yapılan
baskı ve dizgi hatalarının müteakip nüshalarda bir tashih cetveli çıkarılmak suretiyle
tashih edildiğine şahit oluyoruz. (Meselâ,
1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununu
yeniden yürürlüğe sokan kanunun metninde, Resmî Gazete, 31.XII.1952 tarih No.
8297, yer alan hatalar Resmi Gazetenin
5.1.1953 tarih ve 8300 sayılı nüshasında

66 Faruk EREM: Türk Ceza Kanunu Sh. 12 de şöyle bir misal vermektedir: Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesinin 3531 sayılı kanunla tâdili
sırasında maddedeki «zarar verecek» tâbiri 3961 sayılı Resmî Gazetede «zarar vererek» şeklinde yer almıştır. Doğru olan ibare birincisi, yâni
Mecliste kabul edilen ibaredir.
67 G. JEZE, a.g.m. Sh. 385.
68 LAFERRIERE, a.g.m. Sh. 126-128.
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çıkan bir tashih cetveliyle düzeltilmiştir.)
Ancak Resmî Gazetede yer alan bu tashih
cetvelleri hatanın nerede ve nasıl olduğunu, Mecliste mi, yoksa Cumhur Başkanından sadır olan metinlerde mi hata yapıldığını belirtmemektedir. Bu hususların
tasrihi çok yerinde olacaktır.

KANUN BAŞLIKLARI, FASIL
UNVANLARI VE MATLAPLAR
Resmî Gazetede İlân edilen bir kanun başlığı, numarası, kabul tarihi (1322 sayılı kanuna göre kanunlara Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü tarafından numara
konulmaktadır) ile diğer kanunlardan ayırt
edilmektedir. Hususiyle büyük kanunlarda
bir de iç taksimatı bulunmaktadır. (Kitap,
bap, fasıl, kısım, bölüm, madde, paragraf,
fıkra, bend, rakam, harf gibi). Keza bilhassa muktebes kanunlarımızda kenar başlığı,
haşiye (matlap) denilen ve maddenin muhtevasını işaret eden notlar vardır. Kanunlarda böyle bir iç taksimatın bir tasnifin yapılması ve kenar notları konulması, kanun
maddelerini arayıp bulmakta, metnin anlaşılmasını kolaylaştırmakta büyük faydalar
sağlamaktadır. Bizim burada münakaşa
etmek istediğimiz mesele, kanun başlıkları; fasıl unvanları ve matlapların kanun
metninden sayılıp sayılmadığı hususudur:
Bir başka ifade ile bunların bir hukuk kaidesi olup olmadığı ve hâkimi bağlayıp bağlamayacağı meselesidir:
Amerika’da başlıkların kanun metninden
sayılacağı Mahkeme İçtihatları ile kabul
edilmiştir. Başlığı metne uymıyan kanunları
Amerika’da mahkemeler Anayasaya aykırı
addetmektedirler.69

69
70
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Fransa’da kanun başlıkları, maddeler gibi
müstakillen ve münferiden reye vazolunmamaktadır. Ancak tatbikatta, başlıklar
da Mecliste okunduklarından sarih beyan
zımnî şekilde kabul edilmiş olmaktadırlar.
Keza metinleri aynı fakat başlıkları farklı olan bir kanunun ilân edilmesinde takip
edilen yol, bize başlıkların Fransa’da da
metinden sayıldığını anlatmaktadır. Bilindiği üzere, Fransa’da kanunların Anayasa
mucibince her iki mecliste (aynı metinlerle)
kabul edilmeleri icabeder. Bir kanun aynı
metinlerle her iki mecliste de kabul olunmuş ve fakat sonradan başlıkların farklı olduğu anlaşılmıştır. Cumhur Başkanı, evvelâ
Senato tarafından kabul edilen başlıklı
metni ilân etmiş, bilâhare başlıkların farklı olduğu anlaşılınca kanunu ilân eden kararname geri alınmış ve Senatonun kabul
ettiği başlıklı metin Millî Meclise sevkedilmiştir. Millî Meclis, ikinci defa tetkikinde
bu başlığı kabul edince, Cumhur Başkanı
kanunu yeniden ilân etmiştir. Bu misâl tatbikatta kanun başlıklarının da kanun metninden sayıldığını göstermektedir.70
Türkiye’ye gelince: Bu konuda Büyük Millet Meclisinin bir heyeti umumiye kararına
göre (26.1.1944 tarih ve 1367 sayılı Heyeti
Umumiye Kararı) kanun başlıkları ile fasıl
unvanları ve haşiyeler kanun metninden
sayılmazlar. Yani kanunu tatbik eden hâkim için bunların bağlayıcı bir değeri yoktur. Bununla beraber, sözü geçen Heyeti
Umumiye kararı başlıkların, fasıl unvanlarının ve matlapların Mecliste okunmalarını
ve haşiye notlarının kanun metni ile birlikte
Resmî Gazetede neşredilmelerini âmirdir.
Büyük Millet Meclisinin bu kararı şiddetli
tenkitlere uğramıştır. Prof. Hirsch’in pek
güzel belirttiği gibi, kanunun ruhu ve bünyesi, başlıklar, fasıl unvanları ve matlaplar-

la taayyün eder. Bunlar kanundaki, derunî
vahdetî sağlarlar.71
İsviçre Medeni Kanunu hazırlanmış olan
Komisyona başkanlık eden Eugen Huber
de, matlapların kanunun mütemmim cüzü
olarak, metni tamamlamak için layihaya
alındığını ifade eylemiştir. 72
Modern kanun tedvin tekniğinin bir neticesi olan matlap sistemi bir fantezi, bir süs
değil, kanunun bünyesine dahil, bu açıklayan, tamamlıyan bir parçadır. Başlıksız,
fasıl unvansız, matlapsız bir kanun, kanun
tekniği bakımından eksik sayılacağı gibi,
bunları kanun metnine saymamak da kanunun tatbiki ve anlaşılması bakımından
büyük tereddütler ve güçlükler doğuracaktır. Esasen şunu da ilave edelim ki, Yeni
Ticaret Kanunumuz 1474 üncü maddesinde «kenar başlıkları da metne dâhil olan
işbu kanun» demekle matlapları kanun
metninden saymış bulunmaktadır.
Kanun tekniği ile ilgili meseleler hakkındaki
etüdümüz, burada sona ermektedir. Yazımız başında da ifade ettiğimiz üzere, biz bu
etüdümüzle bu önemli problemin muhtelif
veçhelerine kısaca temas etmiş ve doktrin
ile tatbikat bakımından açıkta kalan bazı
noktaları işaret etmiş bulunuyoruz.
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Türkiye’de
Hukuk Devleti Anlayışı*
Tahsin Bekir BALTA
Hüseyin Nail KUBALI

I. Hukuk Devleti Kavramının
Türkiye’deki Rolü
Türk hukuk sistemiyle kara Avrupası hukuk
sistemleri arasında mevcut bağ dolayısıyla
Türkiye’de Alman menşeli Avrupa Hukuk
Devleti anlayışı revaçtadır; bir süredenberi
de, hem hukuk sahasında, hem siyaset
alanında önemli bir rol oynamaktadır.
Kavram, Alman doktrininden iktibas yoluyla
önce İdare Hukuku doktrini tarafından ele
alınmış, sonra Amme Hukukunun öteki
dallarında da benimsenmiştir. Gerçi asıl
önemli rolünü İdare Hukuku alanında
oynamaktadır. Gerçekten Türk doktrini de
Alman doktrini gibi, İdare Hukukuna temel
olan ana fikirleri, yani idarenin kanuniliği ile
kazaî mürakabesi prensiplerini bu kavram
izafe etmektedir. Fakat kavramın rolü
yalnız doktrin sahasına inhisar etmiyor.
Türk Danıştayı’nın kazaî kararlarında da,
şüphesiz doktrinin tesiriyle, zaman zaman
gerekçe olarak kullanıldığı oluyor.

Nitekim şekil bozukluğu iddiasıyla açılmış
bir iptal davasında, bahis konusu meseleyi kazaî mürakabe dışında tutan bir kanun
hükmünü Danıştay, hukuk devleti anlayışına dayanmak suretiyle daraltıcı bir şekilde
manalandırmıştır. Danıştay bu kararında,
bütün idari işlemlerin kazaî mürakabeye
tabi olmasını, -Hukuka bağlı devlet diye
adlandırdığı- hukuk devleti anlayışının en
karakteristik esaslarından biri sayıyor; bu
esası, Türk Anayasasının 51. maddesinin
zımnında mündemiç telakki ediyor ve anılan kanun hükmünün bu esasla bağdaşır
şekilde yorumlanmasını gerekli buluyor.
Bu düşüncelerle, hadisede kazaî mürakabeyi bertaraf eden kanun hükmünü, idari
işlemin sadece takdir unsuruna taalluk ettiği, binaenaleyh işlemin öteki cepheleri ve
bu arada şekil bozukluğu bakımından, kazaî mürakabeyi kaldırmadığı tarzında mânalandırıyor.1

*

İlk yayım yeri: Tahsin Bekir Balta ve Hüseyin Nail Kubalı, “Türkiye’de Hukuk Devleti Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, Çev. Özer Ozankaya, Cilt: 15, Sayı: 3, 1960, ss. 1-10. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi’ne teşekkür ederiz.

1

Danıştay Karar Dergisi, Cilt 50 - 53, s. 112, 1950. 1948 tarihli bir kanun bir bakanlığın memurları arasında, belli bir süre içinde tasfiye
yapılmasına müsade etmiştir. Kanuna göre tasfiye bir bakanlık komisyonunca kararlaştırmalı ve bakanın tasvibine sunulmalıydı. Böyle bir
komisyonun üyelerinden birinin, tasfiyesine karar verilen bir memurla şahsi ihtilaf halinde olduğu görüldüğünden, Danıştay bu hususun
kanunun susmasına rağmen, böyle bir komisyona hakim olması gereken tarafsızlıkla bağdaşamıyacağı sonucuna varmış ve alınan tasfiye
kararını iptal etmiştir.
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Türk Danıştayı’nın Hukuk Devleti kavramından faydalandığı daha başka hadiseler de vardır. Ezcümle bir idarî muameleyi
iptal eden kazaî kararları idarenin makul
bir süre içinde uygulamamasını Danıştay,
Hukuk Devleti anlayışıyla bağdaşamıyan,
dolayısıyla devletin sorumluluğunu gerektiren ağır bir kusur saymaktadır.2
Bir süredenberi Hukuk Devleti kavramı
siyaset alanına da girmiştir. İktidar değişimiyle sonuçlanan 1950 seçimleri akabinde; Türkiye Cumhurbaşkanı, Büyük Millet
Meclisini ilk açış konuşmasında, anılan seçimlerin “Hukuk Devletinin tam temellerini, hiç bir kuvvetin, sarsamıyacağı bir şekilde atmış olduğunu” belirtmiştir.3
Bugün muhalefet çevreleri, kavramı günlük parola haline getirmişlerdir. Meclis
kürsüsünden gazete sütunlarına ve siyasi
toplantılara kadar her fırsatta, hukuk devleti anlayışını dile getiriyor ve savunuyorlar.
Hukuk Devleti kavramı bazı siyasi partilerin programlarında da yer almaktadır.
Bu partilerden birinin program (a) “Hukuk
devleti esası, mahkeme bağımsızlığına ve
bu da yargıçların güvenliği şartına bağlıdır”
demektedir. Aynı program (b), çoğunluk
partisinin, yasama kuvvetini kendi tek taraflı görüş ve arzularına göre kullanmasını,
idari işlemler aleyhine kazaî müracaat yolunu kapayan kanunlar çıkarmasını reddederken yine bu hukuk devleti prensibine
dayanıyor. Bir başka siyasi parti (c) programında da, yargıç için hukuk devleti prensibinin gerektirdiği güvenliğin, anayasa
müesseseleri yoluyla sağlanması isteniyor.
Aynı program (d), hukuk devleti anlayışı ile,
amme idaresinin siyasi partiler karşısında
tarafsızlığı arasında bir bağ kuruyor.
2
3
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Danıştay Kararlar Dergisi, Cilt 59, s. 227, 1953; C. 66, s. 106 (1954).
Resmi Gazete, 2.11.1950.
(a) CHP program m.17
(Bu not türkçe metne eklenmiştir.)
(b) CHP program m.19
(“
“
“
“
“ )
(c) Eski Hürriyet P. Prog. m. 14 ( “
“
“
“
“ )
(d) Eski Hürriyet P. Prog. m. 19 ( “
“
“
“
“ )

II. Hukuk Devleti Kavramının Unsurları
Hukuk devleti, aslında belirsiz olan, sadece
izafi bir anlam taşıyabilen kavramlardandır. Bu itibarla değişik şekillerde yorumlanabilir. Nitekim Kara Avrupası görüşü ile
Anglo - Amerikan “Rule of Law” (= hukuk
hükümdarlığı) anlayışı arasında ayrılıklar
bulunduğu gibi, Almanya’da olduğu üzere,
aynı memleketin içinde bile hukuk devleti kavramı üzerinde anlayış farkları görülüyor. Ancak hukuk devleti kavramının
tazammun ettiği fikirler Genel Raporun
konusunu teşkil edeceğinden, biz burada
yalnızca bu kavramla Türkiye’de ne gibi
esasların kastedildigini ve bunların gerçekleşme derecesini belirtmekle yetineceğiz.
Biraz önce söylediğimiz gibi, Türkiye’nin hukuki ve siyasi hayatında önemli bir rol oynamasına rağmen, hukuk devleti kavramının
unsurları konusunda memleketimizde henüz şümullü bir inceleme yapılmış değildir.
Bununla birlikte bu konuda şimdiye kadar
öne sürülen fikirlerle yapılan tartışmalara
göre, başlıca şu üç kaziye hukuk devletinin
icaplarından sayılmaktadır: İdarenin kanuniliği, kazaî mürakabesi ve yargıç bakımsızlığı.
Ayrıca hukuk devleti anlayışıyla kanunların
anayasaya uygunluğunun kazaî murakabesi
arasında sıkı bir bağ görülüyor.
Şüphesiz ki, hukuk devleti kavramına
bağlı kaziyeler bunlardan ibaret değildir.
Kara Avrupası doktrininde ve bilhassa tabirin menşei olan Almanya’da öne sürülen
mütalaaların ışığı altında, bu kaziyelere
iki prensip daha eklemek gerekir: 1) Ana
haklar güvenliği, 2) Yasama ve yürütme
kuvvetleri arasında ayrılık. Gerçekten, ana
haklar güvenlik altına alınmaz ve yasama

kuvveti yürütme organının uhdesinde bulunursa, idarenin kanuniliği kısır kalır. Şu
halde hukuk devleti rejimi bu iki kaziyeye
sıkı sıkıya bağlıdır. Her iki kaziye de, onun
temel şartlarından sayılmak gerekir. Türk
doktrininin bu yönü belirtmemesi, onun
şimdiye kadar bahis konusu kavramı yalnızca günlük ameli meselelere hal tarzları
bulmak maksadıyla ele almış olmasından
ileri gelmektedir.

Demek ki hukuk devleti kavramının esas
unsurları ana haklar güvenliği, kuvvetler
ayrımı, kanunların umumîliği, kanunların
anayasaya uygunluğunun kazaî mürakabesi, idarenin kanuniliği, idarenin kazaî mürakabesi ve yargıçların bağımsızlığıdır. Şimdi
bu prensiplerin Türkiye’de ne ölçüde gerçekleştirilmiş olduğunu görelim.

5 Şubat 1956 Paris toplantısı raporunda
da belirtildiği gibi, hukuk devleti rejiminde
önemli olan bilhassa ana hakların güvenliğidir. Bu güvenlik ise, bir yandan bu haklar
sahasındaki sınırlama ve müdahaleleri düzenleme yetkisinin kanun koyucuya hasredilmesini, öte yandan kanun koyucunun da
bu hakların özüne dokunmamasını gerektirir. Bunlar da ancak rigide bir anayasa ile
kanunların anayasaya uygunluğunun kazaî
mürakabesi sayesinde sağlanabilir. Ana
hakların özüne ait güvenliğin derecesine
gelince, Türk doktrininde bu konuya pek
dokunulmamıştır. Fakat, ekonomik alanda
özel teşebbüs rejimiyle birlikte mutedil bir
müdahaleciliğin ve sosyal alanda da “Refah
Devleti = Welfare State” eğiliminin hâkim
bulunduğu Türkiye’de tercihler, liberal bir
hukuk devleti anlayışına değil, fakat daha
çok, ana hürriyetler ve kanunilik yanında, “sosyal devlet” fikriyle bağdaşabilir bir
mülkiyet ve özel teşebbüs rejimi sağlıyan
bir hukuk devleti anlayışına yöneliyor.

1. Ana hakların güvenliği: Tadili mevsuf
bir çoğunluğa bağlı olması dolayısıyla rigide bir karakterde olan Türk anayasası,
hürriyet, eşitlik ve mülkiyet gibi ana haklar
için garantiler ihtiva ediyor. Bu gibi garantiler Türkiye’de yeni değildir. İlk belirtileri
1839 Tanzimat Fermanı’na kadar varır.
Bu ilk belirtiler, 1876 tarihli Osmanlı İmparatorluğu anayasasının başlıca bölümlerinden birini teşkil etmiştir. Bugünkü
anayasa bunları benimsemiş, hatta bazı
bakımlardan genişletmiştir.

Kanunilik prensibi, devlet ile fertler arasındaki münasebetleri ilgilendiren kanunların
genel olmasını ve insan haysiyetine saygı
göstermesini gerektirir. Bu husus Türkiye’de genel olarak kabul edilmiş olmakla
beraber tatbikatı istisnasız değildir.
4

III. Gerçekleşme Derecesi4:

Bununla beraber Türk anayasasında hürriyetler için konan teminat hükümlerinin
metinleri, bu hakların özünü pek kapsamıyor. Yalnızca vicdan, çalışma ve mülkiyet
hürriyetleri özleri itibariyle bir güvenlikten
faydalanıyorlar. Çünkü anayasa, kimsenin
dininden, ya da düşüncesinden dolayı takip
edilemiyeceğini söylüyor. Olağanüstü haller dışında mecburi çalışma mükellefiyeti
ihdasını yasak ediyor. Fakat hürriyetin başka tezahürleri olan şahıs, mesken, seyahat,
basın, toplanma, dernek kurma, ticaret ve
mukavele hürriyetleri için anayasanın ihtiva
ettiği teminat hükümleri, hakim olan anlayışa göre bu hürriyetlerin özünü kucaklamayıp ancak bunların sınırlarını belirtmek
yetkisini kanun koyucuya hasretmekle
yetiniyor. Kanun koyucunun da, zaman

Türkiye’de hukuk devleti kavramını gerçekleştiren siyasi ve hukuki müesseselerin, Fransız doktirininin etkisi altında Türkiye’ye girdiklerini ve
Fransız sistemini örnek olarak aldıklarını belirtmek isteriz.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Mebuslara Hitabı

zaman dernek kurma, toplanma ve basın hürriyetleri alanında, aşırı kayıtlayıcı
kanunlar isdar ettiği oluyor. Böyle tahditler, çok partili rejimin başlangıç tarihi olan
1945’den önce siyasi hürriyetler alanında
vardı, fakat o tarihten sonra bu tahditler
geniş ölçüde azaltıldı; öyle ki, aşırı sağcı (=
dinci, monarşist ve ırkçı) faaliyetlerle aşırı
solcu (= komünist) faaliyetler hariç olmak
üzere, siyasi hürriyetler esaslı bir şekilde
tesis edildi. Gerçi 1954’den beri, hürriyeti kayıtlayıcı bir hareket başgöstermiş
bulunuyor. Haysiyet kırıcı söz ve yazıları
cezalandıran hükümler genişletilmiş ve
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şiddetlendirilmiştir. Siyasi partilerin ve
öteki derneklerin, tüzükleri gereğince yapacakları toplantılar hariç, seçim zamanı
dışındaki siyasi toplantılar, idari makamların takdiri müsaadesine tabi kılınmıştır. Bu
yasağa karşı kaçamak yolunu kapatmak
maksadiyle, parti ve dernek tüzüklerinin
yapılması ve değiştirilmesi Danıştay’ın
denetlemesine tâbi tutulmuştur. Kamu
oyunda kuvvetli bir cereyan, bu kayıtların
kaldırılmasını ve siyasî hürriyetlerin, anayasa marifetiyle özlü ve tesirli bir güvenliğe kavuşturulmasını istiyor.

Özlü bir anayasa güvenliğinden faydalanan
bilhassa mülkiyettir. Gerçekten anayasaya göre kamu yararı için ve peşin tazminat
karşılığında ve kanunun müsaadesiyle yapılan istimlak ve istimval hariç, kimsenin
malı elinden alınamaz. Fakat bu anayasa
garantisi, bilhassa peşin tazminat konusunda, son zamanlarda girişilen imar hareketleri münasebetiyle kısıntılara maruz
kalmıştır. Anayasa, olağanüstü haller için
kanunla konan istisnalar dışında, herhangi
maddi fedakârlık yüklemeği men’e kadar
gidiyor. Bununla beraber, mülkiyet konusundaki anayasa teminatı, her türlü sosyal
tedbiri bertaraf etmiyor. Bizzat anayasa,
bu rigide prensipten, çiftçiyi toprak sahibi
yapmak ve ormanları millileştirmek maksatlarına matuf istimlakleri istisna ediyor.
2. Kanunların anayasa uygunluğunun kazaî mürakabesi: Başka memleketlerinki
gibi, Türk tecrübesi de, anayasa metninin
tek başına yeter derecede müessir olmadığını ve kanun koyucu nezdinde pratik
maksatlarının anayasa mülahazalarına
üstün gelebildiğini göstermektedir. Bundan dolayıdır ki Türk doktrininin bizim de
bazı şartlar altında katıldığımız önemli bir
kısmı, mahkemelerin, önlerine gelen davalarda, anayasaya aykırı kanunların tatbikini ihmal ederek, dolaylı bir kazaî mürakabe tesis etmelerini tavsiye etmektedir.5
Fakat, bazı münferid kararlar bir yana,
mahkemeler bu yola gitmemişlerdir. Bu
durumun esas ve itiraf edilmeyen sebebi,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumhuriyetin başlangıcından beri temel müessese
halinde oynadığı rolün tabiî sonucu olarak
haiz olduğu otoritedir. Zaten tüzüklerin
bile kanuna uygunluğunun genel mürakabesi, anayasanın ifadesine göre, Büyük
Millet Meclisine aittir.
5

Anılan hukukî doktrine, şu son yıllarda
Batı Almanya ve İtalya gibi bazı memleketlerde derpiş edilmiş olan sistemler
gibi bir anayasa mahkemesi ihdası lehinde
kuvvetli bir siyasi cereyan eklenmiş bulunuyor. Bu cereyan bazı siyasi parti programlarına bile aksetmiştir ve günden güne
sahasını genişletmektedir.
3. Teşriî kuvvetle icra kuvvetinin ayrılması:
Bu ayrım Türkiye’de ilk defa olarak, biri
seçimli, iki meclisten kurulu bir yasama organı ihdas eden 1876 meşrutiyet idaresiyle
denenmiştir. Devamlı olmayan bu teşebbüsten sonra ayrım, 1908 de kurulan ikinci
meşrutiyet devrinde, parlâmanter hükümet şekli altında gerçekleştirilmiştir.
Buna karşılık 1924 tarihli bugünkü Cumhuriyet anayasası, 1921 tarihli ihtilal anayasasına uyarak yasama ve yürütme kuvvetlerinin birliği prensibini benimsemiş,
ancak icra kuvvetinin bizzat meclisce değil, hükümet tarafından kullanılacağını kabul etmiştir. Anayasa böylece, bu iki kuvvet arasında görevsel bir ayrım kurmuş ve
parlamentoya daha önemli bir yer vererek,
meclis hükûmeti rejimi ile parlâmanter rejimi bağdaştırmıştır. Fakat gerçekte hakim
durumda olan icra organıdır.
İmparatorluk devrinde, parlamentonun
tatilde bulunduğu esnada zuhur edecek
olağanüstü müstacel haller için icra organı istisnai teşrii yetkilerle donatıldığı halde,
bugünkü Anayasamız hükümete böyle bir
yetki tanımıyor. Bütün teşrii kuvveti, çoğunluk usulüyle yapılan genel seçimlerden çıkan Büyük Millet Meclisine hasrediyor. Bugünkü anayasa hükumetin, sadece,
Danıştay’ın peşin fikrini aldıktan sonra teferruata ait hükümler koyan nizamnameler yapmak yetisinden bahsediyor.

Bak. Turhan FEYZİOĞLU, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazaî Murakabesi (1951), mukayeseli ve esaslı inceleme.
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Fakat bu teşriî inhisar, istisnai olayların tazyikine mukavemet edememiş, bu
olaylar parlamentoyu, hükûmete, milli
ekonomiyi ve döviz ticaretini kontrol etmek üzere kararname çıkarmak yetkisini
vermeğe sevk eylemiştir. Hükumet birkaç yıldan beri Türkiye’yi saran iktisadi
güçlüklere çare bulmak maksadıyla bu
olağanüstü mürakabe yetkisini geniş bir
şekilde kullanmaktadır.
4. İdarenin kanuniliği:

a. Şümûlü: Anahaklara yönelen idarî müdahalenin, kanunun peşin müsaadesi şartına bağlı oluşu, anayasa hükümlerinden
çıkan bir husustur. Bundan başka, anayasanın açıkça belirttiğine göre memurların
statüsü ve çeşitli hükümlerinin ruhundan
anlaşıldığına göre de idarenin temel teşkilat kanun konusudur.
Fakat teşriî tatbikat daha ileri gitmiştir.
Sadece temel teşkilat değil, bir teşkilatın
teferruatı bile çok defa kanunlarla tanzim edilmektedir. Ezcümle bir çok bakanlıkların iç teşkilatı organik kanunlarla
düzenlenmiştir. Bu, şüphesiz iyi bir idarenin muhtaç olduğu elastikiyet ile uyuşamıyan aşırı bir kanunculuk teşkil eder.
Şimdiye kadar bunun türlü mahzurları
görülmüştür. Mesela bu şekilde kanun
konusu yapılan bir bakanlık teşkilatında
her değişiklik kanun yapma yoluna başvurmayı gerektiriyor. Düstur bu konuda
bir çok örneklerle doludur. Türk Danıştayı
bile bu şekildeki kanun hükümlerine aşırı
bir mana atfetmektedir. Kararların birinde, Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanununun,
vergi ihtilaflarına ait dilekçe ve layihalarda imza yetkisini vergi dairesi müdürüne
verdiğine bakarak, onun yerine amiri durumunda olan defterdarın ilgili dilekçeyi
imzalaması sebebiyle bu dilekçeyi muteber saymamıştır.6
6

D.K.D C. 67, s. 18, 1954.
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Belirtmeye değer ki, bu aşırı teşrii tatbikat parlamentonun kıskanç davranışından değil, fakat çok defa ilgili bakanlık
teşkilatı içinde istikrar endişesiyle hükümetin gösterdiği arzudan doğmaktadır.
b. Takdir yetkisi: Teşrii organ, kendisinin
tanzim ettiği hususlarda idareye; durumuna göre az; ya da çok geniş olmak üzere takdir yetkileri tanıyor. İdare edilenlerin
güvenlik ihtiyaçlarının gerektirdiği makul
bir hududu aşmamak şartiyle, idareye
takdir yetkisi verilmesinin hukuk devleti
prensibiyle uzlaşamıyacak bir yönü olmadığı şüphesizdir ve bundan şüphe de edilmemektedir. Kanuni hükümler, bilhassa
zabıta kanunları, daha önce belirttiğimiz
gibi, seçim dönemi dışında idarenin takdiri
müsaadesine bağlı olan siyasi toplantılar
gibi bazı konular bir yana, genel olarak bu
hudut içinde kalmaktadırlar.
5. İdarenin kazaî mürakabesi:

Türkiye’de bu mürakabe, Fransız sistemini örnek olarak alan bir idari kaza cihazına mevdudur. Bu cihazın başında, üyeleri
parlamento tarafından seçilen ve bundan
ötürü idare karşısında tam bir bağımsızlıktan faydalanan Danıştay vardır.
İdarenin kazaî kontrolü, kanuna ve onun
hukuki tefsirine göre, idare edilenlerin
haklarını ihlal eden, ya da hukuk kaidelerine aykırı olup da menfaatlarına dokunan her türlü idari fiil ve işleme şamildir.
İhlali kazaî mürakabeye yol açan hukuk
kaideleri içine, Türk Danıştayı’nın anlayışına göre genel olarak, teşrii, ya da idari
bir metinden doğan kaideler girdiği gibi,
hak ve nasafet esasları da giriyor. Bundan
başka, idarenin takdiri işlemleri yetkinin
kötüye kullanılması açısından kazaî mürakabeye tabidir. Gerçi bu şümullü kazaî
mürakabeyi bertaraf eden mahsus (ad

hoc) kanuni hükümler vardır. Memurların teşkilat emrine alınması veya re’sen
emekliye sevkedilmesi, mahsus kanun
hükümleriyle kazaî mürakabe dışında bırakılan hallerdendir.
Bunun dışında Türk Danıştayı içtihatlarında, fransız hükümet tasarrufları nazariyesi gibi bir kazaî istisna henüz takarrür
etmiş bulunmamaktadır. Dış münasebet
veya yüksek iç politika konularına ilişkin
bazı eski kararlarında Danıştay, kazaî mürakabeyi reddetmiştir.7 Fakat on yıldan fazla bir zamandan beri yayınlanan kararları
arasında benzer bir kararına rastlanmıyor.
6. Hakim bağımsızlığı:

Türk anayasasının 8. Maddesine göre, kazaî kuvvet, tıpkı teşriî kuvvet gibi millet
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Yine anayasanın 54. maddesine göre hakimler, kazaî görevlerinin icrasında, bağımsız ve her türlü müdahaleden masundurlar. Hükümlerine dokunulamıyacağı
gibi, B.M.M. dahil hiçbir makam, bu hükümlerin icrasına mani olamaz.
Bu görevsel güvenlik, anayasasının hakimler için derpiş etmiş olduğu statü güvenliği ile kuvvetlendirilmiştir. Anayasaya göre
hakimler, belli haller ve kanunun derpiş
etmiş olduğu usul dışında azledilemezler.
Statüleri kanunlarla düzenlenmek gerekir.
Daha önce belirtildiği gibi Danıştay üyeleri, seçim tarzının teminatından faydalanırlar. Kanun adlî hakimler için de önemli
teminat derpiş etmiştir. Bunların tayini ve
terfii Temyiz Mahkemesi hakimlerinin
çoğunlukta bulunduğu bir heyetin teklifi üzerine yapılır. Orta ve yüksek dereceli
hakimler, rızaları olmaksızın tahvil edilemezler. Hakimlerin disiplini sıkı bir usule
7

ve yine Temyiz Mahkemesi hakimlerinden
terekküp eden bir hey’ete mevdudur.
Bununla beraber, 25 hizmet yılını doldurmuş bulunan memurları emekliye sevk yetkisi, idarî kaza mensupları dahil, hakimlere
de şamildir. Fakat kamu oyunda kuvvetli
bir cereyan, son zamanlarda hakimlere sık
sık uygulanan bu yetkinin kaldırılmasını istemektedir. Bundan başka hakimler için
daha kuvvetli anayasa güvenliği sağlanması
lehinde, siyasi parti programlarına bile aksetmiş bulunan kuvvetli bir istek de vardır.
IV. Hukuk Devleti Kavramı ve Amme
Hizmeti
Hukuk devleti deyimi ortaya çıktığı tarihte,
yani 19. yüzyılda, devletin kayıtlayıcı hareketleri önünde idare edilenleri korumaya
yönelen bir anlam kazanmıştır. Oysa ki,
idare edilenler, yaşayışlarında ve faaliyetlerinde siyasi anlayış değişimleri ve teknik
ilerlemelerle sayıları günden güne artan,
yapıcı mahiyetteki amme hizmetlerine gittikçe daha çok bağlı bir haldedirler. Hukuk
devleti kavramı, bu gelişmenin gerektirdiği
güvenlik ihtiyacına kayıtsız kalamamalıdır.
Gerçekten kavramın esas maksadı, Devlet
karşısında idare edilenlerin himayesi olduğundan, devletin kayıtlayıcı faaliyetleriyle
yapıcı hizmetleri arasında fark gözetilemez. Aynı güvenlik ihtiyacı her iki durumda
da mevcuttur. Esasen memleketin sosyal
ve ekonomik şartlarını ıslah maksadıyla
devletin müdahale sahasının genişlemesi,
ferdi hürriyetlerin hayli sınırlandırılması
sonucunu doğurur.
Hukuk devleti kavramının iki esası, yani
idarenin kanuniliği ve kazaî mürakabesi esasları bu gibi durumlarda da nazara
alınmak gerekir. Türk Danıştayı, bu yola
girmekte tereddüt etmemiştir. Burada iki
karar örneğini belirtmek isteriz:

D.K.D C. 6, s. 122 – 125 (Milletlerarası mukabele tedbirleri).
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TBMM 50. Yıl Hatıra Madalyonu

1) Elektrik işletmesi idare eden bir belediye, beklenmiyen haller dolayısıyla tesisatta
hasıl olan yetersizlik sonucu olarak bir abonenin cereyanını kesmiştir. Danıştay, bahis
konusu işletmenin bir amme hizmeti olması dolayısiyle, elektrik dağıtımında eşitliğe
riayet etmek mecburiyetinde olduğunu, bu
mecburiyetin, cereyan yetersizliği halinde
de carî bulunduğunu, böyle bir durumda
bazı abonelerin cereyanını kesecek yerde,
bütün abonelerin cereyanında eşit bir indirim yapmak yoluna gitmek gerektiğini belirterek işlemi iptal etmiştir.8
2) Yine elektrik işletmesi idare eden bir belediye, sanayide kullanılan elektrikle, aydınlatmada kullanılan elektrik cereyanları
arasında hiç bir tefrik gözetmiyen eşit bir
ücret tarifesi kabul etmişti. Sanayicilerden
birinin müracaatı üzerine Danıştay, kanuni
bir metin bulunmamasına rağmen, böyle
8
9

D.K.D C. 34, s. 193, (1946).
D.K.D C. 54 – 57, s. 433.
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bir tarifenin her iki istihlak tarzı arasında bir
ayrım bulunmasını gerektiren ekonomik
mülahazalara göre hazırlanması gerektiğini, nitekim gerek elektrik istihlak vergisi
hakkındaki kanunun, gerekse büyük belediyeler elektrik tarifelerinin böyle bir ayırmayı benimsediklerini ifade ederek, işlemi
iptal etmiştir.9

SONUÇ
Yukardaki açıklamalar, hukuk devleti anlayışının Türkiye’de oynadığı rol ve gerçekleşme derecesi hakkında bir fikir vermeğe
yeter sanıyoruz. Her şey mükemmel olmamakla beraber oldukça ileri bir merhaleye ulaşmış bulunuyoruz. Başarılı olmasını
yürekten dilediğimiz Chicago kollogyumu
sonuçları, hukuk devletini gerçekleştirme
yolundaki gayretlerinde Türk hukukçularının ilgisini çekmekten geri kalmayacaktır.

