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TÜRK DEMOKRASİSİNİN GELİŞİMİ VE HÂKİMİYET 
TELÂKKİSİ 

Mustafa TURAN* 

Eski çağlardan beri yaşamış olan devletlerin yönetim tarzları esasında 
tahliller, tasnifler ve tanımlamalar yapılmıştır. Bu konuda zengin bir literatür 
vardır. Bu tür eserlerde mevcut bilgiler ile tarihi süreçte devletler arasında 
cereyan eden mücadeleler birlikte ele alındığı takdirde demokrasi kavramının 
ortaya çıkışı ve ideal bir devlet için gerekli olduğu tezi daha iyi anlaşılabilir.  

Türkçeye Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiş olan Demokrasi ke-
limesi/kavramı Yunanca demos (ahali) ve kratos (iktidar) sözcüklerinden tü-
retilmiştir. En genel haliyle “halkın halk tarafından yönetilmesi, egemenliğin 
millete veya halka ait olması” olarak tanımlanan demokrasi1 kavramı zaman 
içinde daha geniş bir anlam kazanmıştır. En geniş anlamı ile demokrasi, “insanı 
özgürleştirerek ona kişiliğini, kimliğini ve toplum içindeki yerini serbest iradesiy-
le belirleme imkânı verilmesi”2 olarak tanımlanabilir. Bu tanım insan açısından 
yapılan bir tanımdır. İnsan-iktidar, insan-devlet, insan-hâkimiyet ilişkisi esa-
sında düşünülürse demokrasi, buradaki tanımından daha geniş bir anlam ifade 
eder. Özellikle konu insanın saadeti ve devletin görevleri temelinde ele alınırsa 
ideal devlet için demokrasinin gerekli olup olmadığı meselesi karşımıza çık-
maktadır ki, bu husus muhtevayı kaçınılmaz olarak genişletmektedir. Bu ta-
nımlamalar, aynı zamanda ideal devletin nasıl olması gerektiği, iktidarın kay-
nağı, iktidarın meşruiyeti, hukukun tesisi, halkın iktidarı, temel haklar ve öz-
gürlükler gibi pek çok hususu düşünmeye zorlamıştır. Tarihi süreç içinde mev-
cut devlet kavramını, yeni tanımlamalara zorlaması itibariyle demokrasi keli-
mesi netameli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokrasinin kabulü 
ve fiiliyata sokulması konusunda yaşananlar ise bu kavramı vazgeçilmez kıl-
mıştır. 

Demokrasi bir yönetim biçimi olarak ilk olarak eski çağda Atina site dev-

letinde uygulanmış ise de siyasi katılım şehir nüfusunun üçte birinden daha 

* Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ORCID ID: 
0000-0001-5676-5043, e-posta: mustafa.turan@hbv.edu.tr
1 Hasan Tunç, “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, Haziran 2008: 1115. 
2 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş yayını, 9. Baskı, İstanbul 2017, s. 9.
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azına dayanmakta olup katı üyelik kalıpları ve siyasi katılım kısıtlamaları söz 

konusudur. Demokrasinin “bireysel, eşitlikçi, özgür inanç ve düşünceyi içererek” 

ortaya çıkışı 18. yüzyıla rastlamaktadır3. 18. yüzyıl sonlarına kadar devletlerin 

yönetim tarzlarının genel olarak mutlakıyet veya monarşi olduğu görülmekte-

dir. Krallık, Sultanlık, Çarlık, İmparatorluk gibi farklı isimlerle adlandırılsalar 

da mutlakıyet, iktidarın (mutlak gücün) sadece bir kişinin veya bir zümrenin 

elinde olduğu yönetim şeklidir. 

Antikçağ filozoflarından İslâm filozoflarına kadar pek çok kimse devlet 

kavramı üzerinde düşünmüşler ve ideal devletin nasıl olması gerektiği üzerin-

de fikirler ileri sürmüşlerdir. Devleti, bilgili, adaletli ve erdemli kişilerin yö-

netmesi gerektiğini düşünen Platon (m.ö.428- 347), aklın üstünlüğünü ve yö-

netimin akla ait olması gerektiğini ileri sürmektedir. Savunduğu devlet tipi ise 

monarşi veya aristokrasidir. Platon’a göre Tiranın kudreti, iktidar sahibinin 

iradesine karşı çıkacak hiçbir karşı gücün bulunmamasından ileri gelmektedir 

ve yapılacak olan, bu sınırsız gücü hep iyiyi gerçekleştirmek için doğru kul-

lanmaktır. Saygıyı ve dindarlığı adalet ile birlikte ele alan Platon, adaleti de bu 

temel üzerinde meşrulaştırır4. Platon’un devlet anlayışı mutlak monarşiden 

hukuk devletine doğru bir gidiş içerisindedir5.  

Devletin iyi hayat için gerekli bir kurum olduğunu düşünen Aristoteles 

(MÖ 384–322), devletin doğal bir varlık ve insanın bu dünyadaki hayatı için 

“zorunlu bir iyi” olduğunu savunmuştur. Ona göre devletin en temel görevi 

yurttaşlarının bu dünyada erdemli ve mutlu olmalarını sağlamak, yani en yük-

sek iyiyi gerçekleştirmektir. Bunun için devletin, yurttaşlar arasında dağıtıcı 

adaleti uygulaması, yurttaşlarının erdemli ve mutlu olmalarını sağlayacak bir 

eğitim sistemini gerçekleştirmesi gereklidir. Aristoteles, bir devlette asıl yetki 

sahibinin yurttaşlar topluluğu olması gerektiğini, yönetenin monarşi ve tiran-

lıkta olduğu gibi bir kişi, aristokrasi ve oligarşide olduğu gibi bir azınlık ya da 

politeia (anayasal yönetim) ve demokraside olduğu gibi bir çoğunluk olabile-

ceğini öne sürmektedir. Bu yönetim biçimlerinden toplumun ortak çıkarını her 

zaman her şeyin üstünde tutan, dolayısıyla erdemin temel ilke edinildiği yöne-

tim biçimleri olan monarşi, aristokrasi ve politeia doğru anayasaya sahip ol-

dukları için âdil yönetim biçimleridir. Aristoteles, devlette yasama, yürütme ve 

yargı olmak üzere üç ayrı iktidar alanı olduğunu ileri sürmekle birlikte birbir-

3 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 9. 
4 Platon’un devlet hakkındaki görüşleri için bkz. Platon, Devlet, (Çeviren: Cenk Saraçoğlu-Veysel 
Atayman), İstanbul, 2011. 
5 Veli Urhan, “Siyaset Felsefesi Bağlamında Devlet, Hükümet ve Bürokrasi”, Felsefe ve Sosyal 
Bilimler Dergisi, S. 22, (2016 Güz), s. 8. 
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lerini denetleyip dengeledikleri bir kuvvetler ayrılığı düşüncesine sahip değil-

dir6. Aristo, idarecilerin erdem ve eğitim bakımından seçkin kimseler olmasını, 

eğitim ve erdemi yaygınlaştırmayı daima ön planda tutmalarını ifade eder. Bir 

kimse erdem ve iyi hareketleri yapma bakımından üstün olur ise ona hizmet 

etmek ve onun arkasından gitmek haklı olur7. Yasalar da insanlar tarafından 

yapılacağı ve uygulanacağı için bu insanların erdemli ya da liyakat sahibi olma-

ları gereklidir8.  

