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Önsöz

Yüz elli yıldan bu yana “anayasalı devlet” olmaya uğraşıyo-
ruz. İlk anayasamız 1876 tarihli Kanun-u Esasi’ydi. Partiler-
le tanışmamız daha da yeni. Siyaset sahnesine 1908’de çık-
tıkları söylenebilir.

1976 Anayasası, hemen 1878’de, ’93 Harbi diye bilinen 
savaş ortamı vesile edilerek rafa kaldırıldı; 1908’e kadar. 
1908’de yeniden yürürlüğe girmesi bu yüzden “Hürriyetin 
İlanı” diye coşkuyla karşılanmıştı.

Bu coşku uzun sürmedi. Hürriyetin İlanı’nın ardından ik-
tidara gelen İttihat ve Terakki (cemiyeti ya da fırkası), birkaç 
yıl geçmeden otoriter bir yönetimin mimarı oldu. “Devr-i is-
tib dat”ı çağrıştıran baskıcı bir düzen kurdu. Hürriyetin İla-
nı’na sevinen, umutlananlar derin bir hayal kırıklığı yaşadılar.

Tevfik Fikret, ünlü “95’e Doğru” şiirini bu hayal kırıklı-
ğı içinde, o günlerde yazdı. “95” Hicri takvimde anayasa-
nın yürürlükten kaldırıldığı 1295 (1878) yılına yapılmış bir 
göndermeydi. Meşrutiyet döneminin partileri, kapalı yapı-
ları ve hem kendi içlerinde, hem birbirlerine karşı uygula-
dıkları katı yöntemlerle ülkeyi on yılda duvara çarptırdılar.
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Bizim anayasa ve siyasi partiler tarihimizde bu hayal kırık-
lığı –ne yazık ki– ilk ve tek kalmadı. Sonraki dönemlerde de 
özgürlük, eşitlik, adalet, gelişme, kalkınma benzeri vaatlerle 
gelenler, bir süre sonra bütün vaatlerini unuttular. Muhale-
fetteyken eleştirdikleri kural ve kurumları, devr-i iktidarla-
rında aynen sürdürmekte sakınca görmediler.

Uzun süren bütün iktidar dönemleri, bir süre sonra gücü 
elinde bulunduranlar için sefa, karşıtları için cefaya dönüş-
tü. Hemen her defasında “... yine çiğnendi yeminler, çiğnen-
di yazık, milletin ümmid-i bülendi”.

Bir “Hürriyet” Hikâyesi siyaset tarihimizde sürekli tekrar-
lanan bu hayal kırıklıklarından bir kesiti anlatıyor.

1950’de Demokrat Parti, çeyrek asırlık “Tek Parti” yöne-
timini, seçmenin oyuyla değiştirmeyi başarmıştı. Bu başarı, 
bir anlamda Türkiye’de demokrasinin ilk umutlu adımı, bir 
“Beyaz Devrim”di. Ama DP, iktidarda kaldığı süre uzadıkça, 
1946’dan 1950’ye demokrasi yolunda ilerlerken verdiği söz-
leri, vaatlerini unuttu. Tek Parti döneminin adaletsiz seçim 
yasasının yol açtığı haksız Meclis çoğunluklarıyla yeni bir 
“Tek Parti” yönetimi kurmaya kalktı.

Vaatlerin unutulmasını ve giderek özgürlüklerden, mille-
te verilen sözlerden uzaklaşılmasını içlerine sindiremeyen-
ler, DP kurucularından ve önderlerinden bazı eski bakan, 
milletvekili ve aydınlar, itirazlarını dinletemeyince iktidarla 
yollarını ayırmak zorunda kaldılar. Yeni bir siyasal girişim 
başlattılar. Türkiye’nin ilk özgürlükçü-sosyal adaletçi par-
tisini, Hürriyet Partisi’ni kurdular. Türkiye siyasetinin gün-
demine, insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik ana-
yasa, hukuk devleti, sosyal devlet, yargı bağımsızlığı, hukuk 
denetimi, çalışanların örgütlenmesi gibi kavramları ilk kez 
Hürriyet Partisi taşıdı.

Hürriyet Partisi uzun ömürlü olamadı. Ama düşünce ve 
önerileri, 1961 Anayasası’nın birçok maddesine yansıdı. On-
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ların özlemi, bu önerilerin bir darbe sonrası değil, demok-
ratik bir seçim sonucunda oluşacak Meclis eliyle anayasaya 
yansımasıydı. Olmadı.