İkinci Meclis Parkı
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15 Temmuz Etkinliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İsmet İnönü ve Adnan Menderes
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Türkiye’de
Parlamento Seçimleri*
Servet ARMAĞAN

GİRİŞ
Bizde seçimler ne zaman başlamıştır?
Şüphesiz ilk Anayasamızdan sonra, ilk
Anayasamız ve onun getirdiği ve halk tarafından seçilecek olan bir Hey’etin kurulması gerektiği zaman, seçimler siyasî tarihimizde görülmeye başlar. Diğer bir tâbirle
halk temsilcilerinin de Devlet işlerine katılmasını kabul eden bir Anayasanın yapılması ile bizde de seçimlerden bahsedilmeye
başlanmıştır. Bu tarihten evvel herhangi
bir siyasî seçimden ve onun tatbikatından
bahsetmeğe imkân yoktur. Çünkü halkın
veya temsilcilerinin, siyasî olmayan idari
mekanizma dışında, Devlet işlerine katılması mümkün değildi. “Divan” denilen
hey’etin ise “halk temsilcisi” sıfatı yoktu.
O halde bizde seçimleri ele almak için, ilk
Anayasamızın yapıldığı tarihe kadar gitmek
gerekir. O günden bugüne kadar, 88 sene
zarfında, siyasî tarihimiz 19 seçim görmüştür. Bu devre zarfında bir çok seçim
*
1

kanunları yapılmış, değişik sistemler tecrübe edilmiştir. Şunu da söyliyelim ki, bahis konusu olan “seçim” den maksat “genel seçimler” olup, “ara seçimleri” değildir.
Burada, ancak, bütün yurtta yapılmış olan
seçimler ve onların özellikleri yer alacaktır. Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte
birinin yenilenmesi için yapılan ve memleketimizin ancak bazı seçim çevrelerini içine
alan, 1964 tarihli seçim de bir genel seçimdir. 1961 Anayasamızın hükmü icabı yalnız
bazı illerde yapılmış olması, “ara seçimi”
sayılmasını gerektirmez. “Ara seçimleri”
daha ayrı bir müessesedir. O sebeple yurdumuzda son olarak yapılan kısmî Senato
seçimleri de burada yer alacaktır.
Türkiyedeki seçimlerle ilgili “genel” çalışmalara rastlanılmaz. Yapılmış olan bütün
seçimleri, hukukî özellikleri ile birlikte içine
alan bir incelemenin şimdiye kadar yapılmamış olması bir eksikliktir.1 Bu eksikliği doldurma zaruretine inandığımız için, bir başlangıç olmak üzere, yapılan seçimleri esas
olan hukukî vesikaları (seçim mevzuatı),

İlk yayım yeri: Servet Armağan, “Türkiyede Parlamento Seçimleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 33, Sayı: 3-4, 1967,
ss. 45-100. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren İstanbul Üniversitesi Hukuk Mecmuası’na teşekkür ederiz.
R. E. KOÇU’nun evvelâ “Tarih Dünyası” mecmuasında çıkan (bkz. yıl. 1 sayı: 6, 7) ve sonra da Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan (bkz. 26 30/9/1961) yazıları, hukuki tarihi bir ilmi araştırmadan ziyade “hâtıra” mahiyetinde olan makalelerdir. Bu kabil kısmî ve hâtıra mahiyetindeki
bir iki yazı dışında genel bir incelemeye raslanılmaz.
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seçimde tatbik edilen sistemi, seçime katılan önemli partileri ve seçim hukuku bakımından önemli olan Parlamento faaliyetlerini içine alan “başlangıç”ı yapıyoruz.

Fakat bu seçim tamamen padişahın iradesine kalmış bir husus2 olduğundan burada
ele almak istediğimiz seçimlerle herhangi
bir ilgisi yoktur.

Çalışmayı iki kısımda yapacağız: Cumhuriyetin ilânından evvel yapılan seçimler,
Cumhuriyet devrinde yapılan seçimler. Bu
ayırım, seçim sistemindeki veya seçmenlerin seçim hakları bakımından getirilen
bir yeniliğe işaret etmez. Sadece bir rejim
değişikliğini (monarşik rejimden cumhurî
rejime) esas tutmuştur. Diğer taraftan
Cumhuriyet devrinde yapılan seçimleri de
birinci ve ikinci Cumhuriyet devirleri diye
ayırmakta fayda gördük.

Meb’usan Meclisinin seçimi ile ilgili olarak ayrıca Anayasa şu hükmü koymuştur:
“Emri intihab reyi hafi üzerine müessestir.
Sureti icrası kanunu mahsus ile tayin olunacaktır” (m. 66). Binaenaleyh halk tarafından seçilecek meclis, meb’usan meclisidir ve bu seçimin nasıl yapılacağı ayrı bir
kanunla tayin olunacaktır.

BİRİNCİ KISIM
CUMHURİYETİN İLANINA
KADAR TÜRKİYEDE SEÇİMLER
I- Kanunu Esasî ve İlk Seçimler:
İlk Anayasamız 7 Zilhicce 1293/23 Aralık
1876 tarihlidir. Bu Anayasa çift meclis
sistemini kabul etmişti: Bu meclislerden
ikisine birden Meclisi Umumî denir ve “...
hey’eti âyan ve hey’eti meb’usan namları
ile başka başka iki hey’eti muhtevidir” (m.
42). “Hey’eti âyanın reisi ve azası nihayet
mikdarı hey’eti meb’usan azasının sülüsü
mikdarını tecavüz etmemek üzere doğrudan doğruya tarafı hazreti padişahiden
nasbolunur” (m. 60). Hey’eti meb’usan ise
“mikdarı azası tebaayi Osmaniyeden her
elli bin nüfus zükûrda bir nefer olmak itibarı ile tertip olunur” (m. 65). Görülüyor ki,
çift meclisden birincisi yani âyan meclisi
meb’usan meclisinin üçte birini geçmemek
üzere padişah tarafından seçilmektedir.
2

Anayasanın seçilecek hey’etin seçimi ile
ilgili hükümlerine böylece kısa bir şekilde
temas ettikten sonra, şimdi seçimlerde
tatbik edilen vesikalara ve seçimin hangi prensiplere göre yapıldığına geçebiliriz.
Bir defa şunu söyliyelim ki, bu seçimlerde,
Anayasa birtakım esaslar koyduğu halde,
bunlar tatbik edilmemiş, daha evvelce yapılmış olan bir “Talimat”ın hükümleri tatbik
edilmiştir. Sözünü ettiğimiz talimat ihtiva
ettiği hükümler itibarı ile, Anayasadan ayrılmıştır. Anayasanın seçim için ihtiva ettiği
şartlar ile bu talimat arasında bazı farklar
göze çarpmaktadır. Bu farkların nelerden
ibaret olduğunu göstermek için evvelâ
Anayasanın bu noktadaki esaslarını ele almamız gerekir.

1. Seçimde tatbik edilen vesikalar ve
ihtiva ettikleri sistem:
A) 1876 Anayasası: Anayasanın seçim ile ilgili hükümlerine bir göz attığımız takdirde,
burada seçmen olabilme şartlarından bahsedilmediğini görürüz. Anayasa yukarıda
belirttiğimiz gibi, 65. maddesinde “Hey’eti
meb’usanın mikdarı azası tebaayi Osmaniyeden her elli bin nüfus zükûrda bir nefer
olmak itibarı ile tertip olunur.” demektedir. Burada anlaşılacağı üzere, seçmenlerin

GRASSERIE de La R., Kitabın sonuna çeviren tarafından yapılan bir ilâvede, 1329 hicrî senesi sonunda İcra Organının “bir muamelesine göre
âyan, sadaretin arzı üzerine biliradei seniye tayin olunacaktır” denilmektedir. Bkz. s. 425
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Osmanlı’nın İlk Seçimlerinden, L’illustration, 10 Mart 1877
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ancak erkeklerden olabileceği belirtilmektedir. Maddeye göre her elli bin erkek için,
yine bir erkek meb’us seçilecektir. Yani hem
seçmen hem de seçilecek kimse (meb’us)
erkek olacaktır. Bu hüküm, Anayasanın
“seçimlerin umumiliği” prensibinden ayrıldığını ifade etmektedir.3

2. Osmanlı vatandaşı olmayanlar, bu kaide, zaten genellikle bütün seçim kanunları tarafından kabul edilmiş bir prensiptir.
Bir devletin vatandaşı olmayan o devletin
parlamentosuna üye olamaz. Kimlerin Osmanlı vatandaşı (Osmanlı) olduğu ise Anayasanın 9. maddesinde belirtilmiştir.

Seçmenlik şartlarındaki bu boşluğa rağmen, seçilebilme şartlarının Anayasa tarafından düzenlendiğini görmekteyiz. Bu
konuda 67. ve 68. maddeler sevkedilmiştir. Her iki maddeyi nazara aldığımız takdirde, meb’us olabilme şartlarını şöylece
sıralayabiliriz:

3. Nizamı mahsusu mucibince muvakkaten
hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olanlar.

1. Memur olmamak,
67. maddeye göre hey’eti meb’usan âzalığı
ile hükûmet memuriyeti bir zat uhdesinde
içtima edemez. Fakat vükeladan intihap
olunanların âzalığı mücazdır. Vesair memurinden biri meb’usluğa intihab olunur
ise kabul edip etmemek yedi iktidarındadır.
Fakat kabul ettiği halde memuriyetinden
infisal eder.” Demek ki, esas olan, memur
olan bir kimsenin meb’us olamıyacağıdır.
Şayet padişah tarafından tayin edilen (m.
27) vekiller seçime girmiş ve kazanmışlar
ise, bu muteberdir. Vekiller dışında kalan
memurlar için ise hüküm başkadır: meb’usluğa seçilmiş bir memur seçimlik bir hakka
sahiptir; dilerse memuriyetinde kalır, dilerse meb’usluğa geçer. Fakat meb’usluğa
geçtiği takdirde memuriyetinden ayrılmış
sayılır.
Anayasanın meb’usluk için tesbit ettiği diğer şartlar 68. maddede gösterilmiştir. Fakat bu madde, meb’usluk şartlarını değil,
meb’us seçilemiyecek olanları saymıştır.
Bu duruma göre aşağıdaki kimseler meb’us olmazlar:
3
4

Burada bahis konusu olan, bir şahsın, bir
devletin hizmetinde çalışmasıdır.
4. Türkçe bilmeyenler,
Bu hüküm, geniş imparatorluk ülkesi ve
bu ülkede yaşayan insanlar nazara alınırsa
daha iyi anlaşılmış olur: Avrupa içlerinden,
doğuda Bağdat’a güneyde Yemen ve Trablusgarb’a kadar uzanan bir ülkeye sahip
Osmanlı imparatorluğunun beşerî unsuru
içinde çeşitli lisanlar konuşulmaktadır: Yunanca, Bulgarca, Sırpça, Arabça, Kürtçe v.s.
Bu durumda, “Osmanlı” denilen kitlenin
hiç değilse parlamentoda aynı dili konuşması istenilmiş, bir birlik olsun düşüncesi
ile böyle bir hüküm sevketmek ihtiyacı hissedilmiştir.
5. 30 yaşını ikmal etmeyenler,
6. Seçim zamanında bir kimsenin hizmetinde bulunanlar,
Bu hükmün antidemokratik olduğu açıktır:
Bir kimsenin, sırf başkasının hizmetinde
bulunması sebebi ile, seçilmesine mani olmak, kabili izah değildir. Meb’usluk bir ehliyet ve kaabiliyet işidir. Başkasının hizmetinde çalışıyor diye onu seçilme hakkından
mahrum etmek herhalde demokratik bir
mahiyet taşımaz.4
7. İflas etmiş olup da iadei itibar etmemiş
olanlar.

Bizde kadınların da rey sahibi oldukları ve seçilebildikleri tarih bundan çok sonradır.
Bkz. TUNAYA T. Z., Seç., s. 6.
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Burada, iflas eden bir şahsın, daha sonra
halkın bilhassa esnafın güvenini kazanamamış hiç değilse eski prestijini sağlayacak pozisyona girememiş olması bahis konusudur.
8. Hacrine karar verilmiş olupta, bu karar
kaldırılmamış olanlar,
9. Medenî haklarından ıskat edilmemiş
olanlar,
Bu da kanunen muayyen hallerde bahis
konusu olan bir durumdur.
10. Tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunanlar,
Ve nihayet son şart olarak,
11. Seçildiği vilâyet ahalisinden olmak (m.
72). Bu maddeye göre seçmenler seçecekleri meb’usları mensup oldukları vilâyet
ahalisinden seçmeğe mecburdurlar.
İşte 1876 anayasamızın meb’us seçilmek
ile ilgili şartları bunlardan ibarettir. Yalnız
dikkat edilirse, Anayasa askerlerden bahsetmemektedir. Ne askerler ve ne de subaylar hakkında bir hüküm sevketmiştir.5
B) Talimatı muvakkate ve Beyanname:
Türkiyede ilk seçimler Anayasada gösterilen esaslara değil de, Talimatı Muvakkate
adlı bir vesikaya göre yapıldığından, Anayasa üzerinde fazla durmayıp, Talimatın
hükümlerine geçiyoruz. Bu izahlarımızla,
Anayasa ile Talimat arasındaki farklar görülecektir.
10 Şevval 1293/28 Ekim 1876 tarihli ve
resmî ismi, kısaca, “Meclisi Meb’usan azasının sureti intihab ve tayinine dair talimatı
5
6
7

8
9

muvakkate” olan bu vesika seçimle ilgili bir
takım hükümler koymuştur. Bu esaslar ile
Anayasadaki esaslar arasındaki farkın sebebi de, Talimatı Muvakkatenin Anayasadan daha evvel yapılmış olmasıdır.6 Sonra
bu Talimat geçici bir ihtiyacı karşılamak için
yapılmıştır.7
Talimatı Muvakkate 7 maddedir.8 Konumuz bakımından arzettiği hususiyetleri
şöylece sıralayabiliriz:
1. Bu Talimat yalnız ilk içtima devresi için
tatbik edilecektir. Talimatı Muvakkatenin
Padişahın tasdikine sunulan metinde “...bu
seneye mahsus...” denilmektedir. Aynı Talimatın 2. maddesinde de bu hususa işaret
edilmektedir.
2. Meb’us sayısının asgarî haddi tesbit edilmiştir. Bu da 130 dur (m. 1.) Bunun da 80’i
müslim 50’si gayrı müslimdir (Talimatın arkasına eklenen cedvelde gösterilmiştir).9
3. Talimat, seçilebilmek için şu şartları aramaktadır:
a. Her vechi ile emin ve itimada lâyık olmak.
Bunun için de ahlâkının ve gidişinin temizliği ve dürüstlüğü ile maruf bulunmak,
b. 25 yaşından aşağı olmamak,
c. Devletin resmî lisanı olan türkçeyi bilmek,
d. Cinayet sebebi ile veya siyasî bir suçtan
mahkûm olmamak,
e. Türkiyede az çok emlâk sahibi olmak,
f. Osmanlı vatandaşı olmak,
g. Memur olmamak. Şayet seçilmek istiyorsa memuriyetinden ayrılması gerekir (m. 3).

Fakat o devrin hukukçuları subayların da asker sayıldığını ve meb’us olabilmek için mutlaka askerlikten istifa etmeleri gerektiğini ve bu
hususun meb’usan meclisi tarafından kabul edilmiş olduğunu söylemektedirler. Bkz. CELALEDDİN BEY, s. 200.
Çünkü Talimatı Muvakkatenin tasdik tarihi (10 Şevval 1293), Anayasanın tasdik tarihinden (7 Zilhicce 1293) aşağı yukarı iki ay kadar evveldir.
Prof. KUBALI’ya göre, bu Talimat, yalnız bir seçim kanunu değil, aynı zamanda bir Anayasa metni değerini de haizdir. Zira Talimatı
Muvakkatenin tasdik tarihi Kanunu Esasisinin tasdik ve ısdarı tarihinden evvel olduğu gibi, bu Talimatname, daha ziyade bir anayasada yer
alması icabeden hükümleri ihtiva etmekte idi. KUBALI H. N., s. 86.
Metin için bkz. KARAKOÇ S., s. 34.
KARAKOÇ S., s. 37.
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29/30 Mayıs Gecesi Dolmabahçe Sarayı’nı Dört Bir Yandan Çeviren Askerî Birlik.
L’illustration, 10 Haziran 1876. (İbb Atatürk Kitaplığı Arşivi)

4. İstanbul ve dışındaki yerlerde, meb’uslar,
vilâyet, liva ve kazaların idare Meclisi âzaları tarafından seçilecektir (m. 2). Talimatı
Muvakkateye göre bu meclisin âzaları daha
evvel halk tarafından seçildiği için, bunların
seçeceği meb’uslar da, dolayısı ile halk tarafından seçilmiş sayılacaktır (m. 2)10
İdare meclisleri, yukarıdaki şartları haiz
olan ve o vilâyet dahilinde bulunanlar arasından, o vilâyet için istenilen meb’us sayısı
kadar ismi (müslim veya gayrı müslim) bir
kâğıda yazarak altını imza ve mühürleyip bir zarfa koyduktan sonra, kazalarda
Kaymakama, livalarda Mutasarrıfa teslim
edeceklerdir. Bunlar da zarfları açmayarak
bağlı oldukları vilâyetin valisine göndere-

ceklerdir. Vilâyet İdare Meclisi üyelerinin
de reyleri alındıktan sonra en çok 15 kişilik
bir komisyon huzurunda zarflar açılacaktır.
Bu komisyon, Vilâyet erkânından, âlimlerden, muhtelif dinî reislerden meydana
gelmektedir. Reyler sayılarak en çok rey
alanlar (o vilâyetin çıkaracağı meb’us sayısı kadar) tesbit edilecektir. Eşit rey alanlar
olursa, aralarında kur’a çekilir. Daha sonra
bütün seçim evrakı Şurayı Devlet tarafından tetkik olunmak üzere Vali tarafından
Bab-ı Aliye gönderilecektir (m. 4).
Talimatı Muvakkatenin İstanbul dışı için
tesbit ettiği esaslar bunlardan ibarettir, İstanbul için tesbit ettiği şartları biraz sonra
göreceğiz.

10 Fakat şurası muhakkakdır ki, halk, bu hey’etleri, meb’us seçmek düşüncesi ile seçmemiştir. Bunlar o beldenin idarî işlerini tedvir etmek
üzere ve o niyetle seçilmişlerdir. Seçimi, bunlara yaptırmak seçim hürriyetine uygun değildir.
Prof. KUBALI’ya göre, meb’usların İdare Meclisi azalarına seçtirilmesi demokratik seçim esaslarına aykırı idi: “Çünkü 3 İkinci Kanun 1286
(1870) tarihli vilâyet Nizamnamesine göre İdare Meclisleri için yapılan seçimlere iştirak edebilmek için Devlete doğrudan doğruya bir mikdar
vergi vermesi lâzım gelmekte idi. “KUBALI H. N., s. 87. Halbuki ne Anayasada ve ne de Talimatı Muvakkatede seçmen olabilmek için böyle
bir şart aranmamakta idi.
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Görülüyor ki, Talimatı Muvakkate Anayasadan farklı prensipler tesbit etmiştir:
Bir defa, Anayasa her elli bin erkek için bir
meb’us seçileceğini söylediği halde, Talimat
bütün ülke için en az 130 olmasını istemiştir.
İkinci olarak, Anayasa seçimlerin bir veya
iki dereceli olması hususunda bir hüküm
sevketmediği halde, Talimat tam mânâsı
ile olmamakla beraber, iki dereceli seçim
usulünü kabul etmiştir.
Üçüncü olarak, Anayasa seçilmek için 30
yaşını şart koştuğu halde, Talimatı Muvakkate, bunu 25’e indirmiştir.
Dördüncü olarak, Anayasa, siyasî bir cürüm
veya cinayet ile mahkûm olmayı nazara almadığı halde, Talimat, bunu seçilmeğe engel bir hal saymıştır.
11

Ve nihayet, Anayasada seçilmek için emlaki olmayı zarurî saymadığı halde, Talimatı
Muvakkate bunu zarurî kabul etmiştir.
Ayrıca Anayasada bulunup da Talimatı Muvakkatede yer almamış şartlar da vardır.
İstanbul ve civarı için tesbit edilen şartlara
gelince, bu hususta Talimatı Muvakkateden ayrı olarak bir de “Beyanname” neşredilmiştir. Evvelâ Talimatı Muvakkatenin
İstanbul ve civarı için tesbit ettiği şartları
gördükten sonra “Beyanname” ye de kısaca temas edeceğiz.
Talimatı Muvakkateye göre İstanbul ve civarı (mülhakatı)11 20 daireye bölünecektir.
Ve her daireden iki vekil seçilecektir. Bu
iki vekili seçebilmek için de 6. madde bazı
şartlar tesbit etmiştir. Bunlar,

Burada “mülhakat” tan maksat, İstanbul ve civarıdır. Talimatı Muvakkate aynen bu tabiri kullanmaktadır. İstanbul hakkında sonradan
neşredilen “Beyanname” ise bunların nelerden ibaret olduğunu göstermiştir: Kazai Erbaa sancakları, makarrı köyü ve Ayastefanos ile İzmit
ve civarı “mülhakat” tabirine dahildir.
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Seçim yapılan dairenin ahalisinden olmak,
Osmanlı vatandaşı olmak,
Emlâke mutasarrıf olmak (mülk sahibi olmak) ve;
25 yaşından büyük olmaktır.
Görüldüğü üzere bunlar, Talimatı Muvakkatenin İstanbul dışı için tesbit ettiği meb’usluk şartlarının hemen hemen aynıdır.
İşte bu şartları haiz kimseler, daha sonra
meb’us seçecek olan iki vekili seçeceklerdir
(m. 6). Aynı maddeye göre seçim işi bir komisyon huzurunda yapılacaktır. Bu komisyon o dairenin ileri gelen (mütehayyizan)
ahalisinden meydana gelecektir. Bu suretle her daireden iki vekil seçilmek sureti ile
meydana gelen 40 vekil toplanıp, Talimatı
Muvakkatenin 3. maddesinde (bkz. s. 5)
şartları haiz olan kimseler arasından İstanbul vilâyeti için 10 meb’us seçeceklerdir.
Bunun için ise bir kâğıda 10 isim yazıp altını imza edecek ve mühürleyerek bir zarfa
koyup Şûrayı Devlete gönderilmek üzere
Şehremanetine verecektir (m. 6).
İstanbul ve civarı için bir de Beyanname hazırlandığını söylemiştik. Türkiyede yapılan
ilk seçimde kullanıldığı için buna da kısaca
temas edeceğiz. 16 Zilhicce 1293 (1876)
tarihli olan bu Beyanname Anayasanın ilânından 9 gün sonra neşrolunmuştur ve 23
maddedir.12 Konumuz bakımından olan
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Bu beyannameye göre İstanbul için 10
meb’us seçilecektir. Bunun 5’i müslim 5’i
gayrı müslimdir.13

12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. İstanbul 20 daireye ayrılmıştır. Bunlardan 18’i İstanbul içine ait olup 19’u Kazai
Erbaa sancakları dahil oldukları halde makarrı köyü ve Ayastefanos (Yeşilköy), 20.
daire ise İzmit sancağı ve civarıdır (m. 1)14
3. Seçmenler için her mahallenin muhtarı bir defter tanzim edecektir. Bu deftere
girecekler Talimatı Muvakkate ile belirtilen şartları haiz olanlarıdır (m. 2). Ancak
bu defterlere girebilmek için en az bir senedenberi İstanbul’da ikamet etmiş olmak
şarttır (m. 3).15
4. Oy verme müddeti 5 gündür. Bu müddet
halkın seçime davet edilmesinden başlar.
Bu süre içinde gelmeyenler oylarını kullanamazlar. Bizzat gelemeyen yazılı olarak
da oyunu kullanabilir (m. 11).16
Yukarıda anlattığımız esaslara göre seçimlere başlanmıştır, imparatorluk evvelâ
Sancak esasına göre 29 büyük bölgeye ayrılmıştır.17 Bundan sonra da tesbit edilen ve
kısaca izahını yaptığımız prensiplere göre
seçimler yapılmış ve bu suretle seçilen meb’uslar İstanbul’a gelmeye başlamışlardır.
Fakat Talimatı Muvakkatenin tesbit ettiği asgarî had kadar bile gelmemiştir.18 İlk
Meclisi Meb’usan 69’u müslim 46’sı gayrı
müslim olmak üzere 115 meb’usdan ibaret
olup 19 Mart 1877 Pazartesi günü Dolmabahçe sarayında Padişah II. Abdülhamit
tarafından açılmış19, Meb’usan Meclisi reisliğine padişah tarafından Ahmet Vefik
Paşa seçilmiştir.20

