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ÖN SÖZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, kuruluşu olan 
1985 yılından bu yana yurdumuzun çeşitli illerinde geleneksel olarak gerçekleştir
diği milli egemenlik sempozyumlarının on beşincisini bu yıl Çanakkale, Manisa ve 
Ankara'da gerçekleştirme kararı almıştır. 

XV. Milli Egemenlik Sempozyumlarını Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol 
oynayan ve tarihe altın harflerle yazılan bu kentlerimizde gerçekleştirmekten Kurul 
olarak büyük bir onur ve mutluluk duyduk. 

Bu bilimsel toplantılarda bildiri sunan değerli bilim adamlarımıza, bizlere ev 
sahipliği yapan Çanakkale ve Manisa Valilerine, Belediye Başkanlarına, Onsekiz 
Mart ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlerine, Ankara'daki sempozyuma konuş
maları ile katkı sağlayan TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ'a, Başbakan Sayın 
Recep Tayyip ERDOÖAN'a, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz BAYKAL'a ve 
emeği geçen tüm görevlilere özenli çalışmalarından dolayı Kurul olarak teşekkür 
ediyoruz. 

XV. Milli Egemenlik Sempozyumlarında sunulan bildirilerden oluşan bu eserin 
tüm okuyuculara yararlı olacağı ve özellikle Cumhuriyet tarihimize ışık tutacağı 
inancındayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak bundan 
sonra da bu güzel geleneğimizi devam ettirmeyi ve Milli Egemenlik Sempozyum
larımızı güzel yurdumuzun tüm illerinde gerçekleştirmeyi hedefliyor ve eserin tüm 
okurlara yararlı olmasını diliyoruz. 
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SUNUCU - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Başkan
vekilim ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanım, Sayın Valim, Sayın millet
vekillerirniz, Üniversiteınİzin sayın mensupları, sayın konuklarımız; "Çanak
kale'den Milli Egemenliğe" konulu 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş 
geldiniz, onur verdiniz. 

Sayın konuklarımız, Cumhuriyetimizin ve demokrasiınİzin temel dayanağı Tür
kiye Büyük Millet Meclisimizin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından hazır
lanan programımız, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı bir ortamda ve zaferin 
yıldönümünde gerçekleştiriliyor. 

Sayın Meclis Başkanım, işte böylesine anlamlı bir zemin ve zamanda düzen-
lenen programımızın bundan sonraki akışını, müsaadelerinizle, arz ediyorum. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ramazan Aydın'ın konuşmaları, 

Valimiz Sayın Süleyman Kamçı'nın konuşmaları, 

Meclis Başkanvekilimiz ve Kurul Başkanımız Sayın Nevzat Pakdil'in konuş-
maları, 

Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ın açış konuşmaları, 

Üniversitemiz korosunun sunacağı dinleti, 

Çanakkale'den Milli Egemenliğe Sempozyumu genel değerlendirme ve 
kapanış. 

Sayın konuklarımız, değerli katılımcılar; programımıza başlarken, sizleri ön
celikle Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm aziz şehit
lerimiz için saygı duruşunda bulunmaya ve ardından, Üniversitemiz korosu eşliğin
de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. 

SUNUCU- Teşekkür ediyoruz. 

Sayın davetliler, değerli konuklar; 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumumuzun 
sunuş konuşmaları kapsamında, adını zaferin tarihinden, 18 Mart'tan ve sorum
luluğunu ise bulunduğu kutsal topraklardan, Çanakkale'den alan Çanakkale On
sekiz Mart Üniversiteınİzin Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan Aydın'ı, konuş
malarını yapmaları için kürsüye arz ediyorum. 

ll 





Ramazan AYDIN * 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 

Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, Sayın Meclis Başkanvekili ve Kurul 
Başkanı, Sayın Vali, sayın milletvekilleri, sayın konuklar, Üniversiteınİzin değerli 
mensupları, sevgili öğrenciler ve basınımızın sayın temsilcileri. 

Ulusal kurtuluş mücadelesi ve egemenliğiınİzin kazanılması yolunda, ilk önem
li adımiann atıldığı ve Atatürk'ün; "Biz, Anafartalar'da bir Darülfünun gömdük" 
dediği bu kutsal vatan köşesinde kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniver
sitesi'nin Rektörü olarak Üniversitemize hoş geldiniz demekten ve toplantının 
bilimsel ev salıipliğini yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. 

TBMM'nin Açılışının 84'üncü Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale 
Savaşlannın öneminin vurgulanması ve milli egemenliğimize olan etkilerinin tar
tışılması amacıyla, Üniversiteınİzin iki yıl önce yaptığı başvuru üzerine, "Çanak
kale'den Milli Egemenliğe" konulu 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumu'nun 
Üniversitemizde gerçekleştirilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulü'nun koor
dinatörlüğünde, Çanakkale Valiliği, Üniversitemiz ve Üniversiteınİzin Atatürk ve 
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenlenen bu toplantının, 
özellikle içinde bulunduğumuz "18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi Haftası"nda gerçekleştirilmesi, ona ayrı bir değer katmaktadır. 

Değerli konuklar, Üniversitemiz, bundan ll yıl önce kurulmuş olup, henüz genç 
bir yükseköğretim kurumudur; ancak, aradan geçen süre içinde hızla gelişerek 
büyüdük. Bugün, 5 250 dekar açık, 170 000 metrekare kapalı alanda 9 fakülte, 2 
yüksekokul, ll meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkezin
de 255 öğretim üyesi, toplam 725 akademik personeliyle Üniversitemiz, yörenin 
tarihi önemini ve ekonomik değerlerini ön planda tutan, bilimsel mükemmelliği öl
çü alan, ayrıcalıklı bir eğitim, öğretim ve bilim kurumu olma yolunda hızla iler
lemektedir. Üniversitemiz, bugün, 16 OOO'e yaklaşan ön lisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencisine eğitim öğretim vermektedir. 

Genç ve dinamik bir üniversite olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlik ve 
programlarla, Çanakkale'nin gelişmesine yaptığımız iktisadi, sosyal ve kültürel kat
kı giderek artmaktadır. Öğrencilerimize verdiğimiz yükseköğretim ve yaptığımız 
bilimsel araştırmalann yanı sıra, Üniversitemize bağlı fakülte ve birimler tarafından 
gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sosyal ve kültürel faaliyet
ler ile düzenlediğimiz yabancı dil ve meslek edinme kurslan gibi etkinlikler yoluy
la, Çanakkale Şehriyle bütünleşme konusuna da büyük önem veriyoruz. Bu son 
noktayı, Üniversitenin temel işlevlerinden birisi olarak görmekteyiz. 

* Özgeçmişi s. 181 

13 



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, kuruluşundan beri çok önem ver
diğimiz bir diğer konu da, Çanakkale Savaşları Tarihi alanındaki araştırmalardır. Bu 
amaçla, Üniversitemiz, 1992 yılında, henüz açıldığı yıl, "Atatürk ve Çanakkale 
Savaşları Araştırma Merkezi"ni kurmuş olup, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve 
uluslararası toplantılar, sergiler, rehberlik eğitim programları gibi etkinlikler ger
çekleştirmiş ve çeşitli yayınlar yaparak, Çanakkale Savaşları'nın belgeler ışığında, 
bilimsel olarak araştırılarak anlatılması için çaba harcamıştır. Bugün, sizlere ilk iki 
sayısını sunduğumuz "Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı" Merkezin başlıca 
çalışmalarındandır. 

Bu sempozyuma katılan değerli konuşmacılar, Ulusal Egemenlik ve Çanakkale 
Savaşları ile ilgili bildiriler sunup, konuyu tartışacaklardır. Burada yapılacak değer-

, 1 • ~ 

lendirmeler ve varılacak sonuçların yayımlanarak daha geniş kitlelere ulaş-

tırılacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmaını sonlandırırken, toplantının hazırlan
masında özveri il.e çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Sempozyumun başarılı geçmesini dilerken, sizlere tekrar hoş geldiniz diyor ve 
içten saygılarımı sunuyorum. 

SUNUCU - Sayın Meclis Başkanım, sayın konuklarımız; 18 Mart Şehitler 
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 89.'uncu Yıldönümünü kahramanlık destan
larıyla dopdolu bir ilde, şehitlerimize duyduğumuz minnet ve gurur duygularıyla 
kutluyoruz. 

Bu duygular içinde, Çanakkale Valimiz Sayın Süleyman Kamçı'yı, konuş
malarını yapmaları için kürsüye arz ediyorum. 
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Süleyman KAMÇI * 
Çanakkale Valisi 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekilim, değerli milletvekillerimiz, değerli konuklar, sevgili öğren
ciler, basınımızın değerli mensupları; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 
84'üncü Yıldönümü ve 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşlarının 89'uncu Yıldönümü 
nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenen "Çanakkale'den 
Milli Egemenliğe" konulu sempozyuma hoş geldiniz diyorum; sizleri burada ağır
lamaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Çanakkale, milli egemenlik kavramı bakımından çok önemli bir yerdir; çünkü, 
Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı sırasında vatanseverliğin abideleştiği bir vatan 
parçası olmuştur. Çanakkale Savaşlarında Türk Milletinin yüksek vatanseverlik 
duygusunun tezahürü olan kahramanlıkları, eşsiz kahraman ve Türkiye Cum
huriyeti Devleti'nin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'e güç kaynağı olmuş ve milli 
egemenliğimizin temelleri burada atılmıştır. 

Bilindiği üzere, Akdeniz ile Karadeniz arasındaki stratejik deniz yoluna sahip ol
mak ve Çarlık Rusyasıyla bağlantı kurmak için İngiliz ve Fransızlar tarafından baş
latılan Çanakkale Savaşları, Osmanlı-Türk ordusunun zaferiyle sona ermiştir. Binler
ce yıllık Türk tarihi, sonu zaferlerle biten savaşlarla doludur ve bütün bu zaferler, 
Türk tarihine altın harflerle yazılmıştır. Malazgirt'ten Niğbolu'ya, Çanakkale'den 
Sakarya'ya kadar bu tarihin en önemli ortak noktası, bağımsızlık ruhudur. Bir mil
letin olmazsa olmaz yaşam kaynağı, milletin egemenliğine dayalı bağımsızlığıdır. 

Şairin "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım./ Hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış? Şaşanm" dizelerindeki bağımsızlık ruhunu taşıyan kahraman Türk 
Milleti, ehliyetli ellerde sevk ve idare edilerek, vatanı, bağımsızlığı ve egemenliği 
uğruna hayatlarını hiçe sayan, kanlarını fedakarca bu kutsal amaç uğuruna akıtan 
nice kahramanlar sayesinde, dünyanın en modern silah ve tesisatıyla donatılmış 
düşman donanması, bundan tam 89 yıl önce, 18 Mart 1915 günü akşamı geri çekil
mek zorunda bırakılmış ve tarihine altın harflerle yeni bir zafer, Çanakkale Deniz 
Zaferi eklenmiştir. 

3 büyük ve modem savaş gemisini bağazın sularına gömen, 3 gemisi de kul
lanılamaz halde ve yüzlerce askerini kaybedip geri çekilen düşman, bildiğiniz 
üzere, 24-25 Nisan 1915'te kara harekatına girişti; ama, onların hesaba katmadık
ları, necip Türk Milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık ve milli egemenlik ruhunun 
yaşadığı ve ebediyete kadar yaşayacağıydı. "Bağımsızlık benim karakterimdir" 
diyen Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
komutasındaki kahraman Türk askeri, düşmana geçit vermemiş ve bu kutsal vatan 
topraklarını canı, kanı pahasına korumuştur. Ne oluk oluk akan kan ne ölüm onları 
korkutmuş, bağımsızlığa giden yol Çanakkale'de açılmıştır. 

* Özgeçmişi s. 190 
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Ne mutlu bu mübarek topraklarda yaşayan insanlara, ne mutlu şehit kanlarıyla 
sulanmış bu kutsal şehirde bağımsızlığın tadına varanlara, ne mutlu Türküm diyene! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 84'üncü yıldönümü etkinlikleri çer
çevesinde, 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumu kapsamında milli egemen
liğiınİzin meşalesinin yakıldığı şehitler diyarı güzel ilimizde düzenlenen bu sem
pozyumun Çanakkale'de yapılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanıma şükranlarımı arz ederim; emeği geçeniere teşekkür eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

SUNUCU- Sayın konuklarımız, sempozyumumuzun sunuş konuşmalan kap
samında son olarak, Kahramanmaraş Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Pakdil konuş
malarını yapacaklardır; kendilerini kürsüye arz ediyorum. 
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Nevzat PAKDiL * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Saygıdeğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, saygıdeğer konuklar, say
gıdeğer basın mensupları; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüksek manasma yaraşır 
bir şekilde anılmasını ve yaşatılmasını teminen yurt genelinde Milli Egemenlik Haf
tası kutlama programları organize etmektedir. Bu programlar dahilinde, milli egemen
liğimizi konu alan bilimsel toplantılara, coşkulu töreniere yer verilmekte ve ayrıca, 
yöresel etkinliklere de iştirak edilmektedir. Çalışmalarımızın temel amacı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile vatandaşlarımızın kaynaşması ilkesi doğrultusunda, ortak 
paydamız olan milli ve manevi değerlerimizi, istiklal kavramını bütün vatandaş
larımızla paylaşmak, onların duygu ve düşüncelerini yerinde değerlendirmektir. 

Türk milli egemenliği, Türk istiklali, hattı müdafaayla değil bütün vatanı kap
sayan sathı müdafaayla kazanılmıştır. Vatan toprağının her karışında, istiklalimiz 
için toprağa düşmüş Bedr'in aslanlan kadar şanlı askerlerimiz vardır. Çanakkale, 
kutsal milli mücadelemize destek veren, Türk Bayrağını dünyaya tanıtan, Türk'ün 
şanını duyuran illimizden, cephelerimizdendir. 

Sevgili Çanakkaleliler, Türk Milletini yok etmeye ve Türk vatanını işgale kal
kışan dünyanın en güçlü devletlerine karşı büyük Türk Milletinin ve kahraman as
kerlerimizin bu topraklar üzerinde vermiş olduğu amansız mücadelenin ve kazan
dığımız büyük Çanakkale Zaferinin 89'uncu yıldönümünü kutlamanın gurur ve 
mutluluğunu, sizlerle birlikte yaşıyoruz. 

Herkesin malumu olduğu üzere, Birinci Dünya Savaşının gerçek nedeni, askeri 
bakımdan güçlü devletlerin jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik alanlardaki 
menfaat çatışmaları, iktisadi ve ticari rekabetleri, hegemonya kurma kavgalarıdır. 
Birinci Dünya Savaşında, Çanakkale Boğazını ele geçirmeye ve İstanbul'u işgal et
meye yönelik İngiliz-Fransız ortak harekatı ise, işgal kuvvetleri ile Osmanlı Dev
letini Çanakkale'de karşı karşıya getirmiştir. Çanakkale Savaşları, o tarihe kadar 
benzeri görülmemiş büyüklükte bir donanmanın desteklediği çokuluslu, kara, deniz 
ve hava kuvvetleri tarafından birlikte gerçekleştirilen denizaşırı bir harekat olması 
sebebiyle, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu zafer, emperyalist güçlerin 
mağlup edilebileceğinin işaretini daha o zaman vermiştir. 

