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CHP İlkelerinin 1937'de Anayasaya Girişi 
ve Liberalizmin Yasaklanışı

M U R A T  Y I L M A Z

_________ Ç İR İŞ______________

CHP'nin programında yer alan altı ilkenin 
5.2.1937 tarihinde yapılan anayasa deği
şikliğiyle anayasal ilkeler haline gelmesi, 
aslında bir bakıma, CHP'dcn farklı siyasî 
görüşlerin yasaklanması demektir. Çünkü 
CHP ilkeleri anayasa ilkeleri oldukların
dan, bu ilkeler aleyhinde bulunmak 
mümkün değildir. Cl IP'nin 1931 Kurulta
yı sonrasında arlan ideolojik denetimi, 
böylcce zirveye ulaşmış olmaktadır. Mec
liste de gerçekleşen bu denetim örnekleri
ne TBMM'nin dördüncü dönemi içerisin
de rastlanmaktadır. Liberal eğilimli Halil 
Menteşe ve bilhassa Sırrı Bellioğlu gibi 
müstakil mebuslar sık sık Recep Peker ta
rafından ihtar edilmektedirler. Dördüncü 
dönem zarfında "liberalizm memnu de
ğildir" diyen Recep Peker, 1937'de "libe
ralizm yasaktır” demektedir. Bu rejimin 
otoriterliğin ötesinde totaliterliğe yönelişi 
olarak görülebilir, ancak böyle değildir. 
Rejimin otorilerliği artmakla beraber, tota
liter bir nitelik kazanfajmamrştır. Lsaserı 
CHP ilkelerinin anayasada yer almasının 
amacı bu olmadığı gibi, bu istense bile 
dönemin Türkiye'si totaliter bir ideoloji 
oluşturacak ve uygulayacak maddi altya
pıdan yoksundur. Zaten bu yüzden CHP 
bir süre sonra parti kimliğini yitirerek dev
let içinde erime tehlikesi geçirecektir. 
CHP ilkelerinin 1937'de Anayasaya girişi, 
aşağıda görülebileceği gibi aynı zamanda 
Türkiye'de liberalizmin yasaklandığı illi- 
beral bir döneme işaret etmektedir. Tarih 
literatüründe bu bahsin neredeyse unutul
muş olması dikkat çekicidir. Bunda lıege- 
moıtik bir söylem olan ve zaman içerisin
de adı Kemalizmden Atatürkçülüğe dönü

şen ideolojinin değişkenliğinin yanısıra ve 
belki de buna paralel bir şekilde Kemaliz- 
mi veya Atatürkçülüğü burjuva demokra
sisi veya liberal demokrasinin bir tür ha
zırlık aşaması gibi gören sosyal bilimler li
teratüründeki hâkim anlayışın da tayin 
edici bir rolü olsa gerektir. Liberalizmin 
müstakil bir ideoloji ve hareket olarak or
taya çıkmasındaki gecikme de bu konu
nun hatırlanmasını, buna bağlı olarak Ke- 
malizmin eleştirisini ve Kemalizmden ko
puşunu geciktirmiştir.

1937 ANAYASA D EĞ İŞİKLİĞ İ 
_________ MÜZAKEREL ERİ

Görüşmelerde söz alan CHP'liler dışında
ki üç müstakil mebustan Hüsnü Kitapçı 
anayasa değişikliklerini hararetle destek
lerken, Halil Menteşe ve Refet Bele tered
dütlerini dile getirmişlerdir. Anayasa deği
şiklikleri aynı zamanda çiftçilerin toprak 
sahibi yapılmasına ilişkin değişiklikleri de 
içerdiğinden, bu iki müstakil mebusun te
reddütleri bu değişikliğe de yönelmiştir. 
Dönemin siyasî havasını veren bu anaya
sa değişiklik görüşmelerini, ayrıntılı bir 
şekilde ele almak gerekiyor.

ismet İnönü ve 153 arkadaşının verdiği 
değişiklik teklifinde yer alan anayasanın 
ikinci maddesi şöyledir:

Türkiye Cumhuriyetçi, Milliyetçi, I laik
çi, Devletçi, Laik ve inkılâpçı o lu b res
m î d ili T iirkçedir; m akarri /başken tiI 
Ankara'dır

____________ GEREKÇE____________

Değişiklik teklifinin gerekçesinde, mevcut 
anayasada devletin sadece şeklinin be-
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yan edildiği hatırlatılarak, şöyle deniyor: 
"I lalbııki Devletin şeklile beraber siyaset 
ve idare tarzında takip edeceği ana vasıf
ların da esas hüküm olarak gösterilmiş ol
ması lüzumludur."2 Bu lüzum Teşkilatı 
Lsasive Fncümeni Mazbatasında daha 
açık ortaya konduğu gibi, görüşmelerde 
de ifade edilecektir. Fııcümen Mazbata
sında şöyle deniyor:

... Türk D ev letin in ] şek li ile  b era ber  
doğuş tarzının ve kuruluşunda lûk iın  
olan ve fiiliyat sahasında şim diye kadar 
in k iş a f  ed e n  u m d eler in  y er  tutm ası 
ic a b  e tm e k le  o lu p  bunun için  m illi 
vahdeti sa rsacak  b ey n e lm ile lc i c e r e 
yanların m em leket dahilinde yer bula
m am ası v e  yurtdaşlar arasın da  s ın ıf  
farklarının kaldırılması ve yurd dahilin
d e  her bakım dan alınacak tedbir ve atı
lacak  ham lelerde eski zihniyet ve ana
nelere ve bu ananelerin icablarına bağ- 
lanılmayarak yalnız zam anın ihtiyaç ve 
zanıretleri ve yurdun yükselm esi düşü
nülerek hareket olunması ve m em leke
tin büyük menfaatlerinin istilzam ettiği 
lgerektirdiğiI teşebbüslerin D evlet eline  
a lın ab ilm esi g ib i biri d iğerin i itmam  
ed en  ve hayatî bakım dan  yekdiğerin- 
d en  ayrılm ayacak o lan  ana vasıfların 
esas Itam amlayan/ hükm ü olarak teşki
latı esasiye kanununa derci p e k  lüzum
lu görülmüştür:3

ŞÜ KRÜ  KAYA'NIN  İZA H I

Değişiklik teklifi verenler adına kürsüye 
çıkan Şükrü Kaya sunuş konuşmasında 
Türk'ün kendi tarihini kendisinin yapma
sı halinde kurtulacağını, aksi halde dinin 
ve yabancı güçlerin etkisi altında yok 
olacağını vurguluyor. Atatürk'ün ve 
CHP'nin prensiplerinin de Türk'ün kendi 
tarihini kendisinin yapmasını ve modern 
bir devlet kurmasını amaçladığını söyle
yen Şükrü Kaya, bu prensiplerden ilki 
olarak devletçilikten bahsediyor. Devlet
çiliğin tarihin seyri içinde modernliğin ve 
tekniğin bir icabı olduğunu iddia eden

Şükrü Kaya, sözü CHP'nin ikinci ilkesi 
olarak saydığı m illiyetçiliğe getiriyor: 
"Atatürk'ün vazettiği prensipler Türktür" 
diyen Şükrü Kaya, bir yandan bu pren
siplerin bir yabancı etki ürünü olmadığı
nı, bir yandan da CHP milliyetçiliğinin 
"dar ve inhisarcı" olmayan bir medeniyet 
projesi olduğunu belirtiyor. Üçüncü ola
rak halkçılık ilkesine geçen Şükrü Kaya 
halkçılığın teorik, soyut veya merhamet
ten kaynaklanan bir ilke değil, barış, me
deniyet ve bağımsızlığın korunması için 1 
uygulanan bir sistem olduğunu söylüyor. 
Kaya bir tür demokrasi uygulaması ola
rak gördüğü halkçılığı şöyle tanımlıyor:

... halka doğnı, halk  için değil, halk ta
rafından ve halk la  b e ra b er  sistemidir. 
(Alkışlar) Bu sistem m em leketin  doğru
dan doğruya halk  tarafından idaresini 
istihdaf eder. B izde ferd  ve sınıf imtiya
zı yoktur. Bütün vatandaşlar üzerinde 
kanunlarımız lam am ile m üsavi olarak  
m eri ve caridir.

Şükrü Kaya halkçılık ilkesinin uygula
masını ise şöyle anlatıyor:

Halkçılığımızın tatbikatta ve teşriî [ka
nunî! hayatta yeni yeni elem anlar o la 
rak cihana numune o la cak  kadar ileri
y e  varmış hukukî eserleri vardır. Parti
mizin h er  sen e toplanan o c a k  kongre
leri, ik i s e n e d e  b ir  top lan an  vilâyet 
kon greleri, dört s e n e d e  b ir top lanan  i 
büyük kurultay; Avrupa hukukunda in- -, 
siyatif, lejislatif v e  referandum  denilen  
esasların a m e lî  tatbikinden başka  bir  
şey  değildir. Biz yaptığım ız işleri h er  
sen e bu  kongrelerde g özd en  geçiriyo
ruz. ve oradan alınan neticeleri huzuru 
âlin ize arzetm ekteyiz. Büyük M eclisin 
kanunlarındaki isabetin en  büyük âmili 
d e  halkın fikirlerini a lm ak  ve m ütale- 
alarına lâyik olduğu ehem m iyeti vere
rek kanunların hazırlanmasında m ües
sir kılmaktadır. (ZC, s. 60).