İslam filozoflarını da etkilemiş olan bu isimlerden sonra hemen zikrede-

bileceğimiz filozof şüphesiz Farabi (872-951)’dir. Devletin menşei meselesini 

ela alan Farabi, öncelikle insan topluluklarının bir arada yaşamak ve yardım-

laşmak ihtiyaçları üzerinde durmaktadır. Farabi, “Her insan, yaşamak ve üstün 

mükemmeliyetlere ulaşmak için yaradılışta birçok şeye muhtaç olup bunların 

hepsini tek başına sağlayamaz. Her insan bunun için çok kimselerin bir araya 

gelmesine muhtaçtır.”9 görüşünü ileri sürmektedir. Farabi’ye göre “insan do-

ğuştan medeni bir varlıktır. Tek başına üstesinden gelemeyeceği ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için iş bölümünün ve dayanışmanın en yüksek düzeyde gerçekle-

şeceği büyük çapta bir örgütlenmeyi düşünerek devleti kurmuştur.” Farabi, fazi-

letli devletin ideal devlet başkanında mükemmel bir fiziki yapı, sağlıklı anlama 

ve değerlendirme yeteneği, güçlü hafıza, kıvrak zekâ, ifade ve üslup güzelliği, 

bilim sevgisi ve tutkusu, kişilik sahibi ve insanlık onuruna düşkün olma, adalet 

sevgisi gibi özellikler aramaktadır10. 

Farabi’nin görüşleri, kendinden sonra yaşamış olan Gazzali (1058-1111) 

ve İbn Haldun (1332-1406)'da görülür. Eserlerinde siyasi otoritenin kaynağı 

ele alan Gazzali de hükümdar ve adalet konusu üzerinde durmuştur. 

Tarihi süreç içinde “toplum hayatının ulaşabileceği en yüksek mertebe” 

olarak nitelendirilen devlet, insan ve cemiyet hayatı için vazgeçilmez bir var-

lıktır. Devlet, her ne kadar evrensel bir varlık/teşekkül olarak tanımlanıyor ise 

de kültür ve medeniyet dairelerine göre şekillenen özel yapılar olarak değer-

6 Veli Urhan, “Aristoteles’in Siyaset Felsefesinde Anayasal Yönetim” Kaygı Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, S.27, Güz 2016, s. 214 vd. 
7 Kazım Sarıkavak, “Farabi ve Yusuf Has Hacib’e Göre Devlet Başkanında Bulunması Gereken 
Nitelikler”, Türk Yurdu, C. XVI, S. 109 (Eylül 1996), s.75 
8 Veli Urhan, “Siyaset-Felsefesi…, s. 8. 
9 Farabi, El-Medinetü’l Fâzıla,(Çev.: Nafiz Danışman), Millî Eğitim Bakanlığı yayını, Ankara, 2001, 
s. 79 
10 Mahmut Kaya, “Fârâbi”, İslam Ansiklopedisi, TDV yayını, C. XII; İstanbul 1995, s. 162-163; Bu 
konuda değerlendirmeler için bkz. Kazım Sarıkavak, “Farabi ve Yusuf Has Hacib’e Göre Devlet 
Başkanında Bulunması Gereken Nitelikler”, Türk Yurdu, C. XVI, S. 109 (Eylül 1996), s.74 vd.; 
Kazım Sarıkavak, “Farabi ve Yusuf Has Hacib’e Göre Devlet Başkanında Bulunması Gereken 
Nitelikler”, Türk Yurdu, C. XVI, S. 110 (Ekim 1996), s.66 vd.
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lendirilmek gerekmektedir. Zira bir devletin mahiyeti, yapılanma biçimleri ve 

ahlaki sınırları, “kendi kültür muhitinin özellikleriyle”, toplumların devlet anla-

yışları ise “dünya görüşleriyle” şekillenmiştir11. İnsan topluluklarının değişen 

dini, sosyo-politik ve kültürel yapıları ekseninde şekillenen ve en büyük örgüt-

lenme sayılan devlet, insanların bütün ilişkilerini düzenleyen bir varlık olarak 

telakki edilmiştir. Bu itibarla devletin tanımı konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Yönetim biçimi olarak monarşilerde tek kişi, aristokrasilerde küçük bir azınlık, 

demokrasilerde ise halkın bizzat kendisi bulunabilir. Her üç yönetim biçiminin 

ortak paydasının “erdemli olmak” olduğunda kuşku yoktur. Demokrasilerde, 

halkın kendisini yönetmek üzere kendi özgür iradesiyle seçtiği kişilerin, top-

lum düzeninin kurulması ve istikrarlı biçimde devam ettirilmesi, devletin ger-

çek anlamda bir hukuk devleti olabilmesi için yüksek düzeyde erdemli kişiler 

olması son derece önemlidir12. 

Filozofların görüşleri ile birlikte başta Kutadgu Bilig olmak üzere siya-

setname diye adlandırdığımız eserlerde de devlet, siyaset, adalet, ahlak gibi 

hususlar yer almaktadır. Devletteki bir takım bozulmaların tespiti ve düzeltil-

mesi konusunda görüşlerin ileri sürüldüğü bu tür eserlerde esasen mükemmel 

devlet görüşünden hareketle değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir13.   

Devlet dediğimiz yapının tabiatında var olan otorite, iktidar, hâkimi-

yet/egemenlik ve milli hâkimiyet kavramları14 ele alınırken tartışılan husus 

bunların dayandığı/dayanacağı kaynağın ne olduğu veya ne olması gerektiği 

ile bunların nasıl deruhte edileceği konularıdır. Bu konularda daha ziyade 

tekâmülcü bir anlayış çerçevesinde görüşler ileri sürüldüğünü görmekteyiz.  

İnsan için bir arada yaşamak tabii ve zaruri bir ihtiyaç olduğu gibi bu 

özellik insanın fıtratında vardır. Allah insanı hayatını devam ettirebilecek ve 

bekasını temin edebilecek akıl, mizaç ve tabiatta yaratmıştır. İçtimai hayat 

teşekkül ettikten sonra insanlar kendilerini her türlü saldırıya karşı korumak 

için teşkilatlı bir yapıya ihtiyaç duyarlar. Yani hükümete ve hâkime muhtaçtır-

lar. Tek başına yaşayan bir insan herhangi bir tecavüz ve husumete karşı ken-

11 Erkan Göksu, Kutadgu Bilig’e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı, İstanbul, 2019, s.18. 
12 Veli Urhan, “Siyaset-Felsefesi…, s. 8. 
13 Bu konuda bkz. Ahmet Uğur, Osmanlı Siyaset-Nameleri, MEB yayını, İstanbul, 2001; Mustafa 
Turan, “II. Viyana Muhasarası: Osmanlı Devleti’nde Siyasi, İdari ve Askeri Çözülme” OTAM, S.9, 
(Ankara, 1999), s. 389-431. 
14 Bu kavramlar için bkz., Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, Ankara, 
2006; Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Ankara, 2000; Bahtiyar Akyılmaz, “Milli Egemenlik Kav-
ramının Gelişimi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.1-2 (Haziran-Aralık, 1998); 
Yusuf Şevki Hakyemez, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı: Doğuşu, Gelişimi, 
Kavramsal Çerçevesi ve Dönüşümü, Ankara, 2004; Sami Ateş, Milli Hâkimiyet Prensibinin Tarihi 
Gelişimi ve Türk İnkılabındaki Yeri, Ankara, 1991. 
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dini koruyamaz. Bu sebeple iktidarı eline almış yasakçı bir güce ihtiyaç vardır. 