Çanakkale destanı, Milli Kurtuluş Savaşımızın verildiği ı 9 ı 9- ı 922 yılları 

arasında Türk Milletine yol göstermiş, büyük moral kaynağı olmuştur. 

Bunun yanı sıra, Çanakkale Zaferi, hastalanmış, hatta ölmüş gözüyle bakılan 
Türk Milletine şan, şeref ve güven kazandırmış, özbenliğini yeniden kazanmasına 
yardımcı olmuştur. 

* Ozgeçnıışı s. 195 
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Aynca, Türk Milletinin askerlik kabiliyetini, fedakarlık ruhunu, vatan ve millet 
sevgisini, manevi gücünü bir defa daha dünyaya göstermiştir. 

Bu savaş sırasında, 280 OOO'in üzerinde vatan eviadı hayatını kaybetmiştir. 
Vatan için bilgi ve becerileriyle çalışma azminde olan eğitimli gençlerimizin önem
li bir bölümü, ne yazık ki, Çanakkale'de şehit olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1994 yılında kabul ettiği Çanakkale Şehrine Al
tın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun ile şehit düşen ecdadımızın manevi şah
siyetlerine bir şükran nişanı olarak "Çanakkale Geçilmez Altın Madalyası" ihdas et
miş ve milletimiz adına minnet duygularımızı ifade etmiştir. 

Bugün, burada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle vatanımızın 

yaşayabilmesi için canlannı hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizi, saygıyla ve 
rahmetle anıyoruz. 

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi "Bastığın yerleri 
toprak diyerek geçme, tanı!/ Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı./ Sen şehit oğ
lusun, ineitme yazıktır atanı; 1 Verme, dünyaları al san da bu cennet vatanı." 

Aramızda bulunan değerli hocamız Sayın Mete Tunçoku'nun ifade ettiği gibi, 
Çanakkale, bir zaman tüneli gibidir; sizi, 1915'lere götürür. Herkesin görmesi 
gerekir; orayı bir kere olsun dolu dolu bakışlarla ve hissederek gezip gören, artık es
ki o değildir; iç dünyası zenginleşip, manen yükselmiş biridir. 

Sevgili Çanakkaleliler, Çanakkale Zaferinin pek çok tarihi sonucu olmuştur: 

Bu zaferle, Batılılann Doğulu müttefiki Rusya'ya ulaşmasına olanak tanın
mamış, mahzur kalan koskoca Çarlık Rusyası içeriden çökmüştür. 

Birleşik filonun ağır yenilgiye uğrayıp boğazı geçemeyişi, İngiltere ve Fran
sa'nın siyasi ve askeri prestijini bir hayli sarsmış, özellikle İngiltere'nin denizlerde 
tartışılmaz olduğu söylenen üstünlük imajını ortadan kaldırmıştır. 

Aynca, İngiliz ve Fransız sömürgelerinde bağımsızlık ve özgürlük akımlarının 
doğmasına ve dolayısıyla, dünyanın siyasi haritasını değiştiren bazı yeni geliş
melere yol açmıştır. 

İngilizlerin bizleri "barbar" diye tanıttıkları ANZAK asker ve komutanlan, 
Çanakkale'de yiğitçe dövüşen ve düşman askerine dahi şefkatle elini uzatan Türk
lerin hem asker hem de insancıl yönlerini yakından izlemişler ve gerçeğin çok fark
lı olduğunu görüp, anlamak fırsatını bulmuşlardır. 

Çanakkale Zaferinin bizim açımızdan en önemli sonuçlanndan biri ise, Türkiye 
Cumhuriyetinin yeni bir ulus-devlet olarak tarih sahnesine çıkmasına vesile ol
masıdır. Milletimize, Yarbay Mustafa Kemal, adını ilk kez, Çanakkale Savaşlarıyla 
duyurmuştur. Çanakkale Zaferiyle "Anafartalar Kahramanı" unvanını kazanan 
Mustafa Kemal, ulusun bağımsızlığı uğruna "size ölmenizi emrediyorum" diyebil
miş tek komutandır. Ulusunun gücünü Çanakkale sİperlerinde görmüş, yine 
ulusumuzun sarsılmaz güvenini, kurşun vızıltıları altındaki bu sİperlerde kazanmış
tır. Ulusal Kurtuluş Zaferi, bu güç ve güven temeline dayanır. 
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Çanakkale, kurtuluşun ilk zaferidir; bağrında taşıdığı 280 000 kefensiz aziz 
şehidiınize sadece bir kahramanlık beldesi değil, aynı zamanda bozulmasına hiçbir 
zaman müsaade etmeyeceğimiz, özenle sahip çıkacağımız birlik ve beraber
liğimizinde en büyük sembollerindendir. İnsanlık için bir ibret abidesi olan Çanak
kale şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal emaneti sonsuza kadar koruyacağız. 

Milletimizin bir daha böyle zor günler yaşamaması temennisiyle, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu mücadelede var
lıklarını siper eden bütün kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğruna hayatlarını 
feda eden, kanlarıyla tevhidi kurtaran aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şük
ranla anıyor, milletimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

SUNUCU - Sayın katılımcılar, Meclis Başkanvekilimiz Sayın Pakdil'in konuş
malanyla, sunuş konuşmalarını tamamlamış bulunuyoruz. 

Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, değerli öğrenci arkadaşlarım; Mil
li Egemenlik Sempozyumumuzu, milletin egemenliğini temsil eden gücünü ve yet
kisini milli iradeden alan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Bülent 
Annç'ın açış konuşmalarıyla sürdürüyor, kendilerini kürsüye arz ediyorum. 
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Bülent ARINÇ * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuzun değerli üyeleri, Sayın Rektörüm, öğretim 
üyeleri, sevgili öğrenciler, değerli Çanakkaleliler; hepinizi, sevgiyle, saygıyla 

selamlı yorum. 

Milli Egemenlik Sempozyumu, Çanakkale'de yapılıyor; bu, çok anlamlı bir top
lantı. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuz, her yıl, iki yerde, Milli Egemenlik Haftası 
tertipliyor; burada, sempozyumlar yapılıyor, başka etkinlikler yapılıyor. Bu yıl, 

birincisini Çanakkale'ınizde yapıyoruz; aynı zamanda, 18 Mart destanımızla birleş
tirerek bu anlamlı günü kutlamış oluyoruz. 

Doğrusu çok heyecanlıyım; benim gibi kürsülere alışkın, mikrofonlara yabancı 
olmayan bir insanın, adeta, teklediğini fark ediyorsunuz; bu heyecanım şuradan 
geliyor: Çanakkale, tarihe mal olmuş bir destandır; neresinden bakarsanız bakınız, 
her tarafında şan vardır, şeref vardır, haysiyet vardır, kahramanlık vardır, cesaret 
vardır. Çanakkale'nin türküsüyle, Çanakkale'nin geçilmez oluşuyla, Çanakkale'de 
şehit düşen 250 000 vatan eviadının o destansı kahramanlığıyla, hepimiz çok şeyler 
hissediyoruz ve çok duygulanıyoruz. 

Burada, bütün bir Çanakkale'yi görüyorum. Teşekkürüm, öncelikle sevgili 
gençleredir; 18 Mart'ın ismini taşıyan bir üniversitede, gençlerimiz, büyük bir ilgiy
le bu salonu doldurdular. Sayın Rektörümüz salona girerken bir şey söylediler; çok 
memnun oldum; "yüzlerce öğrenci bu toplantıya katılmak istiyordu; ancak, yerimiz 
müsait değildi, bu yüzden çok azı girebiidi" dediler. Ecdadımıza layık pırıl pırıl 
gençlerimizi, hem 18 Mart'a hem milli egemenliğe duyduklan bu güzel ilgiden 
dolayı, tekrar tekrar kutluyar ve teşekkür ediyorum. 

Değerli Çanakkaleliler, tabii, ikinci bir teşekkürüro de, kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin çok değerli komutanlarınadır; onlar da, bu sempozyuma şeref ver
diler. Esasen, 18 Mart destanını meydana getiren aziz milletin çocukları, askeriyi e, 
öğrencisiyle birbirlerinin kucağında şehit olarak bir vatan müdafaası yapmışlardı. 
Bunu, bütün tarih biliyor; dünyanın neresine giderseniz gidiniz, burada yaşanan 
destanı herkesin bildiğini göreceksiniz. Bu destanın asıl kahraman sahiplerini böy
le bir toplantımızda konuk etmek, hepimiz için bir onur olmuştur; kendilerine teşek
kür ediyorum. 

Milletvekili arkadaşlarımız var, bayanıyla erkeğiyle halkımız var, her kesimden 
siyasi partilerin temsilcileri var; Çanakkale'ye yakışan buydu. Bütün bir Çanak
kale'yi böyle bir sempozyumda salonun alabileceği ölçüde misafir etmek, hepimiz 
için sevindirici bir olay olmuştur. 

* Ozgeçmişi s. 179 
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Değerli dostlar, bu kutlamalar, bugüne kadar Ankara, Samsun, Amasya, Er
zurum, Sivas, Afyon, Kütahya, Kayseri, Kahramanmaraş, İzmir, Edirne, Denizli ve 
Kars İllerimizde düzenlenen toplantılada büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Ben, 
kendi adıma, milli egemenlik ilkesinin halkımızla iç içe ve böylesine büyük bir coş
kuyla yaşatılmasından büyük bir onur duyuyorum. 

Bizim bu tür sempozyumlarla amacımız, milli irade kavramının hem bilimsel 
hem de toplumsal düzeyde algılanmasını ve tartışılmasını sağlamaktır. Zira, demok
rasimizi, Cumhuriyetimizi, özgürlüğümüzü ve belki de geleceğimizi teminat altına 
alan tek şey, yüce milletimizin iradesidir. Bu büyük ve kudretli millet iradesinin en 
büyük yansıması, üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanmıştır. 

Çanakkale direnişi, milli iradenin bağımsızlığa olan tutkusunun en büyük gös
tergesidir. Bu rüzgarlı topraklarda, 89 yıl önce yaşanan büyük direniş, sadece işgal 

kuvvetlerine karşı verilmiş bir savaş değildir. Çanakkale direnişi, milli iradenin, 
Anadolu çocuklarının eliyle özgürlük ve bağımsızlık için kendini feda ettiği muh
teşem bir meydan okumadır. 

Bu meydan okuma, onlarca devletin kurduğu dünyanın en büyük silahlı gücüne 
karşı yapılmıştır. Bu topraklarda yaşanan kutsal direniş sayesinde, özgürlüğümüz, 
bağımsızlığımız ve geleceğimize hükmetme gücümüz elimizdedir. 

Anadolu topraklarında yatan ve bizim için kendini feda eden o meçhul kah
ramanların, şehitlerimizin, gazilerimizin hatırası karşısında, milli iradenin tecelli et
tiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı olarak, saygıyla ve büyük bir hür
metle eğiliyorum. 

Bugün, özgür ve bağımsız bir Türkiye için kan döken yiğitlerimizin, boşuna öl
mediğini, bağımsız ve özgür Türkiye olarak, bir kez daha, en gür sesimizle tüm dün
yaya duyuruyoruz. Bu kadar büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz özgüdüğümüz
den kolay kolay vazgeçmeyeceğimizin de herkes tarafından bilinmesi gerekir. 

Değerli konuklar, Çanakkale için ne söylesek o aziz kahramanların şanına 
erişemez. Dualarımız, onların öteki dünyadaki huzuru, geride bıraktıkları çocukları, 
torunları ve gelecek kuşakların mutluluğu içindir. 

Meclisimiz, onların bize kanlarını feda ederek teslim ettiği bağımsızlığımızı ve 
özgürlüğümüzü korumak, yüceltmek ve daha da geliştirmek için çaba göstermek
tedir. Halkımızın mutluluğu ve refahı için, milletvekillerimiz geeeli gündüzlü 
çalışıp önemli reformlar yapıyorlar. Bugün, Meclisimizin gerçekleştirdiği bu 
reformlar sayesinde, daha bir demokrat, daha bir özgürüz. 

Kıymetli vatandaşlarım, böylesi güzel bir vesileyle bu yılki Milli Egemenlik 
Sempozyumunda siz Çanakkalelilerle birlikte olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. 
Hislerimi, size, kelimelerle tarif edemem. 

Çanakkale Zaferini kazanarak vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin 
bağımsız bir ülkede hayat bulmamızı sağlayan, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü ve kahraman Mehmetçikleri, bir kez daha, minnetle, şükranla anıyorum; 
Allah hepsine rahmet etsin. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 

21 



SUNUCU - Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanına, katılımlarıy
la bizleri onurlandırdıkları için, Üniversitemizin öğrencileri ve mensupları adına, 
bizler de, bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Sayın katılımcılar, değerli konuklarımız; programımıza, Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Mustafa Apaydın yönetimindeki Üniver
sitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu'nun sunacağı din
Ietiyle devam ediyoruz. 

Değerli alkışlarınızla, Koromuzu ve Sayın Şefini huzurlarımza davet ediyoruz. 

Sayın konuklanmız, koromuz, sırasıyla, "Milli Egemenlik ve Banş Şarkısı", 
"Müzik Yapmak Ne Güzel", "Rondo Popüler" ve "Şirin Nar" isimli parçaları seslen
direceklerdir. 

Koromuzu yönetmeleri için, değerli alkışlarınızla, Şef Prof. Mustafa Apaydın'ı 
huzurlarımza davet ediyorum. 

SUNUCU - Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Korosunun sunduğu din
Jetiye kulak verdik. Koromuzu, bir kez daha, değerli alkışlarınızla uğurluyoruz. 

Sayın Meclis Başkanım, sempozyumumuz nedeniyle gelen telgraflar vardır; arz 
ediyorum: 

Başbakanımızdan gelen telgrafı arz ediyorum: 

"Yoğun programım nedeniyle katılamadığım 'Çanakkale'den Milli Egemenliğe' 
konulu sempozyuma davetiniz için teşekkür ederim. 

Bağımsızlığın ve devletimizin itibarının tükenmez kaynağının gücüne en iyi örnek 
olarak tarihimizde onurla parlayan Çanakkale Zaferinin, özellikle genç nesillere iyi an
latılması, ecdadımıza borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Aziz mil
letimizin, bu onurlu mirası, aynı inançla yarınlara taşıyacağına güvenim sonsuzdur. 

Çanakkale Zaferinin 89'uncu Yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 
Çanakkale şehitlerimizi ve milletimizin şehitlerine şükran ve minnet duygularının 
bir ifadesi olan şehitler günü münasebetiyle, bugüne dek vermiş olduğumuz tüm 
aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum; ruh
ları şad olsun. 