Şükrü Kaya dördüncü olarak laiklik il
kesinden bahsederek, Türk tarihinin mis
tik ve dogmatik esaslara kapılarak kendi
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kanununun ve usulünün uygulanmadığı 
zamanlarda felâketler yaşandığını hatırla
tıyor. Kanunların günün icaplarına ve 
maddî şartlara uygun yapılması gerektiği
ni kaydeden Kaya şöyle diyor:

"Madem ki tarihte derministiz, ma
demki icraatta pragmatik maddiyatçıyız, 
o halde kendi kanunlarımızı kendimiz 
yapmalıyız." Kaya, şahısların vicdan hür
riyetlerine ve istedikleri dini seçmelerine 
zerre kadar müdahalelerinin olmadığını,

I kendilerinin laiklikten ve hürriyetten di
nin ülke işlerini etkilemesinin önüne geç
meyi anladıklarını söylüyor. Tarikatları da 
eleştiren Şükrü Kaya, Tiirkler için en doğ
ru tarikatın "miisbet ilimlere dayanan 
milliyetçilik" olduğunu ifade ediyor. (ZC, 
s. 61).

Şükrü Kaya CHP'nin cumhuriyetçilik 
ve inkılapçılık ilkelerinden bahsetmeden 
anayasa değişikliği teklifinde yer alan 
çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve bakanlık
larda siyasî müsteşarlıklar ihdas etmek 
hususlarını da CHP prensipleri arasında 
saymaktadır. Kaya'nın müzakerelerde tar
tışma konusu olacak olan çiftçiyi toprak 
sahibi yapmak üzerine söyledikleri dikkat 
çekicidir. Kaya, büyüyen sanayinin ve 
ekonominin çiftçilerin tüketici haline gel
mesiyle istikrarlı bir iç pazara kavuşabile
ceğini ve çiftçiyi tüketici yapmanın yolu
nun da onu toprak sahibi yapmaktan geç
tiğini kaydediyor. (ZC, s. 62).

Müstakillerden ilk söz alan I lalil Men
teşe, CHP ilkelerinin anayasaya alınması
na ilişkin olarak ileri sürülen gerekçede 
"...Devletin tarzı siyaset ve idaresine aid 
esas hükümler dercedilmek lâzım gelir" 
şeklinde ifade edilen düşünceye katılma
dığını kaydediyor. Anayasaların hükümet 
işlevlerini düzenleyen, devlet otoriteleri 
arasındaki ilişkileri belirleyen, amme hu
kuku denilen birey hukukunu düzenle
yen bir metin olduğunu kaydeden Mente
şe, ancak değişiklik teklifiyle, hükümetin 
tarzı siyaset ve idaresinin anayasa ile be
lirlenmesinin yanlış anlamalar doğuraca
ğını söyleyerek örnekler veriyor:

MENTEŞE SORUVOK:
_____ LİBERALİZM  YASAK M I?

H alil M en teşe - D evletçilik , m ese lâ , 
Devletin şekli m eyan ına giriyor. Şimdi 
ek o n o m id e  liberal taraftan ferdiyetçi 
bir vatandaş ortaya çıkar da propagan
daya başlarsa,

Rasih Kaplan tAntalya)- Ö bür dün
yaya gitsin, deriz.

Halil M enteşe (Devamla)- Şekli Dev 
leti tebdil cürm üne tasaddî etmiş [giriş
mişi diye acaba  onu polis yakalayıp da 
m ahkem eye verecek  midir? (ZC, s. 62).

Menteşe aklına gelen yanlış anlamayı 
da şöyle anlatıyor: Bir komünistin propa
ganda yaptığında yakalanması halinde, 
komünist kişi ben anayasada yer alan in
kılapçılığın gereğini yapıyorum, beni niye 
muhakeme ediyorsunuz, derse, ne ola
caktır diye soruyor. Menteşe bu tür yanlış 
anlamaların bu vesileyle giderilmesini is
tiyor.

ÇİFTÇ İY İ TOPRAKLANDIRMA
VE İSTİM LÂK  ________

Menteşe daha sonra çiftçinin topraklandı
rılması ve istimlâk konusunda verilen de- i 
ğişiklik teklifine değiniyor. Menteşe'nin 
değerlendirmelerine geçmeden önce ge
tirilen değişiklikten bahsedelim. Değişik
lik teklifi şöyledir:

Umumî m enfaatler için lüzumu, usulü
ne g ö re  anlaşılm adıkça ve mahsus ka
nunları m ucibince d eğ er pahası peşin  
verilm ed ikçe h içbir kim senin m alı is- 
limval ve mülkü istimlâk olunamaz.

Çiftçiyi toprak sabibi yapm ak ve or
manları D evlet tarafından idare etm ek  
için istimlâk olunacak arazi ve orm an
ların istimlâk bedelleri ve bu  bedellerin  
tediyesi sureti, mahsus kanunlarla tayin 
olunur.

Fevkalâde hallerde kanuna g öre tah
m il olunacak [yüklenecek] para ve m al 
ve çalışm aya dair m ükellefiyetler müs
tesna o lm ak  üzere h içbir k im se h içbir
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fedakârlık  yapm ağa zorlanam az. (ZC, 
s. 74).