Bu Beyanname 16 Zilhicce 1293 de Matbaai Amire’de basılmıştır, metni için bkz. KARAKOÇ S., s. 37.
Bunu Beyannamenin başlığından anladığımız gibi Talimatı Muvakkatenin arkasına eklenen cedvelde de görmekteyiz. Bkz. KARAKOÇ S., s. 37.
Bkz. Beyannameye eklenen “Mahallelerin ismini bildiren defter” KARAKOÇ S., s. 59.
Bu şart Talimatı Muvakkatede mevcut değildir.
Bu bölgeler hakkında bkz. KARAL E. Z., s. 232.
Etraflı malûmat için Beyannameye bakılabilir. KARAKOÇ S., s. 38 ve müt.
Yoksa bazı müelliflerin dediği gibi (TUNAYA T. Z., Bat., 45) 130 meb’us gelmemiştir.
OSMAN NURİ., s. 198., BAYKAL B. S., S. 73.
OSMAN NURİ, s. 201.
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2. Seçimin Özellikleri:
Buraya kadar Türkiyede ilk seçimlerin dayandığı hukukî vesikaları ve yapılış şeklini
göstermeye çalıştık. Şimdi de aynı seçimleri Esas Teşkilât Hukuku açısından tetkik
etmemiz gerekir:
1. Bir defa bu seçimler Anayasa ve onun çıkarılmasını emrettiği seçim kanununa göre
yapılmış değildir.
Anayasadaki hükümler, bir seçimin yapılmasına kâfi değildir. Çünkü, yukarıda da
gördüğümüz gibi Anayasa bu hususta sadece iki madde vaz’etmiş, bunlar da sadece seçmenlerin ve seçilecek kimselerde
aranılacak vasıfların neler olduğunu göstermiştir. Halbuki bir seçimin yapılması için
bunlar yeterli değildir. Anayasanın emrettiği kanunun yapılması için de bir Meclisin
varlığı gerekli idi. Böyle bir Meclis ise henüz
teşekkül etmediğinden istenilen kanun çıkarılamamıştır. O sebeple ilk seçimlere
esas olan hukukî vesikalar 1) Talimatı Muvakkate (17 Şevvel 1293) ve 2) “Beyanname” (16 Zilhicce 1293) dir. Seçimler bu iki
vesikaya istinaden yapılmıştır.
2) Seçimler umumî değildir. Yani kadın-erkek bütün vatandaşların seçime katılabildikleri ve seçilebildikleri bir seçim değildir.
Seçmen olarak yalnız erkekler katılmışlar,
seçilenler de yalnız erkeklerden meydana
gelmiştir. Anayasa bu hususta hüküm sevketmiş olduğu gibi Talimatı Muvakkate de
aynı mealde hükümler mevcuttu. Meselâ
adı geçen Talimatın 1. maddesinde Meclis-i Meb’usan âzasının en az “…yüz otuz
nefer alacaktır” denmektedir. 4. maddesinde yine “…nefer aza istenilmişse…” cümlesi geçtiği gibi 6. madde de “…ikişer nefer
vekil intihap edeceklerinden…” cümlesi
bulunmaktadır.
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3. Seçime yalnız erkeklerin katılması da
tam manâsı ile gerçekleştirilmek istenmemiştir. Taşrada yapılan seçimlere bütün erkek vatandaşlar katılamamış, sadece idare
Meclisini teşkil eden erkekler “seçmen”
olarak hareket etmişlerdir. Bunlar ise bir
kaza, liva veya Vilâyetde çok az bir mikdar
teşkil eder. İstanbul ve civarında yapılan
seçimlerde ise yine — yalnız erkeklere de
şamil olsa — tam bir genellikten bahsedilemez. Burada idare Meclisi üyelerinin seçmen olarak hareket etmemiş olmasına rağmen, ancak muayyen bir grubun “seçmen”
olarak katılabildiği bir seçim bahis konusu
olmuştur. Muayyen bir grup, çünkü, İstanbul ve civarında bulunan 25 yaşını bitiren
bütün vatandaşlar değil, ancak, bunlar içinden “emlâke mutasarrıf” olanlar yani mülk
sahibi kimseler, seçime katılmak için davet
edilmişlerdir. Bunun dışında kalanlar ise
seçime katılamamışlardır. Bu da seçimlerin
İstanbul ve civarında da umumilik prensibine uyularak yapılmadığını gösterir.
4. 1877 Seçimlerinin tek veya iki dereceli olması meselesine gelince; bu noktaya
kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Çünki, seçimler, genel görünüşü itibarı
ile iki dereceli olmuştur; Taşrada evvelce
seçilmiş bulunan İdare Meclisi üyeleri ikinci
seçmen kabul edilmiş ve meb’uslar bunlara seçtirilmiştir. İstanbul ve civarında ise
ikinci seçmenler halk tarafından seçilmişlerdir. Bilahare de bunların eliyle meb’usların seçimine gidilmiştir. İki dereceli seçimin
esasında, ikinci seçmenler birinci seçmenler tarafından seçilir, daha sonra bunlar da
meb’us olacak kimseleri seçerler. Halbuki
Taşrada ikinci seçmenlerin seçimi diye bir
seçim yapılmış değildir. İdare Meclisi âzaları, Talimatı Muvakkate tarafından ikinci seçmen itibar olunmuşlardır. İstanbul

ve civarında ise iki dereceli seçim esasına
daha fazla uyularak hareket edilmiş; ikinci
seçmenler halka seçtirilmiştir. Bu sebeple 1876 seçimlerinin tek veya çift dereceli
olması meselesi, görüldüğü gibi karışık bir
manzara arzetmektedir. O bakımdan tek
veya çift dereceli olmuştur diye kesin bir
cevap vermek mümkün değildir.21
Fakat Anayasayı nazara aldığımız takdirde, seçimlerin Anayasa tarafından tek
dereceli olarak düzenlendiğini görürüz.
72. maddeye göre “Müntehibler intihab
edecekleri meb’usları mensup oldukları
dairei vilâyet ahalisinden intihab etmeğe mecburdurlar.” Buradan anlaşılıyor ki,
seçmenler ikinci seçmenleri değil, doğrudan doğruya meb’usları seçeceklerdir.
Anayasa “müntehibi sani” (ikinci seçmen)
dememiş, sadece “müntehibler” (seçmenler) demiştir. Bu açıklığa rağmen bazı müellifler, meb’usan meclisinin Anayasaya
göre iki dereceli seçimle seçilebileceğini
söylemektedirler.22
5. 1877 seçimleri “Basit çoğunluk” esaslarına göre yapılmıştır. Anayasada buna
dair açık bir hüküm yoktur. Talimatı Muvakkate ise 4 ve 6. maddelerinde “ekseriyeti ara” ve “ekseriyet” kelimelerini
kullanmaktadır. Fakat acaba nasıl bir ekseriyet? Bilindiği gibi 3 türlü ekseriyet (çoğunluk) sistemi vardır. 1876 seçimlerinde
acaba hangisi tatbik edilmiştir. Talimatı
Muvakkate aydınlatıcı bir hüküm yoktur. Kanaatimizce burada mevzuubahis
olan çoğunluk, basit çoğunluktur. Çünkü:
Mevsuf çoğunluk tatbik edilen yerlerde,
bunu ayrıca belirtilmesi gerekir. Kanun
21
22
23
24
25

özel olarak aradığı çoğunluğu bildirir. Geriye mutlak çoğunluk kalıyor. Bu hususta da Talimatda herhangi bir kayıt yoktur.
Ancak 4. maddede geçen “kur’a” kelimesinden bir mâna çıkarmak mümkündür. Şöyle
ki; 4. maddeye göre İdare Meclislerince
seçilen kimselerden çoğunluğu alanlar
kazanmış olurlar. Eşit rey alanlar arasında
ise “kur’a” çekilir. Kur’a ise ancak basit
çoğunlukta söz konusu olan bir çaredir.
Çünkü, kur’ada kazanan, mutlak çoğunluğu
(yarıdan bir fazla) değil, sadece rakibinden
bir fazla aldığı için kazanmış olur. Rakibinden bir rey fazlası ile zaten mutlak çoğunluğu almaya imkân yoktur. O sebeple 1877
seçimlerinde “basit çoğunluk” sisteminin
tatbik edildiğini söylemek mümkündür.
Doktrinde de bu yönde fikirlere rastlanmaktadır.23
6. 1877 seçimlerine siyasî partiler katılmamışlardır. Talimatı Muvakkatede partilerden bahsedilmemekte, sadece “her şahsın”
seçilmeğe hakkı olduğu belirtilmektedir.
Türkiyede ilk siyasî parti 1859 da kurulmuştur.24 Fakat seçimlerin yapıldığı sırada
hiç bir parti faaliyette değildi.
II) Birinci Osmanlı Meclisi Umumisinin
faaliyeti:
19 Mart 1877 de açılan ve daha sonra çalışmalarına başlayan Meclisi Umumînin
çeşitli faaliyetleri yanında25 konumuz bakımından en önemli olanı, bir Seçim Kanunu
üzerinde yapılan çalışmadır. 1293 tarihinde
müzakere edilen “İntihab-ı Meb’usan Kanunu” Meclisi Meb’usan tarafından kabul

Bu durum ile ilgili olarak bkz. KUBALI H. N., 86 ve müt., BAŞGİL A. F., s. 97 ve müt.
BAŞGİL, A. F., s. 90.
TUNAYA T. Z., Osm., s. 374 de 3 no. lu dip notu., ALDIKAÇTI O., 1964, s. 51.
Bu tarihte kurulan partinin adı “Fedailer Cemiyeti” dir. Bkz. TUNAYA T. Z., Siy., s. 89.
Bkz. US H. T., s. 399, KARAL E. Z., s. 235 ve müt., OSMAN NURİ, s. 206 ve müt.
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edilmiş fakat kanun haline gelmeden26
Meclis dağılmıştır.27

raslanır. Bu da ancak ikinci meşrutiyetin
ilânından sonra vaki olmuştur.29

II) 1877 Seçimleri:

Bu seçimler Kasım-Aralık ayları içinde yapılmıştır.30 Seçimlerde İttihat ve Terakki
namzetlerine rey verilmiştir. İkinci Meşrutiyet bir bakıma bu cemiyetin eseri idi. Halk
şahısları tanımadığı halde, sırf meşrutiyete
âmil oldular diye İttihat ve Terakkinin namzetlerine rey vermiştir.31 Ve cemiyet bütün
ülkeye kök salmış durumundan faydalanarak seçimi ezici bir çoğunlukla kazanmıştır.32 Meclis 17/12/1908 de açıldığı zaman33, meclise tamamen İttihat ve Terakki
hâkim olmuştu.34 Fakat buna rağmen zamanla muhalefet başlamıştır.35

Birinci Meclisi Meb’usanın dağılmasından
sonra hemen seçim hazırlıklarına başlanmıştır. Fakat tatbik edilecek bir kanun olmadığından, 1877 seçimlerinde tatbik edilen vesikalara göre hareket edilmiştir. O
sebeple ilk seçim için yukarıda izahına çalıştığımız durumlar ve seçimlerin özellikleri
burada da aynen söylenebilir.
13 Aralık 1877 de açılan bu meclisin ömrü
uzun olmamış, bir müddet sonra Padişah
tarafından evvelâ tatil sonra da tehir edilmiştir (13 Şubat 1878).28
III) 1908 Seçimleri
İkinci Meclisi Meb’usanın tatil edilmesinden 30 küsur yıl sonra, Türk Siyasî tarihinde yeni bir Genel Milletvekili seçimine

Seçilen meb’usların 142’si Türk, 60’ı Arap,
25’i Arnavut, 23’ü Rum, 12’si Ermeni, 5’i
Yahudi, 4’ü Bulgar, 3’ü Sırb, 1’i Ulah olmak
üzere 275 kişiden terekküp etmektedir.36
Bu şekilde teşekkül eden 3. Osmanlı Meb’usan Meclisi Padişah tarafından feshe-

26 Bazı müelliflere göre bu kanun padişah tarafından tasdik edilmediği için kanuniyet kesbetmemiştir. Meclis-i Meb’usanın kabulünden sonra
Ayan Meclisi de kabul etmiş ve fakat Padişahın tasdikinden geçmemiştir (BAŞGİL A. F., s. 98., KUBALI H. N., s. 88). Diğer bazılarına göre
Hükümet hazırlanan teklifi kabul ve tasdik etmemiştir (OSMAN NURİ, s. 236). 1908 seçimleri sırasında Dahiliye Vekâletinden Başvekâlete
yazılan tezkerede ise, kanun lâyihasının Padişahın tasdikinden geçip geçmediğinin “bilinmemekte” olduğu kaydedilmekte, Meclis-i
Mahsus-u Vükelânın bu tezkereye dayanarak hazırladığı mazbatada ise, hem Padişahın tasdikinden geçtiğinin şüpheli olduğu ve hem
de Ayan Meclisinden “geçip geçmediği” nin “gayrı malûm” olduğu belirtilmektedir (bkz. Düstur 2. ter. I. cilt, s. 14 ve 16). Fakat hepsinde
müşterek olan nokta, bu lâyihanın kanun haline gelmediğidir.

27 76 Meclisi bu seneye mahsus olmak üzere 3 ay devam etmesi kararlaştırılmıştı. “Devletçe görülecek lüzum üzerine vaktinden evvel küşad
veya müddet-i muayyenei içtimaın tenkis veya tezyid olunması iradeye mütevakkıf olmakla evvelâ meclisin tam vaktinde kapanması
kararlaştırılmış ve bu hususta irade de çıkmıştı (BAYKAL B. S., s. 76). Fakat bazı mühim işlerin bitirilmesi için, bu müddet 10 gün uzatılmıştı.
Buna da sebep Meb’usan Meclisi tarafından kabul ve fakat Ayan Meclisi tarafından reddedilen bütçeyi çıkarmaktı (İbid., 78). Ayrıca meclisin
dağılması hakkında bkz. BAŞGİL A. F., 98, US H. T., 396 ve müt. KUBALI H. N., 88, OSMAN NURİ, 336.

28

29
30
31
32

33
34
35
36

Meclis Reisi Ahmet Vefik Paşa kapanış nutkunun sonunda şunları söylemiştir: “Geçen hafta temdit edilen müddet dahi hitam buldu.
Sonradan gelen lâyihalar da encümenlerde kıraat olunmuştu. Bugün madem ki müddetimiz hitam buldu, evrakımızı muhafazaya memur
tayin ettik. Yeni meb’usan intihab olununcaya kadar, biz meb’usuz.” (US H. T., s. 400). Buradan da anlatılmaktadır ki, Meclis feshedilmemiş,
dağılmıştır. Bazı müellifler fesihten bahsetmektedir (OKANDAN R. G., s. 187, ALDIKAÇTI C, 1964... s. 52.).
OKANDAN R. G., 192. 29 nolu dip notu. Padişah 13 Şubat tarihli iradesinde “... Hey’eti Ayan ve Meb’usanın mücerret ahval-ı hâzıraı fevkalâde
muktezasınca bugünden itibaren tatili” ni gelecek senelerin içtimaları hususunda hiç bir kayıt koymadan emretmektedir (BAYKAL B. S., 80).
Ayrıca bkz. BAYKAL B. S., 78.
İkinci Meşrutiyet ve siyasî olayları hakkında bkz. TUNAYA T. Z., Hür., KURAN A. B., İn., s. 425. BAŞGİL A. F., 99, KUBALI H.N., 97 ve müt.
TUNAYA T. Z., s. Hür., s. 24.
RAGIB M., 11 Mart 1943, BAYUR Y. H., s. 266.
TUNAYA T. Z., Hür. s. 32., Siy. s. 181-188, “Meşrutiyet ilân edildiği zaman, İttihat ve Terakki on dokuz yıllık bir maziye sahipti. İstibdat
idaresine karşı uzun mücadele yılları boyunca ismi bir bayrak olmuştu. Ülke içinde ve dışında en geniş hürriyetseverler kafilesini toplamış,
kesintisiz bir faaliyet göstermişti” TUNAYA T. Z., Hür. s. 32.
BAYUR Y. H., s. 267, TUNAYA T. Z. Hür. s. 88.
TUNAYA T. Z., Hür. s. 32.
İbid., 32, RAGIB M., 11 Mart 1943.
OKANDAN R. G., s. 269 da 51 nolu dip notu.
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dilmiş (5 Ocak 1327/18 Ocak 1912) ve 3
ay içinde seçime gidileceği bildirilmiştir.37
Bu fesihe sebep de Hükümetin 35. maddenin tadilini istediği halde, meclisde kabul
edilmemesidir. Fesih de yine 35. maddeye
dayanarak yapılmıştır.38
Bu seçimlerde birinci Osmanlı Meb’usan
Meclisinde kabul edilip de kanuniyet kesbetmeyen “İntihab-ı Meb’usan Kanunu”
tatbik edilmiştir.39 Ayrıca bir de Talimat
neşredilmiştir.40 Bu Kanun 1324/1908 de
Padişah tarafından tasdik edildikten sonra seçimlere başlanılmıştır. Bu kanunun
hususiyetlerini ve getirdiği yenilikleri şöyle
sıralayabiliriz:
1. Seçim, vilâyetlerde sancak sancak yapılacaktır. Her sancak bir seçim dairesi ve
her nahiye de bir seçim şubesi itibar olunacaktır (m. 1). Anayasanın 65. maddesi gereğince, hey’eti meb’usan âzası için
her elli bin erkek nüfusa bir meb’us seçilecektir. Elli binden az olsa da yine bir
meb’us çıkaracaktır. 75.000’e kadar yine bir
meb’us, 125.000’e kadar 2,175.000’ne kadar üç ve 320.000’e kadar 4 meb’us seçilecek ve bu miktardan ziyadesi bu nisbet
dahilinde arttırılacaktır (m. 2).
2. Seçimler iki derecelidir. Gerek birinci ve
gerekse ikinci seçmen yaşı 25’dir. Kanun
bu hükmü ile Anayasanın 72. maddesinden
ayrılmıştır. Çünkü bilindiği gibi 72. madde
tek dereceli seçimi düzenlemekte idi.
3. Seçmen olabilmek için şu şartlar aranacaktır:
a. 25 yaşını bitirmiş olmak,
37
38
39
40
41

b. Medenî haklardan ıskat edilmemiş olmamak,
c. Yabancı Devlet tabiyetinde bulunmamak, ve böyle bir iddiada bulunmamak,
d. Geçici olarak ecnebi hizmetinde bulunmamak,
e. Nizamen (kanunen) iflas ile mahkûm
olupta iadei itibar etmiş olmak,
f. Mahcuriyetine karar verilmiş olupta bu
karar kaldırılmış olanlar,
g. Devlete az çok vergi vermek41,
lâzımdır (m. 11).
İkinci seçmen olabilmek için ise,
a. Osmanlı vatandaşı olmak,
b. Ecnebi devlet hizmetinde bulunmamak,
c. 25 yaşını bitirmiş olmak,
d. Seçimin yapıldığı sırada kimsenin hizmetinde bulunmamak,
e. İflas ile mahkûm olmamak veya olmakla
beraber iadei itibar etmiş olmak,
f. Mahcuriyetine karar verilmiş olupta
böyle bir karar kaldırılmış olmak,
h. Medenî haklardan ıskat edilmemiş olmak,
k. Ecnebi devlet iddiasında bulunmamak
(m. 22).
Meb’us olabilmek için ise Anayasanın
68. maddesinde aranan şartlar gerekli-

Takvimi Vekayi 7 Kânunsani 1327, s. 1028. Bu seçimler için ayrıca bkz. KOÇU R. E., Tar. s. 5, sh. 180. Feshe tekaddüm eden hâdiseler için
bkz. OKANDAN R. G., 341-364.
OKANDAN R. G. s. 363.
Bu kanun 20 Temmuz 1324 tarihli olup 83 maddeden ibarettir. Metini için bkz. Düstur, 2. ter. c. I. s. 18 ve müt.
Resmî ismi “İntihab-ı Meb’usan kanunnamesinin suveri icraiyesine dair Talimat” olan bu vesikanın metni 6 maddedir. Metni için bkz. Düstur,
2. ter, c. I. s. 37.
Bu fıkra o zaman bile tenkit edilmiştir. Esasiye Hukuku Hocası Celâleddin Arif bey şöyle demektedir: “... fakat fikrimizce bu selâhiyeti yalnız
vergi verenlere hasrettirmemelidir.” “... böyle bir vazifei mühimmenin yalnız vergi verenlere inhisar ettirilmesi caiz midir?” s. 194.
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dir (m. 17). Yalnız 4 sene sonra yapılacak
seçimlerde meb’us olabilmek için türkçe
okumak ve mümkün mertebe yazmak
dahi şart olacaktır (m. 17/2). Memurlar
hakkındaki hüküm ile vekiller hey’etini
ilgilendiren 17/3 fıkrası Anayasanın 67.
maddesinin aynıdır.42

yapıldığı söylenen bu seçime “Dayaklı ve
sopalı seçim” ismi verilmiştir.46 Yeni Meclis
270 meb’usdan müteşekkildi. Bunların 6’sı
muhalif geri kalan 264’ü İttihat ve Terakki
Cemiyetine mensuptular.47 Bu meclis bilahare Padişah tarafından feshedilmiş
1328/1913 ve yeni seçimlere gidilmiştir.48

4. Seçimlerde iki önemli parti dikkati çekmektedir: Birisi daha ziyade türkçü ve merkeziyetçi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti.43
Diğeri Prens Sabahaddin beyin teşebbüsü
şahsî ve Ademi merkeziyet cemiyetine dâhil mesaî arkadaşlarının vücuda getirdikleri
“daha ziyade Osmanlıcı ve ademi merkeziyetçi” olan Ahrar fırkası44 dır. Bu seçimlerin, İttihat ve Terakki’nin tazyiki altında icra
edildiği söylenmektedir.45

Bu seçimlerde 1908 seçiminde tatbik edilen kanun tatbik edilmiştir.

5. Seçimler iki dereceli olmuştur. Bundan
evvelki iki seçimde iki dereceliye benzer
seçimler yapıldığı halde, 1908 seçimlerinde tam iki dereceli sistem tatbik edilmiştir. Seçimlerin iki dereceli olduğunu seçim
kanununun çeşitli maddelerinden anlamaktayız. Meselâ 22. madde “İkinci derece
müntehib olmağa...” dediği gibi 23. madde
de “ikinci derecede müntehib” demektedir.
Ayrıca 45, 46, 47. maddeler gösterilebilir.
IV) 1912 Seçimleri:
Fesihten sonra yeni seçimlerin hazırlıklarına başlandı. Mülki ve askerî erkân İttihat ve Terakkiye mensuptu. Baskı altında

Seçimlerin yapılışındaki özellik bakımından, serbest ve dürüst yapılmadığına işaret
etmek gerekir. Daha başlangıçta tam bir
anarşi kendisini göstermiştir. “İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilâf fırkaları arasındaki intihab mücadeleleri vahim denecek kadar şiddetli bir hava içinde cereyan etmiş;
memleketin her tarafını politika ihtirasları
kaplamıştır.”49 1908 ve 1912 seçimlerinin
hepsini İttihat ve Terakki partisi kazanmıştır. Fakat seçimlerin ademi meşruiyeti
Parlamentonun bünyesine sirayet etmiş,
muhalefet memleketin serbest ve dürüst
seçimlerle teşekkül etmesi gereken, fakat
muhtelif baskı ve tehditlerle gayrı meşru
olarak vücut bulan hükümet müesseselerinin idaresi altında bulunduğunu iddia
etmiştir. Böylelikle memleket İKTİDAR ve
MUHALEFET diye ikiye ayrılmıştır. Bu, iki
parti sistemi değildir, fakat her iki tarafı
da fikir mücadelesinde, parlamenter meşrutiyet icablarından, ölüm kalım kavgası
tedbirleri almağa icbar eden bir ayrılmadır.

42 Ayrıca bkz. GRASSERİE de le R., s. 426 ve müt.
43 BAYUR Y. H., s. 265. Bu cemiyet için bkz. TUNAYA T. Z., Siyasi, s. 108 ve müt., 174 ve müt. ve 183., Anayasa, 217-218.
44 BAYUR Y. H., s. 265. Bu Cemiyet için bkz. TUNAYA T. Z.. Siyasî, s. 239 ve müt. İkinci Meşrutiyet devrindeki siyasî partilerin özellikleri için bkz.
TUNAYA T. Z., Anayasa, 221 ve müt.
45 TUNAYA T. Z., Siy. s. 188, “İttihatçılar o kadar tazyik ve şiddet göstermişlerdir ki, müntehibi saniler (ikinci seçmenler) bu fıkra namzetlerine
rey vermemekten çekinmişler ve korkmuşlardır. Tabiî hükümet idaresi tamamen İttihatçıların elinde bulunuyor ve idare mekanizmasını
istedikleri gibi tedvir ediyorlardı (KURAN A. B., s. 453).
46 TUNAYA T. Z., Seç. s. 4.
47 OKANDAN R. G., s. 365 de 43 nolu dip notu.
48 Bu feshin sebebi, 1912 seçimi ile iş başına gelen Meb’usan meclisinin ancak Kabine ile Meclis arasındaki ihtilâfın halli için teşekkül eylediği,
ihtilâfın hallinden sonra Meclisin dağılarak yeniden seçim yapılmak sureti ile yeni bir meclis teşkili lâzım geldiği, tarzındaki bir mütalâadır
(OKANDAN R. G., s. 380). Bu hususta açık bir hüküm olmamakla beraber, bu durumun tefsirinin Anayasanın 117. maddesi gereğince Ayan
Meclisine ait olduğu, hükümetçe ileri sürülmüştür. Neticede Ayan da bu yolda karar vermiştir. (Bkz. OKANDAN R. G., s. 382 ve müt.).
49 İbid, 364, 365.
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Artık muhalif ve muvafık olarak, aynı siyasî
ve içtimaî zemin üzerinde siyasî bir çarpışmadan bahse imkân kalmamıştır. İttihat ve
Terakkinin daha sonra Milliyetçi ve Türkçü
bir doktrin ve aksiyon programı takibetmesi ise, Türk ve müslüman olmayan unsurları
muhalefet saflarına idhal etmiş ve iki cephe
arasında anlaşma ve uzlaşma imkânsızlaşmış, uçurum derinleşmiştir. Bu derinlik çarpışmanın sınırını tayin etmiştir.50
V) 1914 Seçimleri:
Meclisin feshini müteakip hemen yeni seçimlere gidilememiştir. O tarihte Balkan
harbi çıktığından, seçimleri yapmak mümkün olmamıştır. Bir irade-i seniye ile seçimler bir müddet geciktirilmiştir.51 Bu arada
Hürriyet ve itilaf fırkası aleyhine, İttihad ve
Terakkiye mensup subaylar “Babı Ali baskını” ismi verilen bir hükümet darbesi yapmışlar ve hükümete tekrar hâkim olmuşlardır.52 Bundan sonra “tek ve murakabesiz
bir partinin hâkimiyeti Devletin bünyesinde
şiddet ile kendisini göstermeğe başlamış
ve muayyen bir zümrenin diktatörlüğünün
meşruti bir idare maskesi altında milletden
gizlenilmesine çalışılmıştır”.53
Daha sonra iradei seniyede belirtilen münasip vaktin geldiğine inanılarak 1914 Nisanında seçimlere başlanmıştır.54 Seçimlere rakipsiz olarak İttihat ve Terakki partisi
girmiştir. Böylece, meclis, bütün âzası İttihatçı olarak 14 Mayıs 1914 de açılmıştır.55
Bu seçimlerde, İntihabı Meb’usan kanunu
ve 25 Eylül 1328 tarihli Kanunu Muvak-

kat tatbik edilmiştir.56 1912 de teşekkül
eden meclisin feshinden sonra ve teşekkül
edecek meclisin tasdikine sunulmak üzere
yapılan bu muvakkat kanunla askerî şahısların seçmen olamıyacağı kararlaştırılmıştı:
Kara ve Deniz ordusuna mensup subaylar ile küçük subaylar, jandarma ve askerî
rütbesi olan ve üniformalı bütün askerî
şahıslar askerlik hizmetinde bulundukları
müddetçe gerek birinci ve gerekse ikinci
seçmen olamazlar (m. 1). Emekli subayların ve sair ihtiyat subayların seçim haklan
vardır (m. 2).
Seçimin hukukî özelliği bakımından söylenebilecek herhangi bir nokta yoktur. Yalnız
yukarıda işaret ettiğimiz kanun sebebi ile,
1914 seçimlerinin siyasî tarihimizde askerî
kişilerin rey vermediği ilk seçim olduğunu
söylemek yerinde olur.
1914 seçimleri ile teşekkül eden bu meclis
21 Şubat 1918 de Padişah tarafından feshedilmiştir.57
VI) 1919 Seçimleri:
Osmanlı imparatorluğunun 6. Meclisi
Meb’usanının seçimidir. Bu seçimlere girildiği sırada Osmanlı Devleti ve bilhassa İstanbul çok kritik bir durumda bulunmakta
idi.58 Daha önce kurulmuş olan Müdafaai
Hukuk teşkilâtı varlığını hissettirmekte,
hatta İstanbul hükümetini endişeye sevketmektedir. Çünkü bu teşkilâtın samimî
bir istiklâl hareketi mi yoksa ittihatçı ruhunun yeniden canlanması mı olduğu

50
51
52
53
54
55
56
57

TUNAYA T. Z., s. Siy. s. 188-189. Bu seçimler için bkz. KOÇU R. E. Tar. say. 5. s. 183.
Düstur, 2. ter. c. 6. s. 698.
OKANDAN R. G., s. 389. Baskın 23 Ocak 1913 de olmuştur. TUNAYA T. Z., Hür. s. 90.
OKANDAN R. G., s. 390.
TUNAYA T. Z., Hür. s.
İbid., s. 91.
Takvimi Vekayi 27 Eylül 1328.
OKANDAN R. G., s. 407-408. TUNAYA T. Z., Hür. 93. Fesih kararını bildiren İradei Seniye için bkz. Düstur 2. ter. c XI. s. 72. Bu seçimler için
bkz. KOÇU R. E., Tar. s. 6. s. 256.
58 TUNAYA T. Z., Osm. s. 374.
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bilinmemektedir.59 Sadrazam Dâmad
Ferit Paşa ve Hürriyet ve itilâf fırkası,
bütün şubeleri ve peyk cemiyetleri ve
partilerle birlikte seçime katılmakta mütereddittirler. Fakat Anadolunun Müdafaai Hukuk teşkilâtı ile kaplı olduğu anlaşılınca seçime girmemiş ve şubelerine
gönderdiği tamimde durumu bildirmiştir.60 Bu sebeple, seçime yalnız Müdafaai
Hukuk teşkilâtı ve bazı teşekküller katılmışlardır. Teceddüt Fırkası, Osmanlı Mesaî Fırkası, Millî Türk Fırkaları bunlardan
bazılarıdır. Diğer tarafdan bu seçimler sırasında yurdumuzun bazı bölgeleri düşman işgali altında idi. 15 Mayıs 1919 danberi işgal altında bulunan İzmir’in yalnız
Kuşadası ile Ödemiş’in iki nahiyesi (Yaylanbolu ve Kehlâs) işgal edilmemişti. İşgal
altında bulunan yerlerde seçim yapılmak
istenmişse de Yunanlılar buna mâni
olmuşlardır. Bu sebeple seçim, yalnız
işgal edilmeyen yerlerde yapılmıştır. Buna
benzer bir durum Adana için de olmuştur.
Anlaşmaya aykırı olarak Adana’nın
işgali üzerine, orada da seçime mâni
olunmuştur. Bu durumda İstanbuldaki
Adanalılar toplanmış ve gizli reyle yirmi
iki seçmen seçmişlerdir. Bunlar da Merkez sancağı, Cebeli, Bereket, Mersin ve
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Kazan sancakları için 4 meb’us seçerek
seçim evrakını Meb’usan Reisliğine göndermişlerdir. İzmir’in durumu meb’uslar
tarafından alkışlarla, Adana’nın durumu
ise gizli bir celsede kabul edilmiştir.61
Seçimi ezici bir çoğunlukla Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti kazanmıştır.62 Böylelikle teşekkül eden meclis 12
Ocak 1920 de açılmıştır.63 Fakat bu meclisin ömrü uzun olmamış 16 Mart 1920 de
işgal kuvvetleri tarafından, İstanbul işgal
ve Meb’usan Meclisi basılmıştır. Meb’usların bir kısmı tevkif ve ertesi gün Malta adasına gönderilmişlerdir. 18 Mart tarihinde64
toplanan bir kısım meb’uslar olayı Anayasa
ve insan haklarına aykırı bularak protesto
etmişler ve ittifakla toplantılarına son vermişlerdir. Durum Âyana bildirilince, Âyan
bunu hukukî bulmamış ve lüzumsuz bir karar olduğunu söylemiştir. 5 Nisan 1920 tarihli bir toplantıda da “müzakere edilecek
bir şey olmadığını” söyleyerek dağılmıştır
ve bir daha da toplanmamıştır.65 Meb’usan
Meclisi ise Anayasanın hükümleri dairesinde66 4 ay zarfında yeniden seçim yapılarak
toplanmak üzere zarurî sebeplerden dolayı
feshedilmiştir. (11 Nisan 1336).”67

İbid., s. 374
İbid., s. 374
İbid., s. 377.
Bunun yanında Millî Türk, Osmanlı Mesai Fırkası, Osmanlı çiftçiler derneği, Teceddüt ve Milli Türk fıkralarının da adayları kazanmıştır, İbid., s. 376.
İbid., s. 377.
İbid., s. 387-388. TUNAYA T. Z., Hür. s. 95. Buna Mukabil OKANDAN R. G. (s. 416) ve SÜLEYMAN KANİ 17 Mart demektedirler.
TUNAYA T. Z., Osm. S. 387-388.
OKANDAN R. G., S. 416 da 134 nolu dipnotu.
UNAYA T. Z., Hür. İl. a.g.e., s. 95, OSM. T.B.M.M. S: 390: Bu seçimler için ayrıca bkz. KOÇU R. E., a.g.e. Tarih Dünyası. Yıl: 1. Sayı: 6. S. 757.
Fesih tasarrufunu ihtiva eden bu irade-i seniye’yi, son Osmanlı Meb’usan Meclisi ile ve seçimlerle ilgisi dolayısiyle, ehemmiyetine binaen,
buraya alıyoruz.
Meclis-i Mebûsan Feshi hakkında
İrade-i Seniye
Muhammed Vahidüddin
Esbab-ı zaruriye-i siyasiyeden nâşi Meclis-i Meb’usanın feshi ibtida etmesine ve Kanunu Esasimizin muaddel yedinci maddesinin fıkra-i
mahsusası mucibince ledel iktiza Hey’eti Mebusanın feshi hukuki şahanemiz cümlesinden bulunmasına binaen Meclis-i mezkûrun ber
mucib kanun dört ay zarfında yeniden bil-intihab içtima etmek üzere bugünden itibaren ber mucibi kanun feshini irade eylerim.
11 Nisan 1336
Sadrazam Dâmad Ferid
(Takvimi vekayi 23 Receb 1338/13 Nisan 1336 Nu: 3862)
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1908 Yılında İkinci Meşrutiyet’in İlanında,
Matbaa-i Askeriye Müdürü Ahmet Ziya Akbulut Tarafından Yapılan ve
1923 Seçimlerinde Tekrar Kullanılan Seçim Sandığı
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Seçimin dayandığı hukukî vesikalar:

Seçimler için Livalar esas alınacaktır.