Bu düşüncelerle, sempozyumun başarılı geçmesini diler, sizlere ve değerli 
katılımcılara selam ve sevgilerimi sunarım. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan" 

Sayın Meclis Başkanım, ayrıca, Devlet Bakanımız Sayın Güldal Akşit, Devlet 
Bakanımız Sayın Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Hil
mi Güler, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Elkat
mış, Anayasa Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Burhan 
Kuzu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bilecik Millet
vekilimiz Sayın YaşarTüzün de, telgraflarıyla sempozyumumuzu kutlamaktadırlar. 

Arz ederim efendim. 
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Sayın konuklarımız, değerli katılımcılar; "Çanakkale'den Milli Egemenliğe" 
konulu 15 inci Milli Egemenlik Sempozyumunun değerli konuşmacılarını, konu
larını takdim ederek, huzurlarımza davet etmek istiyorum. 

"Çanakkale'den Ermeni Ayaklanmalarına, Türkiye'nin Yeniden Doğuşu" konu
lu sunumlan için, Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Hikmet Özdemir'i huzurunuza davet ediyorum. 

Sempozyumumuzun bir diğer alt başlığı olan "Milli Mücadele Sürecinde Milli 
Siyasetin Doğuşu" konulu konuşmalan için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma 
Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Yıldız'ı huzurlanmza davet ediyorum. 

Son olarak, "Çanakkale Savaşlanndan Günümüze Milli Egemenlik" konulu 
sunumları için, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 
Tuncer Baykara'yı huzurlarımza davet ediyorum. 

Oturumumuzu yönetmeleri için, Oturum Başkanı olarak, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlan Araştırma Merkezi Müdürü 
Sayın Prof. Dr. Mete Tunçoku'nu huzurlanmza davet ediyorum. 

Sunuş konuşmalarını ve oturumu yönetmeleri için, sözü, Sayın Tunçoku'na 
bırakıyorum. 
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Prof. Dr. Mete TUNÇOKU* 

Onsekiz Mart Üniversitesi 

Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdürü 

Bizim tarihimiz şanlı zaferlerle doludur, modem tarihimiz de öyledir; ancak, 
modem tarihimizde, çok önemli 2 muharebe vardır. Bunların ilki, bugün 89'uncu 
yılını kutladığımız Çanakkale Muharebeleridir; ikincisi de, 1922 Başkumandanlık 
Meydan Muharebesidir. Ne güzel ve anlamlı bir rastlantıdır ki, ikisinde de karar ve 
kader adamı olarak sahneye çıkan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu iki muharebe, 
özellikle Çanakkale Muharebesi ve zaferi olmasaydı, sanıyorum, bugün, bu salon
da hiçbirimiz olmayacaktık. Çanakkale Muharebeleri önce olduğu için, daha da 
önem taşır kanısındayım; eğer, Çanakkale'de biz zafer kazanmasaydık, diğer 

muharebelerin hiçbiri olmayacaktı. 

Bugün burada, bu kutsal topraklarda, bir devrin hatıp yeni bir devrin ilk kıvıl
cımlannın çaktığı bu vatan köşesinde bulunuyorsunuz. Sayın Meclis Başkanım, 
saygıdeğer konuklar, sevgili öğrencilerim; sizlere sempozyumumuza hoş geldiniz 
diyor, saygılarımı sunuyorum. 

Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarıları, sadece kendi geleceğini değil, Tür
kiye ve Türk Ulusunun geleceğini de doğrudan ilgilendirir. Mustafa Kemal, Çanak
kale'de, üstün yetenekli, cesur ve ileriyi gören bir komutan olarak kendisini ispat
lamış ve ulusun gözünde, gönlünde, yerini ilk kez, Çanakkale'de almıştır. Diğer 
taraftan, Mustafa Kemal, gene Çanakkale'de, bu ulusla, Mehmetçikle neler yapıla
bileceğini görmüş, ona inanma yı, Conkbayırı, Kanlısırt ve Anafartalar'da öğrenmiş
tir. İşte, bu karşılıklı inanç, güvenç ve bağlanıştır ki, Çanakkale'den sonra milli 
mücadelenin, reformların, kısacası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli 
olacaktır. 

Mustafa Kemal, daha 1916'da, kurtuluş günü dolayısıyla Edirne'ye gittiğinde, 
halk tarafından büyük bir coşkuyla, Anafartalar komutanı olarak, Çanakkale'de 
kazanılan zaferin komutanı olarak karşılanır; yani, 1916'da -1915'ten bir sene son
ra- ulusun gönlünde yerini almıştır. 1919'da Samsun'a çıktığında, ardındaki en 
büyük referans, yine Çanakkale'dir. Milli mücadelede ona katılanlar, kendisini 
Conkbayırı'nda, Anafartalar'da komutan olarak tanıyan askerler ve subaylardır. On
lar daha sonra, arkadaşlarını inandırarak, milli mücadelede Atatürk ve kadrosunun 
etrafında toplanınalarma büyük katkıda bulunmuşlardır. 

Erzurum Kongresi'nden kısa bir süre öncesi, rütbeleri kendisinden alınıp sade 
bir vatandaş olduğunda, eğer, Kazım Karabekir Paşa; "bütün komutaniarım ve as
kerlerimle hizmetinizdeyim" dediyse, bunun gerisindeki en güçlü referans, Çanak
kale Savaşlarında kazandığı zaferdir, komutan olarak gösterdiği üstün yetenektir. 
1922'de, Meclis, kendisine Başkumandanlık görevini verirken de, sanıyorum, 

* Özgeçmışı s 197 
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Çanakkale'de kazandığı zafer başlıca faktörlerden birisi olmuştur. inanıyorum ki, 
Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında "Efendiler, egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir" derken, Çanakkale'den başlamak üzere, yakından tanı
ma fırsatı bulduğu ulusuna olan inanç ve güvenini dile getirmiştir. İşte bu önemli 
nedenlerledir ki, Çanakkale Savaşları tarihi, bizler tarafından iyi araştırılıp, incelen
meli ve gelecek kuşaklara çok iyi anlatılmalıdır. 

Bu amaçla Üniversitemiz bünyesinde kurulan Atatürk ve Çanakkale Savaş
ları Araştırma Merkezi, o nedenle, çok önemli ve ağır bir sorumluluk taşımak
tadır. Adımız, Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'dir. Bize yapılan 
başvurular hergün giderek artmaktadır. Çok değişik isteklerle karşılaşıyoruz, 

Çanakkale Savaş alanlarıyla ilgili bilgi isteyenler, belge, kitap isteyenler, film is
teyenler, kaset isteyenler, danışmanlık hizmeti isteyenler, konferans isteyenler, 
kütüphaneniz var mı, arşivlerinize nasıl ulaşabiliriz diye soranlar ... Çok üzgünüro 
bu soru ve İstekierin birçağuna olumsuz cevap vermek zorundayız; çünkü üniver
sitemiz zaten parasal sıkıntılar içindedir ve bilindiği gibi, araştırma merkezlerinin 
ne bağımsız bütçesi ne de kadroları vardır. Biz, üniversitemiz rektörlüğünün sağ
ladığı olanaklar sayesinde bir şeyler yapalım diyoruz; ama, altını çizerek arz etmek 
istiyorum, yetersiz kalıyoruz. Çanakkale Savaşlarını yirmi beş yıldan fazla araştıran 
ve daha nelerin gün ışığına çıkmasını beklediğini görebilen .bir araştırmacı olarak, 
şu noktayı bir kez daha belirtmek isterim: Bizim, Çanakkale Savaşları tarihini çok 
iyi araştırmamiz ve gelecek kuşaklara çok iyi anlatmamız gerekir. 

Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı başta olmak 
üzere, sayın milletvekillerimizin, bizleri onurlandırınalarını fırsat bilerek ve başın
da bulunduğum merkezin yöneticisi olarak, bazı arzularımı belirtmek istiyorurp: 
Öncelikle, lütfen, bir şekilde, bize, maddi destek verin. Merkezimizin, geniş meka
na, kadrolara ve parasal desteğe, şiddetle ihtiyacı var; bunlar olsun ki sizlere, 
ulusumuza, gelecek nesillere, istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi hizmet verebilelim. 

İkincisi, bütün konuklarımıza sesleniyorum; Lütfen, sadece 18 Mart haftasında 
hatıriamayın Çanakkale 1915'i; yılın 12 ayı, Çanakkale'yi, 18 Mart'ı düşünmek, 
hatırlamak ve bir şeyler yapmak zorundayız. O nedenle, ben, Türkiye'nin bu kutsal 
köşesinin, sadece 18 Mart Zafer Haftası'nda değil, yıl boyunca gezilmesini is
tiyorum. Bütün konuşmalarımda dile getirdiğim bir nokta vardır, tekrar belirtmek 
istiyorum: Lütfen, orta okul ve lise eğitim programlarına, bir haftalık bir Çanakkale 
gezisi programını ekleyelim, bunu yerleştirelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
bunu yapabilecek güçtedir; Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Milli Savunma Bakan
lığı'yla, Çanakkale Valiliği'yle, Üniversitemizle bunu yapabiliriz. Tıpkı, bugün 
lİmanımızı ziyaret eden 800 öğrenci taşıyan geminin gelmesi gibi; ama, bunları, çok 
düzenli bir şekilde yapalım. Biz, yaz-kış, onları, şehrimizde ağırlayabiliriz; yurt
lanmız var, konuk evlerimiz var. Gençlere, önce savaşı anlatalım, sonra yerinde 
gösterelim. Çanakkale, bizler için, ikinci bir Kabe gibidir, tavaf edilmesi, hissedHip 
iyi anlaşılması gerekir. 

1991 yılında, Avustralya'da bulunduğum sırada, "ANZAK" kelimesini -biliyor
sunuz, Avustralya, Yeni Zelanda Ordu Birliklerinin kısaltılmış ismidir- kullanıl-
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masının, rasgele her yere verilmesinin yasak olduğunu öğrenmiştim. Bir kanunla bu 
yasaklanmış, "öylesine kutsal bir kelimedir ki öyle, her yere, her şeye konulamaz" 
diyorlar. Hatta geçen mart ayında, Avustralyalı bir anne baba, yeni doğan oğullarına 
"ANZAK" ismini vermek istemiş, ama bu engellenmiş, "O ad kişilere indirgenil
meyecek kadar kutsal bir isimdir" denilmiş. Oysa ki biz, Çanakkale'de, "ANZAK" 
kelimesini her yere koyuyoruz; kordonda, şehrimizde bir yürürseniz, ANZAK 
house, ANZAK cafe, Anzak köftecisi ... Bu adla anılan çok yer bulursunuz; ama, 
benim yıllardır üzülerek gözlediğim bir şey de, "ABİDE" kelimesinin de, rastgele 
kullanılmasıdır. ABİDE kolonyaları, abide sürücü kursu, abide köftecisi; 
belediyemiz yasaklayana kadar, bir ABİDE kokoreççimiz bile vardı. Gülüyoruz, 
evet; ama bildiğim kadarıyla, "mabut", "ibadet", "mabet", bunlar kutsal kelimeler
dir; hele "ABİDE" derken kastettiğimiz şurada yatan insanların anısına yapılmış bir 
anıt ise, sanıyorum, bir şeyler yapılıp, bu gidişe dur denilmelidir. 

Biraz sonra, sayın konuşmacılarımız, bizlere "Ulusal Egemenlik ve Çanakkale 
Savaşları" konusunda, değerli bildirilerini sunacaklardır. 

Sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum ve saygılarımı sunuyorum. 

İzninizle, ilk konuşmacımız Sayın Prof. Dr. Hikmet Özdemir'le, sunuşlara baş
layalım. 

Buyurun efendim. 
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Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR* 

Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, XV. Milli Egemenlik Sem
pozyumunun değerli katılımcıları; hepinizi, ayrı ayrı, saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın ana teması, 1915 Çanakkale Seferi ve Ermeni Ayaklanmaları 
arasında bir ilişki olup olmadığı üzerine bir değerlendirmedir. 

Böyle bir konuda konuşmaya beni zorlayan, son iki yıldır yaptığım çalış

malarımdan elde ettiğim bazı bulgulardır. Çok kısa olarak birkaç cümlede özet
lernem gerekirse; 1914 yılı son aylarında ve 1915 başında Türkiye iki cephede bir
den savaşmak zorunda kalmıştır. Biri, Doğuda, 1915 yılı boyunca ve 1916 başında 
Rus ordusu Türkiye içinde ilerleyerek Erzurum, Van, Trabzon ve Erzincan şehir
lerini ele geçirmiştir. Diğeri, Batıda, Gelibolu'da, Çanakkale Boğazında, ve 
Karadeniz'de İngiliz ve Fransız kuvvetleri ile savaşmıştır. 

Ermeniler için bu noktada gerçekten kritiktir. Sınırın iki yanında yaşayan ve ay
nı soydan, aynı dinden, aynı tarihten toplulukların bağlı bulundukları devletlerin 
birbirlerine açık savaş ilanı halinde ne yapmışlardır? 

Konunun aydınlatılmasında en önemli soru budur? 

Birinci Dünya Savaşı boyunca büyük devletlerin müdahalesiyle şiddetli bir 
krize dönüşmesi kaçınılmaz olan Türk-Ermeni ihtilafı, önce bir ayaklanma ve böl
gesel iç-savaş şeklinde ardından da açık savaşa dönüşmüş ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında imzalanan 1921 tarihli 
Gümrü Antlaşmasıyla kesin bir çözüme kavuşturulmuştur. 

Savaş başlarken, Türk ve Ermeni toplumları arasında güven ortamının kopma 
noktasına gelmesinde en önemli faktör, kanımca, 1915 Martında, İngiltere'nin Rus
ya'nın İstanbul üzerindeki talebini kabulü ve bunun yol açtığı gelişmelerdir. İstan
bul ve Boğazlar'ın kontrolü konusunda Rusya ile anlaşmaya vardıktan sonra İngiliz
ler rahat bir nefes almış ve ABD Başkanı Wilson, "Her işi daima büyük İngiliz 
çıkarlarına uygun surette çözen bir İngiliz Tanrısı vardır," diye konuşmuştur. 1 

Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar; 

1915 yılında Türkiye'nin girdiği bu harbin, en mühim hadisesi hiç kuşkusuz 
Çanakkale muharebeleridir. 

Acaba, Çanakkale muharebeleri neden cereyan etmiştir? 