Burada birinci ve üçüncü fıkraların sa
dece Türkçüleri değişmişken, asıl değişik
lik daha önce olmayan ikinci fıkranın ih
das edilmiş olmasıdır. Menteşe Türkiye'de 
öteden beri medenî hukukun dışında bı
rakılmış kimse olmadığını, Müslümanlık 
mülkiyeti bir dinî akide olarak kabul etliği 
için herkesin mülk sahibi olabildiğini, 
alıp satabildiğin! söyleyerek, Rusya'da da
ha önce uygulanan mir usulü gibi mülk 
hakkından mahrum bir kütle olmadığını 
söylüyor (ZC, s. 63). Menteşe çiftçilikle 
uğraşan herkesi toprak sahibi yapmanın 
mümkün olmadığını, sadece az toprağı 
olan ve ortakçı olanların toprak sahibi ya- 

j pılabileceğini düşünmektedir:

Z annetm iyorum  k i bu n lardan  b aşka  
kim seleri d e  ve çiftçi am elesini toprak 
sahibi yapm ak m eselesi m evzubahs ol- 

1 sun. B öyle olursa o  zam an hayvanını, 
alâtı ed ev atın ı, ev in i, tohumunu ve 
m ütedavil Ikullanılan, geçerli! serm a
yesini d e  verm ek lâzım  g elecektir  (Ve
receğiz sesleri).

M üsaade buyurunuz, zannediyorum  
ki, buna h içbir Devletin H âzinesi ta
ham m ül ed em ez  ve bu, dünyanın h iç
bir yerinde b ö y le  halledilm iş değildir, 
ra b r ik a y a  a m e le  lâz ım  o ldu ğu  g ib i, 
toprağı iş lem eğ e  d e  a m e le  lâzım dır. 
(ZC, S. 63).

Menteşe devamla bu yapılsa bile, bir- 
* kaç yıl sonra bu toprakların başka ellere 
i geçeceğini ve tarım işçisini toprağa bağ

lamanın çok zor olduğunu iddia ederek, 
i olağanüstü bir düzenleme ve anayasa de

ğişikliğine gerek olmadan bu sorunun 
halledilebileceğini söylemektedir. Devle
tin elindeki araziyi az toprağı olan ve or
takçılık yapanlara dağıtabileceğini, Ziraat 
Bankası'nın uzun dönemli taksitlendirme 
yoluyla bu konuda yardımcı olabileceği
ni söyleyen Menteşe, yapılacak değişik
likle istimlâk uygulamasının vatandaşla- 

’ rın tasarruflarını değerlerinin altında elin

den alacağını, üstelik peşin para alama
yacaklarını bunun da ekonomi için çok 
gerekli olan güven ve istikrarı ortadan 
kaldıracağını iddia etmektedir.

"TARTIŞMA VE ARAYIŞ DÖ N EM İ 
__________B İTM İŞT İR " __  __

Konu üzerine söz alan müstakillerden 
Hüsnü Kitapçı değişiklikleri Atatürk'ün | 
işaretleri olarak uygun gördüğünü belirte
rek, artık tartışma ve arayış devrinin sona 
erdiğini vurguluyor:

Şim di yurttaşlarım ıza k a la c a k  iş, u j 
m evzular üzerin de m ünakaşa etm ek, 
im ali fikretm ek değil, b ilâk is bu um 
deleri en iyi tecelli ve tahakkuk ettire
b ile c e k  ve bu  suretle d e  Atatürk'ün is I 
tediği gibi, m illetimizi, m uasır m ed e-  ! 
niyet, muasır [çağdaş! milletlerin sevi
yesin e  ve hatta onların fevk in e lüstü
ne] çıkaracak  tedbirleri alarak bu  neti
c ey e  varm aktan ibaret olacaktır. (ZC, 
63-64).

Hüsnü Kitapçı istimlâk konusunda da, | 
insanlığı daima ilerlemeye yönelten dina
mik bir değer olan mülkiyet hakkından | 
vazgeçmeden, kamu çıkarı ile birey çıka
rının uzlaştırılacnğına olan inancını dile 
getiriyor. (ZC, s. 64).

"TÜ RKLÜ Ğ Ü  YIKAN  
_______H A R İC İ TELKİ N D İ R " ____

Teşkilatı Esasiye Encümeni adına söz I 
alan Şemsettin Güııaltay anayasaya gire
cek CHP ilkelerinin "... Türkün hayatın- ı 
dan, Türkün tarihinden, Türkün asırlar 
içerisinde geçirmiş olduğu inkıiâblardan . 
mülhem olan kudsî esaslar..." olarak ni 
telendiriyor. Günaltay’ ın bu ilkeleri çok 
eski tarihî devirlere götürerek, Türkleri | 
yıkanın, içinde yer alan "haricî milletle
rin te lkin lerin in  olduğunu söylemesi, I 
Türk devriminin moral zemini olan Türk 
kimliğini inşa eden Türk tarih tezinin so- | 
runlu alanlarını da yansıtmaktadır. (ZC, 
s. 64-65). I
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Bıı moral zemin, modernlik yanında 
ırkçılığa kadar varabilecek milliyetçi da
marın da beslendiği bir zemindir, 

Giinaltay, Menteşe'nin sorularını tekrar 
ederek şöyle cevaplandırıyor:

"M U H A LİF  FİKİRLER VE LİBERALİZM  
C Ü R Ü M D Ü R !"