Doğulu toplumlarda siyaset bir kurtlar sofrasıdır. Hakla-
rın ve özgürlüklerin adaletli biçimde tanımlanmadığı, her-
kesin başkasının hukukunu çiğnemekte sakınca görmediği 
bir ortamda esenliğe çıkmak zordur. Burada da öyle oldu; on 
yıllık çok-partili demokrasi denemesi, iktidarın da, muhale-
fetin de acımasız söylem ve eylemleri yüzünden yine duvara 
çarptı, hüsranla sona erdi.

Milletin özgür oy ve kararıyla meşruluk edinmek yerine, 
bir darbe sonrasının ürünü görünmek her kurum için ön-
yargılara yol açan bir talihsizliktir. 1961 Anayasası da bu ta-
lihsizliğin gölgesinden kurtulamadı. Başka darbe ve müda-
halelerle değişikliğe uğradı, sonunda yürürlükten kalktı.

Hürriyet Partililerin birçok düşünce ve önerileri yarım 
yüzyıl sonra hâlâ, Türkiye’nin önünde gerçekleşmesi gere-
ken “ilk hedefler” olarak duruyor. Yarım yüzyıl önce yaşa-
nan ve söylenenleri okurken insan, bu ülkenin bazı konular-
da neredeyse bir arpa boyu yol alamadığını düşünüyor, hü-
zün duyuyor.

Hürriyet Partisi’nin öyküsü, içinde yer aldığı dönem, ya-
şanan olaylar, öyküde yer alan diğer aktörlerle birlikte ba-
na hep bir ibret dersi gibi göründü. Onun için yakın geç-
mişin bu saman alevi gibi parlayıp sönen ilginç siyaset giri-
şimini, unutkanlığın tozlu raflarından gün ışığına çıkarma-
ya çalıştım.

Akif’in serzenişinin çok haklı ve uyarıcı olduğuna inanı-
yorum: “İbret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

* * *

Yıllar önce İletişim Yayınları’nın Modern Türkiye’de Siya-
si Düşünce dizisinin 7. cildine merhum Fevzi Lütfi Karaos-
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manoğlu hakkında bir makale yazarken, bütünüyle Hürriyet 
Partisi’nin serüveni ilgimi çekmişti. Çoğu bilgi ve belgeyi o 
tarihlerde okudum, topladım.

Çok-partili deneyimimizin erken döneminde yaşanan 
olayları kitaba dönüştürmenin –yakın dönem siyaset tari-
himize ilgi duyanlar, özellikle de genç okurlar için– yarar-
lı olacağını düşündüm. Günlük hayatın hayhuyu içinde, bu 
niyetim sürekli ertelendi. Ancak, yazmaya niyetlenip de va-
kit bulamadığım yıllar içinde bir anlamda tarih tekrarlan-
dı. Bu tekrar, bu kitapta anlatılanları daha da anlamlı ve ib-
ret verici kıldı.

* * *

Bir “Hürriyet” Hikâyesi’ni yayımlayan İletişim Yayınla-
rı’nın tüm çalışanlarına, başta değerli arkadaşım Tanıl Bo-
ra ve editörümüz Aybars Yanık olmak üzere içten teşekkür 
ederim. TBMM Kütüphanesi’nde eski gazete ve dergilere 
ulaşmamda Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat 
Kartal ve tüm kütüphane çalışanları içtenlikle yardımcı ol-
dular, minnettarım.

Kitabın sayfa düzeni ve düzeltmelerinde her zamanki ti-
tizliğiyle oğlum İnanç yardımcı oldu. Onun da isteğiy-
le bu kitabı, anlatılan döneme tanıklık etmiş iki iyi insana, 
İnanç’ın büyükbabası Nazım Günay’ın ve dedesi öğretmen 
Halit Özyurt’un aziz anılarına ithaf ediyorum.

ERTUĞRUL GÜNAY
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“95’e Doğru”

Bir devr-i şeamet: Yine çiğnendi yeminler;
çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi.
Kanun diye, topraklarda sürtülde cebinler;
kanun diye, kanun diye, kanun tepelendi.
Bihude figanlar yine, bihude eninler.
...
Hâlâ tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet,
hâlâ “bu senindir, bu benim!” kısmeti cari,
hâlâ gazab altında hakikatle hamiyyet.
Hep dünkü terennüm, sayıdan, saygıdan ari;
son nağmesi yalnız: “Yaşasın sevgili millet!...”
...