Bu sorunun yanıtı bir Fransız Albay tarafından şu şekilde verilmiştir: 

"Türkiye'nin merkezi imparatorluklar ile birlikte harbe girmesi, İtilaf devlet
leriyle Rusya arasındaki nakliyatı güçleştirmiş ve sevkıyatın kuzeydeki buzlu 
denizler vasıtasıyla yapılmasına mecburiyet hasıl etmiştir. Bu vaziyetİn düzelmesi 

* Özgeçmışi s. 192 
1 N. Brian-Chaninov, Rusya Tarihi, (çev. Galip Kemali Söylemezoğlu), (İstanbul, Kanaat K., 1939), ss. 446-447. 
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için Boğazların açılması imkanlarını bulmak lazım gelmektedir. Tereddütlü bir 
vaziyette gözüken Türkiye'nin, İstanbul işgal edilirse, derhal barış yapacağı umul
muştur. Diğer yanda bu cephede kazanılacak bir başannın, henüz ne yapacaklarına 
karar vermemiş olan Balkan devletleri üzerinde de etkili olması büyük olasılıktır. 2 

İngiliz Başbakanı Lloyd George ise, ı7 Aralık ı9ı7'de Avam Karnarasında şun
ları söylemektedir: 

"Bize diyorlar ki, Türkiye ile tamamıyla Türk olmayan topraklan kendisinden 
almak suretiyle niçin sulh yapmıyorsunuz? İyi, fakat İstanbul ve Boğazlar ne ola
cak? Bu kapılar açık olsaydı, harp ve ticaret gemilerimiz buradan serbestçe geçebil
seydi dünya harbi iki sene kısalmış olacaktı. Bu kapılar bir ihanet neticesi olarak 
kapatılmıştır. Bu sebeple biz artık bunların muhafızına itimat edemeyiz. "3 

Bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca toparlarsam; Rusya, Doğu 
Anadolu'ya yapacağı saldırıyı kolaylaştırmak için İngilizlerden, Osmanlıları oyala
masını istemiştir. İngilizler bu istek üzerine Churchill'in önerisiyle "hedef İstanbul 
olmak üzere Çanakkale yanmadasını bombardımanla ele geçirmek" amacıyla bir 
deniz harekatı düzenlemişlerdir. İngiliz planına göre; Boğazlar'ın ele geçirilmesiyle 
Türkler savaş dışı bırakılacak, Almanların Doğu'ya yayılması önlenecek ve İngil
tere'nin Mezopotamya'da tasarladığı askeri kampanyalar kolaylaşacak, Mısır'daki 
durumları güvenceye alınacak ve Karadeniz'den Rusya'ya yardım gönderebilecektir. 4 

Bunun için yapılan gizli antlaşmalara gelince; Türkiye'ye yönelik gizli paylaş
ma faaliyetleri, İngiltere Başbakanı Lloyd George ve onun Dışişleri Bakanı Lord 
Balfour'un oluşturduğu çizgide yürütülmüştür. Müttefikler arasında yapılan dört 
gizli antlaşmadan birincisi, ıs Mart 19ı5'te, İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından 
imzalanmıştır. Buna göre, Rusya, İstanbul ve Karadeniz Bağazı'nın her iki kıyısı, 
Marmara Denizi ve Çanakkale Bağazı'nın Avrupa kıyısını alacak, fakat, İstanbul 
Müttefik ticaret gemileri için serbest liman olacaktır. İkincisi, 26 Nisan ı915'te yine 
İngiltere, Fransa, Rusya ile İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İtalyan
ların savaşa girmek için ileri sürdükleri koşullar ve savaşın sonunda Asya Tür
kiyesi'nin bölüşülmesinde bu ülkeye verilecek pay belirlenmiştir. ı6 Mayıs ı9ı6'da 
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması, Osmanlı 
devletinin özellikle Arap vilayetleri ile ilgilidir. İngiltere ve Fransa'nın denetim böl
gelerinde bir veya birden fazla Arap devletinin kurulması planlanmıştır. ı 7 Nisan 
ı9ı 7 tarihli St. Jean de Maurienne Antiaşması ile de İtalya'ya savaştan sonra İzmir 
dahil olmak üzere, Batı Anadolu'nun işgali umudu verilmiştir. "İşte bu dört gizli 
antlaşmanın iskeleti üzerine ı 920 yılında Sevr Antiaşması inşa edilmiştir. "5 

2 Kolanel Lamouche, Tlirkıye Tarihı, (Çev. Galıp Kemali Soylemezoğlu), (Istanbul, Kanaat K., 1943), 2. Cılt, 
ss. 465-466. 
3 Aktaran: Galip Kemali Soylemezoğlu, Yok Edılmek Istenen Mıllet, (Istanbul, Selek Y., 1957), s. 19 

• M Gilbert, Wınston S Churchill (1914-1916), III, (London, 1971), ss. 219-223. 
5 Arnold Toynbee, Ti.ırkıye ve Avrupa, (çev. Kasım Yargıcı-Mehmet Alı Yalman), (Istanbul, Orgun Y., 2002), 
ss. 65-66. 
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Savaşın sonunda İngiltere'deki birçok kişi, İngiliz İmparatorluğu'nca kontrol 
edilen bölgesel bir sistemin başarıyla kurulabileceğini düşünmüştür. Bu bölgesel 
sistem, Batı Anadolu'ya yayılarak genişleyen bir Yunan devleti, Doğu Anadolu'da 
özerk bir Kürt devleti ve Kafkaslar'da Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan bağım
sız devletlerinden oluşacaktır. Moskova'daki yeni Rus Hükümeti bu aşamada önem
li bir faktör olarak görülmemektedir. Bu büyük plana göre Türkiye'den de herhangi 
bir ciddi direniş beklenmemektedir. Fakat, 1923'e gelindiğinde, beş yıl önce üretilen 
bu senaryonun bölgede hayata geçirilme çabası başarısızlıkla sonuçlanmış bulun
maktadır. Yunan seferi tümüyle yenilgiye uğramış, Anadolu ve Doğu Trakya'da 
bağımsız bir Türk devleti kurulmuştur. Transkafkasya bağımsız devletleri Bolşevik
lerce ele geçirilmiş tir. 6 

Sayın Başkan ve Değerli Katılımcılar; 

Şimdi asıl konumu anlatacağım: 

Çanakkale muharebeleri sırasında Anadolu'da neler oluyordu? 

Londra'daki İngiliz Arşivi'ndeki diplomatik kayıtlar arasında 1914 Kasım ayın
dan itibaren Türkiye'nin Kuzeydoğusunda ve Güneyinde silahlı Ermeni çetelerin 
Türkiye'ye karşı Müttefikler tarafında savaşa katılmak için hazırlıklara başladık
larını kanıtlayan yazışmalara rastlanmaktadır. 

İngiltere'nin eski Ruster-Don Konsolos Yardımcısı Francis Blyth Kinby tarafın
dan 6 Kasım 1914 tarihinde Dışişleri Bakanı'na gönderilen bilgi notunda; David 
Tehermoff adlı Ermeni ile kısa süre önce yapılan bir görüşmede şu anda 60 bin 
(60,000) gönüllü Ermeninin Kafkasya cephesinde Ruslada birlikte Türkiye'ye kar
şı savaş için hazır oldukları, bu gönüllülerin Rus Hükümeti tarafından silahiandırıl
dığı kaydedilmektedir.7 

Adana, Mersin ve İskenderun'a çıkarma yapılması durumunda Ermeni gönül
lülerinin kullanılması ile ilgili olarak 12 Kasım 1914 günü Kahire'deki İngiliz tem
silcisi (M. Cheetham) Londra'daki Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e şu bilgileri 
göndermiştir: 

"( ... ) Bogos Nubar Paşa, Türkiye ile reformlar konusunda anlaşmak için pek 
umudu kalmayan Kilikya Ermenilerinin Adana, Mersin ve İskenderun'a yapılacak 
bir çıkartınada Müttefiklerin safında gönüllü olarak yer alabileceklerini; bölgenin 
dağlık kısımlanndaki Ermenilerin de silah ve cephane ile donatılırlarsa Türkiye'ye 
karşı isyan edebileceklerini bildirmiştir." 

"Mısır Ermenileri, bu erkeklerin bir kısmını donatabilecektir; Bogos, bizim iz
nimiz olmaksızın böyle bir harekete cesaret verilmeyeceğini anlamıştır. "8 

6 Btilent Gökay, Bolşevizm ile Emperyalizm Arasında Türkiye 1918-1923, (İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Y., 1997), 
(çev. Serınet Yalçın), s. 203. 
7 UK ARCHIVES FO 37112116, Konsolos H. E. Satow'dan İstanbul'daki BUyükelçi Sir L. Malet'e, 14 Ocak 1914, 
Trabzon. 
8 UK ARCHIVES FO 37112146, No. 70404; Chcethem'den Sir Edward Grey'e, 12 Kasım 1914, Kahire. 
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ABD'ndeki İngiltere Büyükelçisi tarafından İngiliz Dışişlerine 24 Nisan 1915 
tarihinde gönderilen şifre telgrafta; Rus Büyükelçisi İngiliz Büyükelçisine bin Er
meni gönüllünün Kilikya'daki operasyonlarda görev almak üzere Kanada üzerinden 
cepheye gitmek istediklerini ve üniformalaoyla ulaşım ücretlerini de bu Er
menilerin kendilerinin karşılayacaklarını haber vermiştir. 9 

Rusya'nın Londra Büyükelçisi 24 Şubat 1915 günü İngiltere Dışişlerine verdiği 
memorandumda; Zeytunlu bir Ermeni'nin Kafkasya'da Kont Worontzoff-Dachkoff 
ile temas kurduğu, Türk ordularının ulaşım hatlarına baskın yapmak üzere on beş 
bin (15.000) kişilik bir kuvvet topladıkları, ancak silah ve cephanelerinin yeterli ol
madığı, İngiliz ve Fransızlar tarafından İskenderun limanı üzerinden bunun yapıla
bileceği ve İngiltere'nin bu konudaki görüşü sorulmuştur. 10 

1 Mart 1915 tarihinde de İngiliz Kara Ordusu Konseyi'ne Dışişleri Bakanlığın
dan gönderilen "acele" yazıda da; Rus Elçisinin kendilerine ulaşan istek tekrarlan
mış, İngiltere ve Fransa'dan Ermenilerin Türkiye'deki ayaklanmasında kullanılmak 
üzere İskenderun'a silah ve cephane istediği bildirilıniştir. 11 

Çanakkale Seferi ile eşzamanlı olarak İngiliz genelkurmayı ve dışişlerinin Rus
ların isteğine verdikleri yanıt (o tarih için) olumlu olmamıştır. 12 

25 Temmuz 1915 tarihli ve bir İngiliz raporunda Hınçakların Zeytun'da bir ayak
lanma organize ettikleri 13 ve hemen ardından 27 Temmuz 1915 tarihli İngiliz raporun
da da Ermeni Milli Savunma Komitesi tarafından Ermeni gönüllülerin savaşa katıl
mak üzere İngilizlerin yardımıyla Kilikya'da karaya çıkmalarını istedikleri yazılmış
tır. Bu gönüllüler, Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerden toplanmışlardır. 14 

Albay Mark Sykes, Osmanlı uyruğu Ermenilerin isyan hareketlerinin nasıl plan
landığılll 3 Ağustos 1915 tarihinde Kahire'deki İngiliz Kuvvetleri Komutanı Sir 
John Maxwell'e gönderdiği bir raporunda -hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın- şöy

le anlatmıştır: 

"Talimatlarınızın gereği olarak, Bogos Paşa'nın sekreteri Malezian ve Hınçak 
liderlerinden Damadian'la dün görüş tüm." 

"Kıbrıs'ta yaklaşık beş bin (5.000) Ermeni toplanacak ve Kuzey Suriye sahiline 
bir baskın için Müttefiklerin nezaretinde silahlandırılacak ve hazır bulundurulacak-

9 UK ARCHIVES FO 371/2485, No. 49516; Washington'dan Sir C. Spring Rice'tan Londra'ya, 24 Nisan 1915 
tarihli şifre telgraf. 
10 UK ARCHIVES FO 371/2484, No. 22083; Rus BUyükelçisinden İngiliz Dışişlerine 15 Şubat 1915 tarihli 
memorandum. 
11 UK ARCHIVES FO 371/2484, No. 22083; Rus Btiytikelçisinden İngiliz Dışişlerine 15 Şubat 1915 tarihli 
memorandum. 
12 UK ARCHIVES FO 371/2484 ve ı Mart ı9ı5; No. 25073 ve ı Mart 19ı5;, No. 25073/ıS ve 6 Mart t9ı5; No. 
28172 ve 10 Mart 1915 ve No. 27ı67115 ve 5 Mart 1915 tarihli yazışmalar. 
13 UK ARCHIVES FO 371/2485, No. 101144; Findlay'den şifre telgraf, 25 Temmuz 1915 tarih ve No: 772. 
14 UK ARCHIVES FO 37112485, No. 106769; Mısır'daki (Ramleh) İngiliz Karargahından Londra'ya Dışişleri 
Bakanına, 27 Temmuz 1915 tarih ve No: 77. 
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tır. Bu kuvvet, Bulgar ve Türk ordularında hizmet etmiş bin beş yliz (1.500) kadar 
kişi ile; Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi olarak bulunan ve askeri deneyimi 
yetersiz kişilerden oluşacaktır." 

"Suedieh'e kadar uzanacak olan harekat için sekiz yüz (800) kişi kullanılacak ve 
bu alanın yirmi (20) mil kadar çevresinde isyan çıkanlacaktır. Geriye kalan kuvvet
ler 50-60 kişilik küçük birlikler halinde Ayas ve Payas arasındaki noktalara çıkar
tılacak; Zeytun veElbistan istikametinde daha Kuzey'de Makedonya hatlarındaki 
komiteeBer gibi görevlendirilecektir. (. .. )" 15 

Ingiliz Orduları Mısır Kuvvetleri Kumandanı General Maxwell, 4 Aralık 1914 
tarihli bir telgrafında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

"İskenderun körfezine bir çıkarma yapacak olursak, eminim ki, İskenderun 
havalİsindeki Ermeniler derhal bize katılacaklardır. Ermeniler iyi dövüşürler; yalnız 
onlara silah ve cephane vermek lazımdır." 16 

4 Aralık 1914 tarihinde Başkumandanlık emriyle İstanbul'dan hareket eden 
Cemal Paşa'nın kumandanlığında Kanal Seferi için oluşturulan Dördüncü ordunun 
amacı, Ingilizleri Mısır'da meşgul etmek, Batı Cephesine sevk etmekte oldukları Hint
li kıtalarını Mısır'da alıkoymaya mecbur etmek ve Çanakkale'ye bir çıkarma kuvveti 
göndermelerine engel olmak ve bu arada Suriye'nin asayişini temin etmektir. 17 

Orgeneral Ali Fuad Erden'in sözleriyle, 1915 yılı başında Türklerin salıra top
çusu ve ağır topçu ve köprücü treni ile yirmi bin kişilik bir kuvvetle Tih Salırasını 
geçerek Büylik Britanya İmparatorluğunun "şah damarı" olan Süveyş Kanalını zor
lamaktadır. 18 

1914 Aralık ayında düşman savaş gemileri Mersin'den Gazze'ye ve Ariş'e kadar 
Suriye ve Filistin salıilindeki telgraf hatlarını ve şose ve şimendifer köprülerini, is
keleleri, istasyonları, avcı siperlerini, yollar üzerindeki ahaliye ait nakil vasıtalarını 
top ve makineli Uıfek ateşine tutmuşlardır. 14 Aralık 1914 günü, Askold kruvazörü 
Ariş'in hemen doğusundaki bir köye birkaç mermi atmış ve dört yaşında bir kız 
çocuğunu şehit ve bir deveyi telef etmiştir. 28 Aralık'ta, Doris kruvazörü, ısken
derun sahiline yaklaşmış ve yakın köyleri top ve makinalı tüfek ateşine almıştır. 
Ahaliden bir kadın, iki kız çocuğu ve bir erkeği şehit etmiş; erkek ve kadın beş köy
lüyü yaralamış tır. 19 