Şu h a ld e  Türkün hu  esasları, teşkilatı 
esasiye kanununda yer bulunca, bunla
ra m uhalif olarak fikirler serdedilm eye- 
c e k  midir, diyorlarf Bir lilreral ç ık ıb  li
beralizm  esaslarını, bir komünist çıkıh  
kom ünizm i m üdafaa ed em ey ec ek  m i
dir, diye sordular?

Hayır etm eyecektir, ed em ey ecektir. 
Teşkilatı esasiye kanununa m uhalif her  
hangi bir hareket nasıl bir cürüm ise, 
bu esaslara m uhalefet te ayni şek ild e  
cürüm sayılacaktır. (Bravo sesleri, alkış
lar) (ZC, s. 65).

Giinaltay, istimlâk ve çiftçilerin toprak
landırmasına ilişkin değişikliğin de, ana
yasada kutsal bir hak olarak kabul edilen 
mülkiyet hakkına zarar vermeyecek bir 
düzenleme olduğunu söyleyerek konuş
masını bitiriyor.

Kürsüye çıkan Recep Peker, dünyada 
diğer krizlerin yanında ve onlardan daha 
önemli "iç rejim krizi ve buhranı" ya
şandığını söylüyor. Peker "büyük bir in
kılâp sayılabilecek" anayasa değişikli
ğiyle Türkiye'nin şimdiye kadar CHP 

i içinde yaşayan esasları "resmî ve kanunî 
bir rejim" haline getirerek iç rejim kri
zinden uzak olduğunun dünyaya göste
rileceğini düşünmektedir. Peker'e göre 
anayasa değişikliğiyle bütün vatandaşlar 
"müşterek inan"a bağlı bir kütle haline 
gelecektir.4

Poker, Menteşe'nin bundan sonra libe
ral propaganda yapmak yasaklanacak mı, 
şeklindeki sorusuna da, Lncümen Başka
nı Şemsettin Günaltay'a katıldığını belir
terek, şu cevabı verecektir:

"LİBERALİZM  D EVLETÇ İLİĞE  
AYKIRID IR , YASAKTIR!"

"... şim diye kadar ana kanunun tem eli
ni teşk il etm iş o lan  C um huriyetçilik  
aleyh ine yurd içinde h iç kimsenin h iç
b ir faaliyette bulunması ca iz  olm adığı 
gibi şim diden sonra da Cumhuriyetçili
ğin nakızı olan saltanat leh ine bir hare
ket; h içbir k im seden  bir hareket sadir 
o lm ay acağ ı gibi, Teşkilatı esasiyen in  
um u m i bünyesin in  teyidatı [desteği, 
kuvveti] altında o larak  m illiyetçiliğin  
nakızı olan beynelm ilelcilik  ve halkçı
lık nakızı olan imtiyazcılık veya sııvfçı- 
lık ve Devletçiliğin nakızı olan liberal
lik, lâikliğin nakızı o lan  klerikallik ve 
inkilâbçılığın nakızı olan irtica leh inde  
hiçbir faaliyet yapılamayacaktır.

Bu esasların Kamutayca kabulünden  
sonra m em leketin  sosyal, kültürel ve 
siyasal hiçbir sahasında n e  tek adam ın  
n e d e  cem iyet halinde herhangi telkin 
veya teşebbüs halinde h iç  kim se kati 
yen faaliyet ifa edem eyeceklerdir. (Bra
vo sesleri alkışlar)"(ZC, s. 66).

TÜRKİYE: "KENDİNE M AHSUS  
_______BİR CU M H U RİYETT İR "

Peker'e göre, Fransa Cumhuriyeti nasıl 
liberal bir Cumhuriyetse, Sovyet Rusya 
Cumhuriyeti nasıl "sınıf hâkimiyetine da
yanan başka şekil" bir cumhuriyetse, 
Türkiye de bu kanunla diğer cumhuriyet
lerden ayrı "kendine mahsus bir Cumhu 
riyet" olacaktır. Kanunda yer alan altı il
ke, hep birlikte Türkiye Cunıhuriyeti'nin 
ayırt edici vasfı olacaktır. Bu yüzden bu 
ilkelerin tek tek ele alınmaması, birlikte 
bir sistem içinde değerlendirilmesi gerek
mektedir.