İtaat etme hassesi zaten insanda vardır ve insanlar için hâkimin ve hâkimiyetin 

bulunması bir zarurettir. İtaat etse ve güce boyun eğse de insan aynı zamanda 

hâkimiyetin ve iktidarın bir parçasıdır. Hâkimin kanunlar yapması ve dilediği 

gücü elde etmesi ancak onun arkasından gelen ve kendisini koruyan tebaası 

(halkı-milleti) sayesinde mümkün olabilir15. Böylece “bir devletin, belirli bir 

ülke içerisinde kullandığı, devlet iradesine bağlı en yüksek iktidar ve salahiyet” 

olarak tanımlanabileceğimiz devlet hâkimiyeti ortaya çıkar16.  

Toplumsal yapı içinde şekillenen iktidar, aynı zamanda toplumdaki iliş-

kileri düzenleyen, kurallar koyan, belirlediği kuralları uygulayan ve bu kuralla-

ra uymaya zorlayan bir gücü ihtiva eder. Bu itibarla İktidar, belirli bir sosyal 

ilişkiyi kendi hesabına belirleme yönünde verilen imkândır17. 

Max Weber hâkimiyeti gelenekçi, karizmatik ve rasyonel (yasal) hâkimi-

yet olmak üzere üçe ayırmaktadır. Gelenekçi hâkimiyet şekli “mevcut bir sosyal 

düzeni devam ettirme” prensibine dayanmaktadır. Eskiden beri devam ede 

gelen ve değiştirilemeyeceğine inanılan bu düzen, kutsal kabul edilmektedir. 

Kimin hükümdar olacağını gelenekler belirlemiştir. Hâkimiyetin kullanılması 

ve sınırları yazılı bir hukukla değil, örf, âdet ve geleneklerle belirlenmiştir. 

İdareciler halkın geleneklerine ait bir şeyi değiştiremezler. Karizmatik hâkimi-

yet ise geleneklere ve eskiden beri alışılmış davranışlara değil, hükümdara 

“Tanrı tarafından lütfedilen üstün vasıflara” dayanmaktadır. “Karizma” denilen 

üstün vasıflarla donatılmış hükümdar, idare ettiği toplulukta “olağan üstü bir 

güce sahip” olarak telakki edildiğinden, ona bağlılık çok yüksek seviyededir. 

Gelenek ve alışkanlıklarla ilgisi olmadığından, hâkimiyeti icra eden hükümda-

rın topluma yeni uygulamalar getirmesi ve yeni hedefler göstermesi gayet ko-

laydır. Zira Hükümdar, her zaman için başkalarının yapamayacağa işleri yap-

mak üzere Tanrı tarafından görevlendirilmiştir. Hükümdar, “belirli bir hukuka 

tâbi kılınmıştır”. Böylece halk ve hükümdar, kanun karşısında eşit hale getiril-

miştir. Hükümdarla beraber diğer bütün icracılar, kanunu yürütmekle görevli-

dir18. Bu itibarla rasyonel hâkimiyet daha çok modern çağın bir özelliğidir19. 

Mutlaki devletlerde iktidarın, bir kişi veya zümreye Tanrı tarafından ve-

rildiği inancı vardır. Bu yönüyle daha ziyade karizmatik hâkimiyet söz konu-

                                                           
15 İbn Haldun, Mukaddime, C.I, MEB yayını, İstanbul, 1990, s. 100-105. 
16 Erkan Göksu, a.g.e., s. 20. 
17 Hayati Beşirli, “Türk Kültüründe Güç, İktidar, İtaat ve Sadakatin Yemek Sembolizmi Esasında 
Değerlendirilmesi”, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 58, (2011), s. 142. 
18 Erkan Göksu, a.g.e., s. 25. 
19 Mustafa Alkan, “Max Weberci Nazariyeye Göre Osmanlılarda Hâkimiyet anlayışı”, Ekev Aka-
demi Dergisi, Sayı. 21 (Güz 2004), s. 154. 
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sudur. Yani mutlak ve sınırsız bir gücü ifade eden iktidar meşruiyetini Tan-

rı’dan alıyordu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler iktidarın meşruiyeti ve nasıl bir 

kaynağa dayandığı/ dayanması gerektiği hususunda yeni fikirlerin ortaya çık-

masını sağlamış, önceleri mutlak ve sınırsız bir gücü ifade eden hâkimiyetin 

zamanla sosyal (beşeri) bir kaynağa dayandırma temayülü ağır basmıştır. Şekli 

ne olursa olsun siyasal iktidarın hiçbir zaman tamamen kutsallıktan arınmış 

olmadığını, bariz olsun veya olmasın iktidarın içinde daima kutsallığın bulun-

duğunu20 belirtmemiz gereklidir.  

Anlaşılacağı gibi İlk dönemlerden itibaren insanlarda, devlette iktida-

rın/iktidar sahiplerinin meşruiyetlerini Tanrı’dan aldıkları inancı hâkim ol-

muştur. Bu inancın yerleşmesinde dinin rolü göz ardı edilemez. Hıristiyanlığın 

zamanla yayılması ile birlikte Tanrı’nın, kutsal ruh olarak insanları yönettiğine 

inanılmıştır. Giderek nüfuz alanını genişleten Katolik kilisesinin güçlenmesi ve 

imparatorluk yapısını parçalayan saldırılar, dünya siyasi tarihinde imparator-

luk yapısından feodal devlete geçişin hızlanmasına yol açmıştır. Feodal-devlet 

yapılanmasında devlet düşünce ve otoritesinin zayıflamasına bağlı olarak bü-

yük merkezi güce bağlılık yerini feodal birimlerdeki şahıslara bağlılığa bırak-

mıştır. Karşılıklı hak ve sorumluluklar esasına dayanan bu yapı Ortaçağ siyaset 

ve devlet anlayışının temelini teşkil etmiştir. Kilise, Doğu Roma İmparatorlu-

ğu’nda gücünü artırırken devlet de varlığını ve otoritesini kilisenin desteği ile 

sağlamlaştırmak istemiştir. Ancak Kilise, Kral/Hanedan ve Baronlar/feodalite 

arasında 150 yıl sürecek iktidar mücadelesi sonunda iktidarın sınırlandırılma-

sı ve paylaşılması düşüncesi ortaya çıkacaktır. Burada halkın özgürlükleri ve 

iktidarı elde etmesinden önce sınırsız ve mutlak güce sahip muktedirin yetki-

lerinin sınırlandırılması hususunda önemli bir gelişme olarak görülen Magna 

Carta’dan kısaca bahsetmekte yarar vardır.  

19 Haziran 1215 tarihinde İngiltere Kralı John, Papa III. İnnocentus ve 

büyük toprak sahibi olan Baronları arasında imzalanan Magna Carta (Büyük 

Sözleşme) veya Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) ola-

rak adlandırılan sözleşme ile İngiltere Kralı’nın yetkilerinden bazılarından 

feragat etmesi, yasalara uygun davranması, hukukun kralın arzularından daha 

üstün olduğunu kabul etmesi kararlaştırılmış, derebeylere bazı haklar tanın-

mıştır. 61 maddeden oluşan sözleşme ile toplumdaki egemen güçler arasında 

denge kurulmaya çalışılmıştır. Bu sözleşme, kralın sonsuz yetkilerini sınırlan-

dırmış olmakla birlikte halkın iktidarı paylaşması veya iktidarın meşruiyetinin 

kaynağı olarak kabul edilmesini ihtiva etmiyordu. Bu sebeple Magna Carta, 

20 Hayati Beşirli, a.g.m., s. 142. 
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halk iradesini hesaba katmadığı için gerçek demokrasinin başlangıcı sayılama-

yacağı görüşünde21 olanlar varsa da Magna Carta, mutlaki rejimlerdeki hâki-

miyet telakkisinin sorgulanmasını sağlamıştır. Bu görüş ve anlayış, zamanla 

devlette iktidarın meşruiyetinin kaynağı olarak halkın gösterilmesine zemin 

hazırlamıştır. Bu itibarla Magna Carta’nın en önemli yanı iktidarın sınırlandı-

rılması ve paylaşılması anlayışını getirmesidir.  