Cemal Paşa, 12 Ocak 1915 tarihinde Kolordu Kumandanına şu emri vermiştir: 

"İngiliz Kruvazörünün bombardıman ettiği köyde veya civarında, mevzide, 
yürüyüş veya İkarnet halinde asker var mıydı? Veya tahkimat var mıydı? Esaslı 

"UK ARCHIVES FO 371/2485, No 115866, Albay Mark Sykes'ten Sır John Maxwell'e mektup, 3 Ağustos 1915, 
Kahıre 

16 Alı Fuad Erden, Bırıncı Cıhan Harbınde Sunye Hatıralan, (Istanbul, Halk M, 1954), s 115 
17 Alı Fuad Erden, Bınncı Cıhan Harbınde Surıye Hatıraları, ss 12·13 
18 Alı Fuad Erden, Bınncı Cıhan Harbınde Sunye Hatıraları, s 5 
19 Alı Fuad Erden, Bırıncı Cı han Harbın de Suny e Hatıralan, s 15 
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surette tahkik ediniz. Bu tahkikat neticesinde, eğer İngilizlerin, müdafaasız köyleri, 
sebepsiz olarak bombardıman etmiş olduklarına kanaat getirecek olursanız şu emri 
i cra edeceksiniz:" 

"'Bu köyde kaç insan şehit olmuşsa, Halep veya Şam'da tutuklu bulunan İngiliz 
tebaasından o kadar İngiliz rastgele ayrılarak muhafaza-i kaviyye, bombardıman, 
bombardıman edilmiş olan köye sevk edilecek ve orada, masum insanları öldüren 
İngiliz merrnilerinin düştüğü noktada kurşuna dizilecektir. Herhalde bunlar erkek
ler arasından seçilmelidir.' " 

Cemal Paşa, aynı zamanda mahalli hükümet yetkilileri vasıtasıyla Kruvazör 
Kumandanına da; "Gayri askeri hedeflerin bombardıman neticesi olarak telef ola
cak her Türk'e karşılık Suriye'deki İngiliz tebaasından bir kişinin idam edileceğini" 
tebliğ etmiştir. 

İngiliz Kruvazörü Kumandanı bu tebligata şu karşılığı vermiştir: 

Türkiye'de bir miktar İngiliz tebaası bulunduğundan dolayı İngiltere'nin harp 
harekatından vazgeçmeyeceği, Cemal Paşa tehdidini icra edecek olursa, harpten 
sonra sulh antlaşmasına özel bir madde konularak Cemal Paşa'nın Büyük Britanya 
mahkemelerinde cezalandırılmak üzere İngiltere Hükümetine teslim edilecektir." 

İstanbul'daki ABD Büyükelçisi, Doris kruvazörünün İskenderun ve Payas'ta 
yaptığı işler üzerine Şam bölgesinde bulunan İngiliz tebaasının tevfik olunduğunu 
ve İskenderun veyahut müstahkem olmayan bir liman bombardıman edilecek olur
sa bunların idamla tehdit edildiğini İngiltere Hariciye Nezaretine bildirmiştir. 
Bunun üzerine, İngiltere Hariciye Nezareti, Kahire'deki İngiliz ve Fransız Yüksek 
Komiserlerine şu tebliği göndermiştir: 

"İngiltere Hükümeti, İngiliz ve Fransız tebaasından Türkiye'deki bulunan sivil
lerin hiçbir tehdide ve tehlikeye maruz kalmamalarını kesinlikle arzu etmemekle 
beraber ne Türkiye'nin tehditlerinden yılmış görünmek, ne de hakiki lüzum tahak
kuk etmedikçe sahilde taarruzi harekatta bulunmak fikrinde değildir." 

İngiliz kurmaylarının değerlendirmeleri şöyle devam etmektedir: 

"Suriye sahilinde harekat İcra etmek iki bakımdan lüzumlu görülmektedir: 
Güney Suriye'de Türklerin büyük faaliyet göstermekte olduklarını haber alınmak
tadır. ( ... ) Bununla beraber Türklerde Kanala doğru ileri harekat belirtileri yoktur. 
Binaenaleyh Suriye sahillerinde şiddetli harekat icra ederek İngiliz ve Fransız sivil 
tebaasımn hayatlarını tehlikeye koymak için acil sebep olmadığından şimdilik 
Suriye salıilindeki deniz harekatının abluka mahiyetinde kalması uygun bulunmuş 
ve harekata bir müddet için son verilmiştir." 

"Fakat, yeni yılın ilk günlerinde şartlar değişmiştir. Mısır'da toplanan bilgiler, 
Kanal'a karşı gerçekleştirilecek taarruz için acele hazırlıklarda bulunulduğunda şüp
he bırakmamıştır. Görünürdeki sessizliğin, yiyecek ve su depolarını çok ileri mev
kilerde hazırlamak gayretinden ileri geldiği ve bu işin de harekatın pek yakında baş
lamasına müsait olacak derecede ileriediği anlaşılmıştır. İstila ordusu, katılan Arap
larla beraber yirmi bin kişidir. Bundan dolayı Suriye kıyı şeridinin usulü dairesinde 
tekrar tahribine teşebbüs edilmiştir." 
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İngilizler, 1915 yılı Ocak ayında, Suriye salıilindeki şimendifer ve şose köp
rülerini ve telgraf hatlarını tahrip etmeye devam etmişlerdir. Fakat, köylere ve 
ahali ye ateş etmemeyi öğrenmişlerdir. 20 

Sekizinci Kolordu Kuvvei Seferiyesinin başında Dördüncü Ordu Kumandanı ve 
Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın Kanal harekatı 26 Ocak 1915 günü başlamış ve Or
du karargahı 112 Şubat 1915 günü Süveyş Kanalı kıyısına ulaşmış ve 4/5 Şubat 
1915 gecesi de "su ve iaşe şartlarından dolayı" geri çekilme kararı alınmıştır.21 

Kanal seferindeki Türk kayıpları, 18 subay ve 156 er şehit; 18 subay ve 399 er 
yaralı, 16 subay ve 803 er kayıp olmak üzere toplam 52 subay ve 1.358 erdir. İn
gilizlerin kayıplan ise, ölü ve yaralı olarak 12 subay ve 150 erdir.22 

Dördüncü ordu bölgesinde Cemal Paşa'nın yanında görevli Ali Fuad Erden'in 
aktardığı çok önemli bir gerçek vardır: 

"3 Şubat 1915 günü, Adana sahiline çıkmaya teşebbüs eden altmış kadar düş
man askerine, Türk askerleri tarafından ateş edildiği sırada, Türk birliğinde görevli 
iki Ermeni asker, avcı sİperierinden çıkarak düşmana doğru koşmuş ve teslim ol
muşlardır. Bu olay üzerine Ordu Kumandanlığı, birliklerdeki tekmil Ermeni erierin 
geri hizmetlere aktanlmasını emretmiş tir. 23 

Ali Fuad Erden'in aktardığı şekilde; düşman gemileri, harbin ilk aylarında gece
leyin kıyıya birlikler çıkararak telgraf hatlarını, şimendifer köprülerini ve istasyon
ları tahrip etmeye teşebbüs etmişlerdir. Bir defasında İskenderun körfezi sahiline 
çıkan bir müfreze, Kazım Karabekir kumandasında Irak'a gitmekte olan tümenin 
kıtalarma rastlamıştır. Kazım Karabekir'in birlikleri düşman müfrezesine derhal 
taarruz etmişler ve düşman çok zayiat vermiştir. Bu olaydan sonra İngilizler Türk 
sahillerine bir daha asker çıkartmaya teşebbüs edememişlerdir. 24 

Sonraki yıllarda Ermeni dİasporası tarafından üzerine film yapılan, kitap 
yazılan Musa Dağı olayını bu arada kısaca anlatmak gerekir: 

Antakya kazasından sürgün edilecek Ermenilerin Süveyde'nin kuzeyindeki 
Musa Dağı'nda toplanarak mukavemete karar vermişlerdir. İçlerinde birkaç kişi 
sahilde bulunan düşman gemilerine gitmiştir. Bunların durumu iletmesi üzerine 
Victor Hugo, IV. Henry, Saint-Louis kruvazörleriyle diğer üç harp gemisi toplan
mışlar ve 29 Ağustos günü askeri ordugahı bombardıman etmişlerdir. Askeri birlik
ler, 30 ağustos gece yarısı asilerin bulundukları Damlacık mevkiine hareket etmiş
ler, fakat, kimseyi bulamamışlardır. Asiler gayet yüksek ve kısmen kayalık dağlar
dan sahile giden bir patikadan geceleyin inmişler ve bombardıman esnasında 
gemilere iltica etmişlerdir.25 

ıo Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, ss. ı5-18. 
2

' Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, ss. 29-32 ; 46 ve 50. 
22 Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, s. 46. 
23 Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, s. 115. 

2A Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, ss. 127-128. 
25 Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, s. 128. 
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Bu şekilde düşman birliklerine ve savaş kruvazörlerine iltica eden Ermeni top
lulukların daha sonraki serüvenleri ile ilgili olarak çok önemli bir bilgiyi burada siz
lerle paylaşmak isterim: 

Savaş yıllarında Türkiye'den kaçarak çeşitli yollardan Port Said'e toplanan Er
menilerin yerleştirildikleri kamplarda daha çok kadın ve çocukların bulunmasının 
(veya erkeklerin bulunmayışının) nedeni yıllar sonra bu kamplardan sorumlu bir 
Amerikalı tarafından yazılan mektupta satırlar arasında "önemsiz bir ayrıntı" olarak 
yer almıştır. 

Bu mektup, 7 Ocak 1930 tarihinde Ortadoğu'daki Ermeni mülteciler için gayret 
gösteren ABD'li tanınmış hayırsever Marshall N. Fox tarafından, İsviçre'deki Mül
teciler Yüksek Komiseri Dr. Nansen'e gönderilmiştir. O sırada, Yunanistan'daki Er
meni mültecilerin başka bir ülkeye nakledilmesi konusu tartışılmaktadır. Yunanis
tan makamları, Ermeni mültecileri daha fazla topraklarında istemediklerini ve baş
ka bir yere nakledilmelerini Milletler Cemiyeti yetkililerine ve uluslararası yardım 
kuruluşlarına açıkça bildirmişlerdir. İlk anda bu mültecilerin hangi ülke veya ül
kelere nakledilebilecekleri sorunu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir dolu başka sorunlar 
bulunmaktadır: Hangi ulaşım vasıtalarıyla ve hangi para ile nakledileceklerdir? 
Bunun finansmanı nereden karşılanacaktır? Yunanistan'da olduğu gibi, mültecilerin 
yerli ahaliyle sorunlar yaşamaması için ne gibi koşullar gerekmektedir? Amerikalı 
hayırsever, Ermeni mülteciler için yıllarını harcamıştır, hayli deneyimlidir; bu 
bakımdan bazı gözlemleri vardır. Marshall N. Fox, bu gözlemlerini ve deneyim
lerinden kaynaklanan önerilerini Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiseri ve 
kendisi gibi yaşamının en verimli yıllarını Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 
aniden ortaya çıkan savaş esirleri ve mülteci sorunlarına adayan tanınmış Norveçli 
bilgin Dr. Nansen'e iletmiştir. 

Marshall N. Fox'a göre; Kıbrıs, Güney Amerika ülkeleri ve Avustralya alternatif 
yerleşim bölgeleri düşünülebilir. Kendisi özellikle Avustralya'yı uygun bulmaktadır. 

Orijinali, Cenevre'deki Milletler Cemiyeti Arşivi'nde bulunan mektupta kamp
larda 1915-1918 yıllarında yalnızca kadın ve çocukların bulunmasının nedeni hak
kındaki dramatik gerçek şöyle itiraf edilmiştir: 

"1916-1918 arasında Port Said civarında Ermeni model kampları üzerinde 
çalışırken yüzlerce Avustralyalı subay ve askerin mülteci kamplarındaki kadın ve 
çocukları ziyaret ettiklerini, bu ziyaretierin Avustralyalılarla mülteciler arasında bir 
sıcaklık oluşturduğunu (erkeklerinin Legion d'Orient'de silah altında bulunduk
larını) bu nedenle yeni yerleşim için Avustralya'nın tercih edilmesi uygundur. "26 

İşin özü budur. 

Çanakkale, Gelibolu kıyıları bombardıman olurken, Doğu Akdeniz'de de düş
man gemileri, harbin ilk aylarında geceleyin kıyıya birlikler çıkararak telgraf hat
larını, şimendifer köprülerini ve istasyonları tahrip etmeye teşebbüs etmişlerdir. Bir 

26 LON ARCHIVES, C1586/20C/17729/17136. 
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defasında ıskenderun körfezi sahiline çıkan bir müfreze, Kazım Karabekir kuman
dasında Irak'a gitmekte olan tümenin kıtalanna rastlamıştır. Kazım Karabekir'in bir
likleri düşman müfrezesine derhal taarruz etmişler ve düşman çok zayiat vermiştir. 
Bu olaydan sonra İngilizler Türk sahillerine bir daha asker çıkartmaya teşebbüs 
edememişlerdir. 27 

Konumuz açısından, 1915 Mart ayında Maraş'ın Zeytun bölgesinde baş gös
teren isyanın iyi irdelenmesi gerekmektedir. 

