
A
nayasa, Siyaset Bilimi ve özellikle Meflrutiyet ve Cumhuriyet’in

sorunlar› konusunda araflt›rmalar›yla tan›nm›fl olan Tar›k Zafer

Tunaya, 25 Kanunusani 331/16 Ocak 1916 tarihinde ‹stanbul’da do¤-

du. ‹lk ve orta e¤itimini Galatasaray ve Saint Benoit liselerinde yapt›;

1936’da Saint Benoit Lisesi Edebiyat bölümünü birincilikle bitirdi.

Ayn› y›l girdi¤i ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1940’ta ta-

mamlad›.

1941’de doktora çal›flmalar›na bafllayan Tunaya, 1942’de Esas

Teflkilât Hukuku Kürsüsü’nde asistan oldu. Bir y›l sonra Umumi Amme

Hukuku Kürsüsü’ne geçti. “Müessese Teorisinde Fikir Unsuru ve Baz›

Hususiyetleri” konulu tezi ile 1946’da doktor unvan›n› ald›. Bu çal›flma-

s›ndan sonra giderek gelifltirece¤i Osmanl› Anayasal ve Siyasal Geliflme-

leri ile Siyaset Bilimi’ne bafllang›ç olarak, doçentlik tezine de kaynakl›k

edecek olan Meflrutiyet döneminin düflünce ak›mlar›n› incelemeye girifl-

ti. Amme Hukukumuz Bak›m›ndan ‹kinci Meflrutiyet’in Fikir Cereyan-

lar› çal›flmas›n› doçentlik tezi olarak verdi.

Tunaya 1948’de aç›lan Umumi Amme Hukuku Doçentlik S›na-

v›’na girdi ve 1949’da kürsü doçentli¤ine atand›. Bu görevi 1953’e dek
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sürdü ve bu tarihte Esas Teflkilât Hukuku Kürsüsü’ne nakledildi.

1959’da profesör olarak 1 numaral› Anayasa Kürsüsü’nde görevlendi-

rildi. Bu görevi yan›nda ‹ktisat Fakültesi’nde Devlet Doktrinleri ve

Esas Teflkilât Hukuku; bu fakülteye ba¤l› Gazetecilik Enstitüsü’nde de

Esas Teflkilât Hukuku ve Siyasi ve ‹darî Bilgiler derslerini verdi.

1953-1954 y›llar›nda Fakülte Meclisi karar› ile Avrupa’ya gön-

derildi; Fransa, ‹ngiltere, Almanya ve ‹talya’da meslekî incelemelerde

bulundu. Ayr›ca Rockefeller Vakf›’n›n daveti üzerine bir y›l Ameri-

ka’da araflt›rmalar yapt›; California’da, Stanford Üniversitesi Hoover

Kurumu’nda çal›flmalar›n› sürdürdü. Harvard, Columbia, Princeton

ve New York’ta görev yapt›. Bunlar›n yan›nda Türkiye Siyasi Rejimi

hakk›nda iki konferans verdi, bir de seminer düzenledi.

27 May›s 1960 Askerî Hareketi’nin “meflruiyetini kaybetmifl

bir iktidara karfl›” hakl›l›¤›n› belirten 28 May›s 1960 tarihli raporu

imzalayan yedi kiflilik bilim heyetinde ve ‹stanbul Üniversitesi’nce ku-

rulan Anayasa Haz›rl›k Komisyonu’nda yer ald›. Komisyon Baflkan›

S›dd›k Sami Onar ile anlaflmazl›¤› sonucu bu görevinden al›nd› (1 Ey-

lül 1960). Millî Birlik Komitesi’nin 27 Ekim 1960 tarihli karar›yla 147

profesör, doçent ve asistan›n Üniversite ile ilifli¤inin kesilmesi sonucu

Tunaya, Paris’te, NATO emrinde görevlendirildi.

Tunaya, Kurucu Meclis üyeli¤ine seçildi (1961); yeni Anaya-

sa’y› haz›rlayan Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu’nda sözcülük

yapt›.

