TÜRKIYE CUMHURIYETI DEVLETININ
OLU~MASI ÜZERINE
— K~sa bir bak~~, 1920 - 1960 —
Prof. Dr. B. S. BAYKAL
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanl~~Imparatorlu~unun budan~p
ufalanmas~~ile meydana gelen ulusal devletlerin sonuncusudur. Asl~nda bu durumu tarihsel bir sürecin do~al sonucu olarak kabul
etmek gerekir. Çünkü Türklerin, birçok uluslar~~kapsayan imparatorlu~un kurucusu ve ba~l~ca dayana~~~olan temel öge s~fat~yla,
kendi devletlerini ya~atmak çabas~~içinde direnmeleri, devleti da~~tmak ere~ine yöneltilmi~~her giri~ime kar~~~koymalar~~kadar do~al
bir davran~~~ dü~ünülemez. Ayn~~surette, ulusal bilincin, imparatorlu~u olu~turan bütün milliyetler aras~nda en geç Türklerde uyand~~~~
da tarihsel bir gerçektir. Teokratik bir yap~ ya sahip olan Osmanl~~
Imparatorlu~unda gerçek anlamda bir ulusculuk aramak hiç ku~kusuz bo~una olur. Böyle bir dokudaki siyasal bir gövdede ya~ama egemen olan temel ilkeler, Islaml~ k ve bir de evrensel egemenlik kavramlar~~alt~nda toplanabilir. Gerçekten de, yüzy~llar boyunca Osmanl~~Imparatorlu~unda devlet ve kamu hizmetlerini yüklenecek ki~iler için
dinin d~~~ nda hiçbir ayr~l~k gözetilmemi~tir. Yaln~z Müslüman olmak
ko~ulu ile herkese, hangi ~rk ve milliyete mensup olursa olsun, ki~isel
yetene~ine göre resmi görev kap~lar~~ayn~~ölçüde aç~k tutulmu~tur.
Hiç ku~kusuz, bu halin en önemli sonucu, kamu hizmetleri için en
üstün yetene~i olanlar~n seçilmesi zemininin yarat~lm~~~bulunmas~~
olmu~tur.
Ancak, bu sistemin, kendi ya~am gücünü uzun süre koruyamad~~~~da bir olgudur. Gerçekten de Imparatorluk içinde ya~ayan
çe~itli milliyetlerin, ayr~~ayr~~etkenlerin bask~s~~ile, XIX. yüzy~l~n
ba~~ ndan beri Imparatorluktan kendilerini koparmak için do~rudan
do~ruya eyleme geçtikleri görülmektedir. Gittikçe güçlenip yayg~nla~an bu merkezkaç (santrifugal) ak~m~~ durdurmak için uzun vadeli
olarak dü~ünülen önlemler, esas itibariyle birtak~m reformlard~r ki,
bunlar~ n uygulanmas~~ile, ad~m ad~m ilerlenerek sonunda ba~ka dinden
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olma ayr~l~~~ n~n da ortadan kald~r~lmas~n~~ve her vatanda~~ n e~it haklara kavu~turulup devlet yönetimine kat~ labilmesini sa~l~yacak biçimde
bir "Osmanl~~ulusu" meyvana getirmek amac~~güdülmektedir. XIX.
yüzy~ lda tanz~matç~lar ve bunlardan sonra da me~rutiyetçiler, "Türklük" sözünü a~~za almadan, bir Osmanl~l~k bilincinin yarat~lmas~~
u~runda durmadan çaba harcam~~lard~ r. II. Abdülhamid'in bask~~
rejimine kar~~~Imparatorlu~un çe~itli milliyetlerine mensup ki~ilerce
gösterilen direnmeler, bu yoldaki ortakla~a çabalar~n belli ba~l~~ bir
görüntüsünden ba~ka bir ~ey de~ildir. Fakat öteden beri bu yolda
giri~ilen bütün çal~~malar~n bir meyva vermedi~i meydana ç~km~~,
çok geçmeden kendisini olu~turan ö~elerin ayr~lmalar~~ile Imparatorlu~un da~~lmas~~bir olupbitti haline gelmi~tir. I~te ancak bundan
sonrad~r ki, Türklerde de, bir nefis savunmas~~olarak, yava~~yava~~
geli~en ulusculuk ak~m~~ varl~~~n~~duyurma~a ve gün geçtikçe a~~ r
basma~a ba~lam~~t~r. Hele son kurtulu~~çaresi olarak görünen 1908
me~ritiyeti Osmanl~l~~~ n ve bununla beraber ortakla~a bir Osmanl~~
ulusunun yarat~lmas~~ bak~m~ ndan umulan~ n tam tersini getirip de
vatan parçalar~ ndan büyük ülkelerin kopmas~, böylece imparatorluk
ülküsünün iflas etti~i sabit olunca, da~~lan imparatorlu~un geri kalan
çekirdek parças~~üzerinde ulusal bir devlet kurmak dü~ üncesi büsbütün belirginle~mi~, 1908 ile 1918 tarihleri aras~ndaki y~llarda meydana
gelen korkunç olaylardan sonra art~ k önüne geçilmez bir ak~m niteli~ini kazanm~~t~r.
Asl~na bak~lacak olursa, bu on y~ll~ k süre içinde imparatorlu~un
Afrika k~tas~nda, Yak~n ve Orta Do~u bölgelerinde, özellikle Balkan
Yar~madas~~üzerinde u~rad~~~~geni~~toprak kay~plarmdan sonra art~ k "milli" bir devlet kurmaktan ba~ka yapacak bir ~ey kalmam~~t~~
denilebilir. Güneyde din, kültür ve tarihsel yazg~lar~~Türklere özde~~
olan Araplar~n oturduklar~~ülkeleri imparatorlu~a ba~l~~ tutman~n
olanaks~z oldu~u, Birinci Dünya Sava~~~ s~ras~nda bura halklar~n~n
Türklere kar~~~tutum ve davran~~lar~~ ile hiç bir ku~kuya yer b~rakmayacak biçimde kan~tlanm~~~idi. Kald~~ki, sava~~n sonlar~na do~ru
Birle~ik Amerika Devletleri Ba~kan~~Wilson, me~hur 14 maddelik
prensiplerini dünyaya ilan etmi~~bulunuyordu. Wilson bildirisi temelde
imparatorluklar~n ve dolay~siyle emperyalizmin tasfiyesini öngörüyordu. Bunun on ikinci maddesi Osmanl~~Imparatorlu~unun durumu
ile do~rudan do~ruya ilgili bulunuyordu. Buna göre her ulus, kendi
ulusal s~n~rlar~~içinde ba~~ms~z olarak ya~amak hakk~na sahip bulu-
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nacakt~. Dolay~siyle Araplar da Osmanl~~Imparatorlu~undan ayr~labileceklerdi. Türklere de kendi yazg~lar~n~~kendileri tayin etmek hak
ve yetkisi tan~ nm~~~oluyordu. Böylece yenik dü~tükten sonra da ba~~ms~z bir varl~k sürmek olana~~n~n vaadedilmesi, Türklerin sava~~~
sürdürmek azmini sarst~~ve bir ate~kes anla~mas~na gitmelerini, ba~ka
olaylar~n da etkisi ile kolayla~t~rd~.
Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti, Wilson prensiplerinin
dürüst olarak uygulanmas~~sonucunda vücut bulmu~~bir varl~k, ba~ka
bir deyimle Amerikan idealizminden dc~mu~~bir yarat~k olarak dünyaya gelmi~~de~ildir. Gerçi I. Dünya sava~~n~ n galipleri ilk hamlede
Wilson prensiplerine sad~k kalacaklarm~~~gibi görünerek, Mondros
ate~kes anla~mas~~ile bir kez Türklere silahlar~ n~~b~rakt~np memleketin
kilit noktalar~n~~ele geçirdikten sonra, ate~kes ko~ullar~n~~bir yana
atmakta ne hukuki ne de ahlaki bir sak~nca görmemi~lerdir. Alt~na
koyduklar~~imzalar~ n henüz mürekkebi kurumadan, sözlerine ba~l~~
kalma~a gerek duymaks~z~ n, Türk vatan~n~~uydurma bahaneler ve
çe~itli formüller alt~nda parçalama~a ve aralar~nda payla~ma~a
kalk~~m~~lard~r. Bunu, o zaman~n emperyalist prensiplerinin etkisi
alt~nda ve Osmanl~~Imparatorlu~unu sömürmekte al~~m~~~olduklar~~
geleneksel yöntemlere ba~l~~kalmak gibi insafs~z derecede bencil bir
dü~ünce ile yapmaktad~rlar. Amaçlar~na eri~meyi kolayla~t~racak her
türlü araca ba~vurmaktan da asla çekinmemi~lerdir. Bu arada Türk
topraklar~nda az~nl~klardan yararlanmak, bunlar~~örgütleyip y~k~c~~
eylemlerine tüm olanaklar~~ ile h~z vermek yolunu tutmu~lard~r.
Galiplerin bu biçimde davranmalar~~zafer sarho~lu~undan ileri gelmi~tir denebilir ve belki bir dereceye kadar ho~~görülebilir. Ama bunun
as~l nedeni, her ~eyden önce onlar~n, zaman~n dü~üncelerine uymalar~nda ve koloniyalizim ile emperyalizmin kurallar~na göre eski
al~~kanl~klar~na s~k~dan s~luya ba~l~~kalmalannda aranmal~d~r. Ancak,
bu tutumlar~~ile galipler Türk halk~n~~derin bir hayal k~r~kl~~~na
u~ratm~~lard~r. Neler vaat olunmu~ken ~imdi neler yap~l~yordu!
Böylece, bir ulusun tümünde yarat~lan bu derin k~rg~nl~k, en sonunda
Yunanl~lann Anadolu'ya sald~rt~l~~~~ile, bütün Türk halk~n~~kapsayan
milli bir ayaklanmaya dönü~mü~tü. Umutsuzluk içinde bir ölümkal~m sava~~~niteli~ini kazanarak topyekün ulusu özveri ve hamiyyetin doru~una eri~mek için kamç~lam~~t~r.
Türk Kurtulu~~Sava~~~diye an~lan bu ulusal ~ahlanma, nitelik
bak~m~ndan, Osmanl~~Imparatorlu~unun geriye kalan ve üzerinde
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tarihin kopmaz ba~larla birbirine kenetledi~i bir halk~n oturdu~u
son parças~n~~bir yar~~- sömürgeden bir tam - sömürge haline getirme~e u~ra~an emperyalizm ve koloniyalizime kar~~~yöneltilmi~tir.
Asl~nda, koloniyalizm ile anti - koloniyalizmin silahl~~bir kar~~la~mas~d~r ve bu bo~u~madan ikincisinin galip ç~kmas~, hakk~n ve hakl~l~~~n
bir zaferi olmu~tur. i~te bu niteli~i içindir ki olay, bütün dünyada
derin yank~lar uyand~rm~~t~r. 1923 yaz~nda Lausanne Bar~~~Anla~mas~~
ile elde edilen ba~ar~, adetâ mazlum uluslar~n tutsakl~ktan kurtulmak
için bekledikleri bir umut ~~~~~~olarak kar~~lanm~~t~r. Gerçekte, özellikle II. Dünya Sava~~ndan bu yana ulusal kurtulu~~ak~m~n~n bütün
dünyada kazand~~~~ba~ar~lar, göz önünde tutulursa, bunun emperiyalizm ile koloniyalizmin tasfiyesine bir ba~lang~ç oldu~unu görmek
hiç de güç de~ildir.
Anadolu'da, haks~zl~~a ve kölele~tirilmeye kar~~~ulusal bir ayaklanma biçiminde ba~layan Türk ba~~ms~zl~k mücadelesi, ba~~ndan
beri halk~n egemenli~ine dayanan tam bir ulusal devlet kurmak ilkesini kendisine bayrak edinmi~tir. Osmanl~~imparatorlu~unun ömrünü tamamlad~~~~Mondros ate~kes'i ile art~k sabit olunca, bu, tarihsel
süreçin bir zorunlu~u olarak kendini göstermi~~bulunmaktad~r.
