
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 n›flan›

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].

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

Ak›m› bafll›¤› ile]; 3. bask›, 1999 [Üç kitap halinde].

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

Türkiye’nin Siyasî Geliflmeleri, ‹stanbul, 1970.
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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.

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.
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T
unaya’n›n bilimsel süreli yay›nlarda ve derleme eserlerde yer alm›fl

bu inceleme ve konuflmalar›, Kanun-› Esasî (Anayasa)’nin haz›rl›k

ve ilan›ndan Cumhuriyet’e ve devrimlere uzanan bir zaman kesitinde,

dönemin siyasal olaylar›, düflünceleri ve kurulufllar› ile ilgili konular›

kapsar.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son dönemi çöküflü h›zland›ran

olaylara karfl› bunu durdurma ya da önleme yolunda çare aramalar

dönemidir. 1876 Kanun-› Esasîsi’nin yap›lanmas›, toplum hak ve hür-

riyetlerinin sa¤lanmas› giriflim ve çabalar› Kanun-› Esasî’de kurallar

flekline dönüflmüfltür. K›sa sürmüfl bu dönem, ilan›ndan sonra ask›ya

al›nan Kanun-› Esasî’nin yeniden yürürlü¤ünü sa¤lama giriflimleri, Jön

Türk eylemlerinin fikrî yap›lanmas›, oluflturdu¤u kurulufllar ile yap›-

lan mücadeleler sonras› Hürriyet’in ‹lan› ile gelen canl›l›k ve yo¤unluk,

sonraki geliflmelerin bafllang›ç noktas› olmufltur.

Esas yo¤unluk kazanan dönem, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda

Hürriyet’in ‹lan›’ndan sonraki Meflrutiyet ortam›d›r. Bunun önemi

üzerinde ›srarla durmufl olan Tunaya, bu dönemin incelenmesine ade-

ta kendini adam›flt›r. Meflrutiyet’in olaylar›, insanlar›, siyasal kurulufl
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ve düflünce ak›mlar› esas olmakla beraber tarihsel s›ras› içinde Müta-

reke ve Müdafaa-i Hukuk Hareketi, Cumhuriyet ve devrimler konu-

sundaki ayr› ayr› çal›flmalar›, Tunaya’n›n kendine özgü yöntemi ile

olaylara ve meydana getirdi¤i sorunlara yan›tlar veren önemli kaynak-

lar olmufllard›r.

Tunaya, Âmme (Kamu) Hukuku, Anayasa Hukuku ve Siyaset

Bilimi’nde yeni bir anlay›fl› gerçeklefltirmifltir. Siyasal hayat›n olufltur-

du¤u düflünce ve olaylar›n bilim aç›s›ndan incelenmesi, siyasal olaylar-

la düflüncelerin zamana ba¤l› olarak nas›l gelifltikleri, de¤ifliklikleri ile

aralar›ndaki ba¤lant›n›n araflt›r›lmas›, onun yöntemindeki özelli¤idir.

Konuya de¤iflik aç›lardan bakarak tümü de¤erlendirmesi de

buna kat›labilir. Tunaya’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Kanun-›

Esasî’nin yap›lanma hareketi, toplum hak ve hürriyetlerini sa¤lama

yolundaki giriflimler ve çabalar ile bu yasan›n geliflim ve de¤iflimleri,

k›saca ‹mparatorluk’taki Anayasac›l›k hareketini, akademik yönteme

uygun olarak, tarihin deste¤inde çözümlemelere giriflmifltir. Hukukî

metinlerin ard›ndaki gerçekleri ortaya koymak, geliflim süreçlerinden

hareketle varolufllar›ndaki özü ortaya ç›karmak böylece sebep ve so-

nuçlara ulaflmak yolundaki u¤rafllar› bugünü daha iyi anlamam›z›

sa¤lam›flt›r.

Tunaya’da Meflrutiyet’in incelenmesi bir tutku haline dönüfl-

müfltür; hatta hoca bu dönemin sorunlar› ve kurulufllar›n›n araflt›r›l-

mas›na kendini adam›flt›r. Meflrutiyet’te ortaya ç›kan düflünce ak›m-

lar›, oluflturdu¤u kurumlar ve bunlar›n incelenmesi, tarih içindeki

de¤erlendirilmeleri, Tunaya aç›s›ndan sorunlara getirilen çözümle-

meler yan›nda yine birtak›m sorunlar›n ortaya konmas› biçiminde

olmufltur.