Recep Peker, anayasa değişikliğiyle 
devlet vasfı olacak ilkeleri CHP progra
mından hareketle yorumladığına dikkat 
çekerek, CHP'nin "... yeni Devletin fikir 
ve politika kaynağı..." olduğu için böyle 
yaptığını kaydediyor. Peker, anayasa de-
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i ğişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi
ne mahsus bir Cumhuriyet yapacak ilke
lerin, bağımsızlığın bir gereği olduğunu 
iddia etmektedir:

MÜSTAKİL B İR DEVLET İÇ İN  
M Ü STAKİL BİR İDEO LO Jİ

B ilhassa b ir  m illetin  ve b ir D evletin  
tam m üstakil bir D evlet v e  m illet o l 
m ak için kendi hayatından doğm uş ve 
kendi hayatına uygun kendi ö z  malı bir 
rejim e sah ib olm ası lâzımdır. B öyle o l
m azsa vaziyet yurdun bir parçası ec n e 
b i istilâsı altında bulunduğu zam an a  
benzer. O  h a ld e yurdun hayatî bir esa
sını teşkil ed en  rejim  ec n eb i  fikirlerin 
istilâsı altında demektir.

Dünya bu gün çeşitli rejimlerin ide
olojileri arasındaki m ü cad eley e sahne 
olmuştur. Hayatımıza uymayan dış re
jim ler b iz e  tesir yaparsa bu, iç hayatımız 
için tehlikeli olur. Biz kendi rejimimizi 
bu tesirlerden korumalıyız. (ZC, s. 67).

Peker'in ifade ettiği gibi anayasa deği
şikliği, dışarıdan gelebilecek rejim ihracı 
çabalarına karşı bir savunma önlemi ola
rak da düşünülmektedir. Bir başka konuş
macı da, Atatürk'ün kendisinden sonrasını 
düşünerek Türkiye'nin ispanya gibi bir iç 
savaşa düşmemesi için ilkelerini anayasa
ya koyarak tedbir aldığını iddia etmekte
dir.5 Anlaşılan o ki, ideolojik çatışmalar ve 
özellikle ispanya örneği Türkiye'yi yüne- 

j tenleri oldukça tedirgin etmiştir.6
Recep Peker'in dikkat çektiği iç rejim 

buhranı ve Muhittin Baha Pars'ın işaret 
ettiği İspanya iç savaşı7 tehlikesi, tarihçi 
Eric Hobbsbawn'ın vurguladığı üzere 
1930'ların dünyasında ulus-devletler ara
sındaki güç dengesinin dışında ortaya çı
kan "uluslararası bir ideolojik iç savaş" 
ortamında yapılmış tespitlerdir (Hobbs- 
bawn, 1996, 171 vd). Bu itibarla CHP il
kelerinin anayasaya girmesi, bu muhte
mel ideolojik mücadelenin önüne geç
mek için alınmış bir "millî savunma ted
biri" olarak da görülebilir.

Son olarak, yeniden liberalizmi eleşti
ren Peker, çiftçilere toprak dağıtılmasının 
"devlet için büyük ve hayatî bir mesele" 
olduğunu, istimlâk kanunuyla devletin bu 
işi daha az maliyetle yapabileceğini söy
lüyor. (ZC, s. 67-68).

Aziz Akyürek ve Muhittin Baha Pars'ın 
lehteki konuşmalarından sonra, söz alan 
Halil Menteşe kendisinin de parti ilkeleri
ne bağlılık bakımından kimseden geride : 
kalmayacağım ifade ederek, amacının 
görüşmeleri tahrik ederek açıklık sağla
mak olduğunu söylüyor. Menteşe söyle
nenlerden devletçiliğin artık devletin şek
lini ifade ettiğinden devletçilik aleyhinde 
propagandanın devleti tağyir etmek suçu
nu oluşturduğunun anlaşıldığını belirte
rek, ancak bu durumun anayasanın diğer 
ilkeleriyle nasıl uzlaştırılacağım merak et
tiğini söylüyor. (ZC, s. 69).

Menteşe'den sonra söz alan müstakil
lerden Refet Bele, anayasa değişikliğiyle 
fırka ve hükümet programı olarak uygula
na gelen ilkelerin artık devlet programı 
olarak uygulanacağının anlaşıldığını söy
lüyor. Sonra tek tek ilkeleri ele alan Bele, 
devletçiliğe gelene kadar her ilkeyi kabul 
etmek bakımından bir sorun olmadığını 
belirtirken, Türk işçilerinin milliyetçi ol 
duğunu özellikle vurgulaması dikkat çe
kiyor. (ZC, s. 69-70).

ŞARTLAR DEĞİŞİRSE  
____ DEVLETÇİLİK  DEĞ İŞM EZ M İ?

Refet Bele "işin en canlı ve en mühim 
noktası" dediği devletçilik konusunda 
fikrini şöyle açıklıyor: "Bir Devlet tüccar, 
bir Devlet sanatkâr olamaz. (...) Pekâlâ, I 
amma bir memlekette sanatkâr olacak 
fabrikatör olacak kimse bulunmazsa, 
memleketin ihtiyacını tatmin edecek tüc
car bulunmazsa, bunu kim yapsın? O 
halde şerrin ehvenini ihtiyar etmek lâ
zım, tabiî Devlet yapacaktır." Ancak Be
le, bu şartların değişmesi durumunda, 
yani devlete bu alanlarda ihtiyaç duyul- ! 
maması durumunda, "mesele" çıkacağı-
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na işaret ediyor. Refet Bele, konu sadece 
ekonomik açıdan değerlendirilmiş olsay
dı, bu parti ilkesinin devlet ilkesi haline 
getirilmemesini önereceğini, fakat siyasî 
bakış açısından olumlu oy kullanacağını 
ifade ediyor. Refet Belc'nin siyasî açıdan 
kastettiği Recep Peker'in açıklamalarında 
geçen "sınıf" mücadelesi, ideolojik mü- 
cade.le ile Türk rejimini diğer ülke rejim
lerinden ayırma kaygısıdır. Bele, şöyle 
diyor:

Bu giin bir sınıf m ücadelesi karşısında
yız. Milletimiz sınıfsız bir millettir. Fa
kat bunu demek kâfi değildir. Bu gün 
sınıfsız, yarın sınıflı o labiliriz. Bunun 
ön ü n e ev v e ld en  g e ç m e k  lâzım  gelir. 
Bu noktai nazardan p e k  vazih perensih  
o lm ak  üzere, C enabı H ak bu  m em le
k e te  gösterm esin , yarın bu  m em leket  
zengininin e lin d ek i tekm il servetinin  
elinden g iderek  kam ının a ç  kalm am ası 
için bu gün fakirin zaruretini d e f  etm ek  
lâzımdır. (ZC, s. 70).

Bele köylülere toprak dağıtılması konu
sunda da siyasî açıdan geleceği görerek 
bakmak gerektiğini söyleyerek, olumlu 
görüşünü bildirmektedir.

Refet Bele, daha sonra yine söz alarak, 
kürsü alışkanlığını kaybettiği için söyleye
ceği en mühim şeyi unuttuğundan bahis
le, bir liberalin ikna yoluyla anayasayı 
değiştirmek istemesinin suç olup olmadı
ğını, bir müeyyidesi olup olmadığını so
rarak, anayasa "bu gün olduğu gibi kalır
sa, efkârı hazırlamak hakkına herkes ma
lik olur. Binaenaleyh bu meseleyi Fırka
nın nazarı dikkatine arzederim" diyecek
tir. (ZC, s. 73).

Anayasa değişiklik teklifi verenler adı
na konuşan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 
söz alan müstakillerin de, partililerin de 
değişikliği yerinde ve zamanında gör
düklerini söylemelerinin, CHP'nin gerek
li bir işi yaptığını gösterdiğini iddia edi
yor. Şükrü Kaya ülke işleriyle uğraşmayı 
tercih ettiklerinden, dışarıda telkinle uğ
raşmadıklarını ancak her devletin sonuç

ta devletçi bir çizgiye geleceğini kayde
derek, ordu kurmak gibi en zor işi yapan 
devletin, ordu işlerinin binde biri kadar 
önemli olmayan işleri yapamayacağını 
iddia etmenin mantıkla bağdaşmayacağı
nı söylüyor.

"İN KILAP KARŞISINDA  
__ SA Ğ D A  SOL DA EZİLİR !"  ___

Şükrü Kaya da, Recep Peker gibi rejimin 
özgünlüğünü ve diğer rejimler karşısında 
bağımsızlığını vurguluyor:

Bu inkılabın sağdan ve soldan  karşısına 
çıkacak  olan her hangi bir cereyan bu  
inkilâbın kuvveti karşısında devrilm eye  
ve ez ilm eye mahkûmdur.

Şim diden böy lelerin e h aber verm ek  
isterim ki Türkiye Cumhuriyeti bu  gibi 
cereyanlara asla m üsaade etmiyccektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). (ZC, s. 72).

Atatürk, CHP ilkelerinin anayasal ilke
ler haline gelmesi hakkında 1.11,1037'dc 
yaptığı TBMM'yi açış konuşmasında, ar
tık devletin ana programının CHP progra
mı olduğunu söyledikten sonra, bu pren
siplerin dogmatik bir şekilde ele alınma
masının gerektiğini ifade ediyor.-8

Fakat, bu prensipleri, gökten  indiği sa 
nılan kitabların dogm alarile asla bir tut
m am alıyız. Biz, ilhamlarımızı, gökten  
ve gayipten  değil, doğrudan doğruya  
hayattan almış bulunuyoruz. (Alkışlar).

Bizim yolumuzu çizen ; içinde yaşa
dığım ız yurt, bağrından çıktığımız Türk 
milleti ve bir d e  milletler tarihinin bin  
bir facia ve ıstırap kaydeden  yaprakla
rından çıkardığım ız neticelerdir.