4 Haziran 1965’te yaflam› süresince büyük deste¤i olacak Me-

lahat Tunaya ile evlendi.

Yeniden Üniversite’ye dönen Tunaya, 1968’de 1 Numaral› Ana-

yasa Kürsüsü Baflkanl›¤›’na getirildi; ayn› y›lda ‹stanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dekanl›¤›’na seçildi. Bu görevinden 1969’da istifa

ederek ayr›ld›. 1979’da ‹stanbul Üniversitesi’nce oluflturulan Siyasal

Bilimler Fakültesi Kurucu Heyeti’nde yer alan Tunaya, bu heyet tara-

f›ndan -oybirli¤i ile- dekanl›¤a seçildi; ancak emeklili¤ine üç ay kala

12 Eylül 1980’den sonra kurulan askeri yönetim taraf›ndan görevin-

den al›nd›.
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Tunaya, Fransa Hükümeti taraf›ndan Legion d’Honneur niflan›

ile ödüllendirildi¤i gibi (30 Aral›k 1980) Bal›kesir Barosu taraf›ndan

Cumhuriyet’in 60. y›l›nda (1923-1983) An›tlaflm›fl On Hukukçu’dan

biri seçildi. Ayr›ca yeni bir düzenleme ile haz›rlad›¤› Türkiye’de Siya-

sal Partiler adl› yap›t›n›n 3. cildiyle 1989 y›l› Sedat Simavi Siyasal Bi-

limler Ödülü’nü ald›.

Bilimsel çal›flmalar›ndan artakalan zamanlarda desen çal›flma-

lar› yapan Tunaya’n›n ilk sergisi ölümünden az önce ‹stanbul’da aç›l-

d›. Hoca’n›n desenleri daha sonra efli Say›n Melahat Tunaya taraf›n-

dan iki kez sergilendi. Tar›k Zafer Tunaya 29 Ocak 1991’de hayata

veda etti.

Tunaya’n›n bilimsel yay›nlarda, dergi ve gazete gibi süreli ya-

y›nlardaki yak›n tarihimiz, siyasal yaflam ve anayasa ile ilgili çok say›-

daki yaz›lar›ndan ayr› flu eserleri bulunmaktad›r:

Amme Hukukumuz Bak›m›ndan ‹kinci Meflrutiyet’in Fikir Ce-

reyanlar› (Teksir), ‹stanbul, 1948.

Türkiye’de Siyasî Partiler, 1859-1952, ‹stanbul, 1952; 2. bask›

[T›pk›bas›m], ‹stanbul, 1995.

Hürriyetin ‹lan›, ‹stanbul, 1959; 2. bask›, 1996; 3. bask›, 1998.

Türkiye’nin Siyasî Hayat›nda Bat›l›laflma Hareketleri, ‹stanbul,

1960; 2. bask›, 1996; 3. bask›, 1999 [iki kitap olarak]; ‹stanbul Bilgi

Üniversitesi Yay›nlar›’nda 1. bask›, 2004.

‹slâmc›l›k Cereyan›, ‹stanbul, 1962; 2. bask›, 1991 [‹slâmc›l›k

Ak›m› bafll›¤› ile]; 3. bask›, 1999 [Üç kitap halinde], ‹stanbul Bilgi Üni-

versitesi Yay›nlar›’nda 1. bask›, 2003.

Devrim Hareketleri ‹çinde Atatürk ve Atatürkçülük, ‹stanbul,

1964; 2. bask›, 1981 [geniflletilmifl]; 3. bask›, 1994; 4. bask›, 1997 [1.

bask› yinelenmifl], ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’nda 1. bask›,

2002.

Siyasî Müesseseler ve Anayasa Hukuku, ‹stanbul, 1964; 2. bas-

k›, 1969 [geniflletilmifl]; 3. bask›, 1975; 4. bask›, 1980 [Siyasal Kurum-

lar ve Anayasa Hukuku bafll›¤› ile ve de¤ifltirilmifl]; 5. bask›, 1982.
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Türkiye’nin Siyasî Geliflmeleri, ‹stanbul, 1970.