Bu seçimde tatbik edilen vesikalarda esas
itibarile herhangi bir değişiklik yoktur. Yani
İntihab-ı Meb’usan Kanunu ve subayların
seçmen olamayacaklarını bildiren kanun ve
diğer mevzuat tatbik edilmiştir. Bunlara ek
olarak “1919 senesi Meb’usan İntihabına
mahsus Kararname”68 neşrolunmuştur. 9
maddelik olan bu kararname bakımından
bir yenilik getirmediğinden üzerinde durmuyoruz.

Tebliğin 6. maddesine göre, “Her fırka, zümre ve cemiyet tarafından namzet
gösterilmesi caiz olduğu gibi, her ferdin de
bu mücahede-i mukayeseye fiilen iştiraki
için müstakillen namzetliğini istediği mahalde ilâna hakkı vardır.”

Seçim olarak herhangi bir değişiklik yoktur.
İşgal altında bulunan bir vatanda bir seçim
olması bakımından arzettiği hususiyeti ise
biraz evvel gösterdik.69
VII) 1920 Seçimleri:
Türk siyasî tarihinde yer alan 1336 (1920)
tarihli seçimleri izah etmeden önce bir
kaç söz söylemek ihtiyacı vardır. Bir defa
1920 seçimleri normal bir parlamento seçim değildir. Yani evvelden kurulmuş bulunan bir Meclise üye seçmek için yapılmış
bir seçim değildir. Çünkü ortada hukuken
hattâ fiilen bir Meclis yoktur. Meclis-i Meb’usan feshedilmiştir. Ayan Meclisi de toplantılarını tehir etmiştir. Bu vaziyette iken
“Hey’eti Temsiliye namına MUSTAFA KEMAL” imzalı “İntihab Hakkında Tebliğ” (19
Mart 1920) yayınlanmış ve seçimler buna
göre yapılmıştır.70 Tebliğ gereğince Milletin istiklâlini ve Devletin kurtuluşunu temin etmek için olağanüstü yetkileri olan
bir Meclis Ankara’da toplanacaktır. Bunun
için bir seçim yapılacaktır. Meclise gelecek
Meb’uslar hakkında İntihab-ı Meb’usan kanununun istediği şartlar aranacaktır.
68
69
70
71
72

Reyler gizli olacak ve fakat sayılması açık
yapılacaktır.
Seçimler mutlak çoğunluk sistemine göre
yapılacaktır. Bilindiği gibi bu tarihe kadar tatbik edilen sistem basit çoğunluk sistemi idi.
Kolordu kumandanlarına, vilâyetlere, müstakil livalara tebliğ olunan bu vesikada seçimin en geç 15 gün içinde bitirilip meb’usların Ankara’ya gönderilmesi isteniyordu.
Tebliğde ayrıca, dağılmış olan Meclis-i
Meb’usan üyelerinden Ankara’ya gelebileceklerin Meclise alınacağı kaydedilmekte idi.
Seçimlere derhal başlanmış ve 232 Meb’us
seçilmişti. Bu onlara sonradan gelen 92 ve
biri Yunanistan’dan olmak üzere Malta’dan
gelen 14 Meb’us da katılmış böylelikle 337
kişiden teşekkül eden Meclis71 23 Nisan
1920 Cuma günü ilk toplantısını yapmıştır.72
Seçimde tatbik edilen vesikalar:
Bu seçimde tatbik edilen hukukî vesika
“İntihab-ı Meb’usan Kanunu” Hey’eti Temsiliye namına neşredilen 19 Mart 1920 tarihli Tebliğdir.
Seçimlerin Hukukî Özellikleri:
Seçimlerde esas itibarı ile İntihab-ı
Meb’usan Kanunu tatbik edildiği için bu

KARAKOÇ S., s. 97 Takvimi Vekayi 9 ekim 1335 nu: 3667.
Bu seçimler ile ilgili noktalar için bkz. TUNAYA T. Z. Osm.
Metin için Bkz. Nutuk. Gazi Mustafa Kemal tarafından. Ankara 1943 baskısı. C 1, s. 301-302.
TUNAYA T. Z., Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kuruluşu ve siyasi karakteri. İ.H.F.M., C. 23, s. 3-4, Sah. (227 - 247) 230.
TUNAYA T. Z., T.B.M.M. s. 229.
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kanunun taşıdığı bütün özellikler bu seçimde de var demektir. Yalnız kaydedilmesi
gereken nokta, 19 Mart 1920 tarihli tebliğin 8. maddesinde, biraz evvel belirttiğimiz
“Ekseriyeti mutlaka” tâbirinin geçtiğidir.
Daha evvelki seçimlerde, mevzuatda açık
bir kayıt bulunmadığını, mevcut kayıtlarımızdan çıkardığım neticeye73 göre basit
çoğunluğun tatbik edildiğini söylemenin
mümkün olduğunu belirtmiştik. Burada ise
mutlak ekseriyet (çoğunluk) tâbiri geçiyor.
Sonra, tebliğde “İntihab reyi hafi (gizli rey)
ve ekseriyeti mutlaka” dediğine göre hem
ikinci seçmenlerin hem de meb’usların seçiminde mutlak ekseriyet tatbik edilecek
demektir.74
Nihayet şunu da söylemek gerekir ki tebliğ gerek partilerin aday göstermelerini ve
gerekse fertlerin bağımsız olarak seçilmek
için müracaat edebileceklerini mümkün
kılmıştır.
Kurulan Meclisin Hukukî mahiyetine gelince; bu meclis olağanüstü yetkileri haiz
olan bir meclistir. Seçim hakkında neşredilen 19 Mart 1920 tarihli tebliğde şöyle
denilmektedir: “Şu halde, makarrı Devletin
masuniyetini, Milletin istiklâlini ve Devletin
tahlisini temin edecek tedabiri teemül ve
tatbik etmek üzere Millet tarafından selâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir meclisin Ankara’ya daveti zaruri görülmüştür.” Görülüyor
ki Millet ve Devlet bir tehlike içindedir. Bu
tehlikeden kurtulmak, Milletin bağımsızlığı
73
74

ve Devletin Kurtuluş çarelerini düşünecek
ve tatbik edecek bir Meclise ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç zaruret derecesindedir. Çünkü acil tedbirlerin alınması ve bunun derhal tatbiki gerekmektedir. Bütün
bunları yapacak bir meclisin de “olağanüstü yetkileri” olması gayet tabiîdir. Hattâ
denilebilir ki “T.B.M.M. nin müzakerelerinde ileri sürülmüş olan fikirler, kabul ettiği
mevzuat ve bizatihi meclis adına muayyen sebeplerle yayınlanan beyannameler
gibi vesikalardan çıkarılan sonuçlara göre
T.B.M.M. ni bir İHTİLÂL organı olarak ilân
etmiştir”.75 Teşekkül eden bu Meclisi diğer
bir yönden fiilî bir KURUCU MECLİS olarak görebiliriz. Çünkü vazifesi yeni Türk
Devletinin esaslarını hazırlamaktı”.76
T.B.M.M. geçen paragrafta anlatmağa çalıştığımız şekilde seçilen âzalarla İstanbul
Meclis-i Meb’usanından iltihak eden âzalardan kurulduktan sonra, bu husus 23 Nisan 1920 Tarihlî bir Hey’eti Umumiyye kararı ile tevsik edilmiştir.77 Bu karardan sonra
çalışmaya başlayan T.B.M.M. bir çok faaliyetler yapmıştır. Bu arada 5 Eylül 1336 tarihli ve 18 sayılı Nisab-ı Müzakere kanunu78
ve 20 OCAK 1337/1921 tarih ve 85 numaralı Teşkilât-ı Esasiye Kanunu79 mühimdir.
Bu anayasada konumuzla ilgili hükümlere raslamak kabildir. Meselâ 4. maddeye
göre “B.M.M. vilâyetler halkınca müntehap
(seçilmiş) âzadan mürekkeptir.” 5. maddesi ise şöyle demektedir: “B.M.M. nin

Bkz. s. 12.
Bu şekilde düşünülecek olursa gerek ikinci seçmenler ve gerekse Meb’usların teker teker seçildiği anlaşılır. Çünkü bir tam sayıda, ancak bir
tek mutlak çoğunluk bulunur.

75 TUNAYA T. Z., TBMM Kuz. ve Siy. a.g.e: s: 238-239.
76 KUBALI H. N., a.g.e., s. 142. Prof. BAŞGİL bu meclisi “Bir kurucular meclisi ve bir istiklâl mücadelesi hareketlerinin sevk ve idare merkezi”
olarak göstermektedir, a.g.e. s. 110.
77 Düstur, 3. ter. c I, s. I.
78 Düstur, 3. ter. c. I. s. 57. Bu kanunun 5. maddesi her seçim çevresinden 5 aza seçildiğine nazaran, bunun yarısından bir fazlasının Nisab-ı
müzakere olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 2. maddeye de bakılabilir. 13 Eylül 1336 tarihli Vekiller hey’eti programının 9. maddesi “B.M.M.
vilâyetler halkınca reyi âm ile müntehap azadan mürekkeptir.” demektedir. Bu da seçim hukuku ile ilgili bir hükümdür. Yine aynı programın
her elli bin nüfus için bir azanın seçileceği, seçimlerin iki sende bir olacağını bildiren 10 ve 11. maddelerinde hükümler olduğu gibi 12. ve 13.
maddelerde de konumuzla ilgili hükümlere raslamak mümkündür.
79 Metin için bkz. Düstur., 3. ter. c I, s. 196-199.
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intihabı iki senede bir icra olunur. İntihap
olunan âzanın âzalık müddeti iki seneden
ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak
caizdir. Sabık hey’et lahik hey’etin içtimaına
kadar vazifeye devam eder (Eski meclis
yeni meclisin toplantısına kadar vazifeye
devam eder). Yeni intihap icrasına imkân
görülmediği takdirde içtima devresinin
yalnız bir sene temdidi (uzatılması) câizdir.
B.M.M. âzasının herbiri kendini intihap
eden vilâyetin ayrıca vekili olmayıp umum
milletin vekilidir.” Aynı kanunun 6. maddesi
ise “B.M.M. nin hey’eti umumiyesi teşrinsani (Kasım) ihtidasında (başında) davetsiz
içtima eder.” demektedir. Bu maddelerden
anladığımıza göre, yeni Anayasamıza göre
seçim 2 senede bir olacaktır. Ancak olağanüstü hallerde bunun uzatılması mümkündür ve Meclis Kasım ayı başında kendiliğinden toplanacaktır. Anayasada bunlardan
ayrı olarak konumuza ışık tutacak bir hüküm yoktur. Meselâ seçmenlik şartları
veya seçilme şartlarından bahsetmemektedir. Sadece 4, 5 ve 6. maddeler konumuzu ilgilendiren hükümler ihtiva etmektedirler. Fakat aynı Anayasanın “madde-i
münferide” si adı geçen 4, 5 ve 6. maddelerin ancak B.M.M. âza tam sayısının üçte
ikisi tarafından karar verildiği takdirde tatbik edileceğini bildirmektedir. Çünkü aynı
maddeye göre, kurulmuş olan B.M.M. 5
Eylül 1336 tarihli Nisab-ı Müzakere kanununun 1. maddesinde gösterilen gayeninki, Hilâfet ve Saltanatın, vatan ve milletin
istihlâs (kurtuluş) ve istiklâlidir. Elde edilmesine kadar müstemirren (devamlı) toplanacaktır. T.B.M.M. devamlı toplanacağı
için de zaten Anayasanın adı geçen maddelerini tatbik edip seçime gidilemiyecektir. O sebeple bu maddeler şimdilik tatbik
edilmeyecektir. Bu duruma göre 4. 5. ve 6
80
81
82

ncı maddeler bir nevi “ölü maddeler” halinde kalmaktadır. Çünkü Anayasa “Madde-i
münferide” ye göre neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği halde bu maddeler
hukuken yürürlüğe girmemektedir.
I. 1923 Seçimleri:
Birinci B.M.M. daha sonra Saltanatı İlga
etmiş (1922) 1 Nisan 1339 (1923) da da
1921 Anayasasının yukarıda bahsettiğimiz
“Münferit madde” sinin ilgasına ve seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir.80 Bu
karar 120 âzanın imzaladığı bir takrirle ve
bir kanun teklifi halinde 1 Nisan 1923 de
B.M.M. ne getirilmiştir. Teklif ittifakla kabul edilmiş, bu suretle birinci B.M.M. sona
ermiştir. Daha sonra 3 Nisan’da konumuzla
ilgili olmak üzere 320 numaralı ve İntihab-ı
Meb’usan kanunu’nu değiştiren kanun kabul edilmiştir. Bundan sonra da seçimlere
gidilmiştir.81
Seçimin dayandığı vesikalar: Bu seçimde esas itibarı ile 1877 tarihli İntihab-ı
Meb’usan kanunu tatbik edilmiştir. Bundan ayrı olarak bir de biraz evvel işaret ettiğimiz 3 Nisan 1923 tarihli ve 320 sayılı
kanun vardır.82
Seçimin hukuki özellikleri: 1923 seçimlerinin Hukukî özellikleri iki noktada toplayabiliriz. Birincisi tatbik edilen sistem bakımından, ikincisi siyasî partiler bakımından.
1. Tatbik edilen sistem: 1923 seçimlerinde
İntihab-ı Meb’usan kanununun bazı maddelerini değiştiren 320 sayılı kanun bir takım
yenilikler getirmiştir. Bunlar ise şunlardır:
Her 20.000 erkek için bir meb’us seçilecektir, (madde 1.) 1876 Anayasamızın

Düstur. 3. Ter. C. 4. s. 15.
KARAKOÇ S., s. 99.
8 maddelik olan bu kanunun metni için Bkz. KARAKOÇ S., s. 102.
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65. maddesi, hatırlanacağı üzere, bunu
50.000 olarak kabul etmişti. Aynı hususu
intihabı meb’usan kanunu da bildirmekte
idi. 1923 tarihli kanun bu maddeyi ilga etmiştir. Nüfus 20.000 den az olsa yine bir
meb’us seçilecektir. Fazlası için 30.000’e
kadar 1, 50.000’e kadar 2, 70.000’e kadar
3, 90.000’e kadar 4 meb’us seçilecektir.
Bundan ziyadesi bu nisbet dahilinde arttırılacaktır. (Aynı madde).
2. 18 yaşını bitiren her erkek seçmenlik hakkını haizdir. (Madde 2.) İntihab-ı
Meb’usan Kanununun 5. 8. 11. ve 22. maddeleri bu suretle kaldırılmıştır.
3. Gerek 1. ve 2. seçmen ve gerekse meb’us olabilmek için vergi vermek şart değildir. (Madde 4.) Bu madde İntihab-ı
Meb’usan kanununun 11. maddesini değiştirmiş bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere,
bu madde birinci seçmen olabilme şartları
arasında “Devlete az ve çok vergi” vermeği gerekli görmekte idi. Bir çok tenkidlere
maruz kalan bu hüküm, böylece kaldırılmış
oldu. Bundan sonra herkes, diğer şartları
haiz olduktan sonra, vergi vermek mecburiyeti olmaksızın, 1. ve 2. seçmen olabildiği
gibi meb’us da olabilecektir.
4. Kanunun 6. maddesinde İntihab-ı
Meb’usan kanunu ile muhtelif tarihlerde
neşredilen diğer kanunlar ve Anayasanın
bu kanuna aykırı maddelerinin ortadan
kaldırıldığı belirtilmektedir.
II. Siyasî partiler bakımından
1923 seçimlerinde en önemli “Halk Fırkası”dır. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti, seçim propagandası halinde “9
Umde” lik program83 neşretmiş ve rey sandığı başına davet edilen vatandaş, bu prag83
84
85
86
87

ramı tasvip ettiği takdirde, “Müdafaai Hukuk” un “Halk Fırkası” na intikalini de kabul
etmiş olacağı bildirilmiştir. Cemiyet seçimi
kazanmış ve ikinci B.M.M. meb’usları Halk
Fırkası nizamnamesini müzakere ve kabul
etmişlerdir. 23 Ekim 1923 de Halk Fırkası ismini alan teşekkül 10 Kasım 1924 de
Fırka grubu Umumî Hey’etinde “Cumhuriyet Halk Fırkası” olarak isimlendirilmiştir.
1935 deki büyük kurultay bunu “Cumhuriyet Halk Partisi” olarak değiştirecektir.84

II . CUMHURİYET DEVRİNDE
SEÇİMLER
1- Birinci Cumhuriyet Devrindeki
Seçimler:
II. 1927 Seçimleri:
İkinci Büyük M. M. normal yasama devresi
sonunda seçimlere gitti. Bu seçimlerle 3.
Büyük Millet M. kurulmuştur. 2. B. M. M.
konumuz hakkında önemli olan bir takım
kanunlar yapmıştır ki bunların başında 29
Ekim 1923 tarihli Cumhuriyeti ilân eden
kanun85 ve 1924 tarihli Anayasamız gelmektedir.
Seçimde tatbik edilen vesikalar :
1. 2. B. M. M. kurulduktan sonra ilk olarak
29 Ekim 1923 tarihti bir kanunla Cumhuriyeti ilân etti. Daha sonra 19 Kânunevvel
1339/1923 tarih ve 385 numaralı bir kanunla İntihab-ı Meb’usan kanununu değiştirmiştir.86
2. 20 Nisan 1340/1924 tarihli Anayasa yapılmıştır.87

TUNAYA T. Z., Siy. s. 580.
Metni için bakınız TUNAYA T. Z., Siy. s. 559-560.
Düstur 3. Tertip C. 5 s. 398.
Düstur, 3. ter; c. 5; s. 502.
Anayasa metni için bkz. Rüstur; 3. ter. c; 5; s. 1019-1032. Prof. OKANDAN, 2. B.M.M. nin Anayasa yapma yetkisi olmadığı halde, kendisinde
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3. 16 Haziran 1927 tarih ve 1079 sayılı kanunla İntihab-ı Meb’usan kanununun ikinci
bir değişikliğe uğramıştır.88
4. Aynı yıl içinde, 5 gün sonra 1112 sayılı
kanunla üçüncü bir değişiklik yapılmıştır.89
5. Nihayet son olarak Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi M. KEMAL tarafından neşredilen
ve seçilecek adayları gösteren TEBLİG sayılabilir.90
Seçimin Hukukî Özellikleri:
Yukarıda sıraladığımız ve 1927 seçimlerinde tatbik edilen, konumuzla ilgili vesikalardan çıkardığımız sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
1. Seçimlerde gerek seçmen yaşı (18 yaş)
ve gerekse seçilmek için gerekli yaş (30
yaştır) değiştirilmemiş, aynı kalmıştır (1924
Anayasası madde 10 ve 11.)
2. Seçilebilmek için gerekli diğer şartlar
kısmen değiştirilmiştir. Şöyle ki;
Bir defa, yabancı resmi hizmetinde bulunanlar,
Ağır ceza (mücazatı terhibiyye) veya hırsızlık, sahtekârlık; dolandırıcılık, emniyeti
suiistimal, hileli iflâs cürümlerinden biri ile
mahkûm olanlar,
Mahcurlar,
Yabancı tabiiyet iddiasında bulunanlar,
Medenî haklardan iskat edilmiş olanlar,
Ve,
Türkçe okuyup - yazma bilmeyenler
meb’us seçilemezler (Anayasa Madde 12.)

Ayrıca yukarıda ismini bildirdiğimiz 385
numaralı kanunla ordu mensuplarının
namzetliklerini koymadan ordudan istifa etmeleri veya emekliliklerini istemeleri
şart koşulmuştu (madde...) Hatırlanacağı
üzere 1328/1913 tarihli bir kanunla ordu
mensuplarının birinci ve ikinci seçmen
olamayacakları belirtilmiş ve bu kanunu
ele alarak gerekli açıklamayı yapmıştık
(Sah.18-19). Şimdi söz konusu olan kanun
ise tamamlayıcı mahiyette olmak üzere
ordu mensuplarının meb’us dahi olamıyacaklarını bildirmektedir.
3. 31 Ağustos 1927 tarihli seçimlerde
Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından neşredilen, bazı isimleri ihtiva eden bir LİSTE
bulunmaktadır. Vilâyet halkına bir tezkere
ile bildirilen bu tebliğde, seçmenlere listede yer alan adayların seçilmesi istenmektedir.91
4. Bu seçimlerde başka rakip parti yoktu.
Neticede her tarafta C. H. F. kazandı.
III- 1931 seçimleri:
4. B.M. Meclisini kuran seçimdir. C. H. Fırkası 1927 seçimlerinden daha kuvvetli
olarak seçime girmiştir. 21 Nisan 1931 de
Gazi M. Kemal Cumhuriyet Halk Fırkası
programı ile birlikte namzet listelerini bildirdi. Namzetler arasında işçi ve çiftçi eskisinden fazla idi. Seçime iştirak da fazla
oldu. % 88. Seçimi C. Halk Fırkası ittifakla
kazandı. Seçim hukuku bakımından yeni
olarak kayda değer bir şey yoktur. Yalnız bu
seçimlerde tatbik edilen hukukî vesika
bakımından belirtilmesi gereken nokta, 9 Mart 1931 tarih ve 1760 sayılı kanunla İntihab-ı Meb’usan Kanununun 10.

Kurucu Meclis yerine koyarak bu Anayasayı yapmıştır, demektedir. “Milli Hâkimiyet ve Milli İrade mefhumlarının ve Kuvvetler birliği
sisteminin Esas Teşkilât Hukukumuza girişi” İ.H.F.M. c; sayı. s. (20-33) (28-29).

88 Düstur. 3. ter. c. 8. s. 1530.
89 Düstur 3. ter. c. 8. s. 1729.
90 31 Ağustos 1927 tarihli bu tebliğ için bkz. KOÇU R. R., a.g.m. Tarih Dünyası, yıl: I sayı: 6; s. 259.
91 1927 tarihli yapılan iki değişiklik önemli olmadığı için üzerinde durulmamıştır.
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maddesine bir madde eklendiğidir. Fakat
bu değişiklik önemli bir değişiklik olmadığından üzerinde durmuyoruz.92
IV- 1935 seçimleri:
Bu seçimlerle 5. B. M. M kurulmuştur. Bu
seçimler, seçim tarihimizde önemli bir değişikliğin başlangıcı olduğu için üzerinde
durulmaya değer. Bu seçimlerde, Türkiyede ilk defa rey ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde kadınlar ne rey verebiliyorlardı ve ne de seçilme
hakkını haiz idiler.
1935 seçimlerinde C.H.F. bir tebliğ neşretti. Listede her sınıf insan vardı: Memur, serbest meslek, rençber ve esnaf. Fakat aynı
zamanda 16 meb’usluk için boş yer bıraktı.
“Fakat seçmenlere bunların kimler olabileceğini ima etti. Pek tabiîdir ki ittifakla
C.H.F. kazandı.”93
Seçimde tatbik edilen Hukukî vesikalar:
1. 5 Kânunevvel (Aralık) 1934 tarih ve
2598 sayılı İntihab-ı Mebusan kanununun
bazı maddelerini değiştiren ve bir madde
ilâve eden kanun.94
2. 5 Kânunevvel (Aralık) 1934 tarih ve
2599 sayılı 1924 Anayasasının bazı maddelerini değiştiren kanun.95
3. 22 Kânunevvel (Aralık) 1934 tarih ve
2631 sayılı kanunlardır. 96
4. Birde bu seçimler için neşredilen tebliğ’i
sayabiliriz.
Şimdi bütün bunlardan çıkan sonuçları
şöyle sıralayabiliriz:

Seçimlerin Hukukî Özellikleri:
1. 40.000 kişi için bir meb’us seçilecektir
(2598 sayılı K. madde 1.). Burada dikkat
edilecek nokta, maddenin “erkek” tâbirini
kullanmadığıdır. Madde “……40.000 nüfusta bir...” meb’us seçileceğini belirtmektedir.
“Nüfus” kelimesi ise kadın - erkek bütün vatandaşları içine alan bir kelime olup “Zükûr”
ve “nefer” kelimeleri gibi yalnız erkek mânâsına gelmez. Demek ki, meb’us mikdarı, vatandaşlar kadın - erkek tefrik edilmeyerek,
sayılarına göre tesbit edilecektir.
2. 22 yaşını bitiren her Türk seçmen olabilecektir. Bu hususta kadın - erkek ayırımı
yoktur. İntihab-ı Meb’usan kanununun 5.
11. 16. 23 ve 58. maddelerindeki 18 yaş
kaydı 22 olarak değiştirilmiş ve bu maddelerdeki “Zükûr” kaydı kaldırılarak yerine
“Kadın - erkek” kaydı konmuştur. (2598
sayılı K. Madde 2., Anayasa Mad. 10).
3. 30 yaşını bitiren kadın - erkek her Türk
Meb’us seçilebilecektir. (Anayasa madde 11).
1935 seçimlerinin seçim hukuku bakımından olan özelliği bunlardan ibarettir. Bu
seçimlerle, biraz evvel de belirttiğimiz gibi,
kadınlar ilk defa siyasî seçimlere katılmışlardır. Bunun da anlamı “Seçimlerin Genelliği” prensibinin ilk defa tatbik edildiğidir.
1876 dan bu tarihe kadar olan seçimlere
yalnız erkekler katılırken, 1935 seçimleri
dahil bundan sonra kadınlar da seçimlere
katılmışlardır. C.H.P. nin kazandığı bu seçimlerde ilk defa gayri müslim vatandaşlar
B.M.M. de girmişlerdir. Meclisde ayrıca 8
kadın Mebus vardı.97

92 Kanun metni için bkz. Düsur 3. ter. c. 12. s. 176.
93 KOÇU R. E., Tarih Dünyası, a.g.m. yıl: I, sayı: 7. s. 300.
94 Düstur 3. ter. c. 16. s. 35.
95 Düstur 3. ter. c. 16. s. 36.
96 Düstur 3. ter. c 16. s. 98.
97 KOÇU R. E., Tarih Dünyası, a.g.m. Yıl: 1 Sayı: 7. s. 300 - 2631 sayılı Kanun konumuz bakımından önemli bir değişiklik getirilmediğinden
üzerinde durmadık.
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V- 1939 Seçimleri:
Bu seçim 6. B. M. Meclisinin kuruluşunu
sağlayan seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi mebus seçilme hakkını haiz olup da
müstakil olarak adaylığı koymak isteyenlerin partiye müracaat etmelerini bildirdi. Bu
suretle C.H.P. si bağımsız vatandaşların seçimlere girmesine nazarî olarak müsaade
etmiş oldu. Seçim 26.3.1939 da oldu. Her
tarafta C.H.P. kazandı. 423 mebus seçildi.
Bunlardan 13 tanesi kadın mebustu. Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü seçildi. Hükümeti Refik Saydam kurdu.98
Seçimde tatbik edilen vesikalar ve seçimin
özelliği bakımından herhangi bir değişiklik
yoktur.
VI- 1943 Seçimleri:
6. B.M.M. 14 Ocak 1943 de 301 oyla seçimin yenilenmesine karar vermiş ve seçim
hazırlıklarına başlamıştır. Bu seçimde C.H.P.
ile defa olarak 458 milletvekilliği için 530
aday göstermiştir. Yani esas miktarından
fazla gösteriyordu ki, vatandaş adaylar arasında bir tefrik yapabilme imkânına sahip
olsun. Bu tarihe kadar, hep seçilecek mebus
sayısı kadar aday göstermekteydi. Bazı şehirlerde fazla. Meselâ İstanbulda, çıkaracağı
milletvekili sayısının 2 misli aday gösterildi.
Cumhurbaşkanlığına yine İ. İnönü seçildi.
Hükümeti Şükrü Saraçoğlu kurdu.99
Seçimin dayandığı hukukî vesikalar:
Bu seçimlerde 14 Kânunevvel (Aralık)
1942 tarih ve 4320 sayılı seçim kanunu
tatbik edilmiştir.100
Bu kanun 54. maddesi ile İntihab-ı
Meb’usan kanunu ile zeyl ve tadillerini ihtiva
eden 320, 385, 1079, 1760, 2598 ve 2631

sayılı kanunları yürürlükten kaldırmıştır.
Bunla Osmanlı Devrinden kalma ve birçok
tadiller geçiren ve ilâveler yapılan seçim kanunu kaldırılıyor, yerine bir kanun yerleştiriliyordu.
Hemen söyliyelim ki, yeni seçim kanunu sistem bakımından bir yenilik getirmiş değildir.
1. Yine her 40.000 kadın ve erkek için bir
mebus seçilmektedir. 5 (mad. 2.).
2. Seçmen olabilmek için gerekli yaş 22,
seçilmek için ise 30 dur. (madde 7 ve 10.)
3. Subaylar seçemezler ve seçilemezler
(Madde 8 ve 11/a).
4. Seçim iki derecelidir, (madde 18.).
Yalnız derli - toplu bir hukukî vesika olmak
bakımından kayda değer. Seçim işlerini dağınık bir takım hususi kanunlardan kurtarmış, tek bir kanuna bağlamıştır.
Bu devirde Cumhurreisi İ. İnönü’nün çok
partili rejime geçileceğini söylemesinden
sonra, tanınmış iş adamlarından Nuri Demirağ tarafından “Millî Kalkınma Partisi” kuruldu.101 Bilâhare C.H.P. ileri gelenlerinden
Celâl Bayar partiden ve mebusluktan istifa
etti. Diğer istifa edenler onun etrafında toplanarak “Demokrat Parti” yi kurdular.102
VII- 1946 Seçimleri: 21 Temmuz 1946
da yapılan bu seçim sekizinci T.B.M.M. ni
meydana getiren seçimdir. Aynı zamanda
tek dereceli olarak yapılan ilk seçimimizdir. Seçimlerde D.P. kuvvetli bir muhalefet
olarak girdi. Seçim hazırlığı çok hareketli
oldu. Ağır münakaşalar ve döğüşler hattâ
kanlı hâdiseler vukua geldi. Muhalefet, iktidarı baskı yapmakla, bir terör havası yaratmakla, ısrarla itham etti. Mareşal Fevzi