– TEVFİK FİKRET, 1912
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BİRİNCİ BÖLÜM

TEK PARTİ’DEN ÇOK-PARTİ’YE

Her cumhuriyet kayıtsız şartsız hakimiyet-i 
milliye değildir, fakat her hakimiyet-i milliye 
kayıtsız şartsız cumhuriyettir.

– Rauf (Orbay) Bey, 22 Kasım 19231

Tek Parti dönemi

1923’te Cumhuriyet’in ilanından, 1945’te İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın sona ermesine kadar geçen yaklaşık çeyrek asırlık 
süre içinde Türkiye “Tek Parti Rejimi” ile yönetildi.

“Tek Parti” devleti yönetmenin ötesinde, zamanla devletle 
iç içe bir görünüm taşıdı. 1936-1938 yılları arasında valiler 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanı, parti genel sekrete-
ri içişleri bakanı oldu. Bu uygulama 1939 başında sona erdi.

Gerçi bu dönemde birkaç kez saman alevi gibi parlayıp sö-
nen yeni parti denemeleri yaşandı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki en yakın 
arkadaşları, Cumhuriyet’in ilanından bir yıl sonra, 17 Ka-
sım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF) adıyla 
Cumhuriyet döneminin ilk muhalif partisini kurdular.

Milli Mücadele’nin önderlerinden Orgeneral Kâzım Kara-
bekir’in genel başkanı olduğu yeni partinin kurucuları Ra-

1 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması, Yurt 
Kitap, Ankara, 1981, s. 72.
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uf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele gibi Dünya Savaşı 
ve Kurtuluş Savaşı’nın tanınmış komutanları ve Dr. Adnan 
Adıvar gibi fikir ve bilim insanlarıydı. Kuruluşta adı sadece 
“Halk Fırkası” olan iktidar partisi, TCF’nin kuruluşu sıra-
sında başına “Cumhuriyet” sözcüğünü de ekleyerek 1924’te 
Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) adını aldı.

Sonraki yıllarda tutuculukla itham edilen Terakkiperver 
Fırka, kuruluş belgelerinde CHF’ye göre daha özgürlükçü 
birtakım kavramlara yer vermeye özen göstermişti. Adın-
daki “terakkiperver” (ilerici) vurgusunun yanı sıra, progra-
mında da “hürriyetperver” (özgürlükçü) olduğu ve umumi 
hürriyetlere (temel hak ve özgürlüklere) dayanan bir halk 
egemenliğinden yana olduğu belirtilmişti.

Halk Fırkası nizamnamesinde bu tür özgürlük konularına 
hiç değinilmemiş, sadece “kanun koymaktaki mutlak hürri-
yet ve istiklalden” söz edilmekle yetinilmişti.

Milli Mücadele’nin en başında ve en zor günlerinde kader 
birliği etmiş olan eski arkadaşlar, kendileriyle yeterince pay-
laşılmadan ilan edilen yeni rejimin, hızla “tek adam” yöne-
timine evrileceğinden kaygı duyuyor, yeni bir partinin Mec-
lis’te denetim görevi üstlenerek gidişi frenleyeceğini düşü-
nüyorlardı.

TCF, kurulduğu günden itibaren eski İttihatçılarla irtibat-
landırılmaya çalışıldı; İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) 
yeniden ihya edilmeye çalışıldığı suçlamasıyla karşı karşıya 
kaldı. Gerçekten de kurucular ve partiye katılanlar arasında 
bazı tanınmış İttihatçılar vardı.

Ancak TCF’nin kuruluş beyannamesi ve programı, siyasal 
ve ekonomik anlamıyla daha özgürlükçü ilkeleri içeren bel-
gelerdi. Bu açıdan CHF ile İTC arasındaki uyuşmazlık ideo-
lojik olmaktan çok kişiseldi. CHF yöneticileri, kadro ve ör-
gütlenme açısından ciddi bir deneyim sahibi olan eski İtti-
hatçılar çevresinde yeni bir toparlanma olmasını baştan be-
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ri tehlikeli görüyor ve bu tip girişimlere müsamaha göster-
miyordu.

TCF’nin kuruluşu üzerine İsmet Paşa, hükümeti güçlen-
dirmek için Meclis’ten örfi idare (sıkıyönetim) ilan edilmesi-
ni istedi. Önerisi kabul edilmeyince başbakanlıktan ayrıldı. 
Yerine Meclis Başkanı Ali Fethi Bey (Okyar) hükümeti kur-
makla görevlendirildi.