Mısır'daki İngiliz Askeri Ofisi tarafından düzenli olarak yayınlanan 2 Mayıs 
1915 tarihli askeri istihbarat bülteninde; Anadolu'da Ermeni ayaklanmasının baş
ladığı, Bitlis vilayetinde Hükümet güçleriyle direnişçilerin karşı karşıya geldikleri, 
Ermeni militanların köylere saldırılarda bulundukları ve bazı jandarmaları öldür
dükleri, Bitlis'teki yerel birliklerin ve jandarmanın yardıma geldikleri fakat 60 
kayıp verdikleri, direnişçilere yeni katılımların olduğu, aynı zamanda Zeytun'da da 
direniş başlatıldığı, İstanbul'daki Alman Elçiliğine gelen haberlere göre, Hükümet 
güçlerinin Zeytun'da büyük kayıplar verdikleri, Cemal Paşa'nın daha büyük kuvvet
le Zeytun'a gideceği söylentisinin yayıldığı bir Ermeni kaynaktan aktanlmaktadır. 28 

Yine Ali Fuad Erden'in tanıklığına başvuruyoruz: 

"30 Mart 19 15'de Ordu Kumandanı çatışmalarda Türk ahalinin hiçbir ve sil e ile 
işe kanşmasına ve herhangi bir ifratın vukuuna meydan verilmemesine, muti Er
meni ahalinin siyanet ve incinmemelerinin temin edilmesini emir ve tamim etti ve 
bir beyanname neşretti:" 

" 'Ahali mutmain olsun. Ahali, askere yardım için bile işlere müdahale edemez. 
Müslüman ahaliden Ermenilere ilişeniere eşkıya muamelesi yapılacaktır.' "29 

Zeytun'da isyan bastırılmıştır. Ermeni isyancılardan 37 ölü ve çok sayıda 
yaralı; asker ve jandarmadan 9 şehit ve 36 yaralı olmuştur. Ermenilerden kaçanlar 
dönmüş; Maraş ve öteki yerlerde bu tutumun tesiri görülmüş; bir günde 300 kaçak 
teslim olmuştur. 10 

Mısır'daki İngiliz Askeri Ofisi'ne Suriye Kıyısındaki Fransız Amiralinden gelen 
bilgiye göre de; 28 Nisan 1915 tarihine kadar Zeytun'daki ayaklanma bir aydır sür
mektedir ve toplam 300 jandarma öldürülmüştür. Buna karşılık 58 Ermeni hapsedil
mek üzere Antioch'a gönderilmiştir ve Ermeni ayaklanması devam etmektedir.31 

Cemal Paşa, 8 Nisan 1915 tarihinde Dahiliye Nezaretine şöyle yazmıştır: 

"Asiler tenkil edildi. Zeytun'daki Ermenilerin üçte ikisini, Müslüman'ı çok ve 
ovalık yerlere nakledelim ve oralarda tarlalar verelim." 

27 Alı Fuad Erden, Bınncı Cıhan Harbınde Surıye Hatıralan, ss 127-128 
28 UK ARCHIVES, WO 157/69119; Ingılız Karargahı Asken Istıhbarat BUltenı, 2 Mayıs 1915, Kahıre 

-
29 Alı Fuad Erden, Bırıncı Cıhan Harbınde Sunye Hatıralan, s 116. 

:ıo Alı Fuad Erden, Bırıncı Cıhan Harbınde Sunye Hatıralan, s 116 
31 UK ARCHIVES, WO 157/691/8; Ingılız Karargahı Asken İstıhbarat Bultenı, 28 Nısan 1915, Kahıre. 
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Ali Fuad Erden'in yazdığına göre; ilk Ermeni kafilesi Konya'ya sevk edilmiştir. 
Fakat, Dahiliye Nezareti, Ermeniterin Konya'ya sevk ve orada toplu olmalarını uy
gun bulmamıştır. İskenderun, Dörtyol, Adana, Haçin, Zeytun, Sis gibi yerlerden 
çıkanlmasına lüzum görülenierin Halep güneydoğusuyla Zor ve Urfa taraflarına 
gönderilmesini bildirmiştir. 32 

23 Nisan 1915 tarihinde Başkumandanlık Vekaleti, Van'da, Sivas'da çeteler 
görüldüğünü, tedip edilmekte olduklarını ve alarmda bulunulmasını, 25 Nisan ı9ı5 
tarihinde de, Hınçak, Taşnak ve Dempali komitelerinin başlıca şahsiyetlerinin tev
kif ve etkisiz olacakları yerlere sürgün olarak gönderilmelerini ve gereken yerlerde 
silahların toplanmasını emretmiştir. 30 Nisan 1915 günü, Dördüncü ordu bölgesinin 
kuzey havalisinde şüphe olunan yerlerde silah ve patlayıcı maddeler aramalarına 
başlanmış; bir çok silah, cephane, bomba ve evrak ele geçirilmiştir. 

Ceyhan demiryolu köprüsünün yakınında Ceyhan'da bir evde 50 kilo dinarnit 
bulunmuştur. 33 

Aynı şekilde, Urfa'daki gelişmelerin de mercek altına alınması gerekmektedir: 

Urfa'da sağlam binalara yerleşen isyancıların Müslüman ahaliye ateş açtıkları, 
jandarma ve ahaliden şehit ve yaralılar olduğu, jandarma kuvvetinin eşkıyayı tenkil 
ve inzibatı temin etmeye kafi olmadığı Urfa mutasamflığından bildirilince bir 
piyade taburu ile bir dağ topçu taburunun şimendiferle Urfa'ya sevk edilmesi Dör
düncü Ordu Kumandanlığından emredilmiştir. İsyancılar, harp halinde bulunan dev
letin bu sırada Urfa'ya büyük bir kuvvet gönderemeyeceğini, mahalli kuvvetiere 
karşı, Rus ordusu Diyarbakır-Siverek üzerinden Urfa'ya yetişineeye kadar 
direnebileceklerini hesap ettiklerinden 7-8 aylık bir malzeme yığınağı yapmışlardır. 
Yakalanan eşkıyanın söylediklerine göre; Ermeniler, Rus ordusunun yaklaşmasını 
beklerken, Hükümet tarafından silah aranmasına başlanması, Komite yetkililerin
den bazılarının tutuklanması ve sürgü ne gönderilmesi ve 31 O doğumluların askere 
alınmalan üzerine zamanından evvel harekete geçmişlerdir. 34 

isyancıların en fazla silah ve bomba attıkları yerler, büyük Protestan Kilisesi ile 
Amerikan Yetimhanesi olmuştur. Protestan Kilisesine Hükümet, Doğu illerinden 
gelen muhacirlerin hastalarını yerleştirmiştir. Onun için ilk günler oraya top atışı 
yapılamamıştır. Obüs topları, duvarlan bir metre kalınlığında olan kilisenin en kalın 
köşesini yıkınca, Kilisenin üstünde "Ateş dursun! Muhabere var!" yazılı bezler yük
selmiştir. Bu esnada bir hücum kolu, Kilisenin avlusuna yanaşmıştır. Kadın ve 
çocuklar teslim diye bağırmışlar, asker durmuş, toplar susmuştur. O gün akşama 
kadar 600 kadın ve çocuk teslim olmuştur. Ertesi sabah isyancılar yeniden ateşe 
başlamışlardır. Kilise, yetimhane ve diğer binalar ı 5 Ekim ı 9 ı 5 günü süngü 
hücumuyla işgal edilmiştir. Sonuç olarak asker, jandarma ve ahaliden 20 şehit ve 50 
yaralı olmuştur. Sağ olarak yakalanan isyancılar, harp divanına, kadın, ihtiyar ve 

12 Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, s. 116. 
33 Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, s. 116. 
34 Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, ss. 117-118. 
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hastalar incinmeyerek, hastalar askerlerin arkasında, çocuklar kucaklarında taşın
mak suretiyle hükümet binasına sevk edilmiştir. "Asilerin kuyulara attıkları ve yak
tıklan silah ve bombalardan başka elde edilen silah, bomba ve vesikalar, isyanın 
uzun zamandan beri hazırlanmış olduğunun kesin delilleridir. Silahlar ve bombalar 
İngiliz mamulleri dir. "35 

Çanakkale muharebeleri boyunca Güney cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, 
Kuzey ve Doğu Anadolu'da neler olmaktadır? 

30 Kasım 1914 tarihli Tiflis'teki Ermeni Milli Bürosu'ndan yayınlanan bildiride; 
dünyanın dört yanından Ermenilerin Rus ordusu saflarına katıldığı, Rus bayrağının 
Çanakkale ve İstanbul boğazlarında dalgalanacağı, Hıristiyan inançlarından dolayı 
acı çekmiş olan Türkiye'nin Ermeni halkının Rus koruması altında yeni ve özgür bir 
yaşama kavuşacağı vurgulanmaktadır.36 

4 Mart 1915 tarihli ve İngiltere'nin Petrograd Büyükelçiliğinden Londra'ya gön
derilen Rus memorandumuna göre; Rusya, İstanbul şehrinin, Boğaçizi'nin Batı 
yakasının, hatta Midye-Enez hattına kadar Güney Trakya'nın gelecekte Rus İm
paratorluğu içine katılmadığı bir çözümün yetersiz ve tehlikeli olacağını düşünmek
tedir. Bu memorandumda Rusya stratejik nedenlerle Boğaziçi, Sakarya nehri ve İz
mit körfezinde belirlenecek bir noktanın, Marmara denizindeki adaların ve İmroz 
(Gökçeada)ve Tenedos (Bozcaada)'nın Rus İmparatorluğuna katılmasını istemek
tedir. Rusya, bölgedeki özel çıkarlarının İngiltere ve Fransa tarafından sıcak bir 
şekilde karşılanacağını umduğunu, Müttefiklerinin Osmanlı İmparatorluğunun baş
ka bölgelerinde gerçekleştirmek istedikleri planların aynı hoşgörüyle kar
şılanacağını temin etmektedir. 37 

Petrograd'taki İngiliz Büyükelçisinin 12 Mart 1915 tarihli notuna göre; İngil
tere'nin ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğunda ve başka yerlerde talepleri tanın
mış ve Majestelerinin Hükümetinin temsilcisi de Rus Hükümetinin İstanbul ve 
Boğazlada ilgili taleplerinin kabul edildiğini bildirmiştir. 38 

Petrograd'daki İngiltere temsilcisi, Fransız Büyükelçisi Delcasse'nin de 6 Mart 
1915 tarihinde Rusya adına Isvolsky tarafından kendisine iletilen İstanbul ve 
Boğazlada ilgili Rus memorandumunu savaşın zafere ulaşması ve Fransa ile İngil
tere'nin Doğu'daki ve başka yerlerdeki tasarılarının tanınması koşuluyla onay
larlığını aktarmıştır.39 

26 Şubat 1918 günü Paris'te yapılan Müttefikler arası Müzakerelerde öğleden 
sonraki oturumda söz alan Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonu Başkanı 

Aharonian'a göre; 1914, 1915, 1916 ve 1917 yıllarında "dünyanın her yerinden" Er-

Js Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıralan, ss. 118-119. 
36 UK ARCHIVES FO 371/2484/46942, No. 22083; 30 Kasım 1914 tarihli Horizon'dan aktanlmıştır. 
37 UK ARCHIVES FO 35812/1915. 
30 UK ARCHIVES FO 35812/1915. 
39 UK ARCHIVES FO 35812/1915. 

37· 



meni gönüllüler, Rus ordusunda düzenli asker olan kendi soydaşlarıyla birlikte 
omuz omuza savaşa katılmışlardır; milletierin özgürlüğü için savaşa katılan bu Er
menilerin sayısı 180.000'den fazladır.40 

26 Şubat 1919 günü öğleden sonra yapılan Müttefikler arası Müzakereler 
oturumunda Katolik Ermenilerin Temsilcisi Bogos Nubar Paşa da; Doğu cephesin
den başka, güneyde Filistin ve Suriye cephelerinde de Ermeni gönüllülerin, Müt
tefik Komutanlıkla Ermeni Milli Delegasyonu arasında imzalanan bir protokol çer
çevesinde Türklere karşı savaştıklarını ve Kudüs'ün ve Suriye'nin Türklerden geri 
alınmasında ciddi rol oynadıklarını anlatmıştır.41 

1915 İlkbaharında Van ayaklanmasında Osmanlı Ordusunda subay olarak 
görevli Venezuelalı Rafaelde Nogales şunları yazmaktadır: 

"Muhasamat fiilen başlayınca Meclis'teki Erzurum Mebusu Garo Pasdermichan 
(Pastırmacıyan) Üçüncü ordudaki hemen bütün Ermeni subaylar ve erlerle öte 
tarafa Rusya'ya geçti. Kısa bir süre sonra onlarla geri dönerek, köyleri yakmaya, el
lerine geçen bütün masum Müslümanları insafsız şekilde kılıçtan geçirmeye baş
ladı. Bu kanlı mezalimin zaruri karşılığı, Osmanlı makamlarının, herhalde henüz 
kaçmaya muvaffak olamadıkları için, elan orduda bulunan Ermeni askerlerle jan
darmaları silahtan tecrit ederek, onları yol inşaatında ve malzeme nakliyatında kul
lanılmak üzere iş taburlarına nakletmesi oldu. Ermeni birliklerinin zaten haklı gös
terilerneyecek bu firarları, bilahare Başkale, Saray ve Beyazıt bölgelerinde yaptık
ları zulüm, Türkleri endişeye düşürmekte geeilanedi ve Erzurum ve Van gibi hudut 
vilayetlerindeki mütebaki Ermenilerin aynı şekilde isyan ederek kendilerine sal
dırabilecekleri korkusunu uyandırdı. Benim gelişimden birkaç hafta sonra bu da 
hakikaten vuku buldu. Van vilayetindeki Ermeniler kütle halinde, İran'daki Heyet-i 
Seferiyemize karşı isyan ettiler.( ... )"42 

• 

1940 yılında Cari Mühlmann (savaş yıllarında Osmanlı ordusunda subaylık 
yapmıştır) şunları yazmaktadır: 

"Rus sınırına ilerleyen Türk kuvvetlerinin ulaşım sorunu son derece ciddi idi. 
Rus itirazları, Anadolu'nun doğusunda düşünülen her demiryolu projesini önlemiş
tL Şayet ikmal malzemesi denizyolu ile Trabzon'a ulaştırılmazsa, karadan nakledil
mek zorundaydı. Demiryolu kavşaklarından biri, Torosların kuzeyindeki Ulukışla, 
diğeri Fırat'ın doğusundaki Tell Ebiad olup, her ikisi de Türk Ermenilerinin kala
balık olarak bulunduğu Erzurum'a yaklaşık 700 ve 400 kilometre uzaklıkta idi. "43 

Dünya Savaşı boyunca Rus ordusu Ermeni gönüllülerle birlikte Trabzon, Erzin
can, Erzurum, Muş ve Van şehirlerini işgal etmiştir. 1917 Bolşevik devrimiyle Doğu 

40 UK ARCHIVES, FO 608/154; Müttefikler arası Müzakereler, 26 Şubat 1919, Paris, s. 9. 

•ı UK ARCHIVES, FO 608/154; Müttefikler arası Müzakereler, 26 Şubat 1919, Paris, s. ll. 
42 Rafael de Nogales, Four Years Beneath the Crescent, (Trans. Muna Lee), (New York, 1926), s. 45. 
43 Cari Mühlmann, Das deutsch-türkische Waffenbündnis im Weltkriege, (Leipzig, Koehler und Amelang Verlag, 
ı 940), s. 32. 
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cephesi çözülmüştür. Rusya, 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Antıaşması ile Tür
kiye'ye Batum, Oltu, Kars ve Ardahan şehirlerini terk etmiştir. 44 

1965 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonu adına Hrand Samouelian 
imzasıyla ABD Kongresine sunulan ve Türkiye'den toprak talebi iddiasında bulu
nan memoranduma göre; Birinci Dünya Savaşına Rus ordusu saflarında 200,000 
Ermeni asker ve Kafkasya'da 20,000 Ermeni gönüllü katılmıştır. Ayrıca, Fransız ve 
İngiliz ordularıyla birlikte savaşan ayrıca 5,000 Ermeni gönüllü bulunmaktadır.45 

Çanakkale direnişi başarılı olmasa idi ne olurdu, sorusunun yanıtını bu noktada 
tekrarlamak durumundayız. 