Magna Carta’dan sonra 1688’de İngiltere’de baş gösteren ayaklanmalar 

üzerine açılan Danışma Parlamentosu (Convention Parliament)’nda üç haftalık 

tartışmadan sonra 13 Şubat 1689’da tahta çıkmanın şartı olarak tanınmak 

üzere bir insan hakları bildirgesi sunulmuş, “Kralın yetkisine dayanarak sözde 

yasaları ve yasaların yürütülmesini gereksiz kılma gücü yasa dışıdır”; “Parla-

mentonun onayı olmadan krallık sınırları içinde sürekli bir ordunun kurulması 

yasa dışıdır.” gibi hükümler beyan edilerek kralın bir kısım yetkilerini parla-

mentoya bırakması sağlanmıştır22. Bu bildiri, demokrasi yolunda önemli bir 

aşama olarak görülmekte ve egemenliğin kısmen de olsa kraldan parlamento-

ya geçmesi olarak değerlendirilmektedir. 

İngiltere’de 1689 tarihli İnsan Hakları Bildirgesi’nden sonra İngiltere’nin 

Kuzey Amerika kolonilerinde baş gösteren ayaklanmalar üzerine 12 Haziran 

1776’da Virginia Kongresi’nde benimsenen İnsan Hakları Bildirgesi’nde daha 

somut maddeler yer almıştır. Bildirgede iktidarın sınırlarının belirlenmesine, 

halkın varlığı ve haklarına atıfta bulunulmuştur. Bu maddelerden bir kaçını 

zikredersek söz konusu bildirge demokrasinin gelişimindeki önemli bir mer-

hale olduğu daha iyi anlaşılacaktır: 

*Tüm insanlar eşit derecede özgür ve bağımsız doğarlar. Bir toplum içine 

girdiklerinde hiçbir anlaşmayla yoksun bırakılamayacakları ve gelecek nesille-

rinin ellerinden alınamayacak mülk edinme ve mülke sahip olma, mutluluk ve 

güvenlik arama ve kazanma imkânı sayesinde edindikleri yaşama ve bağımsız-

lık hakkı gibi doğuştan gelen belli bazı hakları vardır. 

*Tüm güç halkta toplanır ve sonunda halktan gelir; sulh hâkimleri gibi 

kişiler halkın vekilleridir ve her zaman halka karşı sorumludurlar. 

*Yönetim halkın, milletin ya da kamunun ortak yararı, savunması ve gü-

venliği için kurulmuştur veya kurulmalıdır. Çeşitli yönetim biçimleri ve yöne-

tim şekilleri içinde en iyisi, en fazla mutluluğu ve güvenliği sağlayabilen ve 

kötü yönetime karşı en etkin önlemleri alabilen yönetimdir. Herhangi bir yöne-

tim bu amaçlar için yetersiz bulunduğunda veya bu amaçlarla çeliştiğinde top-

                                                           
21 Kemal H.Karpat, a.g.e., s. 17. 
22 Batıya Yön Veren Metinler, Aydınlanma, Burjuvazi Yüzyılı, Bilim Çağının Zaferi, (Derleyen: Alev 
Alatlı), C.III, 2010, s. 928-932. 



Mustafa TURAN 

642 

lumun çoğunluğu, kamu refahına en uygun olduğu hükmü verilen bir biçimde 

bu yönetimde reform yapmak, yapısını değiştirmek ya da yönetimi ilga etmek 

hakkına sahiptir ve bu hak vazgeçilmez, devredilemez ve iptal edilemez bir 

haktır23. 

4 Temmuz 1776’da Amerikan Kongresi’nde kabul edilen Amerikan Ba-

ğımsızlık Bildirgesi’nde de tüm insanların eşit yaratıldığı, yaratan tarafından 

kendilerine devredilemez hakların verildiği, yaşama, özgürlük ve mutluluğa 

erişme haklarının bulunduğu kabul edilmiştir. İnsanların durumlarını düzelt-

mek amacıyla alışılagelen yönetim biçimlerini feshetmek, değiştirmek ve yeni 

bir yönetim kurmak halkın hakkı olarak açıklanmıştır24.  

Demokrasi konusundaki en önemli gelişme şüphesiz 1789 Fransız İhtila-

li’nden sonraki süreçte yaşanacaktır. İhtilalin başlangıcında Fransız İnsan ve 

Yurttaş Hakları Bildirisi’nde hâkimiyetin millete ait olduğu ve hiçbir kimse ya 

da zümrenin, milletten gelmeyen bir yetkiyi kullanamayacağı ifade edilmek 

suretiyle doğrudan halkın-milletin iktidarına vurgu yapılmıştır. Bu bildiride de 

“insanların özgür ve eşit haklarla doğdukları ve yaşadıkları” öncelikle ifade 

edilmiştir. Bildiride “Egemenlik ilkesi esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş veya 

hiçbir birey açıkça milletten kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz.”25 şeklin-

de yer alan ifade bundan sonra anayasal düzende kurulan yönetimlerde iktida-

rın kaynağını ve meşruiyetin temelini oluşturacaktır.  

Fransız İhtilali’nden sonra devletlerin yönetim anlayışlarında ciddi de-

ğişmeler olmuş, temel hak ve özgürlüklerin hesaba katıldığı, bu itibarla de-

mokrasinin esas alındığı düzenlemelere doğru bir takım gelişmeler görülmeye 

başlamıştır. Bu süreçte yaşanan gelişmelere bakarsak söz konusu değişimin bir 

hayli sancılı gerçekleşmiş olduğunu da belirtmeliyiz. Avrupa’da mutlaki yöne-

timlerin tasfiye edilmeye ve halk iradesine, millet iradesine dayanan iktidarlar 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Millet iradesine dayalı bağımsız devlet anlayışı da 

yenidünya düzeninde devletlerin eşit egemen varlıklar olarak kabulünü sağ-

lamıştır. Anlaşılacağı üzere hâkimiyet telakkisindeki bu ciddi değişim ve kabul-

ler, milli hâkimiyete bağlı olarak milliyetçilik fikrini devletlerarası politikada 

merkeze yerleştirmiştir. Hiçbir fert veya makam milletten gelmeyen otoriteyi 

kullanamayacağına göre milletin de fiilen hâkimiyeti bizzat kullanmasına 

imkân olamayacağından hâkimiyet, millet tarafından tayin edilmiş/seçilmiş 

temsilciler tarafından kullanılacaktır. Yani bu temsilcilerin oluşturacağı meclis, 

millet adına milli hâkimiyeti kullanacaktır. Bu bilgilerden anlaşılacağı gibi Milli 

23 Batıya Yön Veren Metinler, C.III, s. 932-934. 
24 Batıya Yön Veren Metinler, C.III, s. 935. 
25 Batıya Yön Veren Metinler, C.III, s. 939-940. 
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hâkimiyet, “Millet tarafından devlete verilen iktidardır. Başka bir deyimle hâki-

miyetin bir kişiye, gruba veya çoğunluğa değil, bütün millete ait olmasıdır... Siya-

si iktidarı elinde bulunduranlar, bu iktidarın sahibi olmayıp hâkimiyetin asıl 

sahibi olan millet adına kullanırlar.” 26  

Anlaşılacağı gibi meşruiyetini milletten alan ve millet iradesine dayanan 

bağımsız devlet anlayışı tabii olarak milli devlet anlayışının kabulünü sağlaya-

caktır. Milli devlet anlayışı, 19. yüzyılda Hegel ile birlikte en köklü felsefi teme-

lini yakalamış ve bir siyaset sistemi olarak çağa damgasını vurmuştur. Bu dü-

şüncenin temelinde milli his ve şuurun ön plana çıkmış hali olarak devlet, “ah-

lakî idealin gerçekliği”dir. Milli devletin temel özelliği belli sınırlar içinde millet 

hâkimiyetine dayanmasıdır27. Bununla birlikte, antik dönemdeki şehir devlet-

lerinden günümüzdeki milli devlet anlayışına gelinen süreçte Batı toplumla-

rında farklı siyaset anlayışlarının tesiri olduğu da görülmektedir. Özetle devlet, 

ahlaki özelliklerinden çok teşkilatçı özellikleriyle ön plana çıkmış, devletin 

örgütlenmesi de hukuk ve bürokrasi temelinde yapılan düzenlemeler ile ger-

çekleşmiştir. 