Yazar›n alt› cilt olarak düzenledi¤i ama sadece üç cildi bas›la-

bilen:

Türkiye’de Siyasal Partiler, c.I, ‹kinci Meflrutiyet Dönemi 1908-

1918; ‹stanbul, 1984; 2. bask›, 1988; 3. bask›, 1998.

Türkiye’de Siyasal Partiler, c.II, Mütareke Dönemi 1918-1922,

‹stanbul, 1986; 2. bask›, 1999, 3. bask›, 2003.

Türkiye’de Siyasal Partiler, c.III, ‹ttihat ve Terakki: Bir Ça¤›n,

Bir Kufla¤›n, Bir Partinin Tarihi, ‹stanbul, 1989; 2. bask›, 2000. 

Tunaya, gazetelerde yay›mlanm›fl yaz›lar›n›n bir k›sm›n› iki ki-

tapta toplam›flt›r:

‹nsan Derisiyle Kapl› Anayasa, ‹stanbul, 1979; 2. bask›, 1988.

Medeniyetin Bekleme Odas›nda, ‹stanbul, 1989.

Ayr›ca [Reflit Ülker ile ortak]: Mufassal Fihristli, Özetli Millet-

vekilleri Seçimi Kanunu ve ‹lgili Mevzuat, ‹stanbul, 1954.

Son olarak Tunaya’n›n bilimsel süreli yay›nlar ve derleme eser-

lerde yer alm›fl çal›flmalar›, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› içinde

iki cilt olarak yay›mlanm›flt›r: Türkiye’de Siyasal Geliflmeler (1876-

1938), I. Kanun-› Esasî ve Meflrutiyet Dönemi, ‹stanbul, 2. kez bas›-

m›, ‹stanbul, 2003; Türkiye’de Siyasal Geliflmeler (1878-1938), 2.

Mütareke, Cumhuriyet ve Atatürk, ‹stanbul, 2001, 2. kez bas›m›, ‹s-

tanbul, 2003.
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B
u kitap, hayli geniflletilmifl olan Siyaset ‹lmi Serisi’nin sekizincisi

olarak ç›k›yor. Uyan›k ve olgun Türk halk efkâr›na devaml› arafl-

t›rmalar›m›z sonunda, tarihin ve bugünün hareketlerine dayanarak, el-

de etti¤imiz müflahede ve tezleri sunuyoruz.

Bu sat›rlar yazar›n›n söylemek istedi¤i baz› fleyler var: Ben ‹s-

tanbul Üniversitesi’nde de “Anayasa ve Siyaset ‹lmi” dersleri veririm.

Teknik Üniversite’de “Türk Devrim Tarihi” hocas›y›m. Ödevim nedir?

Ödevim laboratuvar›m olan siyasî hayat›n dinamiklerini, fikirlerini ve

olaylar›n› ilim aç›s›ndan incelemektir. Evvela siyasî olaylarla fikirler

aras›nda münasebet kurmaya çal›fl›r›m. Sonra da fikirlerle olaylar›n

zaman›n ak›m› içinde nas›l gelifltiklerini, özlerini muhafaza ettikleri

halde nas›l de¤iflik flekillere büründüklerini, flekiller ayn› kald›¤› halde

özlerin nas›l de¤iflti¤ini araflt›r›r›m. Benim için olay olayd›r. Ben önce

olay› tespit ederim. Sosyal bütün içinde onu müflahede ederim. fiair de-

¤ilim, beni inceledi¤im tablonun içinde bulamazs›n›z. Olaya d›flar›dan

ve de¤iflik yönlerden bakmaya çal›fl›r›m. Sonra de¤erlendirme ifline ge-

çerim. Çünkü bir olay›n iyi veya fena, ahlâkî veya gayri âhlâkî oluflu

onu ortadan kald›rmaz.
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Bat›l›laflma hareketleri de iflte bu aç›dan görülmeye çal›fl›lm›fl-

t›r. Mesele flu sat›rlar›n okundu¤u dakikada bile tazeli¤ini ve aktüali-

tesini muhafaza ediyor. Bat›l›laflma oluflunu düz bir hat halinde, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u’ndan 1960 y›l›na kadar takip etmek merak ve

heyecan verici, o nisbette de sosyal geliflmelerimizi ayd›nlat›c›, ufuk-

lar›m›z› geniflletici bir araflt›rma konusudur. Sosyal ilimlerle u¤raflan

bir tetkikçi bu konunun cazibesinden kurtulamazd›. Biz de kurtula-

mad›k. O kadar ki, Rockefeller Vakf› bu konuda bizden en çok otuz

sayfal›k bir makale istemiflti. Bu amaçla ifle bafllad›k, bu hacimde bir

kitap do¤du.