Bu sorunun yanıtı çok çeşitli otoriteler tarafından verilmiştir. 

Ben burada çok ilginç bulduğum bir tanesini aktarmak istiyorum: 

İngiliz askeri uzman Lidell Hart'ın yıllar sonra yaptığı bir değerlendirme ise her 
açıdan anlamlıdır. 

Alman demokratı ve devlet adamı, "Yükselen Hilal" adlı eserin yazarı Dr. Er
nest Jackh, 1944 yılında Londra'da bulunmaktadır ve burada Dr. Emest Jackh, İn
giliz askeri tarihçi Lidell Hart ile buluşmuş ve iki eski düşman, Birinci Dünya 
Savaşı'nın Yakın Doğu Cephesi hakkında ellerindeki notları karşılaştırmışlardır. İn
giliz asker uzman Liddle Hart, Müttefiklerin Boğazlar'da zamanından önce elde 
edecekleri zaferin neticelerini şöyle anlatmıştır: 

1 - Sırhistan kurtarılmakla kalmayacak, hem de bir zafer taarruzu yapılacaktır. 

2 - Bütün Balkan milletleri Müttefikler lehine tutum alacaklardır. 

3 - İtalya, Müttefikler arasında daha erken harbe girecektir. 

4 - Fransız taarruzları başlangıçtan itibaren pek önemli olacaktır. 

5 - Müttefiklerin yardımlarının temini ve işbirliği sayesinde Rusya başarıyla 
müdafaa ve takviye edilecektir. 

6 - Almanya ve diğer merkezi devletler üzerine, onları, Ukrayna, Balkan ve 
Türkiye'den iaşe ve hammaddeler almaktan mahrum ederek geniş ve seri bir suret
te iktisadi tazyik yapabilecektir. 

7 - Almanya ve Avusturya-Macaristan'a General Gallieni'nin tavsiyesi doğrul
tusunda, 1915 yılında en zayıf ve coğrafi bakımdan en az kabiliyedi güney ve güney 
doğu cephesinden başarılı bir hücum mümkün olabilecektir.46 

İngiliz askeri uzman Lidell Hart'ın bu değerlendirmesi açıkça göstermektedir ki, 
Çanakkale seferi ile, Doğu ve Güney bölgelerindeki savaş planları birbirini tamam
lar mahiyettedir ve Ermeni ayaklanmaları doğrudan bu planlara hizmet etmektedir. 

44 Ara Caprielian, The Arıneoian Revolutionary Federation: The Politics of a Party in Exile, (A Desertation of 
Doctorate at New York University, 1975), s. 305, dn. 4. 
45 [1965]"A Meınoranduın of The Arıneoian Question" by Delegation of Arıneoian Republic, 1965'ten aktaran: Ara 
Caprielian, The Arıneoian Revolutionary Federation: The Politics of a Party in Exile, (A Desertation of Doctorate 
at New York University, 1975), ss. 318-340. 
46 Dr. Emest Jackh, Yükselen Hilal, (İstanbul, Uğur K., 1946), s. 165. 
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Konuşmaını burada bitirirken; bu kutsal topraklardaki Şehitlerimize ve Mustafa 
Kemal Atatürk'ün sözlerini tekrar ederek diyorum ki; 

"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken, İngiliz, Fransız, Avustral
yalı, Yeni Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. 
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle koyun koyunasınız." 

Sizlere de saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

Sorusu olan var mı? 

Buyurun efendim. 

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZER - Teşekkür ederim. İstanbul'da yaşayan Er
meni yurttaşlarımız, bütün bu hareketler sırasında ne yapıyorlardı? Hatırlanınası 
bile istenilmeyen tüm bu olaylar sırasında, bölgelere göre, gerçekten, daha sıcak 
durumlar var mıydı? Bu konuda anekdotlarımız var mı? Türkler ile Ermeniler bir
birlerine insan olarak hiç iyi davranınadılar mı, sadece birbirimizi incittik mi? 
Gelecek için hiç umut yok mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR - Efendim, şehirlere göre bir değerlendirme 
yapabilecek bilgilere sahibim. Takdir edersiniz ki sürem bitmiştir ve ancak Sayın 
Başkanımızın hoşgörüsüne sığınarak ve özel olarak İstanbul'daki durum hakkında 
İngiliz Arşivindeki küçük bir bilgiyi aktarmak isterim: 

Mısır'daki İngiliz Askeri Ofisi'ne nedeağaçüzerinden ulaşan bu bilgiye göre; 
24 Nisan 1915 gecesi üç Ermeni din görevlisi, Ermeni gazetesi "Puzantion"un 
sahibi de aralarında olmak üzere toplam 1.800 Ermeni yakalanmıştır ve Ankara'ya 
gönderileceklerdir. Tutuklananların 500 tanesi Taşnak, 500 tanesi Hınçak ve kalan
lar da Ramgavar partizanlarıdır. Dedeağaç üzerinden gelen bu bilgi notunda; Bit
lis'te, Erzurum, Van, Muş ve Sason'da "katliamlar" ve Zeytun'da ayaklanmanın baş
ladığı, Van'da çatışmanın sürdüğü, ek olarak, Hükümet tarafından 180 Türk'ün de 
aynı şekilde tutuklandığı bunların arasında Şerif Paşa ve Prens Sabahattin'in de 
bulunduğu, Şerifin Hınçaklarla ilişkili bulunduğu, Ermeni milletvekilleri ve Posta 
Nazırı Oskan Efendinin de yakalandığı bilgileri yer almaktadır.47 

İlgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Evet, aslında, konu, 20 dakikaya sığmayacak kadar çok yönlü ve 
geniş; ancak, bir zaman sorunumuz olduğu için, ben, sayın konuşmacıların, 20 daki
ka sınırına özellikle dikkat etmelerini rica edeceğim. Daha sonra vaktimiz kalırsa, 
kendilerine, bir 5'er dakika daha verip, eklemek istedikleri bir şey olursa, onu da 
rica edeceğim. 

Şimdi, ikinci konuşmacımız, Sayın Dr. Ahmet Yıldız. "Milli Mücadele Sürecin
de Milli Siyasetin Doğuşu" konulu tebliğini verecekler. 

Buyurun Sayın Yıldız. 

47 UK ARCHIVES, WO 157/691/9; İngiliz Karargahı Askeri istihbarat Biılteni, 5 Mayıs 1915, Kahire. 
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Dr. Ahmet YILDIZ* 

TBMM Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 

HANEDAN VE MiLLET ARASINDA ASlLI BİR KAVRAM 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİLLİ EGEMENLİK 

ANLAYlŞININ OLUŞUMU 

Bu sunuşta, Milli Mücadele sürecinde ulusal tasavvura ilişkin ne tür adımlar 
atıldığı, bu adımların mahiyeti, bunların dillendirilmesinde kullanılan söylemin 
niteliği, "istiklal-i tam ve hakimiyet-i milliye" ilkelerinin uygulamadaki tezahürleri 
ve Kemalist milli egemenlik anlayışının mahiyetine ilişkin bazı belirlemeler yap
ınağa çalışacağım. 

Giriş: Kemalist Aşkın Devletin Egemenlik Anlayışı 

"Hakimiyet bilakayd ü şart milletindir,''~ şeklindeki milli egemenlik ilkesi milli 
mücadelenin meşruiyet temelini oluşturmuştur. Buradaki milliliğin görünür yüzünü 
dini bağlanma, örtük yüzünü ise modern ulusal ilke temsil eder. Milli Mücadeleyi 
yürüten siyasi kadrolar için yeni egemenlik anlayışının tek bir kaynağı vardı: halk. 
Şiarı "ya istiklal ya ölüm!" olan milli mücadele, iki temel ilke etrafında yürütülmüş
tür: "İstiklal-i tam" ve "bilakayd ü şart hakimiyet-i milli ye". Misak-ı Milli, birinci 
ilkenin tezahüniydü. Ikinci ve daha önemli ilkenin yansıması ise 20 Ocak 1921 
tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur. 

Tek Parti yönetimi döneminde (1923-1 946) de varlığını sürdüren bu egemenlik 
anlayışı, siyasi iktidarın feodal kavramşma bir tepki olarak ortaya çıkan ve devlete 
mutlak bir egemenlik atfeden Bodin'ci klasik egemenlik anlayışının bir yan
sımasıdır. Buna göre, egemenlik bir bütündür, parçalanamaz ve devredilemez. Bu 
anlayışın problematize edilmesi gereken birçok tarafı bulunmakla birlikte, egemen
liğin temsili konusundaki yaklaşım konumuz açısından daha büyük önem taşımak
tadır. "Kuvvet tektir, o da milletindir" şiarında ifadesini bulan kuvvetler birliği an
layışı üzerine oturan bu egemenliğin nerede ya da kimin tarafından temsil edildiği 
en can alıcı sorudur. 

Tek parti döneminin resmi siyasi söyleminde egemenliğin öznesi olarak millet 
vurgulanır. Gerçekte, egemenliğin öznesi olarak millet bütünüyle söylemsel bir iş
leve sahiptir ve hanedana dayalı Osmanlı yönetim biçimini gayrımeşrulaştırmak 
için kullanılmıştır. Bu bakımdan, milli egemenlik aktif değil pasif bir nitelik taşır. 
Osmanlı hanedam egemenliğin aktif öznesi olmaktan çıkarılmış, yerine konan mil
li vurgu ise halk "zembil"i içinde asılı tutulmuştur. Yani, egemenliğin millete ait ol-

* Özgeçmışı s 198 
1 Teşkılatı Esai>ıye Kanunu, 20 Ocak 1337(1921), Madde 1; aktaran Suna Kılı, Şeref Gozubuyuk, TurkAnayasa 
Metın/erı (Ankara: Tı.lrkıye 1~ Bankası Kultur Yayınları, 1985), 91 
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duğunun vurgulanması, egemenliğin ona verilmesi için değil, hanedandan alınması 
içindir. Öyleyse, tek parti dönemindeki milli egemenlik söylemi, esas itibariyle, 
yeni rejimin halka dönük "temdin" misyonunu haklılaştırma işlevinin ötesinde bir 
anlama sahip değildir. 

Tek parti döneminde milli egemenliğin temsili, Rousseau'nun ortaya koyduğu, 
"genel irade"yi kimin belirlediği sorusu ile ilişkilidir. Rousseau'cu genel irade an
layışına göre, genel irade (ma'şeri vicdan) nin ne olduğu, sadece çoğunluk oyu ile 
ortaya konamaz. Çoğunluk oyu ile kamu çıkarının örtüşmemesi durumunda, "doğ
ru"yu tanımlama yetkisi "bilge kanun koyucu"ya aittir. Bu bilge kanun koyucu ise, 
son tahlilde, Milli Mücadelenin başkomutanı ve Cumhuriyetin ilk başkanı olan 
karizmatik önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu anlayışa göre, devletin görevi kit
lelerin anlamsız düşüncelerinin sözcülüğünü yapmak değil, bu düşünceleri olgun
laştırmaktır. Bunun yolu da, millete hizmet edeceklerin ilhamlarını, milletin gerçek 
duygu ve isteklerinden almaları ve onun gerçek eğilimlerini ve genel iradesini keş
fetmeleridir. Dolayısıyla, halkın iradesine dayanmak, gerçekte onu biçimlendirmeyi 
ifade eder.2 

Bu bakımdan, tek parti dönemi egemenlik anlayışı vesayetçi bir niteliğe sahip
tir ve halk, Kemalist modernliğin değerlerini içselleştirip benimseyene ya da "uy
garlık potansiyelini" baskın hale getirinceye kadar böyle olmalıdır. Bu yüzden, 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması, bu egemenliği, özel iradesi için kul
lanan sultandan alırken, onu var olan halka değil, "uygarlaşmış halka" vermekte, 
halk uygarlaşıncaya kadar da aydın yönetici elitİn uhdesine bırakmaktadır. Halkın 
egemenliğin nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline gelmesi, ancak bu durumda 
mümkündür. O zamana kadar, "sultan"dan alınan egemenlik "halk"a verilmeyecek, 
Kemalist devrimin önderliğinde temsil edilecektir.3 

Yasama iktidarının temsilcisi olarak TBMM de bu bakımdan bütünüyle söylem
sel bir değer taşımış, pratikte egemenliğin değil tek temsilcisi, en önemli temsilcisi 
bile olamamıştır. Çok partili siyasi hayata geçişten sonra yaşanan sancılar, önemli 
ölçüde halkın egemenliğin öznesi olma sürecinde ortaya çıkan iktidar çatışmasıyla 
ilişkilidir. Bu iktidar çatışması kendisini "devlet eliti" ve "siyasal elit" ayrışmasıyla 
ortaya koymuştur. Türkiye siyasetinin temel fay hattı da, esas itibariyle, hala 
egemenliğin kime ait olduğu ve kimler tarafından kullanılacağı sorusuyla doğrudan 
ilişkilidir. 

Türkiye'de, demokrasiye geçiş süreci artık "geri dönülmez" bir noktada bulun
makla birlikte, demokrasinin yerleşik hale gelmesi açısından bakıldığında, bugün 
bu vesayetçi ve mutlakçı egemenlik anlayışı nerede durmaktadır? Bireyler gibi top
lumlar da, kurumlar ve kavramlar da statik değildir. Eski Yunan siyaset düşün
cesinin demokrasi kavrayışı ile vatandaş tanımlamasını bugüne taşımamız mümkün 
değildir. Mesela Balkan Savaşlanndan yenilgiyle çıkan ve psikolojik bir çöküş 

2 Metın Heper, The State Tradıtıon ın Turkey (Northgate : The Eothen Press, 1985), 50-51. 
3 Heper, State Tradıtıon ın Turkey, 51. 
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yaşayan Osmanlı devlet seçkinlerinin milli güvenlik algılamasının bugüne taşın
ması saf bir anakronik tutumdur. Keza siyasi otoritenin temeli de yüzyıllar boyun
ca ve toplumdan topluma önemli farklılıklar göstermiştir. 

Bu bakımdan tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkelerini bugün, 1920'ler Tür
kiye'sindeki gibi anlamak, o günden bugüne dünyada ve Türkiye'de siyaset düşün
cesinde hiçbir değişiklik olmadığını, zamanın donduğunu ve siyasi konjonktürün 
aynı kaldığını var saymak anlamına gelir. Dünün düşmanlarını bugünün düşman
ları, dünün dostlarını bugünün dostlan sayamayacağımıza göre, dünün anlayışlarını 
da, kaçınılmaz olarak bugünün anlayışlan halinde sürdürme zorunluluğundan söz 
edilemez. 

II. Kemalist Aşkın Egemenlik Anlayışının Oluşumundaki Kilometre Taşları 

Yönetici sınıfları kapsayan ve devletle özdeşleştirilen askeri sınıf ile, bir tür 
çoban olarak kurgulanan bu sınıfın güttüğü yönetilen sınıf (reaya) arasındaki 

hiyerarşik fakat geçişli siyasi bölünme, Osmanlı dinl-siyasi toplumunda siyasi meş
ruiyet ve otoritenin yaslandığı ana sosyal zemindi. Osmanlı tarihi boyunca birçok 
padişah tahtından uzaklaştırılmış, ancak Osmanlı hanedanının yönetme hakkı hiç
bir zaman sorgulanmamıştı. Osmanlı hanedan yönetimini diğer hanedan yönetim
lerinden farklı kılan en önemli özelliklerden birisi, herhalde budur. 