Türk devlet geleneğinde ve aynı geleneğin devamı olarak Osmanlı Devle-

ti’nde de iktidar, meşruiyetini Tanrı’dan almaktaydı. Yani hâkimiyetin kaynağı 

ilahi idi. Bilge Kağan’ın, “Tanrı irade ettiği için ve kendi taliim (kısmet, kader, 

baht) olduğu için Hakan oldum.” sözünden28 de anlaşılacağı üzere Türk kağanı-

na devlet idare etme güç ve yetkisi, Tanrı tarafından lütuf/bağış olarak veril-

mekteydi. Türk kağanı da kendisini Tanrı tarafından seçilmiş ve olağanüstü 

güç ve yeteneklerle donatılmış bir kimse olarak görmekteydi. Halk da buna 

inanmaktaydı. Kut sahibi olan Türk kağanı, aç olan milleti doyuruyor, çıplak 

olan milleti giydiriyor, fakir olan milleti zengin yapıyor, az olan milleti çok kılı-

yordu. Anlaşılacağı gibi Türk devletlerindeki iktidar tipi karizmatik bir özellik 

göstermekteydi29. Türklerde bütün hanedan üyelerinin de hâkimiyet hakkına 

sahip olduğu30 düşünülürse saltanatın mana ve mahiyeti daha iyi anlaşılabilir.  

Olağanüstü güç ve yeteneklerle donatılmış olsa da Türk kağanı, hiçbir 

zaman tanrı-kral gibi olağanüstü bir varlık olarak telakki edilmemiştir. Kağan 

kendisini Tanrı’ya karşı sorumlu görmekten başka Türk Töresi’ne karşı da 

sorumlu sayıyordu31. Bu sebeple Tanrı tarafından verilen “Kut” sayesinde bey, 

26 Aydın Taneri, Atatürk ve Milli Hâkimiyet, A.Ü. TİTE yayını, Ankara, 1983, s. 7-8. 
27 Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2000, s. 82. 
28 Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Saltanat Verâseti Usulü ve Türk Hâkimiyet Telakkisiyle İlgisi”, 
A.Ü. SBF Dergisi, C.XIV, S.1, Ankara, 1959, s. 70. 
29 Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri, C.II, Trabzon, 2000, s. 70-71. 
30 Halil İnalcık, a.g.m., s. 69. 
31 Salim Koca, a.g.e., s. 71. 
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han, hakan, kağan, hükümdar, hanedan ve millet hâkimiyeti birlikte deruhte 

etmektedir. Türk hükümdarına idare etme hakkı Tanrı tarafından bir ilahi lü-

tuf olarak verilmiştir. Hükümdarın unvanı “Tengri Kut” (Han, Hakan, Kağan, 

Tan-hu) idi. Tengri Kut bütün devletin en yüksek hâkimi olup herkes ona itaat 

etmekle mükellefti. Yani Kağan, devleti tanzim ve bekasını temin etmekle mü-

kellef olan hâkimiyetin en yüksek temsilcisi idi. İli (devleti) milli törelere göre 

idare eden Kağan, icraatlarından dolayı kendini, Tanrı huzurunda sorumlu kişi 

kabul ederdi. Kağan’ın hâkimiyeti ilahi kaynağa dayanmakta ise de bu-

dun/millet tarafından seçildiği düşünülürse Kağan’ın otoritesi boy beylerinin 

hemen üstünde sadece yüksek bir dereceden ibaretti. Hâkimiyet anlayışı da 

Türk kimliği esasında tecelli etmiştir32.  

İslâm öncesindeki kut, Allah’ın takdirine yâni “her şey kâdir-i mutlak olan 

Allah’ın tasarrufunda olduğu” inancına dönüşmüştür. Böylece İslami dönemde 

kurulan Türk devletlerinde eski Türk devlet geleneğindeki hükümranlığın 

Oğuz Han soyuna verildiği inancı, İslam’a ters düşmeden aynen devam etmiş, 

pek çok hanedan soylarını kutlu hanedana, yani Oğuz Han’a bağlamıştır33. An-

laşılacağı gibi Türk devlet geleneğinde iktidar, İslamiyet öncesinde olduğu gibi 

İslamiyet sonrasında da ilahi bir kaynağa dayanmaktadır. Bununla birlikte 

millet daima meşruiyetin merkezinde yer almıştır. Örfi hukukun hâkim olduğu 

devlet geleneğinde Türk kültürünün belirlediği normların dışına çıkılamayaca-

ğı için iktidar, mutlak ve sınırsız bir güç olarak değerlendirilmemiştir34. Bu 

yönüyle Türk-İslam devletlerindeki hâkimiyet telakkisinin Batı devlet ve top-

lumlarındaki hâkimiyet telakkisinden farklı olduğu belirtilmelidir. Osmanlı 

Devleti’nde hâkimiyet anlayışı aynı çizgide devam etmiş; hâkimiyet hakkı pa-

dişah ve hanedanın uhdesinde kalmıştır. Tarih boyunca bütün Türk devletle-

rinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de Tanrı tarafından bahşedilen kut anla-

yışı ile birlikte hâkimiyet hakkı kuruluştan itibaren Türklerin uhdesinde ol-

muştur. İktidar meşruiyetini Türk milleti ve kültüründen almıştır. Başka bir 

ifade ile Osmanlı Devleti, kurulduğu tarihten 19. yüzyıl başlarına kadar kesinti-

siz Türk milletinin, Türk kültürü ve kimliğinin hâkimiyetinde bağımsız bir dev-

let ve kudret olarak varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti’nde, aynı za-

manda kurucu unsur olan Türklerin inançları, kültürleri ve milli şuurları Türk 

hâkimiyetinin sağlanmasını ve müessir olmasını sağlamıştır.  

                                                           
32 Mustafa Turan, “Osmanlı Devleti’nde Millî Hâkimiyetin Sarsılması ve Milli Mücadele’de Yeni-
den Tesisi”, Türk Yurdu, S. 388, (Aralık 2019), s. 34. 
33 Alkan, a.g.m., s. 157. 
34 Mustafa Turan, “Milli Hakimiyetin…, s. 34. 
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Fransız İhtilali’nden sonra yayılan fikirlerden en çok etkilenen Osmanlı 

Devleti’nde de mevcut idare tarzı sorgulanmaya başlanmıştır. Heterojen bir 

yapıya sahip Osmanlı toplumunun dağılmasının önüne geçmek, dolayısıyla 

devletin yıkılmasına mani olmak gayesi ile ileri sürülen fikirler ve girişilen 

teşebbüsler yüce ve kutlu devlet algısının yavaş yavaş değişmesine yol açmış-

tır. Bu gelişmelerin sonucu olarak anayasal devlet yapısına geçilmesi ve iktida-

rın paylaşılması kabul görmüştür. Ancak mutlaki bir devlet yapısından meşruti 

bir devlet yapısına geçilmesi ideal devlet arayışıyla izah edilemez. Osmanlı 

Devleti’nin siyasi, askeri, iktisadi açmazları ve sosyolojik yapısı bu değişimin 

asıl sebepleri olarak görülmelidir. Yakınçağın başlarından itibaren devletin 

idari yapısında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin her şeyden önce Batı kar-

şısında kaybeden ve gerileyen devletin gücünü toparlaması ve mevcudun mü-

dafaası amacıyla yapıldığı unutulmamalıdır. Bu dönemde artık kanun-ı kadime 

dönmek fikri yerine güçlü Batı’daki müesseselerin ve zihniyetin örnek alınması 

görüşü hâkim olacaktır. 