Hürriyet’in ‹lan›’ndan sonraki ortam içinde siyasal yaflam yö-

nünden yeniden flekillenmeler ya da sistemleflmeler meydana gelmifl,

çöküntüden kurtulufl için çareler aranm›flt›r. ‹nan›fllar› aç›s›ndan yeni

düzenlemeler ileri süren, bunlar› ye¤ tutan düflünce ak›mlar› üzerinde

tükenmez bir gayretle durmufl olmas›, Tunaya’n›n siyasal yap›da bütü-

nü ortaya ç›karmak gayreti ve özelli¤idir. Ona göre “Bir ‹mparatorlu-
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¤un mazi, hal ve istikbaline ait bütün sualler 1908’de fiilen sorulmufl

ve cevaplar› aranm›flt›r.” Bu nedenle de akademik yaflam›n bafllang›ç

y›llar›nda özenle e¤ildi¤i konu, Meflrutiyet’in düflünce ak›mlar› ve si-

yasal kurulufllar› olmufltur. Tunaya’ya göre, k›s›tl› da olsa, hürriyetin

sa¤lad›¤› serbesti içinde Meflrutiyet döneminin önemli düflünce ak›m-

lar› belirginleflmifltir ve bunlardan baz›lar› daha bir etkinlik kazanm›fl-

t›r; Bat›c›l›k, ‹slâmc›l›k, Türkçülük gibi. Bunlardan ilk ikisi giderek da-

ha ayr›nt›l› çal›flmalar›n›n konular› olacaklard›r.

Tunaya’n›n biraraya getirilmifl bu inceleme ve konuflmalar›, her

birinin sonunda belirtildi¤i gibi de¤iflik yay›nlardad›r ve bunlar›n he-

men hemen hepsi günümüzde tükenmifltir; bu nedenle yararlan›lmas›

güçleflmifltir, olanaks›zd›r da denebilir.

Yeni kuflaklar›n yararlanmas› amac›na yönelik bu derlemede

Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasal yap›, dü-

flünce ve geliflmeleri konu edinenlerden bir seçme yap›larak, tarihsel s›-

ras› içinde verilmifltir.

Birinci kitapta öncelikle Kanun-› Esasî ve de¤ifliklikleri, Bat›’da-

ki yank›lar› ile Osmanl› ayd›nlar›n›n yorumu, Kanun-› Esasî’nin haz›r-

l›k çabalar› ve Midhat Pafla’n›n bu çabalara örnek olarak “Kanun-›

Cedid”i ile “Hükümet-i Meflruta” konular›, sonra da Kanun-› Esasî’yi

ihya çabalar› olarak Jön Türkler’in fikrî yap›s› yan›nda bir Jön Türk,

Sabahaddin Bey ve kurucusu oldu¤u “Teflebbüs-i fiahsî ve Adem-i

Merkeziyet Cemiyeti”nin siyasal program› birinci bölümü olufltur-

mufltur. ‹kinci bölümde ise, II. Meflrutiyet’in genel nitelikte siyasal ha-

yat›m›zdaki yeri, Meflrutiyet’in siyasal düflüncesinde Garpç›l›k (Bat›c›-

l›k) ve ‹slâmc›l›k ak›mlar›, bu dönemde kurulmufl bir siyasal parti, Os-

manl› Demokrat F›rkas› (F›rka-i ‹bad) ve siyasal program›, devrimi

gerçeklefltirmifl olan Osmanl› ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti’nin devletle-

raras› sorunlarda, özellikle Trablusgarp ve Balkan Savafllar› ile ‹mpa-

ratorlu¤un sonunu belirleyecek olan “Birinci Dünya Savafl›” hakk›nda

Mebusan Meclisi’ndeki tart›flmalarda dikkat çekilen görüfller, sebep ve

sonuç aras›ndaki ba¤lant›y› ortaya koymaktad›r.