Nitekim, 1919 bahar~nda Mustafa Kemal Pa~an~n, uzun dü~ünme
ve dan~~malar sonunda vard~~~~böyle bir karar~~uygulama alan~na
koymak amac~~ile Anadolu'ya geçti~ini, o zamandan kalma çe~itli
belgeler herhangi bir ku~kuya yer b~rakm~yacak biçimde kan~tlamaktad~rlar. Ancak bunlar~n gerçekle~mesi için, o zaman~n maddi ve
manevi ko~ullar~~göz önünde tutularak her ad~m~~ iyice ölçüp biçerek
atmak, her noktay~~ ancak s~ras~~geldi~inde uygulama alan~na dökmek
zorunlu~u da duyulmu~tur. Böylece, ad~m, ad~m ilerlenerek temel
ilkelerinde topyekün bir ulusal ayaklanma haline getirilen kurtulu~~
hareketi, daha ilk gününden beri, biri yabanc~~istilas~na, di~eri de
art~k ömrünü tamamlam~~~olan Osmanl~~ düzenine kar~~~olmak üzere
iki cepheli bir sava~a dönü~mü~tür. Memleketi dü~man istilas~ndan
kurtarmak için giri~ilen askeri ve siyasi karekterler ile art~k Osmanl~~
düzenini y~kmak ve yerine zaman~n gereklerine uygun bir düzen
kurmak için harcanan çabalar, ayn~~zamanda yan yana ve iç içe
yürütülmü~, sonunda her iki cephede de zafere ula~~lm~~t~r.
Kurtulu~~sava~~n~~ ba~ar~ya ula~t~ran etkenlerin ba~~nda, hiç
ku~kusuz, o dönemin yurtseverlerini tepeden t~rna~a saran "Kuva-y~~
Milliye Ruhu" gelmektedir. Bu ruh, özgür vatanda özgür ve uygar

TÜRKIYE CUMHURIYET/ DEVLETININ OLU~MASI ÜZERINE 495

ki~i olarak ya~amay~~ülkü edinmi~tir; bu ülkünün gerçekle~mesi için en
ilkel ko~ullar alt~nda en büyük özveriye gözü kapal~~haz~r olan yeni
bir insan tipi yaratm~~t~r ; herkesi vatan ve ulusun ba~~ms~zl~~~n~~
kurtarmak gibi kutsal bir amaç u~runa birbirine kenetlenmi~, tüm
olarak ulusu tek bir gövde haline getirmi~ tir. Bununla beraber, kurtar~lm~~~ ba~~ms~z vatana ileride verilecek biçim üzerinde tam bir
anla~maya var~ lamam~~, kar~~t dü~ünceler birbirleriyle çarp~~m~~t~r.
Ba~ta, tart~~malar~n odak noktas~n~~da bu mücadelenin, kimin ad~na
yap~ld~~~~sorunu te~kil etmektedir. Gerçekte mücadeleyi yürüten
Anadolu'daki Kuva-y~~milliyeciler idi. Memleketin yazg~s~n~~elde
tutmas~~gereken padi~ah ve hükümeti ise dü~man elinde bulunduklar~ndan, iradelerinde özgür de~illerdi. Bunlar Kuva-y~~milliyecileri,
el alt~ndan olsa da, desteklemek ~öyle dursun, tam tersine, dü~manla
i~birli~i halinde Anadolu'daki kurtulu~~hareketini bo~mak için elden
geleni yap~yorlard~. Asl~nda onlar~n böyle davran~~lar~~yüzünden idi
ki, ulusu, kendi egemenli~ini do~rudan kendisi kullanmak karar~na
itmi~ti. 16 Mart 1920 günü Osmanl~~parlementosunun i~gal kuvvet
lerince zor kullan~larak da~~t~lmas~ndan sonra, Ankara'da Türkiye
Büyük Millet Meclisi ad~~ile yeni bir ulusal parlemento toplanm~~t~.
Bütün özellikleri ile bir "kurucu meclis" niteli~i ta~~yan bu meclis, ulus
ad~na fiilen egemenlik haklar~n~~kullanma~a ba~lam~~t~. Gerçek böyle olmas~ na kar~~n istanburdakiler hâla memleketin yazg~s~na sahip
ç~kmak iddias~nda ~srar ediyorlard~. Art~k her ~ey ulus ad~na yap~lmakta idi. Durum böyle iken Kuva-y~~milliyeciler aras~nda baz~~kimseler bu durumun geçici olmas~~gerekti~i kan~s~nda idiler. ~imdi
Büyük Millet Meclisinin kullanmakta oldu~u egemenlik haklar~n~n,
tutsakhktan kurtulur kurtulmaz padi~ah ve halifeye devredilmesini
gerekli buluyorlar, bunun ~imdiden güvenceye ba~lanmas~n~~zorunlu
say~yorlard~.
Yeni Türkiye devletinin henüz temelleri at~l~rken kendini gösteren bu ilke tart~~malar~, gittikçe artan bir sertlikle 1924 Anayasas~n~n kabulüne dek sürüp gitti. Gerçekten de, en ba~ ta padi~ah ve halifelik sorunu olmak üzere, meclis üyelerinden kimilerinin, baz~~
konularda gösterdikleri duyarl~~~n göz önünde tutulmas~~zorunlu
bulundu. Nitekim Büyük Millet Meclisi i~e ba~larken saptanan ilk
temel ilkelerde, vatan~n yazg~s~na ulusal iradenin elkoymu~~oldu~u
kaydolunmakla beraber, padi~ah ve halifelik kurumlar~na hiç dokunulmad~. Hemen arkas~ndan ba~lanan anayasa çal~~malar~~ s~ras~nda
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halifelik ve sultanli~~n dokunulmazl~~~n~~korumak isteyen tutucularla, egemenli~in hiç bir ko~ul ve ba~~koymaks~z~n ulusa geçmesini
isteyen devrimciler aras~nda dü~ün ayr~l~klar~~ortaya ç~kt~~ve konu
üzerindeki tart~~malar en sert a~amas~n~~buldu. Sonunda kabul olunan 20 ocak 1921 tarihli ilk temel ilkeler, zaman~n ola~anüstü ko~ullar~na uygun olarak, bir geçi~~dönemi anayasas~n~n esaslar~~karekterini tap~nakta, hilafet ve saltanat~n laf~~edilmeksizin, ulusal iradeye
dayanan bir devlet dü~ününün utkusunu göstermektedir. Ruhuna ve
mant~~~na, güçlerin birli~i sistemi hakimdir ve bu da yaln~z Büyük
Millet Meclisinde toplanm~~t~r. Do~rudan do~ruya bir meclis hükümeti sistemi kurmakta, devlet ba~kanl~~~~görevini de meclis ba~kanl~~~na b~rakmaktad~r.