Osmanlı Devleti’nde İktidarın sınırlandırılması ve paylaşılması hususun-

daki ilk teşebbüs/gelişme genellikle Türk Magna Cartası olarak adlandırılan 

Sened-i İttifak’a dayandırılmaktadır. Anayasal düzene geçişin ilk belgesi olarak 

kabul edilen Sened-i İttifak, hükümdarın/iktidarın yetkilerini kısmi de olsa 

sınırlandıran bir belge olarak telakki edilmiştir. Esasen merkezi otoriteyi sağ-

lamlaştırmak ve asayişi yeniden temin etmek amacıyla Sultan II. Mahmut tara-

fından İstanbul’da 29 Eylül 1808’de toplanan Meclis-i Meşveret’e ayanların 

önemli bir kısmının iştirak etmediği ve bu toplantıda hazırlanan Sened-i İtti-

fak’a çok az sayıda ayanın imza attığı düşünülürse uygulama imkânı olmayan 

bir metnin ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. Her şeye rağmen yapılan anlaş-

ma ile ayanlar merkezi otoriteye sadakat göstereceklerine söz verirlerken pa-

dişah da ayanların varlığını ve elde ettikleri hakları tanımıştır. Ancak Osmanlı 

Devleti’nde hürriyetlerin ve parlamentarizmin gelişmesini sağlayamayacağı 

açıktır. Bilakis merkezi devletin varlığını tehdit edecektir. Bununla birlikte 

Sened-i ittifak mutlak idareye ilk defa gem vuran bir sözleşme ve anayasal dü-

zene geçilmesinde bir milat kabul edilegelmiştir35.  

Anlaşılacağı gibi Sened-i İttifak’ta da Magna Carta’da olduğu gibi egemen 

güçler arasında denge kurulmaya çalışılmış, zımnen de olsa Padişah’ın yetkile-

ri sınırlandırılmıştır. Halkın iktidarı paylaşması veya iktidarın meşruiyetinin 

kaynağı olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte Sened-i 

İttifak’ta yoksul halkın korunması, zulmün yasaklanması, yargılamanın soruş-

                                                           
35 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim yayını, 7. Baskı, İstanbul, 2001, s. 36. 
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turma sonrası yapılması yönünde alınan kararlar, halkın/kamunun lehine ge-

lişmeler olarak değerlendirilmiştir. Ayanlarla yapılan bu anlaşmaya bağlı ka-

lınmamışsa da devletin bir takım icraatları bu yönde gerçekleşmeye başlamış-

tır. Bu yönde kurulan bazı müesseselerin, padişahın mutlak iktidarını sağla-

mak ve devam ettirmek düşüncesiyle açıldıkları ifade edilebilir. İdari yapıdaki 

bu düzenlemeler, devletin daha iyi yönetilmesi amacına matuf tabii bir seyir 

olmakla birlikte devleti bu düzenlemeleri yapmaya sevk eden esas sebebin, 

devletin bütünlüğünü korumak gayesiyle idari ve sosyal yapının yeniden tan-

zimi ve hemen her alanda ıslahat yapılması gereği olduğu açıktır.  

Osmanlı Devleti’nde idari ve sosyal yapıda yapılan düzenlemelerin en 

önemlisi şüphesiz Tanzimat ve Islahat fermanlarının ilanı olmuştur. Bu döne-

min sloganı Hürriyet, Adalet, Müsavat, Uhuvvet olmuştur. 3 Kasım 1839 tari-

hinde Gülhane’de halkın ve yabancı elçilerin huzurunda okunan Tanzimat 

Fermanı’nda bir yandan birçok temel hak ve hürriyet tanınırken bir yandan da 

devlet iktidarının kullanılması ve sınırlandırılmasına dair birçok ilke kabul 

edilmiştir. Esasen Avrupalı devletlerin Osmanlı ülkesinde yaşayan, özellikle 

Balkanlardaki Hıristiyan unsurların hamiliğini elde etmek amacıyla hareket 

ettikleri bir dönemde onların bu arzularının önüne geçmek gerektiğini düşü-

nen devlet, askeri olduğu kadar siyasi-idari reformları da gerekli görmüştür. 

Tanzimat Fermanı’nda kabul edilen hakları yetersiz bulan ve verilen sözlerin 

de yerine getirilmediğini düşünen Batılı devletler bir süre sonra fermanda 

ifade edilen hakların gerçekleşmesini talep etmişlerdir. Neticede Avrupa dev-

letlerinin talepleri dikkate alınmış ve 1856’da “Islahat Fermanı” yayınlanmış-

tır. Dini veya etnik kökeni ne olursa olsun bütün Osmanlı tebaasının eşitliği 

hassaten belirtilmiştir. Görüleceği gibi eşit vatandaşlık esasına dayanan yeni 

bir düzene geçilirken hâkimiyet anlayışının da tarihi ve geleneksel mahiyeti 

değişiyordu. Meseleye iç hukuk açısından bakılırsa Osmanlı idari ve sosyal 

yapısı, vatandaşlık esasına göre bizatihi devlet (iktidar) eliyle yeniden tanzim 

ediliyordu. Ancak bu temel gelişme, hâkimiyetin/iktidarın sınırlandırılmasının 

ötesinde kaçınılmaz olarak paylaşılmasını zorlayacaktır. Fermanı hazırlayan ve 

ilan edenlerin niyetleri ne olursa olsun bu fermanla Avrupa devletlerin hami-

likleri sona ermiyor, bilakis Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hıristiyan tebaa adı-

na bir takım imtiyazlar/tavizler elde etmiş oluyorlardı. 

Islahat Fermanı’nın ilanından sonra 1876’da Meşrutiyet ilan edilmiş, Ka-

nun-ı Esasi kabul edilerek anayasal düzene geçilmiştir. Meclis-i Mebusan ve 

Meclis-i Ayan adlarıyla iki meclis kurulmuştur. 23 Aralık 1876’da yürürlüğe 

giren Anayasa ile padişahın egemenliği konusunda bir sınırlama getirmemiştir. 