Her iki fırka arasında dengeli ve ılımlı müzakerelerden 
yana gözüken Fethi Bey’in hükümetinin ömrü kısa sürdü. 
1925 yılının Şubat ayında başlayan Şeyh Sait İsyanı’na karşı 
Fethi Bey’in tutumunu yeterli görmeyen ve daha etkili ted-
birler isteyen CHF grubu, hükümete güvenoyu vermedi. İs-
met Paşa yeniden hükümet başkanı oldu. İlk iş olarak da ün-
lü Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkardı.

Bu ortamda TCF’nin de ömrü uzun olamadı. Mustafa Ke-
mal ve İsmet paşalar yeni fırkaya karşı tavırlı idiler. Yeni fır-
kanın kurucuları, kuruluş bildirgesinde rejimin otoriterli-
ğine yaptıkları göndermelerden sonra eleştirilerini Musta-
fa Kemal’den çok İsmet Paşa hükümetiyle sınırlı tutmaya, 
böylelikle cepheyi daraltmaya çalıştılar. Ancak çabaları ba-
şarısız oldu.

TCF kurucuları Milli Mücadele’de Mustafa Kemal’in en 
yakın silah ve kader arkadaşlarıydı, çoğu ile arasında asker-
lik kariyeri açısından benzerlik, hatta eşitlik söz konusuydu. 
Milli Mücadele’nin başlarında o, bir tür “eşitler içinde birin-
ciydi”. Ama süreç içinde durum farklılaştı ve aralarında cid-
di bir rekabet oluştu.

Bu rekabet ortamında eski arkadaşlarının kurduğu fırka-
ya karşı güven duymuyor, CHF içindeki radikaller de bu gü-
vensizliği körüklüyordu.

TCF varlığını ancak yedi ay sürdürebildi. Takrir-i Sükun 
Kanunu çerçevesinde Diyarbakır İstiklal Mahkemesi, parti-
nin Urfa yöneticilerinden bir emekli askerin, Şeyh Sait İsya-



18

nı ile ilgisi olduğu iddiasıyla soruşturma açtı. Yargılamada 
suçlamalar konusunda kanıt bulunmamasına karşın mahke-
menin yetki bölgesinde TCF’nin çalışmaları yasaklandı. Ar-
dından da hükümet, yine Takrir-i Sükun Kanunu’na daya-
narak 3 Haziran 1925’te partiyi tümüyle kapattı.

Partinin kapatılmasından sonra, bağımsız kalan milletve-
killerine karşı, CHF’nin yıldırma çabaları devam etti. Anaya-
sa ve seçim yasasında böyle bir yöntem yokken, ikinci seç-
menlerden imza toplayarak TCF’li milletvekillerin sıfatları-
nın düşürülmesini istediler. TCF kurucuları uzun süre siya-
setten, bir kısmı da ülkeden uzak yaşamak zorunda kaldılar.

1926’daki İzmir Suikastı Davası da İttihatçı kadroların si-
yasetten –neredeyse tümüyle– tasfiyesi ile sonuçlandı. Ku-
rucular bu dava ile irtibatlandırılmaya çalışıldı; tutuklandı-
lar, yargılandılar. Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Cemal 
(Mersinli) ve Refet paşalar beraat ederken, yurtdışında bu-
lunan Rauf ve Dr. Adnan beyler gıyaplarında hapis cezası al-
dılar. Dava çok sayıda idam ve ağır cezalarla karara bağlan-
dı. İstiklal Mahkemesi’nin kararlarından sonra ülkede kor-
ku ve suskunluk yaygınlaşmıştı. Siyasi düşünce ve tartışma 
ortamı yok olmuş, Tek Parti otoritesi ülkede tam anlamıy-
la yerleşmişti.2

Kuruculardan sadece Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele Ata-
türk’ün sağlığında yeniden milletvekili seçildiler. Rauf Or-
bay ve Kâzım Karabekir Atatürk’ün vefatının ardından 
1939’ da milletvekili oldular; Karabekir Meclis Başkanı oldu. 
Bu görevini sürdürürken 1948’de vefat etti. Cebesoy 1948’de 
TBMM Başkanlığı yaptı.

Kurtuluş Savaşı’nın önde gelen komutanlarının yıllar son-
ra geldiği bu görevler tamamen törensel nitelikteydi. Yöne-
timde artık hiçbir zaman etkili olamadılar.

2 Osman Okyar ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1997, s. 44.