Böylece, Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin biçim ve niteli~i
sorunu ba~~ms~zl~k sava~~n~n en bunal~ml~~evrelerine girilirken hiç
de~ilse ~imdilik bir çözüme ba~lanm~~~ve ya~amsal önem ta~~yan
ivedili i~lerin h~ zla yürütülmesi için olanak yarat~lm~~~oluyordu. Ayn~~
zamanda yeni rejim, do~rudan do~ruya kendisinin yaratt~~~~sava~~
güçleriyle Birinci Inönü, Ikinci Inönü ve Sakarya meydan sava~lar~n~~
kazanarak 1921 y~l~n~n en korkunç askeri sald~r~lar~n~~k~rd~~ve böylece
gücünü göstererek bütün dünya kar~~s~nda kimli~ini kan~tlam~~~oldu.
Sonra, 1922 y~l~ nda Büyük Zafer'i kazan~ p memleketi dü~mandan temizlemeyi ba~ar~nca art~k içeride de tamamiyle kökle~me yoluna girdi.
Rejimini günden güne geli~erek yerle~me~e yüztutmas~~ise anayasada
baz~~de~i~ikliklere gidilmesi zorunlulu~unu do~urdu. Burada yeni rejimi 20 Nisan 1924 anayasas~na götüren ba~l~ca iki önemli olay~~vurgulamak gerekir: I. sultanl~k ile halifeli~in birbirinden ayr~larak Osmanl~~
Sultanl~~~= kald~r~lmas~~ve 2. halifeli~in de kald~r~lmas~~ile art~k yeni
devletin ad~ n~n konulmas~, yani cumhuriyetin ilan~.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Istanbul'un fiilen i~gal tarihi
olan 16 mart 1920 den beri bir Osmanl~~hükümetinin varl~~~n~~zaten
tammamakta idi. Buna kar~~ n Istanbul hükümeti çe~itli vesilelerle
hâlâ ya~amakta oldu~unu duyurmak giri~imlerinde bulunuyor ve bu
yolda, Türkler aras~ nda sürekli olarak bir ikili~in hüküm sürmesinden yarar bekleyen Itilaf Devletleri taraf~ndan destekleniyordu. Bu
cümleden olarak ayn~~devletler, padi~ah~ , Büyük Zafer'den sonra
Lausanne'da toplanmas~~kararla~an bar~~~konferans~na ternsilcilerini
gönderme~e davet ettiler. I~te bu davran~~lar~~idi ki, Büyük Millet
Meclisinin tarihi bir karar almas~n~~hem kolayla~t~rd~~hem de çabuk-
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la~t~rd~. Müzakereler s~ras~ nda halifelik ile sultanli~~n birbirinden
ayr~lmas~na yasa ve gelenekler aç~s~ ndan olanak bulunup bulunmad~~~~konusu üzerine yap~ lan ve sonuna do~ru dramatik sahnelere
kadar t~rmanan heyecanl~~tart~~ malardan sonra Büyük Millet Meclisi, halifelik kurumuna gene de dokunmaks~z~n, Osmanl~~Sultanl~~~n~n kald~r~lm~~~oldu~unu resmen ilan etti (2 Kas~ m 1922). Böylece,
asl~nda 16 mart 1920 den beri fiilen var olmayan hükümdarl~k rejimi,
hukuken de sona ermi~~oluyordu.
Lausanne Bar~~~Antla~mas~mn imzalanmas~~(23 Temmuz 1923)
ile "Milli Mücadele" ilk hedefine ula~m~~t~. Bu arada yenilenen Büyük Millet Meclisi, Antla~may~~ onaylad~ktan sonra, ilk i~~olarak, 23
Nisan 1920 den beri uygulanmakta olan rejimin geli~mesine uygun
dü~ ecek bir devlet biçimi bulmak sorunu ile kar~~~kar~~ya bulmakta
idi. Gerçekten de "milli mücadele" y~llar~mn zorunluluklar~ndan
do~mu~~olan "meclis hükümeti" sistemi, art~k i~lemiyordu. Istikrars~zl~ klar~~gidermek ve ulusal u~ra~~ n öteki ercklerine yönelebilmek
için, ko~ullara yan~ t verebilecek kal~ pta bir hükümet biçimi getirmek
gerekiyordu. Böylece 29 Ekim 1923 te cumhuriyet ilan olundu ve
rejimde do~al geli~ menin bir sonucu olarak, anayasada yap~lan baz~~
de~i~ ikliklerle "meclis hükümeti" yerine parlementer bir sisteme
do~ru gidildi. Cumhuriyetin ilan~ ndan sonra, ulusal egemenli~e gölge
dü~üren tarihsel kurumlar~n son kal~nt~s~~ olarak halifelik de kald~r~ld~~
(3 Mart 1924)•
Halifeli~in kald~r~lmas~~ Türk devrim tarihinin her halde en
önemli olay~d~ r denebilir. Çünki bununla, eski Osmanl~~devleti yerine
yeni bir Türkiye Cumhuriyetini kurmak yolunda en büyük engel
ortadan kalkm~~~oluyordu. Ba~~ms~zl~k sava~~, Türkiye Cumhuriyetinin, tcokratik Osmanl~~devletinden farkl~~olarak, zaman~n en modern
esaslar~na göre kurulmas~~ u~runda yap~lm~~t~. ~lk a~amada hedefe
var~ld~ktan sonra buna kal~c~~bir nitelik kazand~r~lmas~, yurt ve ulus
çap~ nda yönetsel, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda köklü de~i~iklikler yap~lmas~na ba~l~~bulunuyordu. Sonradan tümüne birden
"Türk Devrimi" ad~n~~verece~imiz bütün bu at~l~mlar~ n yap~lmas~~
için, teokrasinin kaynakland~~~~halifeli~in ortadan kalkmas~~ile yol
aç~lm~~~oluyordu. Layik bir ya~am yönteminin benimsenmesini engelleyecek engel art~k kalm~yordu. Bundan sonraki y~ llarda devrim
paketini olu~ turacak maddelerin, politik ve psikolojik aç~ dan belli
bir s~ raya konularak, son derece cesur ama mant~kl~~ve gerçekçi
Bell~ten C. XLIII, 32
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at~l~mlarla uygulama alan~na konuldu~unu görmekteyiz. Her biri
ayr~~bir ara~t~ rma konusu olacak nitelikteki bu maddelerin ayr~nt~lar~na girmek bu yaz~m~= çerçevesi d~~~nda kal~ r. Ancak, anayasan~n
geli~mesi ve daha ba~ka baz~~sorunlara burada k~saca de~inmekte
yarar görmekteyiz.