Bat›l›laflma Hareketleri’ni bu alandaki olaylar› ve fikirleri kap-

sayan bir terim olarak ald›k. ‹lk iki bölümde Bat›l›laflma olaylar› ve fi-

kirlerini ayr› ayr› ve analitik bir görüflle incelemeye çal›flt›k. Üçüncü ve

son bölümde, önceki bölümlerin unsurlar›ndan faydalanarak bir sen-

tez denemesine girifltik. Bu sentezde tarihin, bugünün ve dünya olayla-

r›n›n ›fl›¤› alt›nda konumuzla ilgili müflahede ve tezlerimizi belirttik.

Bu serinin ilk kitab› olan Hürriyetin ‹lân›’n›n önsözünde büyük

bir suç iflledi¤imize kaniiz. Kitab›n yaz›lmas›nda bize yard›m etmifl

olan dost isimleri aç›klamay› ve kendilerine teflekkürü unutmufltuk. Bu

kitab›n yay›m›nda borcumuzu ödemek isteriz. Evvela, kitab›m›z›n ya-

y›m› için bize her türlü imkân haz›rlam›fl ve hiçbir fedakârl›¤› esirge-

memifl olan aziz dostumuz Erol Simavi’ye bilhassa teflekkür ederim.

E¤er Hukuk Fakültemizin genç asistanlar›ndan Çetin Özek’in olgun

yard›m› olmasayd› bu kitap yay›n dünyas›na do¤amayacakt›. Hayat›-

m›z›n tehlikede oldu¤u günlerde bile bizi b›rakmam›fl ve bu kitab›n ya-

z›l›fl›na yard›m etmifl olan Hikmet Nursal kardeflimizin emeklerini bu-

rada anmak isteriz. Manüskrinin bir k›sm›n›n çal›flmalar›na faal ola-

rak kat›lm›fl olan Tarhan Erdem ve Reflit Ülker arkadafllar›m›z›n ilgi-

lerini hiçbir zaman unutmayaca¤›z. Ayr›ca Adil Öner, Ahmet Ayd›n,

Habil Yonat, Mehmet Gökalp arkadafllar›m›z›n de¤erli yard›mlar›

karfl›laflt›¤›m›z güçlükleri hafifletmifltir. Kapak resmini ince bir zevk ve

büyük bir ehliyetle yapm›fl olan arkadafl›m›z Ayhan Erer’in sanat›n›

çal›flmalar›m›za eklemifl olmas› bizim için güzel bir yard›m olmufltur.
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Bu dostlar›m›z›n ve arkadafllar›m›z›n hepsine en içten teflekkür-

lerimizi sunar›z. Bu kitap kuvvetli bir dostlu¤un ifadesi de say›labilir.

Mozart’a ölüm döfle¤inde izafe edilen bir söz vard›r: “M›zra¤›-

m› gelece¤in sonsuz ufuklar›na f›rlat›yorum.” Biz de yorucu bir ince-

lemenin sonuçlar›n› umumî efkâr içine serpiyoruz. Nesilden nesile, bir

bayrak yar›fl› gibi emanet edilmifl özleyiflleri, uzun bir geliflimin sesle-

rini, bugünün insanlar›na ulaflt›r›yoruz. Ve bu henüz kavufltu¤umuz

bir hürriyet iklimi içinde, memleketimizde bir kere daha Hürriyetin

‹lân›’ndan sonra oluyor.

Tar›k Z. Tunaya
Ayaspafla, Eylül 1960
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