98 KOÇU R. E., a.g.m. s. 301.
99 KOÇU R. E., a.g.m. s. 301.
100 Düstur 3. ter. c 24. s. 105.
101 KOÇU R. E., a.g.m. s. 301. 7 Ocak 1946 da kurulan bu parti için bkz. TUNAYA T. Z., Türkiyede siy. Par ... a.g.e. s. 646 ve müt.
102 18 Temmuz 1945 de kurulan bu Parti için bkz. TUNAYA T. Z., aynı eser s. 638 ve müt.
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Çakmak İstanbuldan D.P. adayı olarak seçime girdi. Neticede C.H.P. 396, D.P. 62
mebus kazandı. D.P. seçimin dürüst yapılmadığını iddia ederek vesikalar neşretti.103
Seçimlerde tatbik edilen vesikalar:
Bu seçimlerde 5 Haziran 1946 tarih ve
4918 sayılı “Milletvekilleri seçimi kanunu”104 tatbik edilmiştir.
Seçimlerin hukukî özellikleri:
Yukarıda ismi geçen kanun memleketimizde ilk defa tek dereceli seçimin uygulanmasını sağlamıştır. Bu tarihe kadar seçimler hep iki dereceli olarak yapıldı. Yani 1.
derecedeki seçmenler doğrudan doğruya
milletvekilleri namzetlerine değil, onları
bir seçimle seçecek olan 2. seçmenlere rey
vermekte idiler. Bu tarihten sonra ise vatandaşlar reylerini doğrudan doğruya milletvekilleri namzetlerine verebileceklerdir.
Bu tarihte kabul edilen tek dereceli seçim
1946 dan beri Türkiyede tatbik edilmektedir. Bu kanunun çeşitli maddelerinde, seçmenlerin doğrudan doğruya milletvekillerine rey vereceğine dair hükümler vardır.
(Meselâ madde 24.).
21 Temmuz 1946 da yapılan seçimlere
C.H.P. karşısına Demokrat Parti ve Millî
Kalkınma Partisi girdi. Millî Kalkınma Partisi bir netice alamadı.105
VIII- 1950 Seçimleri:
Bu seçimler bizde ilk defa serbest seçimlerin yapıldığı ve iktidarın diğer bir partiye
geçtiği seçimdir. Bu tarihe kadar iktidarda
kalan C.H.P. yerine D.P. ne devretmiştir.
Bu seçimlere iştirak % 80,6 olmuş, verilen
103
104
105
106
107
108

reylerin % 54,91’ni alan D.P. 416 milletvekili kazanmış, C.H.P. ise verilen reylerin
% 41,05 ni almış milletvekilliklerinden de
67 milletvekili kazanmıştır. Geriye kalan
bir milletvekilini de C.M.P. çıkarmıştır. Sair
partiler ve Bağımsızların çıkardıkları milletvekili sayısı ise 3’tür.
Dünya tarihinde ilk defa olarak otokratik
bir rejim serbest seçimler neticesinde son
bulmuştur. Devlette bütün fiziki kuvveti
kayıtsız ve şartsız elinde bulunduran C.H.P.
Lideri İ. İnönü serbest seçimler sonunda
çoğunluğu elde eden D.P. ye iktidarı devretmiş ve böylece başlangıçtan beri kökü
Tanzimata ve hattâ Sened-i İttifak’a uzanan politika gerçekleşmiş,106 1924 Anayasasının tatbikatta kıymet ifade edebildiği,
parlamenter Cumhuriyetin bizde de bir realite olduğu görülmüştür107 ve “Demokrasi
Şeklen Gerçekleşmiştir”.108
Seçimler 1950 senesine kadar daima
C.H.P. nin nüfuzu altında cereyan etmiş ve
1946 seçimi müstesna, umumiyetle tek
namzet karşısında kalan seçmen ve umumî
efkâr tarafından lâkaydi ile karşılanmış, bu
itibarla uzun müddet terbiyevi bir fonksiyona sahip olamamıştır.
Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin bizzat
hâkim olduğu genel ve ara seçimlerde fazla namzet göstererek seçmene muayyen
bir tercih hakkı vermesi, bazen hiç namzet
göstermeyerek seçmeni tamamen serbest
bırakması gibi teşebbüsler vatandaşın seçmenlik sıfatı ve seçimlerin alâka çekici bir
hâdise addolunması bakımından hazırlayıcı
bir âmil olmuştur. Bu alâka iktidarın sahibini
tamamen değiştiren ve muhtelif müellifler
tarafından “Beyaz İhtilâl” veya “Heyelân”

KOÇU R. E., a.g.m. s. 302.
Düstur 3. ter. C. 27. s. 1243. Bu kanun hakkında ayrıca bkz. BAŞGİL A. F., Seçim sistemimizin kıymeti ve eksikleri. 1948 İstanbul.
TUNAYA T. Z., Türkiyede Siy. Par... a.g.e. s. 640.
ALDIKAÇTI S., 1961 Anayasası. Sapoğrafik notlar. 1962 s. 3.
OKANDA R. G., Umumî Amme Hukuku. 1959 İstanbul s. 613.
ALDIKAÇTI O., Anayasa Hukukumuzdaki son gelişmeler. 1963. İst. s. 35.

354 | 355

olarak isimlendirilen 1950 genel seçimlerinde azamî yakın tarihimizde rastlanmadık
haddine ulaşmıştır.109
Seçimde tatbik edilen vesikalar:
1950 Seçimlerinde 16.2.1950 tarih ve 5545
sayılı “Milletvekili seçimi kanunu” tatbik
edilmiştir.110 Bu kanun, 46. maddesi ile 4918
ve 5258111 sayılı seçim kanunlarını yürürlükten kaldırmıştır.
Seçimin Hukukî Özellikleri:
Hemen şunu söyleyelim ki, 1950 tarihli Seçim Kanunu sistem olarak bir yenilik getirmiş değildir. Yani kendisinden evvelki seçim
kanunlarının getirdiği yeniliklere (Meselâ seçim hakkının kadınlara da teşmili, tek dereceli seçim v.s.) benzer bir yenilik ihtiva etmez.
Şüphesiz aralarında bazı farklar vardır. Fakat
bunlar daha ziyade teknik işleri düzenleyen
hükümlerdir. O sebeple seçimlerde, sistem
olarak; bir değişiklik yoktur.
Bu seçimlerin asıl özelliği, yapılış tarzındadır: 1950 seçimleri dürüst ve baskısız
bir şekilde yapılmıştı.112 Bu durumu çok
partili rejime geçiş neticesi demokratik
hayatta kaydettiğimiz ilerlemenin bir neticesi olarak görmek mümkün olduğu gibi,
1950 tarihli seçim kanununun hükümlerinde aramak mümkündür.113 1950 genel
seçimi, “Milletvekillerinin tam bir serbesti,
emniyet ve dürüstlük içinde intihab olun-

malarını temin edecek tarzda cereyan
eylemiştir. Vatandaşlarını rey haklarının
baskı ve müdahaleden masun olarak kullanılması temin olunmuş ve amme hukuku
tarihimizde belki de ilk defa olmak üzere
yapılan bu tarzda bir seçim sonunda, Cumhuriyet devrinin başındanberi iktidarda
kaldığı müddet zarfında büyük inkılâpların,
önemli reformların yapılmasını ve bunların
yaşatılmasını temin eyleyen siyasî partinin
iktidardan uzaklaşması gibi bir netice kendisini göstermiştir.114
1950 Seçimleri, biraz evvel söylediğimiz
gibi Demokrat Parti kazanmıştır.
IX - 1954 Seçimleri:
1950 kurulan Meclis, normal müddetini
tamamlayınca seçimlere gidilmiştir.
Seçimlerde tatbik edilen vesika 1950 tarihli Seçim Kanunudur. Fakat bu kanun
17.2.1954 tarih ve 6272 sayılı kanunla115
bazı değişikliklere uğramıştır. Adı geçen
1950 tarihli kanunun 16. 19. 27. 117. 120.
122. 124. 125 ve 126. maddelerini değiştirmiş ve 3 muvakkat madde eklemiştir
(Madde 1.) Bu değişiklikler seçmen kütükleri, yüksek seçim kurulu ve seçim neticeleri ile ilgilidir. Sistem bakımından bir
yenilik getirmediğinden üzerinde fazla
durmayacağız.

109 TUNAYA T. Z., Türkiyede Siy. Par... a.ge. s. 542.
110 Düstur 3. Ter. C. 31. s. 847.
111 9 Temmuz 1948 tarihli iş bu kanun 4918 sayılı kanunu değiştiren ve buna bazı maddeler ekleyen; ilçe seçim kurulları ilgili bir kanun olup hiç
tatbik edilmediği için üzerinde daha önce durmadık.
112 Amme hukukumuz tarihinde belki de ilk defa olmak üzere teşrii intihabatın tam bir serbesti ve emniyet içinde yapabilmiş (OKANDAN R. G.,
Pozitif Amme Hukukumuzun gelişmesi bakımından Millî Mücadele Devri ve onu takip eyleyen merhale. Muammer Raşit Sevig’e Armağan.
İst. 1956 s. (123-143) 142.
113 21 (16 olacak) Şubat 1950 tarihli seçim kanunu, tek dereceli seçimi ve bu hususta ekseriyet usulünü kabul etmiş, intihabatın her türlü tesir
ve müdahaleden masun bir tarzda icrasını mümkün kılacak hükümler vazeylemiş, teşrii seçimler bir kazaî teminata bağlanmış” (OKANDAN
R. G., Millî Müc... a.g.m. 19 nolu dip notu.
114 OKANDAN R. G., Pozitif Amme Hukukumuzun gelişmesi bakımından 1945-1960 devrinin özellikleri 1. H. F.M. C. 29 s. (3-16) 6-7.
115 Düstur 3. ter. C. 35 s. 409.
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1954 seçimlerinin kayda değer bir özelliği
yoktur.
Bu seçimlerde oyların çoğunluğunu alan
D.P. 504 milletvekili ile iktidara gelmiş,
C.H.P. ise 31 milletvekilliği kazanarak muhalefette kalmıştır.
X- 1957 Seçimleri:
1954 de kurulan Meclis 11.9.1957 günkü
oturumunda 1924 Anayasasının 25. maddesine dayanarak seçimin yenilenmesine karar vermiştir. Böylelikle seçimler bir
sene öncesine alınmıştır. Bu seçimlere
muhalefet partileri, işbirliği yaparak girmek istemişlerdir, ilk olarak Hürriyet Partisi bilâhare C.M.P. ve C.H.P. işbirliğine ve
bu husustaki müzakerelere hazır olduklarını umumî efkâra açıklamışlardır. Üç
parti arasında bir yuvarlak masa toplantısı yapılmış ve neşredilen tebliğde işbirliği
üzerinde prensip anlaşmasına varıldığını
ve bundan böyle işbirliğinin tatbik şekilleri
hususunda müzakerelere devam edileceği
bildirilmiştir.
Biraz evvel bildirdiğimiz 7053 sayılı kanunla yapılan tadilât sebebiyle (bu tadilât
partilerin seçimlere müstakilen iştirak
etmesini istiyordu.)
Daha sonra bu fikir gerçekleşmemiş, muhalefet partileri seçime tek başlarına girmişlerdir. Seçime iştirak 1950 ve 1954 seçimlerine nisbeten az olmuştur. % 77,15.
Bilhassa İstanbul ve Ankara’da seçime
iştirak çok azdır. Neticede D.P. oyların %
47,91 ni alarak 424 milletvekili ile seçimi kazanmış, C.H.P. ise oyların % 41,03 nü

almış 178 milletvekili elde etmiştir. Muhalefet, bilhassa C.H.P. seçimlerin dürüst
yapılmadığını bilâkis baskı yapıllığını iddia etmiş ve bu hususta vesikalar neşretmiştir.116
Seçimde tatbik edilen vesikalar:
1. 1950 seçim kanunu (değişiklikleri ile birlikte),
2. 7037 sayılı kanun.117 Bu kanun 9.9.1957
tarihli olup, ayrı bir seçim kanunu değildir.
1950 tarihli seçim kanununu değiştirmiştir.
3. 11.9.1957 tarih ve 7503 sayılı kanun.118
Bu kanun da ayrı bir seçim kanunu olmayıp, 1950 tarihli seçim kanununu değiştiren bir kanundur.
Seçimin Hukukî Özellikleri:
1957 seçimlerinin hukukî bakımdan arzettiği özellik, esas itibarı ile bir yenilik getirmemesi sebebiyle, daha evvelki seçimin
aynıdır. Sistem olarak bir yenilik yoktur.
Fakat bir nokta var ki, önemli olduğu için
üzerinde duracağız: 7053 sayılı kanunun
birinci maddesine göre “Siyasî Partilerin
genel merkezlerindeki yetkili organların da
bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevreleri için aday gösterebilirler. Şu kadar ki,
seçime iştirak eden siyasî partiler il veya
ilçe teşkilâtı kurdukları her seçim çevresinde müstakilen seçime iştirak etmek ve o
çevrenin seçeceği milletvekili sayısı kadar
aday göstermek mecburiyetindedirler.” Bu
maddenin önemi, partilerin birleşerek seçime katılmalarına mani olmasındadır. Bu
maddenin, bu sebeple, anti demokratik olduğu söylenmiştir.119 Bundan başka kayda
değer bir özellik yoktur.120

116 Bkz. Sahife 8-9 daki broşürler. Ayrıca bu seçimler hakkında bkz. ALDIKAÇTI O., “27 Ekim 1957 milletvekilleri Seçimi” İ.H.F.M. c. 24 Sayı. 1-4,
s. 13-25.
117 Düstur 3. ter. c 38 s. 1781.
118 Düstur 3. ter. c. 38 s. 1813.
119 “... ve 1957 de yapılan değişikliklerle seçim hürriyetini tahdit edici muhalefet partilerinin seçimlerde muvaffakiyet kazanabilmelerini önleyici
tedbirlerin alınması cihetine gidilmiştir.” (OKANDAN R. G., 1945 - 1960 devri... a.g.m. s. 15. ayrıca ALDIKAÇTI O., a.g.m. s. 16.)
120 7037 sayılı kanunla getirilen değişiklik, adaylık koyma, aday gösterme ve seçim kütükleri ile ilgili olup, önemli bir yenilik olmadığından
üzerinde durulmamıştır. Bu seçimler ve neticeleri S.B.F.D. c. 17. nu. 1. s. (203 - 219) 211.
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2- İkinci Cumhuriyet Devrinde Seçimler:

3. Bazı müellifler seçimlerle kurulan parlamentoya 2. Cumhuriyetin ilk parlamentosu ismini vermişlerdir.121 Ve böylece yeni bir
devreye girdiğimiz imâ edilmiştir.

siyet arzetmektedir. Birincisi, umumî bir
konu olmasıdır. 1. maddesine göre (özel
kanunlara göre yapılacak millet meclisi,
il genel meclisleri, belediye meclisleri,
muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyat heyetleri seçimlerinde bu kanun hükümleri
uygulanır.) Binaenaleyh hem millet meclisi ve hem de Cumhuriyet Senatosu seçimleri için umumî bir kanundur. Mamafih
2. maddesinde seçimlerin serbest, eşit,
tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılacağını, seçmenin oyunu kendisi kullanacağını, oyların gizli verilmesi gerektiğini
ve oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara
bağlanmasını açık olarak yapılacağını bildirmekle yine umumî bir hüküm koymuş
oluyor. Nihayet “Özel kanunlardaki çevre
ayırımları saklı kalmak şartiyle seçimlerde her il bir seçim çevresidir. (Madde 3)
hükmü de bu kanunun umumî bir kanun
olduğunu gösterir.

1961 seçimlerinde 3 ayrı seçim kanunu
tatbik edilmiştir. Bu kanunlar şöyle yapılmıştır. 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı
“Kurucu Meclis teklifi hakkında Kanun”
(R.G. 16/12/1960 tarih ve 10682 sayılı)
la bir Kurucu Meclis teşkil edilmiştir. Bu
meclisin amacı “Demokratik ve hukuk
devleti esaslarını gerçekleştirip teminat
altına alacak yeni anayasa ile seçim kanununu en kısa zamanda tamamlamak”
idi. Kurucu Meclis bu mevzudaki çalışmaları neticesinde 26 Nisan 1961 tarihinde “Seçimlerin Temel Hükümlerini
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”
unu122 kabul etmiştir. 298 sayılı olan bu
kanun mevzuumuz bakımından iki husu-

2. Hususiyeti ise 187. mad. si ile 5545 sayılı milletvekili seçimi kanunu ile onu tadil
eden 6272, 6438123 7037 ve 7053 sayılı
kanunları yürürlükten kaldırmasıdır. Kurucu Meclis bilâhare 24 Mayıs 1961 ve
304 sayılı “Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununu”124 kabul etmiştir. Nihayet 25 Mayıs 1961 tarih ve 306
sayılı “Milletvekili seçim kanunu” nu125
yapmakla da amacını gerçekleştirmiştir.
Bu kanunların getirdiği yenilik ve sahip
oldukları hususiyetleri ayrı bir kısımda
incelediğimizden burada üzerinde fazla
durmayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi, çoğunluk (Basit çoğunluk),

XI- 1961 Seçimi:
Bu seçimlerle Türk Siyasî ve Hukukî tarihi
yeni bir devreye girer. Bu ana kadarki siyasî
gelişme ve Anayasa hareketlerini anlatmadan sadece bu devrenin hususiyetlerini belirteceğiz. Şöyle ki:
1. Bu seçimler, 1961 tarihli Anayasamızın
kabul ettiği bir yeniliği, çift meclisi kurmak
için yapılmıştır. Vatandaşlar her meclis için
ayrı ayrı oy vermişlerdir.
2. Bu seçimlerle, memleketimizde ilk defa
nisbî temsil sistemi uygulanmıştır. Fakat
bu sistem yalnız millet meclisinin seçimi
için bahis konusu olmuştur.

121 Bkz.
122 19/11/1954 sayılı bu kanun 6423 sayılı kanunu değiştiren ve Vilâyet Meclisi seçimleri ile ilgili bir kanundur. (Düstur 3. tertip, c s.) Konumuzu
ilgilendirmediği için daha evvel üzerinde durmamıştık.
123 Bkz. R.G., 2/5/1961 – 10796. Değişiklik getiren kanunlar için bkz. 347 s. ve 16/8/1961 T. K. (R.G. 17/8/1961 - 10884), 356 s. ve 25/8/1961
t. K. (R.G. 29/8/1961 - 10893).
124 R.G. 30/5/1961 - 10815. Bu kanun tatbik edilmeden bir değişiklik geçirmiştir. (Bkz. 349 s. ve 16/8/191 t. K (R.G. 17/8/1961 - 10883).
125 R.G. 30/5/1961 - 10815. Bu kanun tatbik edilmeden değiştirilmiştir. Bkz. 348 s. ve 16/8/1961 t. K. (R.G. 17/8/1161 - 10883), ve 7/9/1961
t. K. (R.G. 9/9/1961 - 10902).
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milletvekili seçimi ise Nisbî temsil
(D’hondt) sistemine göre yapılmıştır. Bunun haricinde, seçimler yine tek dereceli,
umumî ve gizlidir.
Seçimler 15 Ekim 1961 Pazar günü olmuş
vatandaş büyük bir vekar ve olgunlukla reyini kullanmıştır. Seçim neticeleri şöyledir :
1. Cumhuriyet Senatosu:
Partinin Adı:

Aldığı oy:

Senatör:

A.P.

3.560.676

71

C.H.P.

3.734.285

36

Y.T.P.

1.401.637

27

C.K.M.P.

1.350.892

16

2. Millet Meclisi:
Partinin Adı:

Aldığı oy:

Milletvekili:

C.H.P.

3.724.752

173

A.P.		

3.527.435

158

C.K.M.P

1.415.390

54

Y.T.P.		

1.391.934

65

(Rakamlar R. Gazetenin 17.11.1961 tarih
ve 10960 sayılı nüshasından alınmıştır).
Teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 25.11.1961 Çarşamba günü ilk toplantısını yapmıştır.
XII- 1964 Seçimleri: 1961 Anayasamızın
73. maddesine göre, gerek genel oyla ve
gerekse Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
her iki yılda bir yenilenir (304 s. k. m. 4’de
bunu belirtmiştir. Burada yalnız seçimle
işbaşına gelen üyelerin yenilenmesinden
bahsedilecektir. Yenileme için ad çekilir. Ad
çekme, üyelerin seçiminden iki yıl sonra

yapılacak seçimlerle yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu seçimden iki yıl
önce yapılır (An. Geçici m. 10). Seçim tarihinin başlangıcı, ikinci yılın 30 Mart günüdür. Haziran ayının ilk Pazar günü oy verilir (304 s. K. m. 4). Bu hükümlerin icabını
yerine getirmek için, Cumhuriyet Senatosu
günkü birleşiminde A, B, C grupları (Bkz.
304 s. K. geçici m. 2 arasında Başkan tarafından ad çekilmiş126 neticede (C) grubu
çıktığı için bu gruba dahil illerde127 seçim
yapılmıştır.
Seçimde tatbik edilen hukukî vesika bakımından 1961 Senato seçimlerine nazaran
bir değişiklik görülür: 1961 Senato seçimlerinde 304 sayılı Kanun uygulandığı halde
1964 kısmî Senato seçimlerinde 447 sayılı
ve 17/4Ç1964 sayılı Kanun 128 uygulanmıştır. Bu kanun 1. maddesi 2 fıkrası ile 304
sayılı kanunun bazı maddelerini (1. 2. madde ile bu maddeye ek (1) sayılı liste, 6 ilâ 10,
12, 13/1.2 ve 3. fıkra, 14 ilâ 19. maddeler)
yürürlükten kaldırdığı gibi 1. madde 1. fıkrası ile de bazı maddelerini değiştirmiştir.
1964 kısmî Senato seçimlerinde kayda
değer husus, nisbî temsil sisteminin bu seçimde de tatbik edildiğidir. 447 sayılı Kanun 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1,32/1.2 ve 3. fıkra, 33 ilâ 41. madde
hükümlerinin C. Senatosu üyelerinin seçiminde de uygulanacağını söylediğinden,
nisbî temsil burada da kabul edilmiş demektir. Bu kanun, çıktığı sırada, muhalefet
tarafından iyi karşılanmamış, bu kanuna
karşı acı tenkitler ileri sürülmüştür.
Seçimler 7 Haziran 1964 Pazar günü yapılmıştır. Yani normal olarak yapılması gereken vakitten bir sene sonra yapılmış oldu.

126 Cumhuriyet.
127 Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, Isparta, Kars, Kütahya, Mardin,
Muş, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Van, Yozgat.
128 Bkz. “Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair Kanun “R. G. 22/4/1964 - II. 689. 304 s. K. değiştiren 238
s. ve 29/5/1963 t. K. da varsa da (R. G. 8/6/1963 - 11.423), büyük bir yenilik getirmediğinden üzerinde durmuyoruz.
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Buna da sebep, 1963 bütçesine seçim gideri olarak az tahsisat (25.000 lira) konmuş olmasıdır. Bazı hukukçular bu durumu
acı bir dille tenkit etmişlerdir.129

Meclisi seçimleri 4 yılda bir yapılır”. 1961
yılında yapılan Millet Meclisi seçimleri üzerinden 4 yıl geçmiş bulunduğundan Millet
Meclisi Genel Seçimleri yapılmıştır.

Seçimlerde bazı hâdiseler olmakla beraber
“hâdisesiz” geçmiş sayılır. Yüksek Seçim
Kurulu tarafından neşredilen karara göre
neticeler şöyledir:

Seçimde tatbik edilen hukukî vesika 306 s.
K. dur. Ayrıca daha önce çıkarılan iki kanun,
gerek 298 ve 304, gerekse 106 s. K. larda
değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerden
biri 533 s. ve 13/2/1965 t. “Seçimlerle ilgili Kanunların Bazı Hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun”la131 yapılmıştır.
İkincisi ise, 656 s. ve 14/7/1965 t. “Seçimlerle İlgili Kanunların Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı Hükümler eklenmesi hakkında Kanun”132 adını
taşımaktadır. Bu iki kanunla, bizde tatbik
edilen Nisbî Temsil Sistemine “Millî Bakiye
Usulü” getirilmiştir. Binaenaleyh Millî Baki-

Seçmen sayısı : 4.767.467
Oyunu Kullanan Seçmen Sayısı: 2.870.491
Geçerli oy sayısı: 2.852.192
Seçime katılma oranı: %60.21
Siyasi Partilerle bağımsız adayların aldıkları geçerli oy sayıları ile kazandıkları Senato
üyeliği sayısı toplamı ve aldıkları oyların geçerli oy sayısına oranı şöyledir:
Partinin adı

Aldığı geçerli oy sayısı

Senato üyeliği sayısı

Oran

Adalet Partisi

1.419.858

31

%49.78

C. Halk Partisi

1.173.892

19

%41.16

C.K.M. Partisi

85.375

-

%2.99

Yeni Türkiye Partisi

108.746

-

%3.81

Bağımsızlar

64.326

1

%2.26

2.852.197

51

100.000

TOPLAM

(Neticeler R.G. nin 23/Haziran 1964 ve
11.735 sayılı nüshasından alınmıştır).130
3- 1965 Seçimler:
10 Ekim 1965 günü yapılan bu seçimlerle Millet Meclisinin yeni üyeleri seçilmiştir.
Anayasanın 69/1. m. si gereğince “Millet

ye Usulünün tatbik edilmesi bu seçimlerin
bir hususiyetini teşkil etmektedir.
Seçimlere 6 Siyasî Parti (AP, CHP, CKMP,
MP, TİP ve YTP) katılmıştır. Partilerin seçim propaganda konuşmaları, sakin bir
şekilde devam ederken, oy verme gününe
birkaç gün kala birdenbire şiddetlenmiş-

129 Bkz. DURAN L., “Senato Seçimleri geciktirilemez” Milliyet, 22/4/1963. Gerçekten seçimler ancak bir kanunla geri bırakılabilir. Halbuki bu,
bir Bütçe tasarrufu ile yapılmıştır. İkincisi, geciktirme bir kanunla yapılsa bile An. 74. m. gereğince ancak “savaş sebebiyle” olabilir. Halbuki
bu tarihte Türkiye “savaş” durumunda değildir. 1963 Bütçesi Adalet Bakanlığı bölümü “Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin
seçim giderleri için bu bölüme 6.000.000 lira teklif edilmiş ise de T. C. Anayasasının 73 ve seçim Kanununun (304 s. K ) 4. maddesinin halen
bir teklif üzerine Komisyonların mütalâasına mebni değiştirilmesi ve bu seçimlerin 1964 yılında yapılması teemmül edildiğinde bu bölüme
1962 yılında konulan 25.000 lira ödeneğin aynen muhafazası düşünülmüştür” demektedir (s. III). Halbuki böyle bir teklif yapılmış, fakat
kabul edilmemiştir. Kat’î imiş gibi hareket edilmiş 6.000.000 er yerine 25.000 er konarak, kanun çıkmadığı halde sırf bütçeye az bir meblağ
kondu diye seçimler yapılamamıştır.
130 Partilerin illere göre aldıkları rey sayısı ve kazandıkları senatörlerin isimleri için aynı R.G. ye bakılabilir.
131 Bkz. R.G. 20/2/1965 – 11.934.
132 Bkz. 20/7/1965 - 12.053.
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tir. Bu şiddet, bilhassa AP ve CHP Genel
Başkanlarının konuşmalarında müşahade
edilmiştir. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’i gerici zümrelere taviz vermekle itham etmiş,
hatta Nurcuları himaye ettiğini söyleyerek
onu dini siyasete âlet etmekle suçlamıştır.
AP Genel Başkanı ise, bir taraftan bu iddiaları reddetmiş, diğer taraftan da İsmet
İnönü’yü solcuları himaye etmesini ve dine
düşman zihniyetini takbih etmiştir.133

CHP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 2.675.785
CKMP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 280.696
MP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 582.704
TİP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 276.101
YTP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 346.514
Bağımsızların aldığı geçerli oy sayısı:
296.528
Siyasi partilerle aldıkları geçerli oy sayılarının geçerli oy sayısına olan oranı:

Seçimlerin ikinci hususiyetini, Nisbî Temsil tatbik edilmesine rağmen, bir partinin
tek başına Parlamentodaki sandalye çoğunluğunu sağlaması teşkil etmiştir. Nisbî Temsilde çok partinin doğup gelişmesi
mümkün olduğu gibi, seçimlerde kazanma şansları da ekseriyet sisteminin tatbik
edildiği seçimleri nisbeten fazladır. Bu sebeple bir partinin tek başına çoğunluğu
sağlaması beklenemez. Seçimlerden sonra
Koalisyon Kabinelerinin kurulması da yine
bu sistemin tabiî bir neticesidir. Halbuki 10
Ekim 1965 Millet Meclisi seçimlerinde A.P.
240 milletvekili kazanarak tek başına çoğunluğu sağlamağa muvaffak olmuştur.134

AP		

% 52.87

CHP		

% 28.75

CKMP		

% 2.24

MP		

% 6.26

TİP		

% 2.97

YTP		

% 3.72

Bağımsızlar

% 3.19

Seçime katılan partilerin aldığı oylar ve kazandıkları Milletvekili sayısı şöyledir.135

4- 1966 Seçimleri:

Türkiye itibariyle seçmen sayısı, oyunu kullanan seçmen sayısı, katılma oranı, geçerli
oy pusulası sayısı ve siyasi partilerle bağımsızların aldıkları geçerli oy sayıları:

Bu seçimler Cumhuriyet Senatosunun
üçte birinin yenilenmesi için yapılmıştır.
1964 yılında yapılan birinci üçte bir yenileme seçiminden iki yıl sonra, Anayasa hükmü (m. 73/2) icabı ikinci üçte bir yenileme
seçimlerine gidilmiştir.