Ilk temel maddelerin kabulünden beri devletin yap~sma ili~kin
olarak zaman zaman ç~ kar~lan yasa ve kararlar~ n bir araya toplanmas~~ile meydana gelen 1924 anayasas~, ulusun egemenli~i ve temsili
meclis esas~ na dayanmaktad~r. Burada, bir "güçlerin ay~r~m~" ilkesine yer verilmi~~olmakla, klasik anlamda parlementer rejime do~ru
bir ad~m daha at~lm~~~bulunmaktad~r. 1924 anayasas~ , Türkiye Cumhuriyetinin ikinci anayasas~~olup esasta 1960 y~l~ na kadar yürürlükte
kalm~~t~r. Aradan geçen y~llarda, rejimin günden güne geli~mesi ve
kökle~mesinden do~an gereksinmeler do~rultusunda baz~~de~i~iklikler yap~lm~~t~r.
Böylece, 1924 y~l~nda kurulu~~evresi tamamlanan Türkiye Cumhuriyetinin siyasal rejimi, anayasas~ nda yer alan ilkeler ve sonradan,
1927 ve 1928 tarihlerinde getirilen eklemelerle birlikte birtak~m özellikler göstermektedir. Bunlar, ayn~~zamanda devletin çe~itli alanlarda
yapaca~~~faaliyetlere yön veren cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkç~l~k, devletçilik, layiklik ve devrimcilik terimlerinde ifadesini bulan
ilkeler olup birbirini tamamlar ve bireysel özgürlük ile toplum ç~karlar~n~~birbirleriyle ba~da~t~rmar, uyumlu bir sosyal ve ekonomik
düzen kurmay~~hedef tutar.
Yeni rejim belli bir ö~retiye dayanmamaktad~ r. Bununla beraber
hükümet hizmetlerini halka do~ru yöneltmekle ve bunu da anayasas~nda yer alan halkç~l~k ve devletçilik ilkelerine göre yapmakla, eski
rejimden ayr~l~r. Yap~s~~gere~i olarak, devrimci yöntemler kullanmaktad~r. Giri~ti~i reform at~l~mlar~~toplum ya~am~n~~kökünden de~i~tirecek niteliktedir ki, daha önceki Osmanl~~ ~slahatç~li~~ndan en
belirgin fark~~da burda kendini göstermektedir. Bütün reformlar~n
tek bir ere~i vard~ r: Cumhuriyeti kuran Türk ulusunu bir ortaça~~
toplumu kafas~ndan kurtar~ p, modern bir toplum haline getirmek.
Örnek, Bat~~uygarl~~~d~r. Bat~r örnek almak, yani bat~l~la~mak,
bunca zamandan beri bat~~dünyas~~ile yap~lan temaslar göz önünde
tutulursa, tarihsel yazg~mn bir zorunlu~u olmu~tur. Gerçekte Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Bat~'n~n etkisi çoktand~ r kendini göstermi~,
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Bat~~uygarl~~~n~~benimsemek çabalar~na giri~ile ise iki yüzy~l~~bulmu~tu. ~imdi de bu ak~m~~kesin zafere ula~t~rmak söz konusu olmaktad~ r. Cumhuriyet döneminde bu anlamda gerçekle~tirilen köklü
reform hamlelerinde, hiç ku~kusuz, memlekette hâlâ ya~am gücünü
korumakta olan reaksiyoner ö~elerin tepkileri ile kar~~la~~lm~~, ister
istemez bunlara kar~~~bazan zora ba~vurulmak gere~i duyulmu~tur.
Ayr~ca, memleketin ekonomik geli~ mesi yolunda da çok karma~~k
problemlerle kar~~~kar~~ya kal~nm~~t~ r. Çetin mücadeleler sonucunda,
nihayet Lausanne Bar~~~~ ile tarihe kar~~an kapitülasyonlardan kalma
ac~~an~lar~ n etkisi alt~nda, sömürücü yabanc~~sermayeye kar~~~tak~n~lan
ilkesel çekingenlik bir yandan, öte yandan da 1930 y~llar~= genel
ekonomik bunal~m~, bu güçlükleri bir kat daha art~rm~~t~r. Ancak,
bütün bu iç ve d~~~olaylar yeni rejimi temelinden sarsacak, izlemekte
oldu~u genel do~rultudan sapt~racak ve geli~mesini köstekleyecek
güçte engeller niteli~ini kazanamam~~lard~r.
Rejimin ya~ay~p ya~amamas~~ile ilgili olarak ortaya ç~kan güçlüklerin en naziklerinden biri de, memlekette meydana gelip Büyük
Millet Meclisinde beliren dü~ün ayr~l~klar] ve bunlar~n sonucu olarak
ortaya ç~kan siyasal gurupla~malar olmu~tur. Milli Mücadele arifesinde memleketin çe~itli bölgelerinde olu~turulan derneklerden hiç biri
siyasal bir parti niteli~ini ta~~m~yordu. Hatta kurtulu~u hedef tutan
cins, cins kurulu~lar~n S~vas Kongresinde birle~tirilmeleri ile vücut
bulan ve bundan böyle memleketin yazg~s~n~~ do~rudan do~ruya
eline alan "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" de
ötekilerden farkl~~de~ildi. Bu derne~in Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ni olu~turan üyeleri, vatan~ n kurtar~lmas~~amacmda birle~mekle beraber, köken, dünya görü~ ü ve rejim anlay~~~~bak~mlarmdan
birbirleriyle çeli~ ki halinde idiler. Ilk kez olarak bu ayr~l~klar, yukar~da söyledi~imiz gibi, 1921 anayasas~n~ n Büyük Millet Meclisinde
müzakereleri s~ras~nda bütün ç~plakl~~~~ile meydana ç~km~~t~r. Aylarca
süren çetin tart~~ malardan sonra yeni hükümetin anayasas~~sorunu bir
çözüme ba~lam~~, fakat sonuç olarak Mecliste birtak~ m siyasal gruplar
meydana gelmi~tir. Siyasal gruplar~n do~u~unu ba~l~ca ~u üç nedene
dayand~ rmak mümkün görünmektedir: I. tutuculuk ile devrimcilik
anlay~~~n~n çarp~~mas~, 2. Türkiye'nin geopolitik konumu ve 3. bir
ki~i ya da bir zümre diktatörlü~ü kurulaca~~ndan kayg~.