Ancak II. Meşrutiyet’in ilanı ve 1908’deki anayasa değişikliği sonucu yasama ve 
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yürütme, padişahtan ayrı demokratik organlar haline gelmiştir. Böylece milleti 

temsil eden bir parlamento ve yetkileri sınırlandırılmış bir padişahlık sistemi 

kurulmuştur. Ancak bu sürecin oldukça sancılı geçtiği anlaşılmaktadır. 19 Mart 

1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda açılan Meclis-i Mebusan 28 Haziran 1877’de 

kapanmıştır. 13 Aralık 1877’de toplanan Meclis-i Mebusan 1877-78 Osmanlı-

Rus Harbi’nin sonunda 13 Şubat 1878’de Sultan II. Abdülhamit tarafından sü-

resiz olarak tatil edilmiştir. 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından 

sonra 17 Aralık 1908’de tekrar açılan Meclis-i Mebusan’da, 31 Mart Vakası ve 

27 Nisan’da Sultan II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesinden sonra 15 Ağustos 

1909’ta Kanun-ı Esasi üzerinde bazı değişiklikler yapılarak Padişah’ın yetkileri 

sınırlandırılmıştır. Bu meclis de 18 Ocak 1912’de İttihatçılar tarafından kapatı-

larak seçimlere gidilmiştir. 18 Nisan 1912’de tekrar toplanan Meclis-i Mebu-

san, Balkan Harbi nedeniyle seçim yapılamamış, örfi idare (sıkıyönetim) ilan 

edilmiş ve kısa bir süre sonra 4 Ağustos 1912’de kapatılmıştır. 23 Ocak 1913’te 

Bâb-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki’nin iktidarı ele geçirmesinden sonra 

seçim yapılmış ve 14 Mayıs 1914’de Meclis-i Mebusan açılmıştır. Birinci Dünya 

Savaşı süresinde faaliyette bulunan meclis, savaşın kaybedilmesi ve imzalanan 

Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra 21 Aralık 1918’de kapatılmıştır. Son 

Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de açılmışsa da 28 Ocak 1920’de Mi-

sak-ı Milli’nin kabul edilmesi üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen iş-

gali ve meclisin basılması ile fiilen kapanacaktır36.  

Osmanlı idari yapısında demokrasi yönünde bu gelişmeler yaşanırken 

Mondros Mütarekesi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da 

Anadolu’ya geçmesi ile Milli Mücadele başlamıştır. Samsun’dan Amasya’ya 

gelen Mustafa Kemal Paşa’nın, 21-22 Haziran 1919 tarihinde yayınladığı 

Amasya Tamimi’nde yer alan “Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kur-

taracaktır.” ibaresi, bu tarihten sonra da sık sık telaffuz edilecektir. Bu ifade sadece 

mücadelenin askeri yönünü değil aynı zamanda iktidarın bizzat millet tarafından 

kullanılacağını göstermektedir. İşgal altındaki bir ülkede darmadağın ve perişan 

bir vaziyette olan milleti “milli mukavemet ruhu ve ülküsü” etrafında birleştir-

mek ve bütünleştirmek suretiyle milli bir güç meydana getirmeden milletin 

istiklalini kurtarmak zaten mümkün olamazdı. Tamim’de yer alan kararların 

Mustafa Kemal Paşa daha İstanbul’da iken kararlaştırıldığını da düşünürsek meş-

ruiyetin ve iktidarın kaynağının millete dayanmasına tamimden çok önceleri ka-

rar verildiğini söylememiz mümkündür.  

                                                           
36 Ali Akyıldız, “Meclis-i Mebusan”, İslam Ansiklopedisi, C.XXVIII, TDV yayını, Ankara, 2003, s. 
245-247. 
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Amasya’dan sonra Erzurum’a gelen Mustafa Kemal Paşa, 23 Temmuz 

1919’da toplanan Erzurum Kongresi’ne katılmış ve kongrede Amasya Tami-

mi’nde belirtilen hususları teyit edecek olan kararlar alınmıştır. Kararlarda 

“Hıristiyan unsurlara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu imtiyaz-

lar verilemeyeceği, Manda ve himayenin kabul olunamayacağı” ifade edilirken 

“Kuvâ-yı Milliye’yi âmil ve İrade-i Milliye’yi hâkim kılmak esastır.” kararı ile 

hâkimiyetin milli iradenin, yani bizzat milletin uhdesinde olacağı, bu sebeple 

mücadele edileceği açık bir şekilde ifade edilmiş oluyordu. Erzurum Kongre-

si’nde alınan kararlar daha sonra toplanan Sivas Kongresi’nde aynen kabul 

edilmiş ve Milli Mücadele’nin takip edeceği politika ortaya konmuştur.   

Bu gelişmelerin akabinde 19 Mart 1920 tarihinde Erzurum Kongresi’nde 

kurulan Heyet-i Temsiliye adına vilayetlere ve Kolordu Kumandanlıklarına bir 

genelge37 gönderilmiş ve devlet merkezinin İtilaf Devletlerince resmen işgali-

nin yasama, yürütme ve yargı işlerinden ibaret olan devlet kuvvetlerinin işle-

mez hale getirdiğinden bahisle devlet merkezinin korunmasını, milletin istikla-

lini ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri almak üzere millet tarafın-

dan olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanacağı bildirilmiş-

tir38. Anadolu’da meclisin açılması çalışmaları devam ederken 11 Nisan 

1920'de Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın resmen kapatılmasına karar ve-

rilmiştir39. Nihayet 23 Nisan 1920'de payitahtın dışında Ankara’da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Meclis Başkanlığı’na getirilen Mustafa Kemal 

Paşa meclisin açılış gerekçesini de ihtiva eden bir önerge vermiştir. Önergede 

yer alan ifadeler önemlidir: 

*Mecliste yoğunlaşan milli iradeyi fiilen vatanın mukadderatına el koymuş 

olduğunu kabul etmek esas ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde 

hiçbir kuvvet yoktur. 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme yetkilerini üzerinde 

toplar. 

*Padişah ve Halife, baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin dü-

zenleyeceği kanuni esaslar dairesinde vaziyetini alır40. 

Henüz savaşın devam ettiği bir tarihte Anadolu’da milli bir meclisin 

açılması ve mecliste alınan bu kararlar, savaşın sonrasında muhtemel yönetim 

tarzının nasıl olacağı hususunun açık işareti olarak görülmelidir. Hakeza 20 

Ocak 1921’de TBMM’nde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) kabul edilen 

                                                           
37 Genelge için bkz. Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, AAM yayını, Ankara, 1989, s. 292. 
38 Mustafa Turaın, Milli Mücadele Tarihi, Ankara, 2019, s.91-92. 
39 Ali Akyıldız, a.g.madde, s. 247. 
40 Nutuk, s. 293. 
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Anayasa’nın 1.maddesinde “Hâkimiyet bilâ-kayd ü şart milletindir. İdare usulü 

halkın mukadderatını bizzat ve fiilen idare etmesi esasına dayanır.”41 hükmü yer 

almıştır. Anlaşılacağı gibi egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesi kararı, 

iktidarın kaynağının bundan böyle millet olacağını göstermektedir. 

Bu tarihten sonra Milli Mücadele devam etmiş ve kazanılan büyük zafer-

den sonra Lozan’a heyet gönderilmeden Mustafa Kemal Paşa ile aralarında 

Rauf Bey, Ali Fethi Bey, Ali Fuat ve Kâzım Karabekir Paşaların da bulunduğu 81 

mebus, Doktor Rıza Nur’un hazırladığı teklifi imzalayarak Meclis Başkanlığı’na 

sunmuşlardır. Teklifte, Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusu ve sahibi olan 

Türk Milleti’nin, Ankara’da Büyük Millet Meclisi ve ordusunu kurarak fiilen 

mücadeleye giriştiği, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile hâkimiyeti Padişah’tan alıp 

bizzat millete verdiği, yasama ve yürütme yetkisini de eline aldığı ifade edil-

mektedir. Devamında Osmanlı Devleti’nin artık yıkılmış olduğu, İstanbul yöne-

timinin hiçbir meşruiyetinin kalmadığı da belirtilmiştir. Büyük Millet Mecli-

si’ne sunulan önergede şu hususlar yer almaktaydı. 

“1-Osmanlı İmparatorluğu otokrasi sistemi ile beraber münkariz olmuştur. 