Seçmen sayısı: 13.679.753
Oyunu kullanan seçmen sayısı: 9.748.678
Katılma oranı: % 71.26
Geçerli oy sayısı: 9.307.563
Adalet Partisinin aldığı geçerli
oy sayısı: 4.921.235
133
134
135
136

Siyasi partilerin il seçim çevreleriyle Millî
Seçim Çevresinde kazandıkları milletvekili
sayısı ile gerek parti listelerinde ve gerekse
doğrudan doğruya bağımsız olarak seçilen
milletvekili sayısı:

Anayasanın geçici 10/1. m. si gereğince
günü Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından ad çekilmiş, Kur’a (B) grupuna isabet ettiği için bu gurupa giren illerde136 seçim yapılmıştır.

Bkz. tarihli gazetesi.
Bu seçimler hakkında etraflı bilgi için bkz. N. ABADAN. Anayasa Hukuku Siyasi Bilimler Açısından 1965 seçimlerinin tahlili, Ankara, 1966.
Neticeler için bkz. R.G. 19 10/1965 - 12.130.
Adana, Afyon, Ankara, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Niğde, Sakarya,
Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Urfa, Uşak.
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İl Seçim
Çevrelerinden
Seçilenler

Milli Seçim
Çevrelerinden
Seçilenler

Toplam

AP

204

36

240

CHP

102

32

134

CKMP

-

11

11

MP

6

25

31

TİP

1

13

14

YTP

3

16

19

Parti Liderinden Bağımsız

1

-

1

317

133

450

TOPLAM

Seçimlerde 1964 Senato seçimlerinde tatbik edilen kanunlardan başka 533 ve 656
s. K. lar tatbik edilmiştir. 1965 seçimlerini
anlatırken, bu iki kanuna temas ettiğimizden üzerinde ayrıca durmuyoruz.

MP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 157.115

Bu seçimlerin bir hususiyeti de, aynı zamanda İstanbul ve Maraş illerinde boş
bulunan birer Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması için yapılmasıdır. Bu
durum Anayasa hükmü (m. 74/2) icabıdır.

Seçim yapılan 23 ilin tamamında toplam
olarak siyasî partilerle bağımsızların aldıkları geçerli oy sayılarının bu illerdeki geçerli
oy sayılarına toplamına oranı:
AP

: % 56.90

5 Haziran 1966 Pazar günü yapılan seçimlerin neticesi şöyledir137:

CHP

: % 29.56

CKMP

: % 1.93

MP

: % 5.29

TİP

: % 3.92

YTP

: % 2.36

Seçim yapılan 23 ildeki seçmen sayısı, oyunu kullanan seçmen sayısı, katılma oranı,
geçerli oy pusulası ve siyasî partilerle bağımsızların aldıkları geçerli oy sayıları:
Seçmen sayısı : 5.466.284
Oyunu kullanan seçmen sayısı: 3.072.393
Oranı: % 56.20
Geçerli oy pusulası sayısı: 2.967.331
AP. nin aldığı geçerli oy sayısı : 1.688.316
CHP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 877.066
CKMP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 57.367

TİP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 116.375
YTP. nin aldığı geçerli oy sayısı: 70.043
Bağımsızların aldığı geçerli oy sayısı: 980

Bağımsızlar : % 0.04
TOPLAM

: 1000.00

Siyasi partilerin il seçim çevreleriyle milli
seçim çevrelerinde kazandıkları Cumhuriyet Senatosu üyeleri sayısı:

137 Bkz. 11/6/1966 - 12-320.
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İl Seçim
Çevrelerinden
Seçilenler

Milli Seçim
Çevrelerinden
Seçilenler

Toplam

AP

31

4

35

CHP

8

5

13

CKMP

-

1

1

MP

-

1

1

TİP

-

-

-

YTP

-

1

1

Bağımsız (İşçi Partisi Listesinden)

-

1

1

39

13

52

TOPLAM

III- TÜRKİYE’DE SEÇİMLERE
GENEL BİR BAKIŞ
1. Seçimler: 1876’dan bu yana 18 genel seçim yapılmıştır. Bunların 7’si imparatorluk,
8’i meclis hükümeti, 9 ile 18. seçimlerde
Cumhuriyet rejimlerinde yapılmıştır.

Mebus seçilmek için ise 1876’da asgari sayılan 25 yaş 1908’den bu yana 30 olarak
muhafaza edilmiştir. Yalnız Cumhuriyet
Senatosuna üye olabilmek için 40 yaşında
olmak gerekmektedir.

1934’e kadar seçimler umumî değilken bu
tarihten sonra umumî olmuş, kadınlara da
seçmek ve seçilmek hakkı tanınmıştır.

Seçilme nisbetlerindeki değişmeler daha
açıktır. 1908’de 50.000 nüfusa mukabil
bir mebus nisbeti 1923 tadiline kadar muhafaza edilmiş, bu tarihte 20.000’e indirilerek bu şekilde tatbik edilmiştir, 1934’den
1961 seçimlerine kadar 40.000 olarak kabul edilmiştir. 1961 seçimlerinde böyle bir
rakam yoktur. Senatör ve milletvekili sayısı
muayyendir. Binaenaleyh nüfuz başına “Şu
kadar Milletvekili” diye bir şey bahis konusu değildir.

Yaş meselesi ise seçim tarihimizde şöyle bir
seyir takip etmiştir. 1876’dan 1923 senesine kadar 1. ve 2. seçmenlik yaşı 25’dir. 1923
tadilâtında bu yaş 18’e indirilmiş 1934’den
1961’e kadar 22 ve 1961 seçimlerinde
ise seçimin temel hükümleri ve seçmen
kütükleri hakkındaki kanunun 6. maddesi gereğince 21 olarak kabul edilmiştir.

2. Hukukî özellikleri: a) 1. ve 2. Meşrutiyetlerden kalan 1293 tarihli İntihab-ı
Meb’usan Kanunu bazı tadilât ile Saltanatı
yıkan Cumhuriyet rejimi tarafından 19 sene
muhafaza edilmiştir. Kanun 14 Kânunevvel
1942 tarihli “Meb’us seçimi kanunu” ile ilga
edilmiştir. Son kanun ile de iktifa edilmiyerek 5 Haziran 1946 tarihli “Milletvekili Se-

Bunlardan 1946 tarihine kadar olanlar iki
derecelidir. Seçmenler evvelâ 2. seçmenleri
seçmekte, onlar da milletvekili olacak kimselere rey vermekteydiler. 1946 seçimleri
de dahil olmak üzere bu tarihten sonraki
seçimler tek dereceli olarak yapılmıştır.
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çimi Kanunu” isdar edilmiştir. 1946 genel
seçimlerine bu kanun ile girilmiştir. Seçim
neticesi âza adedi yine pek fazla olmayan
muhalefetin devamlı israrları umumî efkârın isteği neticesi bu kanunun tadili cihetine
gidilmiştir, tadiller tatminkâr bulunmamış,
teşkil edilen bir ilim heyetinin hazırladığı bir
kanun projesi bazı tadillerle kabul ve böylece 16 Şubat 1950 tarihli ve 5545 sayılı
“Milletvekilleri seçimi kanunu” vücud bulmuştur. Şu halde Cumhuriyet rejimi bir
eski ve (4) yeni kanuna sahip olmuştur.”
b) Seçim sistemleri daima çoğunluk sistemine bağlı kalmış (1961’den 1925’e kadar
yalnız Millet Meclisi, 1964’den itibaren de
C. Senatosu seçimleri müstesna, zira bu
seçimler nisbî temsil esasına göre yapılmıştır), Umumîlik arttırılmıştır. Oy gizliliği
her zaman aranmamıştır.
c) Uzun devreli bir rağbete mazhar olan iki
dereceli seçim usulü 1946 kanunu ile terkedilmiş ve tek dereceli seçim usulü kabul
edilmiştir.
d) 1950 kanunu büyük bir adım daha atarak “Açık oy, gizli tasnif” usulünü terk ile
“Gizli oy, açık tasnif” esasını kabul etmiş
ve sistem 1950 Genel seçiminde büyük bir
dürüstlükle tatbik edilmiştir.138
“Seçim sistemimiz bakımından müşahademiz odur ki, Cumhuriyet rejimi iki dereceli
seçimi uzun müddet muhafaza etmekle
beraber, seçmenlik yaşında, seçim nisbetlerinde değişmeler yapılmıştır. Meşrutiyetin mirası halinde kalan “İntihab-ı Meb’usan
kanunu” na göre 1 seçmenlik için “azçok
vergi vermek”, seçmek ve seçilmek için de
muayyen şartlar arasında “Hizmetkârlıkta
bulunmak” kayıdı mevcuddu. Böylelikle,
Hizmetçi olan ve azçok vergi vermeyen

kimseler — büyük bir vatandaş kitlesi —
meşrutiyetin büyük adına rağmen, Devlet
organlarının teşkilinde söz sahibi bulunuyordu. Cumhuriyet rejiminin yeni bir seçim kanunu yapmış olması sorguya değer
olmakla beraber, seçimi umumîleştirmek
yönünden de bir inkılâp yaptığı da inkâr
edilemez. Zira 3 Nisan 1924 tarihli tadilâtın
4. maddesinde şu esas vazedilmiştir: 1.
seçmen, 2. seçmen veya mebus olabilmek
için vergi ile mükellef şart değildir. Ayrıca,
aynı kanunun 2. maddesi ile hem kanunu
esasiye, hem de intihab-ı meb’usan kanununun yukarıda zikredilen şartlarını ilga
etmiştir. Seçimin umumîleştirilmesi bakımından atılan diğer adımlardan birisi de,
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 1934 tadilâtıdır. Seçme yaşını 22’ye çıkarmakla beraber
bu hakkı kadınlara da teşmil ve bu bakımdan garp demokrasilerine nazaran bir ilerilik
de kaydedilmiştir.139
3. Halkın ve idarecilerin Seçimler karşısındaki durumu: Son olarak bir noktaya daha
temas etmek istiyoruz. O da halkın ve İdarenin siyasî gelişmemiz boyunca yapılan
seçimler karşısındaki durumudur. Acaba
kendisine rey hakkı verilen vatandaş dediğimiz halk kitlesi, seçim dediğimiz siyasî ve
hukukî olayı nasıl karşılamıştır? Yıllarca rey
ve seçim diye bir şey işitmemiş olan halk,
kendisine rey hakkı verilince, buna karşı davranışı nasıl olmuştur? Bu davranışın
yine siyasî gelişmemiz boyunca arzettiği
Konkjoktür’ün seyri nasıldır? Nihayet idarecilerin (idare edenlerin) seçim işleminin
uygulanışındaki dikkatleri ne derece hak
ve adalete uygundur? Siyasî tesirlerden
uzak kalması gereken “seçim” in hakikaten
siyasî tesirlerden uzak bir tarzda yapılmış
mıdır?

138 TUNAYA T. Z., a.g.e. s. 546 ve 547.
139 TUNAYA T. Z., Ülker Reşit-, mufassal fihristli, özetli milletvekilleri seçimi kanunu ve ilgili mevzuat İstanbul 1954 s. 1-8 deki Dr. Tunaya
tarafından yazılan “Türkiye Tarihine Seçimler” isimli makale s. 7.
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Hemen şunu söyliyelim ki, bizde seçim
sosyolojisi mahiyetinde bir araştırmaya
raslayamadık. Seçmen kitlelerinin seçime
katılma nisbetleri, bu nisbetlerdeki değişikliklerin sebepleri üzerinde yapılmış bir
etüd’e başvurmamız mümkün olmamıştır. Bu sebeple, bizim burada yapacağımız,
seçimlerimizin bize düşündürdükleridir.
Memleketimizde bazı sosyolojik istatistik
mahiyette bir kaç araştırmaya seçim sosyolojisinin de eklenmesini temenni ederek,
bu konuda şunları tesbit edebiliriz:
1. Türkiyede 1876 yılına kadar herhangi bir
seçim yapılmış değildir. Seçim yapılmadığı
gibi, seçim mefhumu da halkın zihninde yer
alacak derecede anlatılmış değildir. Gerçi
Tanzimat ve onu takibeden devrede, bilhassa basın hayatında, o zaman için modern sayılabilecek bir takım fikirler etrafında neşriyat yapılmıştır. Fakat bu, geniş halk kitlesine
intikal edememiş, mahdut bir zümre — okuyup yazma bilen hattâ bunların da bir kısmı
— ye inhisar etmiştir. Okuma yazma nisbetinin daha 1950 sıralarında yüzde 20 olduğu
düşünülürse, 1876 tarihinde bu nisbetin ne
kadar düşük olduğu ve o derece de, yapılan
neşriyatın ve ileri sürülen fikirlerin ne kadar
az bir zümre arasında kaldığı anlaşılmış olur.
Memleketimizin sosyal realitesi ve onun
bize ifade ettiği kanaat şudur ki, 1876 seçimleri yapıldığı sırada, vatandaş dediğimiz
halk kitlesi, “seçim” den ve onun değerinden
habersizdi. Vatandaşlar, mahiyetini iyice idrak edemediği bir faaliyete çağrıldığı zaman,
buna gereği kadar ehemmiyet vermemiştir.
Gerçi ilk seçimler bütün halka yaptırılmış
değildir, fakat İstanbulda da durum aynıdır.
Halkın gösterdiği bigâne davranış (abstention) sebebi iledir ki, ilk seçimler için İstan-

bul’a ait olmak üzere neşredilen “Beyanname” de oy vermek için müddetin 5 gün (1)
olduğu belirtilmiştir (madde II). Genellikle
seçimlerin aynı günde yapılması istendiği
halde, 5 günlük müddet verilmiş, seçimlere karşı ilgisiz kalan halkı buna teşvik etme
gayesini güttüğü söylenebilir. Aynı gaye ile,
seçime bizzat gelemiyenlerin yazılı olarak
da oylarını kullanabilecekleri (aynı madde)
hükmü konulmuştur. Bu da gösterir ki, ilk
seçimlerde halk seçimlere karşı büyük bir
ilgi göstermemiştir. Elimizde seçime katılma nisbetlerini bildiren istatistikler olmamakla beraber, durumun bu merkezde olduğu kanaatindeyiz.
Acaba halk Meşrutiyeti benimsemiş midir?
Yani benimsemediği için mi seçime karşı
ilgi göstermemişdir, yoksa başka sebepleri
mi vardır? Bu hususta da kati cevap verebilecek derecede elimizde, kat’i ve sosyolojik
araştırmaların neticesi belgeler olmamakla
beraber, Meşruti idarenin Millet ve onun
mümessilleri tarafından benimsenmediği
söylenmiştir.140 Aynı şey 2. Meşrutiyette de
tekrarlanmıştır.141
İkinci Meşrutiyet devrinde yapılan seçimlere eskisine nisbeten daha fazla bir ilgi vardır.
Bu devirde yapılan seçimlere çeşitli siyasî
partiler katılmışlardır. Halkın bu devirdeki
seçimlere daha fazla ilgi duyması “seçim” in
mahiyetini daha iyi anladıkları için sebebi ile
olabileceği gibi, partilerin seçim mücadelesine duydukları hissî ilgi dolayısı ile de olabilir.142
Cumhuriyet devrindeki seçimlerdeki katılma nisbetlerine gelince, bu devirde eski
devirdekilere nisbeten daha fazla bir halk
kitlesinin ilgi gösterdiği muhakkaktır. Me-

140 Bkz. OKANDAN R.G., a.g.e. s. 225 ve müt.
141 Bu tezi ise, 2. Abdulhamid’i devirip yerine geçen Parti ve onun idarecileri ileri sürmüş, kendi istibdatlarını meşru göstermek için bu teze, hem
de müstebit diye devirdikleri zihniyetin tezine sarılmışlardır (OKANDAN R.G., a.g.e. s. 432-433).
142 Bu devir ile ilgili olmak üzere “İkinci Meşrutiyet Hatıraları. Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın. Fikir hareketleri mecmuası, sayı 17 ve müt” isimli
makaleye bakılabilir.
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selâ 1950 seçimlerine katılma nisbeti
yüzde 89.30’dur. Bu seçimlerde 8.905.743
kişiden 7.953.055 kişi rey kullanmıştır.
1954 seçimlerinde ise biraz azalma vardır:
yüzde 88.38. 1957 seçimlerinde bu nisbet
daha da azalmıştır: yüzde 78.06. 1961 seçimlerinde biraz artmıştır: yüzde 81.41.143
Bu azalmanın sebebi nedir? Bu sorunun
cevabını yapılacak sosyolojik araştırmalar
verecektir.

dayanmak ve orduyu âlet gibi kullanmakta
israr etmesi ile devleti temelinden sarsacak ve onun yıkılmasında esaslı bir âmil
olacaktır”.147 1946 seçimlerinde muhalefet
(Demokrat Parti) iktidarı (Türkiye Cumhuriyeti Halk Partisi) nin baskı yaptığını iddia
ve bu hususta vesikalar neşretmiş, aynı şey
1957 seçiminde muhalefet (C.H.P.) tarafından iktidara (D.P.) söylenmiş ve çeşitli vesikalar neşredilmiştir, (bkz. s...)

2. Seçimlerde halkın durumu nedir? 1876
seçimleri sırasında faaliyette olan siyasî
parti yoktu. Seçimler gayet sessiz ve ihtilâfsız geçmiştir. İkinci Meşrutiyette olan
seçimlerde ise çok gürültülü seçimlere şahit olunmuştur. Meselâ bunlardan 1912
seçimlerinde çok çirkin ve müessif hâdiseler olmuştur.144 Aynı durum 1946 seçimlerinde de rastlamak kaabildir. Bu seçimlerde de ağır münakaşalar ve döğüşler ve
hattâ kanlı hâdiseler olmuştur. Keza buna
benzer hâdiselere 1957 seçimlerinde de
rastlıyoruz. Nihayet 17 Kasım 1963 Belediye Başkanları ve Meclisleri ile İl Genel
Meclisleri seçiminde de daha ağır bir takım
hâdiselerin vuku bulduğunu üzülerek duymuş bulunuyoruz.145

Demek ki, 1912 ile 1957 ye kadar geçen
zaman zarfında, iktidarda bulunan partilerin, muhalefe karşı zihniyeti ve davranışı
değişmemiştir. Halbuki aradan yarım asırlık bir müddet geçmiştir.148

3. Bütün bunların karşısında idarecilerin tutumu ise adeta paraleldir. Çok çirkin hâdiselerin geçtiğini söylediğimiz 1912 seçimlerinde iktidarda bulunan İttihat ve Terakki
Partisi idarecileri, bu seçimlere çok baskı
yapmışlar ve istismar yoluna gitmişlerdir.146 Bu sebeple 1912 seçimlerine “Sopalı
- Dayaklı” ismi verilmiştir. İttihat ve Terakki, “İktidar mevkiinde kalmak için Orduya
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ÖZET - ŞEMA (3)
TÜRKİYEDEKİ SEÇİMLER
1-Yapıldıkları devre göre:

İmparatorluk Devri

Meclis Hükûmeti Devri

Cumhuriyet Devri

1876, 1877, 1908, 1912,
1914, 1919, 1920

1923

1927, 1931, 1935, 1939,
1946, 1950, 1954, 1957,
1961, 1964, 1965, 1966

2- Tek veya çift dereceli olmasına göre:
İki dereceli
1876 - 1943

Tek dereceli
1946 - 1961

3- Umumî olup olmamasına göre:
Umumî değil
(Kadınlara rey hakkı yok)
1876 - 1931)

Umumî
(Kadınlara rey hakkı var)
1935 - 1966)

4- Seçmenlik yaşı bakımından:

25 Yaş
1876 - 1919
1920

18 yaş
1923 - 1931

22 yaş
1935 -1957

21 yaş
1961 -1966

TÜRKİYEDE PARLEMENTO SEÇİMLERİ
5- Seçilebilmek yaşı:

25 Yaş
1876 - 1877

30 Yaş
1908 – 1965
Yalnız Millet Meclisi

40 Yaş
1961 - 1966
Senato

6- Seçilme nisbeti:

1876-1877
Mebus Nisbeti
tayin edilmiştir.
(Nüfusa göre
değil.)

1908-1919
50.000 kişiye
1 mebus

1920
İstisnaî
seçim

1923-1931
20.000 kişiye
1 mebus

1935-1957
40.000 kişiye
1 mebus
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1961-1966
Meclislerin üye
adedi tayin
edilmiştir.
(Nüfusa göre
değil.)

Yılı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bahçesi
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“Halk ya da Ulus Egemenliği”nin
Kuramsal Temelleri Üzerine
Birkaç Düşünce*
Mehmet Ali AĞAOĞULLARI

GİRİŞ
Makalenin başlığından anlaşıldığı üzere halk
egemenliği ile ulus egemenliği kavramları eş
anlamlı olarak ele alınmaktadır. Bu tutum
yadırganabilir. Ancak bu çalışmanın güttüğü
amaç, bu kavramları, tarihsel-pratik gelişim
süreçlerinde yüklendikleri anlamlar doğrultusunda incelemek değil, fakat düşünsel
temellerinin çerçevesi dışına çıkmadan çağrıştırdıkları bazı kuramsal sorunlar içinde ele
alarak irdelemektir.
Halk egemenliği ile ulus egemenliği kavramları özellikle anayasa hukuku bakımından Fransız Devrimi’nin en sıcak günlerinden günümüze değin farklı iki siyasal rejim
modeline kaynaklık eden iki ayrı kuram
biçiminde değerlendirilmişlerdir. Üstelik
bu iki kavram, 19. yüzyılın çalkantılarıyla
birlikte karşıt sınıfların siyasal iktidarın kullanımına ilişkin savlarını meşrulaştırarak
yansıtma işleviyle de donatılmışlardır. Bu
bağlamda ulus egemenliğinin, egemenliği
bölünmez soyut bir varlık olan ulusa verip
*

bireye bütünün içinde olması dışında bir
hak tanımamasından dolayı, sınırlı oy hakkına uygun düştüğü kabul edilir. Bu egemenlik anlayışıyla ulusal istencin (iradenin)
parçalanamayacağı vurgulanıp toplumsal-siyasal gruplaşmalar yadsınır. Bütünsel
bir temsil yetkisine sahip olan yönetenlerin
bağımsızlığı güvence altına alınır. Buna karşılık egemenliğin temelini tek tek bireylerde bulunduran halk egemenliği, doğrudan
demokrasiye ya da en azından genel oy
hakkına uygun düşer. Aralarındaki ilişkilerle halkın egemen erkini belirleyen bireysel
egemenlikler, doğal olarak çıkar ya da fikir
grupları içinde ifade edilirler. Yönetenlerin
otoritesi, her yurttaşın onlara tanıdığı erk
aktarımına bağlıdır, bir başka deyişle buyurucu vekâlet ilkesi işlemektedir. Bu iki egemenlik kavramı arasındaki anayasal ayrılıklara, birine burjuvazinin diğerine emekçi
halk kitlelerinin ya da yalnızca proletaryanın egemenliği anlamları yakıştırılarak siyasal boyutlar kazandırılır ve böylece bunlar kesin bir uzlaşmazlık içine oturtulurlar.

İlk Yayım Yeri: Mehmet Ali Ağaoğulları, “Halk ya da Ulus Egemenliğinin Kurumsal Temelleri Üzerine Birkaç Düşünce”, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 41, 2015, ss. 131-152. Bu makalenin tekrar yayımlanmasına izin veren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi’ne teşekkür ederiz.

T BMM’nin

Yılı

Fakat halk egemenliği ile ulus egemenliğinin her ikisi de, temelde 18. yüzyıl burjuva
düşüncesinin birer ürünüdür ve kuramsal
olarak aralarında bir fark yoktur. Çalışma
boyunca yeri geldikçe bu noktaya değinileceği için şimdilik şu kısa açıklamayı yapmakla yetinelim: Rousseau’nun formüle
ettiği1 ve Fransız Devrimi’nde Jacobinlerin
önemle üzerinde durup 1793 Anayasası’na
koydukları “halk egemenliği” içindeki halk
kavramı, sosyolojik bir gerçeği değil, fakat
soyut bir varlığı ifade eder. Halkı oluşturan bireyler, istençleri insanlar arasındaki
ilişkilere, toplumsal koşullara ve yaşam biçimlerine göre belirlenen etten ve kemikten yapılmış yaratıklar değildirler. Rousseau’nun bireyi gerçeklerden koparılmış,
tümüyle salt bilinç olup kendi içinde aklın
öğrettiklerini duyan bir “yurttaş”tır.2 Birey;
yalnızca yurttaş olarak yani özel istencini
dışlayıp genel istence katılarak3, “birleşimli
(kolektif) bir varlık” olan egemenliğe katılır.4 Böylece egemen olan yurttaşların halkı
(ya da genel istenç), tıpkı ulus gibi soyut bir
bütün olarak belirmektedir. Burdeau’nun
deyişiyle egemenin üyesi olan bireyin, kişisel istencini (Rousseau’nun özel istenç adını
verip de yadsıdığı istencini) kabul ettirmek
bakımından ulusal egemenlik kuramında
ulusun bir üyesi olan bireyin sahip olduğu
haktan fazla hakkı yoktur.5 Birey, kendini,
birinde genel istence; diğerinde ulusa ver1
2
3
4
5
6

7

8

mekte ve bunların içinde erimektedir. Sonuçta her iki egemenlik anlayışı, kuramsal
olarak aynı öze sahip bulunmaktadır. Halk
ile ulusun özdeşleştirilerek tek bir egemenlik biçimine ulaşılması, Fransız Devrimi ile
gerçekleşir; bununla birlikte bu yöndeki ilk
düşünceler yine Rousseau tarafından dile
getirilmiştir.6 Bu özdeşleştirme, anayasal
bir formül şeklinde, en açık anlatımını 1946
Fransız Anayasası’nda, bulacaktır.7

I - HALK EGEMENLİĞİNİN
TARİHSEL KÖKENLERİ
Halkın bir ulus şeklinde kişileştirilerek
egemenliğin sahibi olarak ortaya konması
modern çağlara özgü bir olgudur. Ancak
siyasal iktidarı halktan kaynaklandıran ya
da en azından halka dayandıran görüş çok
eskilere uzanır; Burdeau’ ya göre “Toplumu
düzenleyen otoritenin temelini toplumsal
grubun içine yerleştirme düşüncesi siyasal
düşünceler tarihi kadar eskidir.”8 Gerçekten Antik Yunan’dan Orta Çağ’ın bazı din
bilimcileri ile hukukçularına, bunlardan 16.
yüzyılın monarkomaklarına değin uzanan
tarihsel süreç içinde bu düşüncenin izlerini
görmek hiç de zor değildir. Bununla birlikte, 18. yüzyıl öncesi kuramlarında siyasal
erk biçiminde tanımlanan halk, egemen
olma özelliğine sahip değildir ya da daha
doğrusu kuramsal açıdan egemenliği içermesi olanaksızdır.

“Egemen kendini kurmuş kişilerden oluştuğu için... “. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Paris, Editions Garnier
Fréres, kitap I, bölüm 7, s. 246. Egemenliğin birey sayısına bölünmüşlüğü için bakınız: kitap III, bölüm 1.
Georges BURDEAU, Traité de science politique, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1953, Cilt V, s. 393.
“Her bireyin insan olarak sahip olduğu özel istenci, yurttaş olarak sahip olduğu genel istence aykırı ya da karşıt olabilir.”
ROUSSEAU, op. cit., kitap I, bölüm 7, s. 246.
ROUSSEAU, op. cit., kitap II, bölüm 1, s. 250.
Georges BURDEAU, La démocratie, Paris, Seuil, 1966, s. 38 (Türkçesi: çeviren: Prof. Dr. Bülent Nuri Esen, Demokrasi,
Ankara, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, 1964, s. 21).
“İzlememiz gereken ilk kural, ulusal karakterdir. Her halk, ulusal bir karaktere sahiptir ya da sahip olmalıdır; eğer bu yoksa,
ona bu karakteri verme ile işe başlanmalıdır .” J. J. ROUSSEAU, Projet de constitution pour la Corse, Oeuvres complétes,
Paris, Pleiade, 1964, Cilt III, s. 913.
27 Ekim 1946 tarihli Fransız 4. Cumhuriyet Anayasası’nın 3. maddesinin birinci paragrafı şöyle düzenlenmiştir: “Ulusal
egemenlik Fransız halkına aittir.” Bkz.: Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1970.
Bundan sonra yapılan Fransız Anayasaları ile İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirileri ile ilgili alıntılarda bu yapıttan yararlanılmıştır.
Georges BURDEAU, Traité.., op. cit., Cilt V, s. 356.
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Jean Bodin’in 1576 yılında yayımlanan Les
six livres de la République (Devletin Altı Kitabı) adlı yapıtında Latin dillerindeki superanus (üstün güç) sözcüğünden türeterek
ortaya koyduğu egemenlik (souveraineté)
kavramı9, gerçekte 14. yüzyıldan başlayarak oluşum süreci içine giren ve 16. yüzyılda belirginleşen merkezi (modern) devletin
erkini ifade eder. Anlatımını açık bir biçimde ilk kez Machiavelli’nin Prens’inde bulan
devlete· içkin bu üstün güç, Orta Çağ’a
özgü siyasal iktidarı ikiye parçalayan anlayışa son verilip bu alanda bir bütünleştirmenin sağlanması ile belirir. Roma’da senato
ile konsüllerin farklı yetkilerini adlandıran
auctoritas ile potestas kavramları, Orta
Çağ boyunca kendilerine yüklenen anlamlar nedeniyle egemenlikten söz edilmesini
olanaksız kılmışlardır. Auctoritas, iktidarın
ilkesini potestas ise iktidarın kullanılışını,
yönetim erkini içermektedir. Aralarındaki
hiyerarşik ilişkiden dolayı auctoritas daha
üstün bir konumda bulunmaktadır.
Bu dönemin siyasal toplumu, yalnızca potestas ile donatılmıştır; bir başka deyişle
şiddet kullanmayı kapsayan bir yaptırım
gücünden başka bir şey olmayan devlet
iktidarının ilkesini, dolayısıyla da meşruluğunu kendi içinde bulamaz. Bu açıdan kral,
dışsal, aşkın bir güce, dahası onun dünyasal temsilcisine (kiliseye) bağımlıdır; iktidarı kullanmada ise imparatorun erki ile
sınırlıdır. Siyasete özerk bir alan tanımayan
bu anlayışın içindeki kral imgesi, her şeyiyle egemenin bir “anti-tez”i gibidir. Demek
ki devletin egemen olarak belirmesi için
siyasal iktidarın iki boyutunun, yani ilkesi ile kullanış biçiminin bir bütün şeklinde

“bir”leştirilmesi gerekir.10 İşte bu nedenledir ki egemenlik klasik tanımıyla bir olarak
nitelendirilir. Papanın gücünü pekiştirmek
amacıyla Orta Çağ din bilimcileri tarafından ileri sürülen (auctoritas ile potestas’ı
bir merkezde toplayan) plenitudo potestatis ilkesinin Machiavelli’de laik, bir içerik
kazanmasıyla birlikte egemenlik, düşünülebilir bir kavram durumuna gelir. Bu nedenle, modern devlete içkin siyasal iktidar
“bir”liği anlayışından yoksun toplumlarda
ve bunların kuramlarında egemenliği, dolayısıyla halk egemenliğini arayıp bulmak
büyük ölçüde kavram kargaşasının yarattığı bir sonuç olsa gerektir.
Halka ya da halkın istencine siyasal iktidar düzeyinde belli bir yer veren Orta Çağ
kuramları, auctoritas-potestas ikilemesinin getirdiği düşünce kalıplarının dışına
çıkamadıklarından dolayı kesinlikle halk
egemenliği anlayışını içermezler. Bazı yorumcular tarafından demokrasinin gerçek
felsefesini ortaya koyan ilk düşünür olarak
kabul edilen Aquinumlu Thomas,11 auctoritas’ın tanrısallığına ilişkin anlayışı olduğu
gibi sürdürür. Bu alanda getirdiği tek yenilik, “omnis potestas a Deo”ya ‘’per populum”u ekleyerek, kralı -tirandan farklı
kılmak amacıyla- potestas’ın kullanımında
yalnızca Tanrı’ya değil, fakat halka karşı da
kuramsal bir sorumluluk içine oturtmasıdır. Thomas’ın sistemi, halka sınırlı bir yetki
tanımakla yetinir, ancak egemenlik henüz
yeryüzüne indirilmiş değildir.
Siyaseti laik temeller üzerine oturtan Padualı Marsiglio, 1324 yılında yazdığı Defensor Pacis (Barış Savunucusu) adlı yapıtında

Bülent DÂVER, “Ulusal Egemenlik Kavramına Genel Bir Bakış” adlı tebliğ, in 1. Milli Egemenlik Sempozyumu, Ankara 2425 Nisan 1985, Ankara, TBMM, Basımevi, 1985, s. 13.
10 Gérard MAIRET, Les doctrines du pouvoir, Paris. Gallimard, 1978, s. 20.
11 Jacques MARITAIN, Principes d’une politique humaniste, Paris, Hartmann, 1945, s. 41’den aktaran: Marcel PRELOT ve
Georges LESCUYER, Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 1980, s. 187-188.
9
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Thomas’tan çok daha ileri giderek iktidarın
ilkesini yasamacı olarak tanımladığı halkın
içine yerleştirir. Fakat Marsiglio’daki, tıpkı
Parisli Jean’da olduğu gibi, “omnis potestas a Dea” formulünü “omnis potestas a
popula” ile değiştirme işlemini yüzeysel
bir yaklaşımla “halk egemenliği kavramının
canlandırılması”12 biçiminde yorumlamaktan kaçınmak gerekir. Çünkü bu dönemin
kuramcıları, monarşinin çıkarlarının hizmetinde olarak, paradoksal bir biçimde imparatorun ya da kralın papalık üzerindeki
üstünlük savlarını, siyasal iktidarı halk iradesinden türeterek doğrulama yoluna gitmişlerdir. Halkın bir güç olarak siyasal alanın içine konması, her şeyden önce aşkın
ilkenin yerine dünyasal bir ilkeye gereksinim duyulmasından kaynaklanır. Amaç halkın egemenliğini sağlamak değil, monarşik
devleti dış güçler karşısında özerk bir konum içine oturtmaktır. Devlet bu açıdan
ele alındığında dışsal bir egemenlikle bezendirilmiş olarak görülür, ancak iç planda
auctoritas ile potestas’ın birleştirilmeyip
iki aynı güce, yani halk ile prense verilmiş
olması nedeniyle egemenlik kavramından
söz etmek olanaksızdır. Örneğin Marsiglio’da halk, auctoritas’ı kendisinde bulundurmakla birlikte, içinden kaynaklanan
potestas’tan yoksundur, bu nedenle prense bağlıdır. Çünkü prens olmazsa halkın
yaptığı yasa, prensin potestas’ıyla, şiddeti
içeren erkiyle korunamamış olur. Bu durumda yasanın, dolayısıyla auctoritas’ın bir
anlamı kalmaz, halk siyasal bir güç olarak
yok olur. Görüldüğü üzere, iktidarın süjesi
(öznesi) olabilmek için bir başka iktidar süjesinin varlığına gereksinim duyan bu halk,
egemenliğin çok uzağında bulunmaktadır.