Asl~ nda hiç de türde§ olmayan birinci Büyük Millet Meclisi,
bünyesinde birçok siyasal bölüklere ayr~ lmakla 0 kadar parçalan-
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m~~t~~ki, ba~~ms~zl~k sava~~n~n en bunal~ml~~günlerinde gereken h~zla
i~~görmek olana~~~ortadan kalkm~~t~. Bunun üzerine Mustafa Kemal
Pa~a, ölüm ya da kal~m~ n söz konusu oldu~u bir zamanda Mecliste
bir dü~ün ve eylem birli~i sa~lanmas~~zortmlu~unu duydu ve bu
amaçla kendi yanda~lar~n~~ çevresinde toplayarak "Birinci Gurup"
ad~~ile ve bir iktidar partisinin meclis gurubu kimli~inde bir kurum
vücuda getirdi (May~s 1921). Buna kar~~l~ k öteki milletvekilleri "~kinci Gurup" ad~~ alt~nda bir az~nl~k ve muhalefet toplulu~u halinde
örgütlendiler. 1923 genel seçimlerini kazanan Birinci Gurup, hemen
seçim arkas~ndan "Halk F~rkas~" ad~~ ile siyasal bir partiye dönü~türüldü. ~ kinci Gurup ise yeni meclise tek bir temsilci bile sokamam~~t~ .
Böylece Mecliste muhalefetsiz kalan Halk Partisi iktidar~~ ile
Türkiye'de fiilen tek parti iktidar~~kurulmu~~oluyordu. Oysa 1924
anayasas~, Türkiye Büyük Millet Meclisinde birden fazla siyasal
partilerin temsil edilmesi için kap~y~~aç~k tutmu~tu. Bununla beraber
tek parti sistemi daha uzun y~llar sürmü~~ve çok partili parlementer
bir rejime ancak 1945 tarihinde geçilebilmi~ tir. Fakat, bu arada
çok partili bir siyasal ya~am kurmak yolunda ciddi at~l~mlar yap~lma~m~~da de~ildir. Bu yoldaki at~hmlar~ n ilki, 1924 sonbahar~nda
kurulan "Terakkiperver Cumhuriyet F~ rkas~" ad~ ndaki siyasal partidir. Ancak, bu muhalefet partisinin baz~~faaliyetleri, memleketin
yüksek ç~karlar~na ters dü~en birtak~m sorunlarla ili~kilere girdi~i
için, kurulu~ undan yedi ay kadar sonra kapat~lmak zorunda kal~nm~~t~r. Ayn~~yolda ikinci bir giri~im be~~y~l sonra görülmü~tür. A~ustos 1930 da "Serbest Cumhuriyet F~rkas~" vücuda getirilmi~, fakat
bunun ömrü "Terakkiperver Cumhuriyet Partisi"nden de k~sa sürerek, Aral~ k 1930 da kendi kendini da~~tm~~t~r. Bundan sonra geçen
on be~~y~l boyunca Halk Partisi, tek ba~~na memleketi yönetmi~tir.
Ayn~~ süre içinde Halk Partisi milletvekillerinden olu~ turulan "Müstakil Gurup" adl~~örgüt, yapay olarak yarat~lm~~~ve sadece görünürde
bir muhalefetten ba~ka bir ~ey de~ildir. O, siyasal bir parti olarak
de~il, olsa olsa iktidar~~denetleme gereksinmesinin bir ifadesi olarak
say~labilir.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk yirmi y~l~~boyunca belirgin özelli~i,
tek partili bir yönetim sistemi olmas~d~ r. Bu durum 1945 tarihinde,
~kinci Dünya Sava~~~biterken, "Demokrat Parti" ad~n~~ ta~~yan yeni
bir siyasal örgütün kurulmas~~ile sona erebilmi~tir. öyle görünüyor ki
bu, son y~llar~n getirdi~i felaketlerden sonra dünya uluslar~n~n genel-
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likle izleme~e koyulduklar~~yola girerek siyasi rejimi demokratla~t~rma
gcreksinmesinin bir sonucu olmu~tur. Demokrat Parti, Cumhuriyet
Halk Partisinin tersine olarak, ekonomide liberal bir felsefeyi benimsemi~~görünmektedir. O vakte kadarki rejime muhalif kalm~~~olan çe~itli
ö~elere de ba~r~n~~açarak güç kazanm~~, 1946 genel seçimlerinden
sonra gittikçe artan bir h~zla geli~erek, ~~ gso seçimlerini büyük bir
ço~unlukla kazanm~~~ve iktidara geçmi~tir.
Bu olay, Türkiye'de ilk kez serbest bir seçimle iktidar de~i~mesi
oldu~undan dikkatle üzerinde durulma~a de~er. Böylece Türk ulusu,
y~llard~r özlemini çekti~i çok partili, parlamenter bir siyasal ya~ama
girmi~~bulunuyordu. Ancak yeni rejim, sorunlar~~da beraberinde getirmi~ti. Demokrasinin kök sal~p yerle~mesi için daha nelerin gelece~ini kestiren yoktu 1. Atatürk'ün gösterdi~i hedefe; yani, Türk ulusu
olarak ça~da~~uygarl~k düzeyine eri~mekte herkes dü~ün birli~i içinde
gözüküyordu, ama oraya varmak için izlenecek yol konusunda derin
dü~ün ayr~l~klar]. vard~.
