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a n ı m s a m a k

Tunalı Hilmi, modernleşme 
hareketimizin, Milli Mücadele 
Savaşı’mızın ve  basın tarihimizin en 
önemli kişiliklerinden birisidir. Aslen 

Askeri Tıbbiye okumuş bir asker olmasına 
rağmen kendisi ilk kez lise yıllarında II. 
Abdülhamit’e karşı çıkarttığı Teşvik adı ile 
haftalık bir gazetenin çıkartıcısı olarak çıkıyor 
karşımıza.
İttihat Terakki ile birlikte ortak savaşım 
veren İttihad-i Osmani Cemiyeti’nin önemli 
bir yöneticisi olarak görüyoruz kendisini, 
sonrada tutuklanmamak için İsviçre’nin 
Cenevre şehrine kaçıyor. Ama Cenevre’de de 
boş durmayacak İttihat Terakki’nin Cenevre 
Şubesi’ni kurarak uluslararası topluma İttihat 
Terakki hareketini tanıtmaya başlayacaktı. 
Bir süre sonra 1896 yılında İttihat Terakki’nin 
merkezi Cenevre’ye taşınmış ve Tunalı Hilmi, 
burada yayınlanan iki gazetede de köşe yazıları 
yazmaya başlamıştı.
Avrupa’da yaşayan öğrencilerin sorunları 
ile ilgilenmek ve onların sorunlarına çözüm 
bulmak için Tunalı Hilmi , “Avrupa’da Tahsil” 
adlı ile bir kılavuz kitap hazırlar. 

Ama Tunalı Hilmi’yi, uluslararası bilim ve 
siyaset çevrelerinde tanıtan en önemli yapıtı 
devletin yeniden organize olması konusunda 
yazdığı “Devlet Modeli”dir. Her kesimin kendi 
meclisini kurması ve bu meclisler içerisinden 
seçilenleri oluşturacağı bir meclis tarafından 
yönetilecek olan devlet modelinin anlatıldığı 
bu çalışma, halen üniversitelerin Siyaset 
Bilimi kürsülerinin üzerinde çalıştığı bir belge 
olmaya devam ediyor.
Tunalı Hilmi Bey, Osmanlı döneminde sürgün 
de edilir, maaş bağlanarak Kaymakam da 
yapılır. Ama biz onu, 1923 yılından 1928 
yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) yürüttüğü çalışmalarına bakarak daha 
yakından tanıyoruz.
TBMM kurulur kurulmaz daha hiçbir parti 
kurulmamışken “Kadınlar Halk Fırkası”nı 
kurmak üzere Ankara Valiliği’ne dilekçe veren 
Nezihe Muhittin ve Halide Edip’in Meclis’teki 
en büyük destekçisi Tunalı Hilmi olacaktır.
Tunalı Hilmi, 1923 yılında kadınların seçme 
ve seçilme hakkı için, TBMM’inde tartışma 
çıkması ve seçme ve seçilme hakkı ile birlikte 
kadınların nüfusa bile kayıt edilmemesi 
düşüncesinde olan milletvekillerinin ayaklarını 
yerlere vurmalarına tepki göstererek şöyle 
konuşmuştur:
“Ayaklarınızı vurmayınız efendiler! Benim 
mukaddes analarımın, mukaddes bacılarımın 
başına vuruyorsunuz ayaklarınızı. Benim 
anam, babamdan yüksektir. Hakikate 
tahammül edemiyorsunuz.”
1928 yılında ölene kadar TBMM’inde 
çağdaşlaşma adına hangi yasa teklifi 
verilmişse ve o teklifin arkasında Tunalı 
Hilmi’nin yaptığı derin hazırlığın izleri görülür.
Bir bilişimci olarak her yıl modernleşmemize 
katkı verenler için düzenleyeceğimiz bir 
toplantıda Tunalı Hilmi’yi de anımsamamız 
gerektiğine inanıyorum.

Ülkemizin modernleşmesi ve 
demokratik bir ülke olarak yaratıcı 
düşüncenin yükselmesi konusunda 
en önemli çalışmalar yapan 
kişilerden birisi kuşkusuz Tunalı 
Hilmi Bey’dir. Ülkemizin aydınlık 
geleceği için çalışan bilişimciler 
olarak onu dergimizin sayfalarında 
anmanın onurunu yaşıyorum.
Tunalı Hilmi Bey adına Ankara’nın 
önemli caddelerinden birisinin 
adının verilmiş olması şüphesiz çok 
önemli bir karardır. Ama sadece bir 
sokağa Tunalı Hilmi adının verilmesi 
onun toplumumuza yaptıklarına 
karşılık kendisine verebileceğimiz 
değer açısından yeterli bir karşılık 
mıdır? Ben bu soruya “Hayır” yanıtını 
veriyorum. 
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