2-Türkiye Devleti namıyla, genç, dinç, milli halk hükümeti esasları üzerine 

kurulmuş Büyük Millet Meclisi Hükümeti teşekkül etmiştir. 

3-Yeni Türkiye Hükümeti, münkariz Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim 

olup onun mer’i hududu içinde tek vârisidir. 

4-Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’yla yegâne hükümranlık hakları milletin nef-

sine verildiğinden, İstanbul’daki Padişahlık mâdum ve tarihe müntakildir. 

5-İstanbul’da meşru bir hükümet olmayıp, İstanbul ve civarı Büyük Millet 

Meclisi’ne aittir. Binaenaleyh, oraların idaresi işi de Büyük Millet Meclisi Hükü-

meti memurlarına tevdi edilmelidir. 

6-Türkiye Hükümeti, meşru hakkı olan Hilâfet makamını esir bulunduğu 

ecnebiler elinden kurtaracaktır42.  

Bu önergenin, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve milletin hâkimiyeti pren-

sibine dayanan yeni Türk Devleti’nin doğuşunu belgeler bir mahiyeti haiz ol-

duğu43 hemen anlaşılmaktadır. Bu önergeden sonra hazırlanan iki maddelik 

kanun, 1 Kasım 1922 Mecliste oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu kanun 

şöyledir:  

                                                           
41 Suna Kili, A.Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Senedi İttifaktan Günümüze, Türkiye İş 
Bankası yayını, Ankara, 1985, s. 91. 
42 Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, C. II, İstanbul, 1993, s. 106-108 
43 Dumont, Paul, Mustafa Kemal, (Çeviren. Zeki Çelikkol), Kültür Bakanlığı yayını, Ankara, 1993, 
s. 99. 
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“1-Teşkilât-ı Esasiye Kanunuyla Türkiye halkı hukuk-ı hâkimiyet ve hü-

kümrânisini mümessil-i hakikisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin şahsiyet-i 

maneviyesinde gayr-ı kâbil-i terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere temsile bi’l-fiil 

istimâle ve irade-i milliyeye istinat etmeyen hiç bir kuvvet ve heyeti tanımamaya 

karar verdiği cihetle Misak-ı Milli hudutları dâhilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

hükümetinden başka şekl-i hükümet tanımaz. Binaenaleyh Türkiye halkı hâkimiyet-

i şahsiyeye müstenid olan İstanbul’daki şekl-i hükümeti 16 Mart 1336’dan itibaren 

ve ebediyyen tarihe müntakil addeylemiştir. 

2-Hilâfet hânedanı Âl-i Osman’a ait olup Halifeliğe Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlâken erşed ve eslah olanı intihap 

olunur. Türkiye Devleti makam-ı Hilâfetin istinadgâhıdır.”44  

24 Temmuz 1923’de Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve Yeni Türk 

Devleti bağımsız bir devlet olduğunu tescil ettirmiştir. Artık sıra bağımsızlığını 

elde eden devletin yeni adı ve idare tarzını ilan etmeye gelmiştir. Başka bir 

ifade ile malumun ilan edilmesi gerekiyordu. Nitekim 29 Ekim 1923 tarihinde 

Cumhuriyet ilan edilerek Anayasa’nın birinci maddesine “Türkiye Devleti’nin 

hükümet şekli Cumhuriyettir.” ifadesi45 eklenmiştir.  

Sonuç olarak; Avrupa’dan alınan demokrasinin milli bünyeye en uygun 

geldiği ve memlekette en önemli inkılabı teşkil ettiği söylenmelidir. Bu husus 

bir tesadüf olmayıp Türk milletinin tarihinden miras aldığı hasletler ve sağlam 

içtimai bünye sayesinde mümkün olmuştur. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 

demokrasi konusunda tabii olarak bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Türkiye’de 

modern demokrasinin müessese ve an’aneleri mevcut bulunmamakla beraber 

Türklerin demokrasiyi benimsemeleri, milli devlet anlayışları ve özellikle de-

mokratik bir içtimai bünyeye sahip olmaları sayesinde mümkün olmuştur46. 

Ayrıca belirtmemiz gereken husus bağımsız olmayan bir devlette de-

mokrasiden bahsedilemeyeceğidir. Devletin bağımsızlığı demokrasinin temel 

ilkelerinin başında gelir. Bu sebeple demokrasinin var olabilmesi için siyasi, 

idari, iktisadi, sosyal ve kültürel bütün alanlarda bağımsız olunması gereklidir. 

Bunlardan birinde bağımlı hale gelmiş bir devlette gerçek anlamıyla demokrasi 

gerçekleşemez. Türk demokrasisinin gelişimini bihakkın değerlendirebilmek 

için bu tespitin yapılması kaçınılmazdır. Hakeza Türk devlet geleneği temelin-

de kurulmuş ve hayatını devam ettirme gayreti içindeki Osmanlı Devleti’nde 

yakınçağ başlarından itibaren yıkılmanın önüne geçmek ve dağılmakta olan 

toplumu bir arada tutmak için idari yapıda yeni düzenlemelere giriştiği ve bu-

                                                           
44 Kili-Gözübüyük, a.g.e., s. 97. 
45 Kili-Gözübüyük, a.g.e., s. 103. 
46 Osman Turan, Yeni İstanbul Yazıları, (Hazırlayan: Nasrullah Uzman), Ankara, 2016, s. 16.  
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na bağlı olarak hâkimiyet telakkisinde tabii olarak ciddi bir değişim yaşanaca-

ğının belirtmesi gereklidir.  

Türk demokrasisinin 19. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir tarihçesi 

vardır. Osmanlı Devleti’nde anayasal düzeni kurma, yaşatma ve geliştirme ça-

baları, Osmanlı toplumunun dağılmasını ve devletin yıkılmasını önleyememiş 

ise de Türk toplumu ve devleti açısından önemli bir tecrübe ve bilgi birikimini 

sağlamıştır. Bir yandan savaşlar, isyanlar bir yandan büyük devletlerin baskı-

larının giderek attığı bu dönemde Osmanlı idare tarzının demokrasi esasında 

şekillenmesi zaten beklenemezdi.  Batı demokrasilerindeki gelişmelerden de 

etkilenen Osmanlı Devleti’nde de hâkimiyet telakkisindeki değişimi, sebebi ne 

olursa olsun iktidarın sınırlandırılması mecburiyeti sağlamıştır. Olayların geli-

şimine bağlı olarak İktidarın kaynağı sorgulanmaya başlanmış, söz konusu 

değişim yakınçağın temel politik tavrına uygun olarak bağımsızlık temelinde 

“milli hâkimiyet” ve buna bağlı olarak “milli devlet” esasında şekillenmiştir.   

Mutlaki yapıdan Meşruti bir yapıya geçilmesi, Osmanlı Devleti tarihe in-

tikal ettikten sonra onun yerine kurulan devletin hemen Cumhuriyeti kabul ve 

ilan etmesi Türk demokrasisinin gelişim süreci olarak değerlendirilmelidir. Bu 

süreçte egemenlik anlayışının değişmesi kaçınılmaz olarak demokrasinin te-

mel ilkelerinin esas alınacağı bir idare tarzının kabulünü sağlamıştır. İstiklalin 

tamamen kaybedilmesi gerçeği ve yaşanan savaşlar, Türk milletini, milli hâki-

miyeti yeniden elde etme yönünde şuurlandırmış ve tam bağımsızlığı elde et-

mek için mücadele azmini sağlamıştır. Bu itibarla geçmişteki hataya düşmemek 

ve ilelebet payidar olmak için cumhuriyet, istiklal ile eş değer görülmüştür.  
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