Demokrat Partinin yan~nda daha birkaç siyasal parti ortaya
ç~ km~~t~. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Türk parlementosunda ana
muhalefet partisi olarak kimli~ini korumu~tur. Meclis içinde ve d~~~nda iktidar partisi ile muhalefet partileri aras~nda rejim konusu üzerinde yap~lan sert mücadeleler, 1950 den sonraki dönemin ba~l~ca karakterini te~kil eder. Bu s~rada Demokrat Parti hükümeti, hiç al~~~lmam~~~
birtak~m yöntemler uygulayarak h~zl~~bir ekonomik kalk~nma ham0 günlerde ya~ad~~~m ilginç bir an~m~~burada anlatmaktan kendimi ala=yorum: o s~ralarda ünlü Ingiliz dü~ünürü Toynbee, Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinin konferans salonunda bir konu~ma yapm~~t~. Konferans~ndan sonra konu~mac~~ve birkaç arkada~la birlikte dekanl~k odas~nda bir süre sohbet ettik. O arada
kendisine bir soru yöneltmeme iznini rica ettim ve "Sir, yurdumuzda yap~lan bu
son seçimden sonra Türkiye'de demokrasiyi yerle~tirmek davas~~mutlu bir sonuca
ba~lanm~~~ m~d~r, bu konuda ne dü~ünüyorsunuz?" dedim. Müteveffa profesör,
"ben yan~t~m~~ kar~~~bir soru ile verece~im" diye söze ba~lad~~ve aram~zda ~u
konu~ma geçti:
Acaba ~imdi iktidara gelenler ilerde yine halk~n oyu ile sandalyalerini
b~rak~p gidebilecekler mi?
~imdiden kestirilemez ama olumsuz bir yarg~ya varmak da olanaks~z.
Pek güzel, onlardan sonrakiler de gidecekler mi?
~u anda ku~kulanma~a neden yok san~r~m.
Ya daha sonrakiler?
Onlar~n da gideceklerini varsayal~m.
O halde, e~er böyle sürer giderse memleketinizde demokrasi yerle~mi~~
olacakt~r.
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lesine giri~mi~tir. Bunun sonucu olarak eflasyoncu bir ekonomi politikas~~izleme~e sürüklenmi~~ve bu yüzden çok güç durumlara dü~mü~tür. Öte yandan iç siyasette gerginlik günden güne artm~~, bu hal,
sonunda 27 May~s 1960 devrimine götürmü~tür. Böylece, ordunun
müdahalesi ile, ço~unluk iradesinin uygulay~c~s~~olarak Demokrat
Parinin son zamanda sürüklendi~i tek yanl~~"tahakküm" e~ilimine
bir sed çekilmi~ tir. Devrimden sonra Kurucu Meclis'ce 1961 yaz~ nda
tamamlanan yeni anayasa plebisit ile Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü
anayasas~~olarak, yürürlü~e konmu~tur. 1961 anayasas~n~n getirdi~i
rejim, serbest seçimle olu~ turulacak çift meclisli bir parlamento ile
Bat~~anlam~nda demokratik esaslara dayanmaktad~ r. Özellikle geçmi~in denemeleri göz önünde tutularak, rejimin dayand~~~~demokratik kurumlar~n her türlü sald~r~ya kar~~~korunabilmesi için gerekli
güvencelerin konulmasma özenle önem verilmi~tir.
Yeni Türkiye Devleti, kurulu~~günlerinden beri yabanc~~devletlerle kar~~l~kl~~olmak esas~na dayanan iyi ili~kiler kurmay~~kendine
hareket noktas~~olarak kabul etmi~tir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk aç~l~~~söylevinde (23 Nisan 1920) Meclis ba~kan~, yeni hükümetin izleyece~i genel siyasan~ n karakterini gayet aç~k olarak ifade
ederken "medeni cihandan medeni ve insani muameleye ve mütekabil dostlu~a intizar etmek" ibaresini kullanm~~t~r. ~~te, yeni Türkiye'yi d~~~siyaset bak~m~ndan Osmanl~~miras~ndan ay~rdeden ba~l~ca
vas~f da bu "kar~~l~kl~~olmak" esas~d~ r. Fakat ba~lang~çta d~~~dünya,
eskiden kalma birtak~m pe~in yarg~~ve al~~kanl~ klarla, yeni Türkiye'nin
~imdiki tutumuna pek güvenememi~, hatta bunu, hiç de küçümsenmiyecek sert tepkilerle kar~~lam~~t~ r. Yabanc~~devletlerin kendilerini
yeni ko~ullara uydurarak "kar~~l~kl~~ olmak" ilkesini benimsemelerine
kadar, çetin mücadeleler vermek zonunda kalmm~~t~r. Yeni Türkiye
Devletinin bu tutum ve davran~~lar~na anlay~~~gösteren ilk devlet,
büyük kom~usu Sovyet Rusya olmu~ tur. Kendi varl~klar~~ve özgürlükleri u~runda giri~tikleri amans~ z mücadelede bir yak~nl~k ve ç~kar
birli~i gören iki memleket, 16 Mart 1921 tarihinde imzalad~klar~~
Moskova Antla~mas~~ile Türk - Sovyet dostlu~unun temellerini
atm~~lard~ r. Bilindi~i gibi bu antla~ ma, 1925 te daha da geni~letilerek
güçlendirilmi~, sadece Milli Mücadele s~ ralar~nda de~il, fakat yürürlükte kald~~~~sürece uluslar aras~~siyasette de~er ve etkisini korumu~tur, tâ ki 1945 te zafer sarho~lu~u içinde görünen Sovyetlerin istemi
üzerine art~ k geçersiz say~l~ncaya kadar.