Atatürk, CHP ilkelerinin dogmatik bir 
şekilde yorumlanmamasını isterken, aynı 
zamanda bu programın kimseyi dışlama
yan, bütün toplumu kucaklayan bir prog
ram olduğunu ifade etmektedir:

Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız 
bir kısım vatandaşla alâkalı kalm aktan  
m enğ Imen] eder. Biz, bütün Türk mil- ■■
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letinin had im iy iz . G eçen  yit iç in de, 
Parti ile H üküm et teşkilatını birleştir
m ek le  vatandaşlar arasında ayrılık tanı
m adığım ızı fiğlen (fiileni göstermiş o l
du k  (Varol sesleri), bu  hadisenin bizim , 
D ev le t  id a r e s in d e  k a b u l  et liğ im iz ,  
'kuvvet birdir, vc o  milletindir' hakika
tine uygun olduğu m eydandadır:9

_______SONUÇ____________

Cl İP ilkelerinin 1937'de anayasaya girme
sinden sonra bu ilkeler, anayasadaki yerini 
muhafaza etmesine rağmen 1945'te çok 
partili hayata ve daha sonra da demokrasi
ye geçilebilmiş olması dikkat çekicidir. Bu 
donemde liberalizm, anayasada bir deği
şiklik yapılmadan kendiliğinden memnu 
olmaktan kurtularak, serbestleşecektir. An
cak bu ilkelerin anayasa(lar)da kalışı ve bu 
ilkelerin yorumlanışı siyasî yelpazenin ve

D İ P N

t TBMM ZC, D : V, C : 16, s. 72. Bundan 
sonra metin içinde sayfa numaraları belir
tilecektir.

2 ZC, O: V, C: 16, Anayasa Değişiklik Teklifi 
Gerekçesi, S: Sayısı: 89, s. 1.

3 / C , D : V, C : 16, Anayasaya Değişiklik 
Teklifine ilişkin teşkilatı Fsasiye Encümeni 
Mazbatası, S. Sayısı: 89, s. 3.

4 ZC, s. 65. Peker, şöyle diyor: "Bu esasların 
Kamutay taralından kabul edilib resmiyet 
kesbettiği dakikadan itibaren yurddaşların 
lâbaratuvarında çalışan profesörlerden gü
nün politikası ile uğraşmayanlara ve, işlerin 
başında bulunan büyük müdür arkadaşlar
dan meselâ Devlet demiryollarının bir ma
kasçısına kadar bütün vatandaşlar bu esas
lara inanacak, bunları sevecek ve bunlara 
itaat mecburiyeti altına girmiş olacaklardır 
ve bütün millî faaliyet ahengi bir manzume 
halinde birbirini tamamlayan bu yüksek 
esasların havası içinde akıb gidecektir."

5 Bu fikri Muhittin Baha Pars ifade etmiştir. 
ZC, s. 68-69. Pars Tek Parti konusuna da 
değiniyor: "O [Atatürk] bu güne kadar baş
ka fırkaların teşekkülüne de müsaade etti.

dolayısıyla demokrasinin darlaşmasına yol 
açacaktır. Kemali/min teşekkül ettiği özel
likle 1930'ların anli liberal havası, 1937'- 
de Kemalizmin ilkelerinin anayasaya giri
şine damgasını vurmuştur. Ancak daha 
sonra Kemalizmin Atatürkçülük atfı altın
da hegemonik bir ideolojiye dönüşmesiy
le bu durum adeta unutulmuştur. Libera
lizmin doğrudan bir hesaplaşmayla olma
sa da müstakil bir ideoloji ve hareket hali
ne gelmesi, 1980'lerden ve ö/e ilik lc  
1990'lardan sonra olacaktır. Bu gelişmede 
liberal hareketin dinamiklerinin yanında, 
Kemalizmin demokratikleşmeyi amaçla
yan bir modernleşme projesinden nere
deyse tamamen vazgeçerek, devleti savu
nan ve dünyadaki küreselleşme akımı kar
şısında 1930'ların içe kapanmacı politika
sına dönen dönüşümü de rol oynamış ol
malıdır. n

O T L A R

Takat dünyaya baktı ki, artık bu fırkalar bu 
Türk milletini dahi batırabilir." ZC, s. 69

6 Yakın tarihinde azınlıklar dolayısıyla ya
bana ülkelerin müdahalelerinden çok za
rar gören Türkiye'nin, ideolojik mücadele
ler karşısında aynı korkulan yeniden yaşa
dığı anlaşılıyor.

7 Ispanya iç savaşı hakkında iyi bir değer
lendirme için bkz. Gül Işık, İspanya: Pir 
başka Avrupa, İstanbul, 1991, s. 163-196.

8 Atatürk'ün ideoloji ve doktrinlere mesafe
sini Yakup Kadri Karaosmanoğlu şöyle an
latıyor:

"Bir gün Cumhuriyet Halk Partisinin il
kelerini gözden geçiriyordu. O  sırada 
ukalâlık edip demiştim ki: 'Paşam, bu 
her bakımdan bir inkılâp Partisidir. İnkı
lâp Partisi ise bir ideolojiye bir doktrine 
dayanmaksızın yürüyemez.1 Yüzüme 
bir masumun yüzüne bakar gibi bakmış 
ve gülümsiyerek ’O  zaman donar kalı
rız ' dem işti."  Yakup Kadri Karaosma- 
noğlu, Atatürk, İstanbul, 1983, s. 137.

9 TBMM ZC, D : V, C : 20, s. 9 [1.11.1937],