16. yüzyılda, halkın yozlaşmışlığına karşı
özünde karşı konamaz denli büyük bir güç
barındırdığı görüşünü vurgulamış olan La
Boétie’den sonra gelen monarkomaklar,
halk iradesi silahını bu kez mutlak monarkın
iktidarına karşı çevirirler. Egemenlik anlayışına ulaşamamış olan feodal içerikli monarkomak düşüncesi, her şeyden önce halk
kavramına çok sınırlı bir anlam yükleyerek
bunun içine yalnızca soylularla burjuvazi temsilcilerini yerleştirir. Ortaya çıkan bu
«elit-halk», auctoritas ile potestas’ın birliğini içeren üstün devlet gücünü ifade etmez,
kendi dışında ayrı bir siyasal güç olarak bulunan kralın potestas’ını denetlemek yetkisini elinde tutmakla yetinir. Demek ki gerek Marsiglio,gerek monarkomaklar, karşıt
amaçlar gütmelerine karşın halka siyasal iktidar boyutlarında yer vererek onun bir siyasal güç olarak algılanmasını kolaylaştıracak
kuramsal adımları atmışlar; fakat bu çizgiyi
sürdürerek halk egemenliğe yükseltecek
radikal düşüncelere ulaşamamışlardır.
Tarihsel düzeyde bir geri dönüş yaparsak,
çözümü daha zor bir sorunla, Antik Yunan’da halk egemenliğinin ilk kökenlerinin
bulunup bulunmadığı sorunuyla karşılaşırız. Atina gibi Yunan polislerindeki demokrasinin, kuramsal temelleri. Ortaya konmamış olmakla birlikte, de facto olarak halk
egemenliği anlayışı üzerine oturtulduğu
ileri sürülebilir. Glotz, Antik Yunan dünyasındaki siyasal kurumsallaşmayı irdelediği
önemli yapıtında, açıkça halkın egemen
olduğunu yazar.13 Ancak soruna kuramsal
bir biçimde, auctoritas-potestas kavramları açısından yaklaşıldığında, ilk bakışta
halk egemenliği olarak gözüken olgunun
özünde egemenlik anlayışından yoksun
olduğu sonucuna ulaşılabilir. Polis, mo-

12 Giovanni SARTORI, Demokrasi Kuramı, Ankara, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, No. 23, s. 15.
13 G. GLOTZ, La cité Grecque, Paris, La renaissance du livre, 1928, s. 156.
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dern devletten çok daha fazla bir şeydir,
yurttaşlardan, yurttaşların toplamından
(halktan) ayrı bir varlığa sahiptir ve onlara
tek tek ya da bir bütün olarak siyasal bir kişilik kazandıran yine polisin kendisidir. Bu
bakımdan iktidarın ilkesi, organik bir varlık
olan polise içkindir. Antik Yunan’da demokrasinin oluşum süreci ile birlikte halk, egemenliği değil, fakat yalnızca potestas’ı ele
geçirmiştir.14 Halka tam anlamıyla egemen
sıfatını yakıştırabilmek için Antik Yunan’ı,
Orta Çağ’ı aşıp her şeyden önce laikleştirilmiş pienitudo potestatis ilkesiyle bezenmiş
devletin, yani modern egemen devletin ortaya çıkışını beklemek gerekir.
Orta Çağ sonları Yeni Çağ başlarında, Site
devletleri ile imparatorlukların yanında,
Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde
monarşik yapıya sahip “ulusal” devletler
oluşmaya başlar. Bodin tarafından kuramsallaştırılan egemenlik kavramı, bu devletlerin hukuksal-siyasal zırhı işlevini görür.15
Bu dönemde devlete egemen merkezi iktidar anlamı vererek monarkın erkini sağlam temeller üzerine oturtan ve bu nedenle mutlak iktidar kuramcıları olarak kabul
edilen Bodin, Hobbes gibi siyaset felsefecileri, gerçekçilik kaygısının zorlamasıyla
paradoksal bir biçimde halkın da egemen
olabileceği fikrini açıkça ortaya koyarlar.
Özellikle Hobbes, siyasal toplumu kurarken monarkın eline vereceği devlet egemenliğini ilk önce halktan kaynaklandırma

yoluna gider.16 Ona göre doğa durumunda
“kalabalık” konumunda bulunan insanlar,
toplumu oluşturmak için toplandıklarımda
“halk” olurlar. Halk egemendir, çünkü istenciyle egemenliğin biçimini, devletin yapısını
saptar. Fakat bunun gerçekleştirilip Leviathan’ın yaratılmasıyla birlikte, egemenlik
bir kişiyle (ya da bir meclise) verilmiş olur ve
halk yeniden kalabalık (ama, bu kez düzenli
bir kalabalık) konumuna düşer.17 Demek ki
halk, halk olarak kaldığı ya da daha açıkçası
moral bir kişiliğe ve kendine özgü bir istence sahip olduğu sürece egemenliği elinde
bulundurur. Egemenliğin yürütülmesi için
bir başka yere bırakılması, hatta devredilmesi; halkın halk olma, dolayısıyla egemen
olma niteliğini yitirdiği anlamına gelir. Halk
egemenliği kuramı açışından temel sorun,
kaynağı halkta bulunan egemenliğin devlet yadsınılmadan nasıl yine halkta kalacağı
sorunudur. Hobbes’tan halk kavramının bir
toprak parçası üzerindeki insanlar topluluğu anlamına gelemeyeceği dersini alan
Rousseau, Siéyes gibi düşünürler, sorunu
halkı “genel istenç” ya da “ulus” ile özdeşleştirerek çözmeye çalışacaklardır.

II. HALK-ULUS EGEMENLİĞİ VE
DEVLET
Halkın istencinin kolektif bir varlık olan
ulusun içine yerleştirilmesi ve böylece bu
istencin ulusal egemenlik olarak tanımlanması, “kral-devlet”ten “ulus-devlet”e (Etat
-Nation, Nation,-State) geçiş ile çok sıkı

14 Üstelik, Perikles’e yakıştırılan “Bir politikayı ancak birkaç kişi ortaya koyabilir, ama hepimiz onu yargılayacak yetenekteyiz.”
şeklindeki yargıdan hareket edildiğinde, halkta bulunduğu kabul edilen potestas’ın gerçekte çok küçük bir azınlık
tarafından kullanıldığı sonucuna varılabilir. Perikles’e yakıştırılan yukarıdaki bu tümceyi aktaran: Karl Raimund POPPER,
Açık Toplum ve Düşmanları (Platon’un Büyüsü) Ankara, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Cilt 1, 1967, s. 7.
15 Jean-Jacques CHEVALLIER, “L’Idée de Nation et l’idée d’Etat”, in L’Idee de Nation, Paris, PUF, 1969, s. 50.
16 “Esasen devlet birliği kudretinin, halkta veya milletde mündemiç olduğu esası, tabii hukuk sosyolojisince de malum.
Hobbes vs. gibi mutlakiyetçi telâkkiye sahib olanlar bile, hakimiyetin (egemenliğin) hakiki süjesinin halk olduğunu,
ancak bu hakimiyeti kullananın hükümdar olması gerektiğini belirtmişlerdir.” Yavuz ABADAN, Amme Hukuku ve Devlet
Nazariyeleri, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1952, s. 308.
17 Thomas HOBBES, Léviathan, Paris, Sirey, 1971, Bölüm 17 ve 18, s. 173-191, Raymond POLIN, Politique et philosophie chez
Thomas Hobbes, Paris, Vrin, 1977, s. 71 ve 113-114. R. POLIN, Hobbes, Dieu et les hommes, Paris, PUF, 1981, s. 87-92.
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bir ilişki içinde bulunmaktadır. Bir toprak
parçası üzerindeki insanların kendilerini,
onlardan kaynaklandığı ve onları ifade ettiği inancını taşıdıkları egemen erke bağlı
olarak kabul etmelerini içeren bir siyasal
tasarım olarak ulus-devlet18 1690 İngiliz
Restorasyon’u ile belirmiş, ardından Amerikan ve Fransız devrimleriyle birlikte sağlam bir biçimde yerleşmiştir. Günümüzdeki
devletler, siyasal rejim biçimleri ne olursa
olsun ulus-devlet görünümünü sürdürmeye özen göstermektedirler.
İngiltere’de 1640 Devrimi, kraldan ayrı bir
İngiliz ulusu düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Fransa’da ise, devrimden çok önce uluslardan ya da bir Fransız
ulusundan söz edilmeye başlanmıştı. Ulus
kavramı ile monarşik devlet karşısında
özerk bir kolektif birimin varlığı dile getiriliyor, dolayısıyla da ulusun kendi üzerinde
bir erke sahip olması gerekliliği vurgulanıp
ulusun üyeleri ya da temsilcileri için özgürlük isteğinde bulunuluyordu. 18. yüzyıl
başlarında, Fénelon, Boulainvilliers gibi düşünürler ulus kavramını, aristokratik ayrıcalıkların doğrulanması yönünde siyasal bir
silah olarak kullanıyorlardı.19 Buna karşılık
monarşik ideolojik söylem, kralı yalnızca
devletle değil, fakat ulusla da özdeşleştirerek merkezi egemen gücün “bir”liğini pekiştirme amacını güdüyordu. Ulusu, sistem
için bir tehlike olmaktan çıkarıp monarkın
içinde eriten ideoloji, 14. Louis tarafından
“Fransa’da ulus kendi başına bir beden
oluşturmaz, tümüyle kralın kişiliğinin içinde
yer alır.”20 şeklinde açıkça dile getirilmişti.
Fakat burjuvazinin siyaset sahnesine çıkıp

halk/ burjuva iktidarını gündeme getirmesi
sonucunda ulus kavramı bu kez ‘’demokratik “ savlara temel oluşturdu. Bir başka deyişIe halkın bir siyasal güç olarak monarkın
yerini alması, ulus kavramına başvurulup
ulusal egemenlik ilkesinin ortaya konmasıyla ve ardından “bir ve bölünmez Cumhuriyet”in ilan edilmesiyle mümkün oldu.
Monarşide egemenlik kralın kişiliğinde, bedeninde somutlaşır. Kralın somut bedeninin dışında bir ikinci bedeni daha vardır; bu,
monarşiyi temsil eden ve uyruklardan oluşan toplumu bir bütün olarak içeren “siyasal
beden”dir. Bu beden ilk önce egemenliğin
birliğini sonra iktidar merkezinin bir oluşunu
simgeler. Baş(kral), bedenin diğer bölümünden (yönetilenlerden) aynıdır; fakat onunla
birlikte tümüyle bir beden oluşturur. Hobbes Leviathan’ın 1651 yılındaki ilk basımının
kapağında egemeni, bedeni bir dizi küçük insandan oluşmuş bir adam biçiminde resmeder.21 «Ölümlü Tanrı», bu insanları -uyruklarını-yutmuş gibidir ya da en azından gücünün
özünü onlardan çekip almaktadır. Leviathan’ın bu resmi, içeren ile içerilen şeklinde
birbirinden ayrı olmakla birlikte birleşmiş
kral ile halkını, bir başka deyişle egemen monarkın hükmü altında organik bir kimliğe sahip bütünleşmiş siyasal toplumu ifade eder.
Egemen devlet erkinin bir anlamı olabilmesi için, ona gerçek (yani bir beden biçiminde) bir süje göstermek gerekir. Gördüğümüz gibi monarşide bu kraldır. Halkın
egemenliğin süjesi olarak belirebilmesi
ise onun ulus şeklinde bedenleşip hukuksal-moral bir kişilik kazanmasına bağlıdır.

18 François CHATELET, Olivier DUHAMEL, Evelyne PISlER-KOUCHNER, Histoire des idées politiques, Paris, PUF, 1982, s. 58.
19 Philippe BRAUD, François BURDEAU, Histoire des idées politiques depuis la Revolution, Paris, Editions Montchrestien,
1983, s. 52.
20 Aktaran: Georges BURDEAU, Traité..., op. cit., cilt IV, s. 94.
21 Etienne de la Boétie de kral (tiran) için bu “çift beden” imgesini kullanmaktadır. Bkz: Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, “La
Boétie ve Siyasal Kulluk” in A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt XL, sayı 1-4, Ocak-Aralık 1985, s. 205-296.
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Ulusun bir beden olduğunu ve bu siyasal
bedenin kralın bedeninden bağımsız olduğunu söylemek, kralı, dolayısıyla onunla
birlikte monarşiyi saf dışı etmek ve halkın
egemenliği vurgulanarak cumhuriyete hatta demokrasiye giden yolu açmak anlamına gelir. Tıpkı 14. Louis gibi 15. Louis de bu
anlayışın yani “ulusta bedenleşmiş halk”
ideolojisinin, monarşi için ne denli büyük
bir tehlike oluşturduğunun bilincindeydi.
“Kral-ulus bütünlüğü” ilkesi monarşinin
özünde bulunuyordu. Bu birliğin ulusun
ayrı bir beden oluşturması ile parçalanması, kraliyetin sonu demekti. Bu ilkenin varlığını tehdit eden görüşlere bir yanıt vermek
gerektiğine inanan 15. Louis, 3 Mart 1766
tarihli Parlamentodaki konuşmasında şunları söylüyordu: “Monark’ tan ayrı bir beden
yapılma utanmazlığı gösterilen ulusa ilişkin
haklar ve çıkarlar zorunlu olarak benimkilerle birleşmiştir ve yalnızca benim ellerimde bulunur. Ne krallığım içinde ortak yükümlülüklerle ödevlerin doğal ilişkisini bir
direniş konfederasyonuna dönüştürecek
bir ortaklığın oluşmasına ne de monarşinin
içine uyumu bozmaktan başka bir şey yapmayacak olan düşsel bir bedenin girmesine
izin veririm.”22 15. Louis bu sözleriyle ulusun beden bulmasının ilk önce monarşiye
karşı bir direnişe, oradan da sistemi (uyumu) yıkacak bir devrime neden olacağını
öngörmüş gibidir.
Clausewitz, bir siyaset kuramcısı olmamakla birlikte, halkın ulusla pekiştirildiği
ya da halk ideolojisinin ulusçu bir ideolojiyle somutlaştırıldığı (bedenleştirildiği) zaman ne anlama geldiğini çok iyi kavramıştı:
“Tüm umutların geleneksel görüşler doğrultusunda sınırlı bir askeri güce dayandı-

rıldığı dönemde kimsenin düşünmediği bir
güç 1793’te ortaya çıktı. Savaş birdenbire
bir halkın, hepsi de kendini devletin yurttaşı olarak gören 30 milyon nüfuslu bir halkın, işi oluverdi. Halkın bir kabine ya da bir
ordu yerine savaşa katılması tüm bir ulusu doğal ağırlığıyla birlikte (siyasal -çev.-)
oyunun içine sokmuş oluyordu.»23 Halkın
siyaset sahnesine çıkması, uyrukların yurttaşlara dönüştürülerek egemenliğin monarktan alınıp türdeş bir bütün olan yurttaşların halkına (ya da ulusa) verilmesidir.
Halk-ulus istenci, Rousseau’ya göre genel
istenç, (her ne kadar güdümlenmiş ise de)
krallık istencinin yerine konulur.
Fakat kraldan halka geçiş doğrudan bir biçimde olmayıp kuramsal bir düzenlemeyi
gerektirir. Her şeyden önce Ancien Régime’e son veren ve siyasal değerleri alt üst
eden devrim, monarşiyi yıkarken gerek
devletin gerek onun siyasal-hukuksal zırhını oluşturan egemenliğin yok olmasını hiçbir zaman gündeme getirmez.24 Devletin
bütünlüğünün güvencesi olan egemenlik
sürdürülecekse, üstelik egemenlik halkın
eline verilecekse egemenlik ilkesi birliğinin
nasıl sürdürülebileceğine ilişkin sorun, temel kuramsal sorun olarak belirmektedir.
Bunun üstesinden gelebilmek için, prensin
halkın içinde sürdürülmesi, bir başka deyişle halkın prens yapılması yoluna gidilir. Bu
bağlamda başvurulan kuramsal araç “ulus”
kavramıdır: Tek bir bedene ve tek bir istence (genel istence) sahip olan ulus, kraldan
boşalan yeri doldurup devletle özdeşleşir.
Devlet, artık bir ulus-devlettir ve egemen
gücünün birliği “halk-ulus”un içerdiği birlik tarafından temsil edilmektedir. Demek
ki Aquinumlu Thomas’tan Hobbes’a değin

22 Aktaran: J-Y. GUIOMAR, I’Idéologie nationale-nation, représantation, propriété, Paris, éditions Champ Libre, 1974,s. 39.
23 Clausewitz’in Savaş Üzerine (De la guerre) adlı yapıtından. Aktaran: Gérard MAIRET. ‘Peuple et Nation” in Histoire des
idéologies, Paris, Hachette, 1978, Cilt 3, s. 58-59.
24 J. J. CHEVALLIER, op. cit., s. 53.
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çeşitli kuramcılar tarafından önemsenmesi
gereken bir güç olarak görülen, fakat egemen erkin dışında bırakılan halka kişilik ve
bir beden kazandırarak onu «prensliğe»,
egemenliğe yükselten ulus fikridir ve bu
kavramdan türetilen ulusal egemenlik ilkesidir. Böylece halk, yalnızca kendisi ile (yani
bir siyasal Beden ya da ulus olması ile) değil, fakat elinde bulundurduğu egemenlik
ile de bir olur.25
Egemenliğin monarktan halka geçişi,
isim sahipliği düzeyinde olur, yoksa merkezi egemen gücün özüne dokunulmaz.
Fransız devrimcileri, devletin ilkesi olan
egemenliği koruyarak “prens”i, yani Machiavelli’den Hobbes’a dek çeşitli düşünürlerin tasarladıkları devlet modelini
sürdürmüş olurlar.26 Zaten gücün bu sürekliliği egemenliğin temel niteliklerinden
biridir. Her ne kadar devrim geçmişten
tümüyle bir kopuş olduğunu ileri sürmüşse de gerçek bu değildir. Örneğin Robespierre terörün hüküm sürdüğü 1793
yılında izlenen radikal politikayı, Devrim
ile Anayasa’nın ayrı işlevler gördükleri anlayışından hareket edip siyasal faaliyetleri
ikiye ayırarak açıklamaya çalışır. Ona göre
“Hükümetin işlevi, ulusun moral ve fiziksel güçlerini ulusal istemin amacına doğru
yöneltmektir... Anayasal hükümetin amacı Cumhuriyeti sürdürmektir; devrimci
hükümetin amacı ise Cumhuriyeti kurmaktır.” Görüldüğü üzere Robespierre’in
bu değerlendirmesi, olduğu gibi Machiavelli’nin prensin eylemi olarak tanımladığı
siyaset anlayışını yansıtmaktadır: Siyasal
eylem, devleti kurmak ve sürdürmektir.

Hem şiddeti (potestas) hem meşruluğu
(auctoritas) içeren devlet gücü ilkesi değişmemiş, aynı kalmıştır.
Bu bakımdan Fransız Devrimi, siyasette
yeni bir dönem açmaz, fakat 14.-16. yüzyıllar arasında gerek kuramsal gerek kılgısal
(pratik) düzeyde oluşturulmuş olan devlet
modelini yenileştirir, güncelleştirir. Bu yenileştirme, çeşitli koşulların belirlemesiyle
belli bir dönemde, siyasal güçler/sınıflar
arasındaki ilişkilerin zorunlu bir sonucudur:
Hakim siyasal gücün değişmesi ile birlikte
(ya da değişebilmesi için gereken meşruluğu sağlama amacıyla) tiranın gasp etmiş olduğu kabul edilen egemenlik bu kez
halk-ulus adına yeniden düzenlenir. Halk,
modern prenstir artık.27 Devlet açısından
bu durum devletin yaşamını sürdürebilmesi
için zamanı geldiğinde gücünün yerini değiştirip onu yeni temeller üzerine oturtması
demektir. Devrim, devlet gücünü kısa bir
kesintiye uğratır; fakat bu kesinti halkı bir
siyasal kişilik olarak tarih sahnesine çıkararak bu gücün daha güvenli bir süreklilik kazanmasını sağlar. Sonuçta, halk-ulus egemenliği ile bir yanda kişisel ayrıcalıklardan
başka yerel, bölgesel ayrıcalık ve özerklikler yok edilerek monarşilerin başlattığı
merkezileştirme, merkezi devlet anlayışı
doruk noktasına ulaştırılır, öte yanda yasallık ön plana konarak devlet gücü demokratik meşrulukla donatılıp sağlamlaştırılır.

25 Siyasi rejim modelinin cumhuriyet ya da (kuramını açık bir biçimde John Locke’un ortaya koyduğu) anayasal monarşi
olması, temelde bir şey değiştirmez. Her iki durumda da egemenliğin sahibi halktır. Anayasal monarşide kral yok edilmemiş,
sistem içinde ona da bir yer verilmiştir, fakat (egemen devlet erki anlamında) prens, halkın ta kendisidir.
26 Bu paragraf, Gérard MAIRET’nin (“Peuple et Nation”, op. cit., s. 63-65) çözümlemelerini izlemektedir.
27 Halktan sonra, ortaya çıkacak olan bir başka modern prens, partidir. Bakınız: Antonio GRAMSCI, Modern Prens, Ankara,
Birey ve Toplum Yayınları, 1984.
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III. HALK - ULUS EGEMENLİĞİ VE
YASALAR
Egemen halkın istencini (genel istenci) dışarıya vurup ifade edebilmesi yasalar aracılığıyla gerçekleşir. 1789 İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirisi (madde 6) bunu, “Yasa,
genel istencin ifadesidir.” şeklinde formüle eder. 18. yüzyıl siyaset felsefesinde bir
yönetim aracından çok yönetenlerin erkini
sınırlayan bir ilke olarak algılanan yasa halkın eline verilerek yönetenlerin bağımlılığı,
otoritelerinin sınırlılığı ortaya konmuş olur.
Bu durum, halk egemenliğinin kuramsal
bir sonucudur da: Bodin’den bu yana yasa
yapıp bozma işlemi bir başka deyişle yasama erki, egemenliğin en açık belirtisidir.
Halk egemen olduğuna göre bu erke (doğrudan ya da dolayı bir biçimde) sahip olan
yine odur. Bu temel ilke 1789 Bildirisi’nin
6. maddesinin devamımda şöyle dile getirilir: ‘’Yurttaşların tümü kişisel olarak ya da
temsilcilerinin aracılığıyla yasanın yapılışına
katılma hakkına sahiptir.”
Toplum sözleşmesi kuramcılarına göre
insan, doğal zorunlulukların baskısından
kurtulmak ve benzerleriyle arasındaki
ilişkileri bir düzene sokmak amacıyla topluma katılır. Birleşme sözleşmesi ile her
kişi, toplumun sürekliliği için gerekli olan
kurallara, yani yasalara itaat etmeyi kabul
eder.28 Bir anlamda, birleşmeden ortaya çıkan halkın, «biz kurallara boyun eğmeyi ve

yasalar tarafından yönetilmeyi istiyoruz”29
demesiyle siyasal toplum kurulur. “Genel
istencin işlemleri”30 olan yasaları kimin
yaptığını sormaya gerek bile yoktur. Doğal
olarak “yasalara boyun eğen halk, yasaların
yapımcısı da olmalıdır. Toplumun koşullarını düzenlemek işi yalnızca birleşenlere aittir.”31 Böylece kişi bir yanda genel istence
katılan yurttaş olarak yasaları yapandır, öte
yanda özel istence sahip bir insan olarak
ortak iyiliğe yönelebilmek (ya da yöneltilebilmek) için yasalara itaat eden (ya da itaat
etmeye zorlanan) bireydir, uyruktur.
Egemenliğin özü gereği “bir” olmasından
dolayısıyla halkın ya da ulusun istencinin
bölünemez bir bütün olarak belirmesinden ötürü bunun ifadesi olan yasa, geneli
kendine konu edinerek32 hukuksal eşitliği sağlar. “Bu şekilde, bireysel bakımdan
en basit insanların bile eşiti olarak kabul
edilen kişi, yasama erkinin (yani: egemenliğin-çev.-) parçası olarak koyduğu yasalara bağımlı kılınmıştır... Uygar (civil) toplum
içinde hiçkimse, bu toplumu yöneten yasalara itaat etmekten bağışık tutulamaz.”33
Halk-ulus egemenliğinin içerdiği (ister etkin ister edilgen biçimdeki)34 yasa önünde
eşitlik ilkesi, her şeyden önce yönetenlerin eylem alanını sınırlama amacını güder.
Buna göre egemen genel istencin hükmü
altında bireyler olarak bulunan ulus-devlet
görevlilerinin, yöneticilerin işlevi, yasaların
belirlediği çerçevenin içinde kalarak kamu-

28 “Gerçekte yasalar, toplumsal (civile) birleşmenin koşullarından başka bir şey değildir.” J.J. ROUSSEAU, Contrat Social
(C.S) op cit., kitap II, bolüm 6, s. 259.
29 John LOCKE, Deuxieme traite du Gouvernement civil, Paris, Vrin, 1977, bölüm 11. s. 157.
30 ROUSSEAU, C.S., op. cit., s. 259.
31 Ibid., Ancak daha sonra Rousseau, halkın iyiyi isteyip göremediğini söyleyip (kitap II, bölüm 6) yasa yapma işini yüce
yasamacılara verir (kitap II, bölüm 7) ve halka yapılan bu yasaları kabul edip etmeme hakkını tanır: “Halkın onamadıgı hiçbir
yasa geçerli değildir, yasa sayılmaz.” (Kitap III, bölüm 15).
32 Ibid., s. 258.
33 LOCKE, op. cit., bolum 7, s. 128.
34 1791 Fransız Anayasası, Siéyes’in görüşleri doğrultusunda, yurttaşları etkin ve edilgen olmak üzere ikiye ayırmıştı. Edilgen
yurttaşlar, yasaya ilişkin her türlü düzeyin dışında tutulmuşlar, yasaları yapacak temsilcileri seçmek hakkından bile yoksun
bırakılmışlardı.
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sal çıkarı gözetmektir. Onların dışında ve
üstünde bulunan yasa, yönetime faaliyette
bulunma yetkisi veren ve bunun alanını çizip amaçlarını tanımlayan ilke olmaktadır.
Bununla ulaşılan sonuç, halkın yöneticilerden gelebilecek baskıya karşı korunarak
özgürlüğün güvence içine alınmasıdır. 24
Haziran 1793 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin 9. maddesi bu düşünceyi kısa ve
özlü bir biçimde dile getirir: “Yasa, yönetenlerin baskısına karşı kamusal ve bireysel
özgürlüğü korumalıdır.”
Doğal hukuk ile toplum sözleşmesi kuramlarının beslediği halkulus egemenliği,
bu kuramlar doğrultusunda ve içerdiği soyut insan anlayışına uygun olarak özgürlüğü doğrudan doğruya toplumsal yasaların
varlığına bağlar. Buradaki birey insansal
doğasına ilişkin haklarını (dolayısıyla özgürlüğünü) kendi içinde taşır, yoksa bunları
dışarıdan elde edip kendine mal etmez. Bu
bakımdan insanın özgürlüğü, onun kişiliğine özgü bir niteliktir; ayrılmaz bir parçasıdır. Özgürlük, koşulsuz ve metafiziksel
olmasından dolayı yaratılmayı değil, fakat
tanınıp korunmayı gerektirir. “İnsan özgür
doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur.”35 Demek ki temel sorun bu özgürlüğün uygun koşullar içine oturtularak geçerli kılınmasıdır.
Toplum sözleşmesi kuramlarında (gerçekte egemen erkin bulunmadığı bir toplumu
ifade eden) doğa durumu, bir özgürlük ortamı olarak gösterilir. Fakat, “doğal olarak
özgürlüğü seven insanlar”36 özellikle kendi
aralarındaki ilişkilerde bireysel özgürlükle-

rine sınırsız bir anlam vererek ve herkesin
her şey ve her kişi üzerinde mutlak bir özgürlüğe sahip olduğu anlayışını sürdürerek,
özgürlüğü ortadan kaldırırlar.37 Daha doğrusu sınırsız bireysel özgürlüklerin birbirleriyle çatışması insana içkin özgürlüğün
kullanılamaması sonucunu doğurup genel
olarak özgürlüğün toplumdan dışlanmasına neden olur. Hobbes’a göre bu durumdan kurtulmak, Leviathan’ın yaratılmasıyla
mümkün olur: Kendilerini egemen erkin
yasalarının karşısında yükümlülük altına
sokan bireyler, hukuksal bir kişilik kazanarak “gerçek özgürlüğe” ulaşırlar.38 Bu açıdan ele alınan özgürlük, bireyci bir kavram
değildir; yalnızca içsel değil, fakat dışsal
bir niteliğe de sahip olabilmesi için siyasal
topluma gereksinimi vardır. Demek ki özgür insan, özgün özgürlüğünü devletin içine yerleştiren insandır.
Rousseau; Hobbes’un özgürlük anlayışını
sürdürmekle birlikte, bunu halk egemenliğiyle bir uyum içine oturtur: Doğal özgürlüğün toplum yaşamında özgürlüksüzğe yol
açmasından ötürü bunun yaşatılabilmesi,
bir biçim değiştirilmesine gidilerek özgürlüğü toplumsal bir nitelikle donatmaya
bağlıdır. Bunun gerçekleşmesi için toplum
sözleşmesi yoluyla insan doğal bir dönüşüm geçirdi ve böylece (Hobbes’ta insanın
bireyden kişiye dönüşmesi gibi) doğal insan yok olup yerini yurttaşa bıraktı.39 Kişisel eğilimlerinden, çıkarlarından, tercihlerinden ve önyargılarından kurtulan insan;
yani yurttaş, kendini bir olarak değil, fakat
bir bütünün bir başka deyişle egemen olan
halkın (ulusun) bir parçası olarak algılar.