sunufl xvii



‹kinci kitab› kapsayan üçüncü ve dördüncü bölümlerde savafl

sonras›nda dört y›l sürmüfl Mütareke döneminin özellikleri, bu dö-

nemde Heyet-i Temsiliye ile Ali R›za Pafla hükümeti aras›nda var›lan

anlaflma ile Mebusan Meclisi’nin aç›lmas› (IV. Seçim devresi) ve ancak

iflgalci güçlerin müdahaleleri ile çal›flmalar›n› durdurma karar›ndan

sonra geliflen olaylar, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açacak olan

Birinci Meclis’in, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan Türkiye Büyük Millet

Meclisi Hükümeti Rejimi’ne geçifl ile bu olay›n hemen devam› olan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kuruluflu ve siyasal yap›-

s› incelenmektedir. “Milletin mukadderat›na fiilen elkoyan Türkiye

Büyük Millet Meclisi”nin özelli¤i halk iradesinin soyut bir biçimde be-

lirmesidir. Kurtulufl Savafl›’n› baflarm›fl olan Meclis, Cumhuriyet’i ilan

etmifl, 1921’deki Anadolu Hareketi’nin anayasas›, 1921 Teflkilât-› Esa-

sîye Kanunu’nun yerine ideolojik yap›s›n› belirten ve toplumsal anlafl-

man›n gere¤i 1924 Anayasas›’n› koymufltur.

Bu tarihî geliflmeye do¤al olarak karfl› ç›kanlar da olacakt›r ve

bunlar›n amaçlar›, esas›nda din olgusudur. Buna bir örnek olarak “Ta-

rikat-› Selâhiyye Cemiyeti” gösterilebilir.

Mütareke hükümlerine karfl› ‹stanbul Hükümeti’nin uyuflmac›

ve iflbirlikçi davran›fl› karfl›s›nda, Anadolu’da Redd-i ‹lhak ya da Mü-

dafaa-i Hukuk cemiyetleri, bunlar›n biraraya getirdi¤i kongreler, yerel-

likten ulusall›¤a geniflleyen ve Müdafaa-i Hukuk Hareketi olarak ad-

land›r›lan “Anadolu ‹htilâli” sonuçta Cumhuriyet’e ulaflm›flt›r.

Tunaya, bir Cumhuriyetçi, bir Atatürkçüdür; bu nedenle Ata-

türk’ün devrimci kiflili¤i onun incelemelerinde özel bir yer tutar. Çal›fl-

malar›nda esas olarak benimsedi¤i görüflünü flöyle aç›klamaktad›r:

“‹lim aç›kl›k ister. A¤dal› terimleri siper edinmek.. Bilinmeyen fleyleri

‘bildi¤iniz gibi’ deyip geçmek... Bilinenleri de yeni kefliflermifl gibi uzun

uzun anlatmak. Bir çeflit ilim dili kurarak, konular› anlafl›lmas› zor k›l-

mak.. Bunlar yozlaflm›fl Osmanl› metodunun son ve kötü gelenekleridir.

Ben Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm. ‹lim hürriyetini köstekleyen ge-

leneklerle her zaman savaflma gücünü de bu kaynaktan al›yorum” (Si-

yasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 2. bask›, 1969, Öndeyifl, s.II).
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Tunaya’n›n seçilerek biraraya getirilen çal›flmalar›n›n iki cilt ha-

linde yay›nlanmas› ortak bir görüfl ve karar›n sonucunda olmufltur.

Düflünce Mete Tunçay, Fahri Aral ile birlikte bu konuflmam›zda be-

nimsenmifl ve gerçekleflmifltir. Zafer Toprak, fiükrü Hanio¤lu genifl

çapta destek verdikleri gibi Zafer Toprak, eserin isimlendirilmesini ve

dönemlere ayr›lmas›n› belirlemifltir. Böylece, bu eser Tar›k Zafer Tuna-

ya ö¤rencilerinin ortak bir çal›flmas› olmufltur.

Gösterdi¤i yard›m ve kolayl›klar için Melahat Tunaya’ya, Tahir

Tahiro¤lu’na, Yay›n Yönetmeni Fahri Aral’›n gayret ve titizli¤ine, dü-

zeltme ve dizin çal›flmalar› için Meryem Bayrak’a ve bu de¤erli çal›fl-

man›n yay›mlanmas›n› sa¤layan ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nla-

r›’na teflekkürlerimiz sonsuzdur.

Erol fiadi Erdinç
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