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Türkiye Devleti, Lausanne Bar~~~Antla~mas~~ile kurtulu~~sava~~n~n silahl~~evresini bitirdikten sonra "yurtta bar~~, cihanda bar~~"
ilkesini de~i~mez bir düstur olarak benimsemi~~ve yabanc~~devletlerle
ili~kilerini bu esasa göre düzenlemi~tir. Hat~rlanaca~~~gibi Atatürk'ün
en büyük ülküsü, dünya uluslar~~aras~nda kar~~l~kl~~sevgi ve sayg~ya
dayanan karde~çe bir ya~am~n gerçekle~mesi idi. ~üphesiz ki ilk zamanlarda, Osmanl~~döneminden kalma baz~~sorunlar yüzünden
Bat~% büyük devletlerle birtak~m anla~mazl~klara dü~ülmü~tür. Fakat
zamanla bunlar tafsiye edilmi~, Musul ve Osmanl~~borçlar~~gibi en
nazik sorunlar bar~~ç~~yollardan çözümlenmi~tir. Bir yandan içeride
giri~ti~i ve tümüyle bat~l~la~may~~hedef tutan reformlar, öte yandan
d~~ar~ya kar~~~izledi~i bar~~ç~~ve yap~c~~siyaset ile uluslararas~~ili~kilerde
gösterdi~i dürüstlük, Türkiye'yi günden güne saygml~~~~ve güvenirli~i artan bir devlet olarak yükseltmi~, kurulu~undan beri içinde
bulundu~u s~n~rl~~ bir yaln~zl~ktan giderek kurtarm~~t~r. Nihayet,
Milletler Cemiyeti örgütüne üye olmakla (1933) da Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri toplulu~una resmen kat~lm~~t~r. Ayn~~zamanda, bir yandan Balkan Pakt~, öte yandan Sâdabat Pakt~~üyesi
s~fat~~ile kendi savunma etkenlerini güçlendirmi~, hatta bir bak~ma
geni~~bir co~rafi bölgede önder bir güc mevkiini kazanm~~t~r. Böylece
Türkiye Cumhuriyeti, dünya siyasetinin kolay, kolay ihmal edilemimeyecek bir ö~esi a~amas~na eri~mi~tir.
Birinci Dünya Sava~~ ndan sonra kurulan dünya düzeni, Eksen
Devletlerinin h~rsl~~emellerini gerçekle~tirme yolundaki davran~~lar~~
nedeniyle sars~hp y~k~lma~a yüz tutunca Türkiye Cumhuriyeti, d~~~
siyasetini günün ko~ullar~ na göre gözden geçirmek zorunlu~unu duymu~, kendi toprak bütünlü~ünü de tehdit eden Eksen Devletlerine kar~~~
kurulan cephede yer almakta tereddüt göstermemi~ tir. Bu arada Bat~~
devletleri ile antla~malar yaparak ba~lant~lara da girmi~, fakat bunu
yaparken gelene~ine sad~k kalarak, daha önceki antsal ba~lant~lar~n~~
her ne olursa olsun zedelemiyecek kay~ tlar da koymu~tur. Türkiye,
Sava~~n sürdü~ü alt~~ y~l boyunca meydana gelen çe~itli askeri ve
siyasi dalgalanmalara kar~~ n son ana kadar fiilen sava~a girmemi~tir.
Sava~~n bitmesi ile kurulan, Birle~mi~~Milletler Uluslar örgütüne
girmi~~ve böylece yeni dünya düzeninde yerini alm~~ t~r. D~~~siyasetini
sava~~sonras~~ ko~ullar~na uydurmak zorunlu~unu duymu~, kendi
savunmas~n~~ sa~lamak için Kuzey Antlantik Antla~mas~ na (NATO)
kat~lm~~t~r. As~l ad~~Ba~dat Pakt~~iken 1959 da Irak'~n ayr~lmas~~
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üzerine öteki üyelerin olu~turduklar~~CENTO toplulu~u, bir savunma
antla~mas~~ olarak, do~u yönünden Türkiye'nin güvenli~ini tamamla
maktad~r. Bu, daha çok ekonomik i~birli~i ve kalk~nma amac~na yönelik olup Türkiye, Iran ve Pakistan, s~n~ rl~~baz~~katk~larla da Ingiltere
ve Amerika Birle~ik Devletleri aras~nda bir antla~mad~r*. Bütün bu
antsal ba~la~malara kar~~n Türkiye, dünyan~n öteki devletleri, özellikle kom~ular~~ile de iyi ili~kiler içinde ya~amaya her zaman için
büyük önem vermi~tir ki bu, 1960 tan sonraki y~llarda daha belirgin
bir biçimde kendini göstermektedir.
Ikinci Dünya Sava~~ndan sonra geçen y~ llar boyunca Türkiye,
rejimle ilgili sorunlar~n d~~~ nda, gayet güç ekonomik ve toplumsal
sorunlarla kar~~~kar~~ya gelmi~tir. Bunlar, hükümetlerin bütün dikkatlerini üzerlerine çekecek a~~rl~ kta problemlerden olu~maktad~r. Hiç
ku~kusuz Türkiye gibi yüzy~llarca ihmal edilmi~, geri kalm~~~ve hemen
hemen ba~tan ba~a ören haline dönü~mü~~bir ülkeyi ekonomik, toplumsal ve kültürel bak~ mlardan kalk~nd~ rmak, bugünden yar~na
ba~ar~lacak türden bir i~~de~ildir. Öyle engellerle kar~~la~~lm~~t~ r ki,
bunlar~n a~~lmas~, iyi niyetin yan~~s~ra zamana, olanak ve bilgiye
muhtaçt~ r. Son zamanlarda ~u kan~ya var~lm~~t~r ki, bu amaç için
yabanc~~ yard~m~ ndan yararlanmak zorunlu~u vard~r. Böylece, önceleri titiz bir çekingenlik beslenen yabanc~~sermayeye son y~llarda,
belli bir ölçüde de olsa, kap~ lar aralanm~~t~r. Ancak, bu yard~m~n
yerinde, dengeli ve rasyonel bir güdümle kullan~lmas~~kaç~n~lmaz
bir zorunluluktur. ~imdiye dek geçirdi~imiz denemelerde cumhuriyet
hükümetleri bu alanda her halde ba~ar~l~~say~lamazlar. Esas dava,
yurdumuzun öz kaynaklar~~yan~nda d~~~yard~mlar~~da memleket
ve halk yarar~ na en verimli bir biçimde de~erlendirmek, bunlarla
ulusal ç~karlar aras~ nda tam bir uyum sa~laman~ n yolunu bulmakt~ r.

* CENTO Antla~mas~, 1979 y~l~n~n ilk aylar~nda, Iran ile Pakistan'~ n resmen ayr~lmalar~~ile ömrünü tamamlam~~~ve dak~lin~~t~r.