35 ROUSSEAU, C.S., op. cit., kitap I, bolüm 1, s. 236.
36 HOBBES, op. cit., bölüm 17, s. 173.
37 Çünkü 1789 İnsan ve Yurttaş Halkaları Bildirisi’nin (madde 4) klasikleşmiş tamamına göre “Özgürlük, diğerlerine zarar
vermeyecek her şeyi yapabilmedir.”
38 HOBBES, op. cit., , bölüm 21: “Uyrukların Özgürlüğü Üzerine”.
39 Pierre MANENT, Naissance de la politique moderne, Paris, Payot, 1977, s. 168-169.
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Dolayısıyla katıldığı bu bütünün istencine,
genel istence itaat ederek kendisine itaat
etmiş ve böylece özgür olmuş demektir.
Özgürlük; bireyciliğin yerini kolektifliğe,
bencilliğin ise kişiselin genel istence uygunluğu anlamında erdeme bırakmasıyla
olası olmaktadır.40
Halkın egemenliğe sahip olmasıyla birlikte
hukuk iktidara gelir. Artık insan, diğer insanlara bağımlı olmaktan kurtulup yalnızca egemenliğin üyesi olarak yaptığı yasalara bağlanır. Genel istencin (egemenliğin)
belirtileri olmalarından dolayı Saint Just’ün
sonsuz güçleri olduğunu belirttiği41 yasaların hükmü altına girmek, özgür olmanın
sine qua non koşuludur. Yasaların bulunmadığı yerde özgürlükten söz edilemez.42
Bu özgürlük anlayışı yani yurttaşların tümünün ortak çıkara uygun olarak yasaların belirlediği ölçüde ve yasalar tarafından
özgür kılınması, doğal olarak eşitliği içerir.
Daha doğrusu bu iki kavram karşılıklı bir
etkileşim içindedirler. Özgürlüğün toplumsallığından ötürü her insan, diğerlerinin özgür olması koşuluyla özgürdür. Bunu sağlayan yasalar, insanlar arasındaki bağımlılık
ilişkilerini yok ederek (yani özgürlüğü gerçekleştirerek) onları eşit bir konum içine
sokarlar. Buna karşılık ‘’Eşitlik olmadan
özgürlük de olamaz.”43 Çünkü birer insan
olarak aynı değere sahip olan yurttaşların
eşit bir biçimde, yani bütün haklarıyla kendilerini baştan başa topluma bağlayıp genel istencin hükmü altına girmeleri, doğal

özgürlüğün toplumsal özgürlük şeklinde
yeniden üretilip tanınmasına yol açar.
Devletin ilkesi bakımından hiçbir değişiklik getirmeyen halkulus egemenliği, halkın
iktidarla ya da yurttaşların devletle olan
ilişkisini radikal bir değişikliğe uğratır. Zaten gerek kuramda, gerek Fransız Devrimi’nin pratiği içinde uyruk yerine yurttaş
kavramının kullanılması, bu büyük değişimi
göstermeye yeterli olabilir. Bir doğa durumu olarak kabul edilen mutlak monarşide
ya da Ancien Régime’de insan, bir başka
insana (monarka) bağımlıdır; kendine özgü
bir istenci yoktur.44 Bir başka deyişle kişisel
istençler, gerçekten, monarkın istencinin
bir başka düzeydeki biçimlerinden başka bir şey değillerdir. Bu durum tiranlığın
ta kendisi olarak tanımlanır. Kendi içinde kesin bir tutarlılık gösteren Hobbes’un
kuramında Leviathan’ın (“birey-devlet”in,
“kral-devlet”in) yasaları, zorunlu olarak genel iyiliğe yöneliyorlarsa da temelde tek bir
kişinin istencinden kaynaklanmaktadırlar.
Kuramsal değil, fakat somut olarak her
zaman için keyfiliğe açık bulunmaktadırlar.
Bu nedenle bu tür yasalar, halk egemenliği
savunucuları tarafından, yasa olarak adlandırılmazlar; bunlar olsa olsa bir insanın
kaba güce dayandırdığı keyfi buyruklarıdır.
Ancien Regime, yasasız bir yönetim olmasından ötürü bir tiranlıktır; halkın, yurttaşların değil, kölelerin, uyrukların üzerine
kurulu bulunduğundan ötürü de “toplum”u
dışlayan bir doğa durumudur.45

40 J.L. TALMON, Les origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calmann-Levy, 1966, s. 60.
41 SAİNT-JUST, Oeuvres choisies, Paris, Gallimard, 1968, s. 322.
42 “ ... kendimiz için koyduğumuz yasalara boyun eğmek özgürlüktür” ROUSSEAU, C.S., op. cit., kitap I, bölüm 8, s. 246.
“... Hukukun amacı özgürlüğü yok etmek ya da engellemek değil, fakat onu koruyup arttırmaktır. Hukuksal bir yaşam
sürmeye yetenekli olan yaratıklar, durumları ne olursa olsun, yasalar olmazsa kesinlikle özgür değillerdir.” LOCKE, op. cit.,
bölüm 6, s. 106.
43 ROUSSEAU, C.S., op. cit., kitap II, bölüm 11, s. 269.
44 Gérard MAIRET, ‘Liberte, égalite” in Histoire des idéologies, op. cit., s. 93.
45 Locke’un Hobbes’a karşı mutlak monarşi ile doğa durumu arasında koşutluk kuran düşünceleri için bakınız: LOCKE, op.
cit., bölüm 7, s. 124-128.
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Halk-ulus egemenliğinde hükmetme-hükmedilme (ya da yönetme-yönetilme) ilişkisi tümüyle hukuksal içeriklidir.46 Yurttaş,
uyruktan farklı olarak yalnızca yasalar ile
ilişkidedir. Ancien Regime’de halkın gözü
devlet gücünü kişiliğinde somutlaştıran
monarktadır. Oysa halkın egemen olduğu
bir ülkede gözlerin çevrildiği tek merkez
yasalardır. Bu açıdan bakıldığında devlet
egemenliğin somut ifadesi olan yasanın
bir aracı olarak belirir. Fransız Devrimi’nin
devlet biçimiyle ilgili olarak getirdiği önemli
değişiklik, monarkın elinde bulunan otoriteyi yasaya aktarmasıdır. Böylece yönetilenler tarafından feodal düzende senyöre,
monarşide krala gösterilen bağlılık (loyalisme); (demokratik) cumhuriyette yasalara
yöneltilmiş olur.
Monarşide yasamın monarkın istenci olmasından dolayı yasayla olan ilişki gerçekte monarkla ilişkidir. Uyruğun doğudan
doğruya krala bağımlı olması nedeniyle
buyurma-itaat etme ilişkisi, saydam bir
nitelik gösterir. Buna karşılık demokraside bu ilişki epey bulanık bir biçimde bulunur. Halkın yasaya itaat ederek kendine
itaat etmesi şeklindeki formül, buna belli
ölçüde (en azından kuramsal çerçevede)
açıklık getirmeyi amaçlar. Fakat gerçekte
halk-ulus egemenliği, yasaları (onları yaptığı varsayılan halka karşı) özerk kılarak
yurttaşları çok daha sağlam bir biçimde
devlete bağlar. Halk, egemen dolayısıyla
yasa koyucu olduğu zaman bu üstün gücü
kullanan, yasaların bekçisi olarak kabul
edilen devletten başkası değildir. Böylece

egemen devlet gücü, halk kavramı ile erkinin ilkesini (auctoritas), yasa ile de halk
üzerinde erk kullanımını (potestas) meşrulaştırmış olur. Sonuçta halkın kendine
itaat etmesi devlete itaat etmesi demektir.
Çünkü bu devlet halk ile, ulus ile özdeşleşmiş olan ulus-devlettir.

IV. HALK-ULUS EGEMENLİĞİ VE
DEMOKRASİ
Halk-ulus egemenliği, kuramsal açıdan
zorunlu olarak demokrasiyi içerir ya da en
azından demokrasiyi çağrıştırır. Demokrasi sözcüğünün etimolojik yapısı bu olguyu
açıkça göstermektedir. Halkın (demos)47
egemen olması, iktidarın (kratos) onun
elinde bulunduğu anlamına gelir; bu iki
sözcüğü birleştirilmesiyle bu duruma uygun düşen siyasal rejim modelinin adı ortaya çıkmış olur: Demokrasi (demokratia).
Siyasal alanın süjesi halk olduğu zaman,
yönetim demokratik bir biçim alır ya da almak zorundadır (İleride değineceğimiz gibi
kılgısal açıdan bu durum gerçekleşmese
bile, yönetim demokratik meşruluk temelleri üzerine oturtulmuştur.).
Etimolojisinde iktidar sözcüğü bulunan
demokrasi, iktidar ilişkilerini ortadan kaldırmaz (zaten böyle bir amacı olduğu da
söylenemez). Bu ilişkilerin varlığı, toplumda yöneten-yönetilen ayrımının sürdüğünü gösterir; diğer rejimlerde olduğu gibi
insanlar birtakım insanlar tarafından yönetilmektedirler. Oysa halkın egemenliği
ilke olarak insanın insan üzerindeki hükmünün kalkmasını içerir. Bundan dolayı

46 Buna karşılık, “otokratik devletde, hükmedenlerin hükmolunanlarla münasebeti sadece sosyolojik veya sosyal-ahlaki
esaslara bağlıdır.” Yavuz ABADAN, op.cit., s. 300.
47 İlk başlarda köyleri, daha sonra polis’in bölündüğü yerel yönetim bilimlerini ifade eden Attika lehçesindeki demos sözcüğü,
zamanla ekklesia’da (halk meclisinde) bir araya gelen yurttaşlar topluluğunu, halkı belirtmek amacıyla kullanılmaya
başlanmıştır. Bu konuda Türkçe kaynak olarak şu iki yapıta başvurabilir. Arif Müfid MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara,
Türk Tarih Kurumu Yayımları, 4. Baskı, 1984, s. 176, ve 202; George THOMSON, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler
-Tarihöncesi Ege, İstanbul, Payel Yayınevi, cilt 2, 1985, s. 94.
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demokrasi bir çıkmazla karşı karşıya kalmış gibidir. İnsanlar topluluğu(halk), nasıl
hem egemen hem yönetilen olabilir? 18.
yüzyıl düşünürleri bu çelişkiyi halk-ulus
egemenliği kuramının elverdiği soyutlamalar ile ortadan kaldırıp demokrasinin
vicdanını rahatlatırlar.
Daha önce gördüğümüz üzere halk-ulus
egemenliği, her şeyden önce insanları eşit
yaparak işe başlar. Bu eşitlik, Rousseau’nun
kuramında bireylerin toplum sözleşmesi
mekanizması ile yurttaşlara dönüştürülmesi şeklinde gerçekleşir. Gerek düşünürlere gerek devrimcilere göre Ancien Regime; toplumun bir yanda kral-uyruklar, öte
yanda çeşitli katmanlar (états) biçiminde
bölünmüşlüğü üzerine oturtulmuştur. Halkın egemen olduğu demokratik cumhuriyet, tümüyle tiranlığın karşıt kutbunda
bulunduğundan ötürü toplumun bütünlüğünü gerektirir. Bu bütünleşme ise bireylerin yurttaşlara dönüşerek soyut tek «bir”in,
yani türdeş bir halkın (ve ulusun) ortaya
çıkmasıyla sağlanır. Fransız devrimcilerinin üzerinde önemle durdukları “yurttaşın birleştirici erdemi”ni, örneğin Target 10
Kasım 1789’daki bir söylevinde şöyle dile
getirmekteydi “Bölünmüşlük durumunda
doğmuş olan düşmanlıklar, birlik içinde yok
olmak zorundadırlar… İnsanları ayırarak değil, yaklaştırarak, birbirlerini sevmeye zorlayarak aristokrasi öldürülür ve yurttaşlar
oluşturulur. Eğer böyle bir amacımız yoksa
kamusal canlandırma için boşuna çalışıyoruz demektir. Artık herkes asker, din adamı,
yasa adamı, tüccar, çiftçi, ön yargılarını bırakıp yalnızca yurttaş olmalıdırlar.”48
Hepsi birbirinin benzeri ve eşiti olan yurttaşlardan oluşmuş bu soyut halk, üstün
48
49
50
51

gücünü bireylerin kendisine devrettiği erklerden alır. İnsanın herkesle birleşerek yine
kendi buyruğunda kalmasından dolayı birleşmenin ürünü olan halkın egemen istencine yani genel istence itaat etmek, insan
için kendine itaat etmekten başka bir şey
değildir.49 Bunun sonucunda insan, özel istenci olan bir varlık ve devlete bağlı bir uyruk olarak yönetilen, kendini genel istence
bağlayan bir kişi ve egemenin bir üyesi, bir
yurttaş olarak yöneten olmaktadır. Böylece insanın madalyonun iki yüzü gibi iki
farklı yönü bulunması, halkın hem etkin
hem edilgen olmasına olanak sağlar. Yurttaşların halkı, uyrukların halkına hükmeder. Gerçekte bu iktidar ilişkisi somut halk
ile soyut halk arasında bulunur. Rousseau
“Hükümet, egemenden aldığı buyrukları
halka verir.”50 diyerek bu olguyu dolaylı olarak kabul eder. Buna göre egemen, soyut
halktır; ulusta kişileşen bu kolektif varlığın
bir ve bölünmez olan istencidir; buyruklara, yasalara uymakla yükümlü olan ise etten ve kemikten yapılmış gerçek insanlardan oluşan somut halktır.
Fransız devrimcilerinin dillerinden düşürmedikleri halk-ulus egemenliği kavramı,
içerdiği soyutlamalar sayesinde somut
halk kitlelerini iktidarın kullanımı dışında
tutma işlevini yerine getirmiştir. Egemenliğin, sosyo-ekonomik farklılıkları dışlayan
ulus kavramının içine yerleştirilmesi, devleti ele geçiren burjuvazinin, sınıf iktidarını
gözlerden saklı tutmasını kolaylaştırmıştır.
Böylece burjuvazinin istenci halkın, ulusun
istenci (genel istenç) şeklinde gösterilerek gerçekleştirilen “azınlık demokrasisi”
üzerinde bir consensus’un yaratılmasına
çalışılmıştır.51 Bu bakımdan halk-ulus ege-

Aktaran BURDEAU, Traité.... op. cit., cilt V, s. 563.
Bu karmaşık kuramsal yapı için bakınız ROUSSEAU. C.S., op. cit., kitap I, bölüm 6 ve 7, s. 243-246.
Ibid., kitab III, bölüm 1. s. 273.
Burdeau’nun da (Trait..., op. cit., cilt V, s. 367’de) belirttiği gibi burjuvazinin emekçi kitlelerden çekinerek onları iktidar
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menliği, İngilizlerin “Görkemli Devrimi” ile
Fransızların 1789 Devrimi ardından kurulan burjuva yönetimlerinin ideolojik çerçevesini oluşturan bir kuram olarak belirir.
Üstelik bu kuram, halkın genel istencinin
bir sınıftan başka küçük bir azınlıkta, bir
partide, hatta tek bir kişide somutlaşmasına olanak tanımasından ötürü, her türlü
siyasal rejimle, en katı diktatörlükle bile
pratikte bağdaşabilme özelliği gösterir.
Bu verilerin ışığında İlter Turan’ın “Ulusal
egemenlik ile siyasal demokrasi arasında
doğrudan bir nedensel bağ kurulması söz
konusu değildir.”52 şeklindeki değerlendirmesine katılmamak olası görünmüyor.
Ancak daha önce belirttiğimiz üzere kuramsal olarak böyle bir bağ vardır. Halk-ulus egemenliği kavramının kendisinde,
ulusal egemenliğe dayalı bir siyasal sistemin demokrasi olacağına ilişkin bir içerik
bulunmaktadır. Öyleyse nasıl oluyor da bir
diktatör, rejimini halk egemenliğine dayandırabilmektedir? Halk-ulus egemenliğinin
kuramsal bakımdan zorunlu olarak içerdiği
demokrasiyle kılgısal düzeyde ters düşebilmesi, temelde, genel anlamda egemenliğin yapısal niteliğinden kaynaklanır. Her
ne kadar egemenlik, plenitudo potestatis’i
gerektiriyorsa da bunun somut “bir” den
(monarktan) alınıp soyut “bir”e devredilmesiyle, auctoritas-potestas ayrımı yeniden gündeme gelir. Tıpkı papanın iktidarın
ilkesini kendine ayırıp dünyasal kılıcı krala
vermesi gibi halk da egemenliğin kaynağını (auctoritas’ı) elinde bulundurup bunun kullanılmasını, yani devletin yaptırım
gücünü (potestas’ı) belli kişilere emanet

eder. Halk-ulus, kraldan farklı olarak bir
soyutlama olduğu için gerçekte yönetimde
bulunamayacağından başka bir istenç de
taşımaz. Devlet organlarında bulunan gerçek kişiliklerin bir istenç ortaya koyması ve
aynı anda halkın bunu kendi istenci olarak
kabul etmesi gerekir. Genel istencin bu şekilde el değiştirmesi temsil sistemi ile olur.
Potestas’ın içerdiği erkleri, başta yasama
ve yürütme erklerini ellerinde bulunduran kişilerin, (egemenliği değil) halkı temsil
ettikleri ve onun adına egemenliği kullandıkları kabul edilir. Fakat Siéyes’in “Halkın bir tek sesi (istenci) olabilir, o da ulusal
yasamanın sesidir.” diyerek belirttiği gibi,
halk-ulus egemenliği, halkın istenci ile iktidarı birbirine karıştırarak temsilcilerin
hegemonyasına yol açar.53 Üstelik temsil
sistemi kendi mantığı içinde, temsilcilerin saptanmasında (sınırlı ya da genel oy
hakkına dayanan) çeşitli seçim yöntemleri
dışında halkın zımni ya da plebisit şeklinde açık onayına başvurulması da açıktır.
Bunun sonucunda ortaya çıkan bir siyasal
sistem ne denli mutlak, otoriter bir niteliğe sahip olursa olsun yine de bir otokrasi
değildir. Çünkü iktidardaki kişi (ya da kişiler) iktidarın ilkesini (auctoritas’ı) kendinde
değil, fakat halkın içinde bulur. Halk-ulus
egemenliğine dayanan bir diktatörün siyasal rejiminin adı diktatörlüktür, fakat
paradoksal biçimde bu rejim özünden demokratiktir. İktidarın kaynağı, ilkesi halktadır; diktatör egemen halkın temsilcisidir
ve yasalarıyla halkın istencini ortaya koyar;
kısacası rejim demokratik meşruluk temeli üzerine oturtulmuştur. Bununla birlikte

düzeyinden (hatta, siyasal alandan) dışlaması, yalnızca onun mülkiyete sahip bir sınıfın egoizmi ile hareket etmesinden
değil, fakat devrimci bir sınıf olarak kitlelerin kolaylıkla kandırılıp karşıt devrim araçlarına dönüşebilecekleri inancını
taşımasından da kaynaklanmaktadır. 1793’te patlak veren Vendée ayaklanması, devrimci burjuvazi tarafımdan bu
görünüşünde ne denli haklı olduğunun bir kanıtı biçiminde yorumlanmıştır.
52 İ. TURAN «Ulusal Egemenlik ve Siyasal Katılma» adlı tebliğin 1. Milli Egemenlik Sempozyumu, op. cit., s. 91.
53 BURDEAU, La Démocratie, op. cit., s. 41.
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burada en yalın biçimiyle “halkın iktidarı”
olarak tanımlanan demokrasiden söz edilemez. Soruna bu açıdan yaklaşıldığında,
en demokratik kabul edilen bir temsil sistemi üzerine kurulu herhangi bir rejimin de
iktidarı halktan alıp temsilcilere vermesinden, dolayısıyla devletin içine yerleştirmesinden ötürü bir demokrasi olamayacağı
ortaya çıkar. “Tam anlamıyla söylenirse,
eğer iktidar gerçekten halka ait olacaksa,
onun başka yere verilmesi kabul edilemez.
Kelime anlamında bir demokrasi sadece
devletsiz bir toplum olabilir.”54
Halk-ulus egemenliği, her türlü rejim ile
uyum içine sokulabilmesine karşın özünde tiranlığın yadsınması olmasından dolayı halka kendisini yönetenlere karşı koruyabilmesi amacıyla direnme hakkını tanır.
Zaten halk ideolojisi temelinde bir direniş
ideolojisidir; halk etkin bir direnişe geçerek,
ayaklanarak tiranın gasp ettiği egemenliğini yeniden eline geçirmiş ve özgürlüğüne
kavuşmuştur. Halkın egemen olması, onun
devrettiği ya da emanet ettiği iktidarı gerektiğinde şiddete varan her türlü yolla geri
alma hakkına sahip olduğu varsayımını içerir. Bu nedenle devrimlerle birlikte halkın
baskıya yönelen, yetkisinin dışına çıkan yönetime ya da hükümete karşı direnmesinin
bir hak, hatta bir ödev olduğuna ilişkin formüller çeşitli bildirilerde ve anayasalarda

yer alırlar. Örneğin, 1789 İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirisi’nin 2. maddesi, ‘’baskıya direnme”yi doğal haklardan biri olarak sayar.
1793 Fransız Anayasası’nın bildirisine göre
ise “Baskıya direnme diğer insan haklarının
sonucudur. (madde 33). Hükümet halkın
haklarını çiğnediği zaman, ayaklanma, halk
ve halkın her parçası için en kutsal hak ve
en zorunlu ödevdir (madde 35).”55
Halk-ulus egemenliği kuramının tanıyıp
dile getirdiği direnme hakkı, yine bu kuramın iç mantığı nedeniyle içi boş bir ilkeye
dönüşerek anlamsızlaşır. Her şeyden önce
egemenliği ilan edilen halk-ulus, kuramsal
olarak iktidara sahip olduğundan dolayı,
bu direnme hakkını kime karşı kullanabilir?
Bu sorunun yanıtı halkın kendisi olamayacağına göre, olsa olsa temsilcileri oldukları
varsayılan yöneticiler olabilir. Ancak yasama, yürütme erklerini kullanan temsilciler
genel istenci ifade etmektedirler; bu bakımdan halkın, üzerinde bir baskı hissedip
özgürlüğünün kısıtlandığı ya da yok edildiği
sanısına kapılarak devletin yasalarına ve
uygulamalarına karşı çıkması, genel istenci
yadsıması, dolayısıyla kendine karşı direnmesi gibi mantıksız bir sonuca varır. Üstelik
halkın ya da bireylerin böyle bir davranışı
benimsemeleri, onların bir yanılsama içine
düşmüş olduklarını gösterir. Çünkü “genel
istence itaat etmeyi reddeden her kimse,

54 SARTORI, po. cit., s. 17. Bu değerlendirmeden şu sonuç çıkmaktadır: Halkın tam anlamıyla egemen olabilmesi için bunu
doğrudan doğruya kendisi kullanmalıdır. Ancak doğrudan demokrasi gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Aynı zamanda
tüm toplumu ilgilendiren iktidar ilişkilerinin dağınık bir şekilde bulunması, bir başka deyişle bunların kurumsallaşıp merkezi
bir biçim (devlet) olmaması gerekir. Demek ki modern devletin ortaya çıkışı, demokrasiyi bir ütopya haline getirmiştir.
Rousseau’nun demokrasiyi tanrılara yakıştırması bu açıdan yorumlanabilir “Böylesine yetkin bir yönetim, (devlete
gereksinim duyan-çev.-) insanların harcı değildir.” (C.S., op. cit., kitap III, bölüm 4, s. 281).
55 Romme, bu bildiriyi meclise şu sözlerle tanıtmıştı: “Ayaklanma, kutsal, dokunulmaz ve yasanın üstünde bir haktır... 1789’da
ayaklanma ile zincirlerimizi kırdık, yine ayaklanma ile 1792’de tiranlık yıkıldı. Uluslara ve gelecek kuşaklara bir ders vermek
için ayaklanma adına bir yontu yapılmalı ve sürekli olarak halka haklarını ve gözü yüksekte olanlara zorbaları bekleyen cezayı
anımsatmak amacıyla bu yontuyu bir bekçi gibi Özgürlük yontusunun yanına dikmeli.” Aktaran BURDEAU, Traite.., op. cit.,
cilt III, s. 400. Fransa’nın dışında Amerika’da bu hakkın, örneğin 1776 Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirisi ya da 1780
Massachusetts Anayasası tarafından kâğıda döküldüğü görülür. John Locke 1688 İngiliz Devrim’inden sonra yayımladığı
The Second Treatise of Civil Government’in 18. ve 19. bölümlerini direnme hakkı sorununa ayırır. 1960 Darbesi ardından
hazırlanan 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da başlangıç bölümünde “miletin direnme hakkı” kavramına yer verir.
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bütün beden tarafından itaate zorlanacaktır. Bu, o kimsenin özgür olmaya zorlanacağı anlamından başka bir şey demek
değildir.”56 Siyasal bedenin yani devletin
baskısı, şiddeti bütünün ve onun parçalarının iyiliğinin, özgürlüğünün sağlanması
amacını güder. Bir başka deyişle bu baskı
gerçek anlamda bir baskı, despotça bir şiddet uygulaması değildir. Bu nedenle devletin baskısına karşı bir direnme hakkından
söz edilemeyeceği açıktır.

SONUÇ
Halk-ulus egemenliği; halkın, bireylerin
devlete bağımlılığını yok etmek şöyle dursun halkın egemen olduğu mitosunu yayarak bunu daha da güçlendirmiştir. Temsil
mekanizması egemenliğin devlet organları
içine yerleştirilmesini sağlar. Aynı zamanda
halkın, ulusun, devlet ile özdeşleştirilmeleri, plenitudo potestatis’i kendi içinde gerçekleştirmiş gerçek anlamda egemen olan
devletin, değişen koşullara uyum sağlayıp
uyrukları ya da yurttaşları üzerinde çok
daha kolay bir biçimde hüküm sürmesini sağlar. Devletin yasalarına itaat ederek
kendine itaat ettiği inancını taşıyan birey,
kimin neden vazgeçeceğini saptayıp neye
sahip olacağını belirleyen ve hiçbir yasaya
bağımlı olmayan bu üstün güç57 karşısında
bir rahatsızlık duymayacaktır.

Leslie Lipson’un “Hükümdar, ‘Devlet için çıkar yol senin ölmendir.’ dediği zaman yurttaş ölmek zorundadır.” sözü karşısında dehşete düşmesine hiç gerek yoktur.58 Neden
mi? Yanıtı bu sözün hemen ardından yine
Rousseau’nun kendisi verir: «Çünkü yalnızca bu koşul gereği o zamana dek güvenlik
içinde yaşamıştır ve yaşamı yalnız doğanın
bir nimeti değil, fakat devletin koşullu bir
armağanıdır.”59 Devletin halk egemenliğine
dayanması ya da dayanamaması, yönetim
biçimi olarak demokrasi ya da diktatörlük
olup olmaması, onun özünü değiştirmez;
o, Leviathan’dır. İlk planda kendi yaşamını
düşünür ve bunu sürdürebilmek için üstün
gücünün kendisine verdiği tüm olanakları
kullanır. İnsanın; hakları, özgürlükleri, güvenliği bakımından ona gereksinim duyması (ya da duymaya koşullandırılması)
devletin yurttaşlarını ölümle bile sonuçlanabilecek yükümlülükler altına sokmasını
sağlar. Günümüzde kendine özgürlükçü, liberal, halkçı vb. niteliklerini yakıştıran hangi
devlet kendi mantığı içinde gerekli gördüğü
zaman yurttaşlarını şu ya da bu biçimde (en
açıkçası savaşa yollayarak) ölüme göndermekte bir an için bile tereddüt etmektedir?

56 ROUSSEAU, C.S. op. cit., kitap I, bölüm 7, s. 246.
57 “Her kişinin toplum sözleşmesiyle gücünün, mallarının, özgürlüğünün yalnız toplulukça önemli olan parçasından vazgeçtiği
kabul edilir, fakat bu önem konusunda yalnızca egemenin söz sahibi olduğu da kabul edilmelidir.” Ibid., kitap II, bölüm 4, s.
253-4. “Egemenin bozamayacağı bir yasanın buyruğu altına girmesi, siyasal bedenin doğasına aykırı düşer... halkın bedeni
için hiçbir zorunlu temel yasa yoktur.” Ibid., kitap I, bölüm 7, s. 245.
58 Leslie LIPSON, Demokratik Uygarlık, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayımları, 1984, s. 47.
59 ROUSSEAU, C.S., op. cit., kitap II, bölüm 5, s. 256.
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