Osmanlı hanedanına mensup sultana, Yavuz Selim'den sonra pasif, II. Abdül
hamid'den sonra aktif olarak sultan-halifeye, sadakat, Millet sisteminin hem ön
cesinde hem de sonrasında, Osmanlı'nın tüm sınıfları için en şümullü ve genellik arz 
eden siyasi kimlikti. Bu bakımdan, siyasi sadakatİn zeminini sultan-halifeden Cum
huriyeteve Osmanlı hanedanına vatandaşlık bağının oluşturduğu bir siyasi topluluk 
ve İslam ümmetinden, sınırları tayin edilmiş mülki bir tasavvur olarak ulusa kaydır
mak, gerçekten de çok radikal bir dönüşümdü. Bu radikal dönüşümün şekillendiği 
dönem ise Milli Mücadele dönemi (1919-1923) ve sonrasıydı. 

Milli Mücadelenin Batıcı-ulusçu kadroları için dini-hanedani bağlanmaya rakip 
olabilecek tek cazibe kaynağı vardı: Halkın kendisi. Halk egemenliğinin Rous
seaucu anlayışı Osmanlı Devletinin son dönemleri ne, özellikle de Kemalist "halk 
hükümeti"4 uygulamasına güçlü şekilde yansımıştır. Halk kitlelerinin, Rousseaucu 
"bilge kanun koyucu" (askeri-sivil entelijansiya, daha sonraları 'Büyük Reis' sıfatıy
la münhasıran Mustafa Kemal Atatürk)5 düşüncesinin yedeğinde, halk egemenliği 
fikri etrafında seferber edilmesi imparatorluktan cumhuriyete, ümmetten ulusa ve 
teb'adan vatandaşa geçiş sürecinin ana kanalı olarak düşünülmüştür. Anthony D. 
Smith'e göre, bu ulusal kimlik inşa modeli, sivil-medeni haklar, siyasi partiler, fert-

• Turkiye Halk Hukumetı" deyimi, resmi olarak ılk defa Mustafa Kemal Paşanın Buyuk Mıllet Medisı Başkanı 

olarak Meclis Başkanlığına ı 8 Eylul ı 920'de sunduğu Huklımet Beyannamesınİn 8'ıncı maddesinde kullanılmıştır. 
Bk TBMM Zabıt Cendesı, Devre I, c.4, s ıso. 

s Bu unvanın resmi kullanımına bır ornek olarak bk. Afet İnan, Turk Tanhznm Ana Hatları, İkincı bas. (Istanbul: 
Kaynak Yayınları, 1992), s. 72 
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lerin ve azınlık haklarının devlet müdahaleleri karşısında korunması yerine halkın 
mobilizasyonu, popülist örgütlenme kalıpları ve müdahaleci bir ulus-devlet ile 
modem öncesi bir kavimden yeni bir etno-politik ulusun oluşturulmasını yeğler.6 

Kemalist ulus inşa pratiği bu açıdan prototİp bir örnektir. 

Milli Mücadele, ulusal bilinçle ilişkisi olmayan, Türklüğü milli bir kimlik 
olarak değil "Yörük"lüğü tanımlama sıfatı olarak algılayan Müslüman bir köylüler 
topluluğunun, Hıristiyanlara, özellikle de Ermeniler ve Rumiara karşı duyduğu 
mücadele azim ve kararlılığını, vatan ve millet tahassüsüne dönüştürmek yoluyla 
ulusal bilinç aşılamayı hedefleyen bir mücadeleydi. Kemalist seçkinler için, bu mil
li idealin gerçekleştirilmesi ve ittihatçılardan devralınan ittihat ve terakki ana 
hedefinin başarılması, taktik seviyede yansıtılmış pragmatik bir yaklaşımı kaçınıl
maz kılmaktaydı. 

Abdullah Cevdet'in "Pek Uyanık bir Uyku"7 isimli "rüya" makalesinde öz
lemini dile getirdiği, "gülü ve dikeniyle" Batı medeniyetinin izinde yürüyen Tür
kiye'nin gerçekleştirilmesi yolunda, Mustafa Kemal Paşanın benimsediği "bekle 
gör" ve "yıldırım harekatı" taktiklerinin konjonktürel kombinasyonundan oluşan 
stratejisi, 8 yoksul, bezgin ve çaresiz Anadolu halkının desteğini kazanmada son 
derece başarılı olan pozisyonel bir duruş içermekte, bu sebeple de, Mustafa Kemal 
Paşa açısından ikili bir söylemi gerekli kılmaktaydı. Milli mücadele boyunca "mil
let" ve "milliyetçiliğe" ilişkin olarak kullanılan tüm kavramlar iki uçlu bir anlam 
kümesine sahipti. "Milli mücadele," "milli istiklal," "milli hareket," "kuva-yı mil
liye," "milli zafer," "hakimiyet-i milliye," ve "Büyük Millet Meclisi" gibi kavram
ların tümü, istiklal davasının "milli" etiketli ulusçu söylemini oluşturmaktaydı.9 

"Milli" kelimesinin "dini olan" ve "ulusal olan" şeklinde iki anlama da gönderme 
yapabilmesi sayesinde, en azından kavramsal düzeyde ulusçu söyleme geçişe zemin 
hazırlamaktaydı. Keza, vücuda getirilen yeni kurumların "ulusal" niteliği usta bir 
şekilde gizlenmekteydi. Böylece, mesela, Sivas Kongresinden sonra oluşturulan 
Heyet-i Temsiliye, geçici bir hükümeti değil, "milletin muhabere merciini" temsil 
etmiş oluyordu. Yine, Ankara'da kurulan Meclis, kurucu bir meclis değil, geçici ve 
olağanüstü bir meclisti. 10 

6 Anthony D Smıth, Mı/li Kım/ık, çev (Istanbul: İletışım Yayınları, 1994), s 202 
7 Abdullah Cevdet, radıkal batılılaşma programını, ı 9 ı 2'de kendı çıkardığı I çtıhad dergısınde bır "ruya" olarak an
latıyordu: "Pek Uyanık Bır Uyku" "Ruya"nın tam metnı ıçın bk Peyarnı Safa, Turk Inkı/abına Bakışlar (Istanbul. 
Ötuken Neşrıyat, 1990), ss 57-6ı 
8 Ataturk "devrımlerınin" muhtevası devrımcı değıl radıkal reformıst bır karakter taşır, uslup ve yontem ıse ıslahat
çı ve tedrıci bır mahıyet arz eder Ancak, gerçekleşme zamanı geldığıne karar verılen reformlar "yıldırım" hızıyla 
gerçekleştınlmıştır. Boylece ıktıdara gıden yolda ve ıktıdarda, ortaya, Fabıan "bekle gor" ve Alman "Blıtzkrıeg" 
yaklaşımlarının bırleştınldığı bır taktık çıkmıştır AtatOrk'un kendısı de gerçekleştırdığı "ınkılapıarı" "radıkal ıs

lahat" olarak nı tel er B k "Ikıncı Donem Dörduncu Toplanma Yılını Açarken," Soy/ev ve Demeçler I, 1 Kasım ı 926, 
s 362 
9 Peyarnı Safa, Turk Inkılabına Bakışlar, 2'ncı bas (İstanbul: Ötuken Neşrıyat, 1990), 8ı-82 
10 Dankwart A Rustow, "Ataturk as an Instıtutıon-Buılder,"Ataturk Founder of a Modern Natıon State, eds, Alı 
Kazancıgıl and Ergun Ozbudun (London. C Hurst & Company, 1981), 57-77 
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"Hıristiyan" işgaline halkın karşı koyma azim ve kararlılığını önce "milli gay
ret'e, sonra da "ulusal irade ve egemenliğe" dönüştürme, Milli Mücadelenin, Mus
tafa Kemal Paşanın liderliğini yaptığı "Batıcı" siyasi seçkinler açısından, kısa ve 
öz hikayesini oluşturur. Misak-ı Milli (17 Şubat 1920), Ankara'da Büyük Millet 
Meclisinin açılışı (23 Nisan 1920), işgal kuvvetlerinin nihai yenilgiye uğratılması 
(30 Ağustos 1922) ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı (29 Ekim 1923) Mustafa 
Kemal Paşa'nın kendisine sakladığı "milli sırrın" kilometre taşlarını oluşturan 

gelişmelerdir. 

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesine aykırı olarak İzmir'in 15 Mayıs 
1919'da Yunanistan tarafından işgali, halkta büyük bir tepki doğurmuş ve 
Anadolu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında direniş hareketlerinin örgüt
lenmesini tahrik etmişti. Yunan işgaline karşı koyma iradesi, "İslami gayret"le 
şekillenmiş olarak yükselen Türk ulusal bilincinin ilk tezahürüydü. İşgal, Milli 
Mücadele hareketinin muharrik gücü ve ezell beka sendromunun yeni besleyicisi 
oldu. Diğer birçok ulusal oluşum örneğinde olduğu gibi, savaş, yeni doğmakta olan 
Türk ulusal kimliğinin beşiği işlevini gördü. 

Türk ulusal seçkinleri, işgal üzerine Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın önder
liğinde, hem Istanbul hükümetine, 11 hem de işgal kuvvetlerine karşı ulusal bir 
direniş hareketi organize etmeye çalıştı. Bu amaçla Amasya (19 Haziran 1919), Er
zurum (23 Temmuz 1919) ve Sivas (4 Eylül 1919)'ta çeşitli toplantı ve kongreler 
yapıldı. Bu toplantılarda, daha sonra Misak-ı Milli belgesinde ifadesini bulan, 
mücadelenin olmazsa olmaz esasları belirlendi. 

Amasya Tamimi ve Erzurum ve Sivas Kongrelerinde benimsenen hükümleri 
esas alan Ahd-ı Milli, bilinen adıyla Misak-ı Milli (Milli And), memleketin tam 
bağımsızhğının (istiklal-i tamme) temelini oluşturdu. Misak, çoğunluğunu Müs
lümaniann oluşturduğu, dinde ve kültürde müttehid yeni Türkiye'nin sınırlarını 

belirliyordu. Milli mücadele hareketinin odağı ve milliyetçi diplomasinin hareket 
zemini olarak Misak, Osmanlı Devletinin sultan-halifesi ve anayasasıyla birlikte 
korunmasını öngoruyordu. Mustafa Kemal Paşa içinse, Misak yalnızca yeni devlete 
ve zihninde "milli bir sır" olarak sakladığı yeni rejime doğru ileri bir adımdı.ı2 

İtilaf ülkelerinin işgal güçleri, Milli Misak'a, İstanbul'u resmen işgal edip ( 16 Mart 
1920), çok sayıda parlarneoteri tutuklayıp Malta Adasına sürgün ederek cevap verdi. 
Istanbul'un işgal edilmesi ve son Osmanlı Parlamentosunun da dağıtılmasına, Milli 
Mücadele güçleri 23 Nisan 1920'de Ankara'da kendi parlamentolarını kurarak karşılık 
verdiler ve müttefik güçler tarafından empoze edilen "ecnebi esareti"ni kategorik 

" Ankara hukumetı, Anadolu halkına muteaddıt vesılelerle sultan-halıfeye bağlılığını ılan etmış ve Istanbul 
hukumetı ıle ışgalcılerın bu konudakı olumsuz propagandalarına kanmamaları uyarısında bulunmuştur Mesela, 
bk "BMM'nın Açılması Uzerıne Padışaha Telgrafla Gonderılen Sadakat Arızası," 27 Nısan 1920 Mustafa Kemal 
Ataturk, Ataturk'un Tamım, Telgraf ve Beyannamelerı (Ankara: Ttirk Tarıh Kurumu Basımevı, 1991), cılt 4, ss 
320-322, ve "Duşman Propagandasına İnanılmaması Içın BMM'nın Memlekete Beyannamesı," 25 Nısan 1920, 
age,s 317 
12 S una Kılı, Kema/ısm (Istanbul: Menteş Matbaası, I 969), s 19 
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olarak reddettiklerini, Fransız milli egemenlik teorisinden mülhem olarak "bila 
kaydü şart hakimiyet-i milliye" ve "istiklal-i tam"mı sağlama kararlılıklarını dünya 
kamuoyuna duyurdular. 13 

Ankara'da kurulan Meclis hükümetinin programı, resmi söylem düzeyinde, sul
tan-halifeye bağlılığını ve onun işgal güçlerinin esaretinden kurtanlmasını hedef 
olarak kabul ettiğini, bu gerçekleştiğinde de Büyük Millet Meclisinin sağlayacağı 
hukuki çerçeve içinde yerini alacağını belirtiyordu. Bunun da ötesinde "vatanı ve 
milleti" "emperyalizm ve kapitalizmin" tahakkümimden kurtarınayı ve halkın tam 
bağımsızlığını ve egemenliğini sağlamayı hedefliyordu. Bütün mebuslar bunun için 
yemin etmişlerdi. ı4 Yunanistan'ın Anadolu'daki işgal güçlerinin Eylül 1922'de nihai 
yenilgiye uğramasından sonra, ısviçre'nin Lozan kentinde başlayan barış görüş

meleri 24 Temmuz 1923'te, Türkiye ve aralannda Yunanistan'ın da bulunduğu İtilaf 
ülkeleri arasında imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla sonuçlandı. Bu Antlaşmaya 
göre, Türkiye'de yaşayan Ortodoks Rumlarla, Yunanistan'da yaşayan Müslüman 
(Türk) ler zorunlu mübadeleye tabi tutulacak ve kapitülasyonlar kaldırılacaktı. 

Lozan Antlaşması, Birinci Büyük Millet Meclisinde büyük tepkilerle karşılan
mış, ancak muhalefetin iyice zayıftatıldığı İkinci Meclis'te kabul edilmiştir. 
Lozan'da Türk heyetiyle, İtilaf devletleri temsilcileri arasında geliştirilen ilişkiler ve 
vanlan sözlü mutabakatlar etrafında, Türkiye'deki muhafazakar çevreler tarafından 
yoğun spekülasyonlar üretilmiş, resmi söylemin "zafer"i, dini ve ulusçu 
muhafazakarların dilinde "hezimet" olarak ifadesini bulmuştur. Bu zıt uçlu söylem
ler araçsal bir mahiyet taşımaktadır. Sonuçta, Lozan Antiaşması Türkiye Cum
huriyetine devletlerarası sistem içinde "meşru" bir yer sağlamış, milli mucadelenin 
"muzafferiyetini" Batı medeniyetine giden yolun harcına döni.ıştürmüştür. 

III. Sonuç Yerine: Aşkın Egemenliğin "Milli Siyaset"i 

Yukarıda belirtildiği üzere, Milli mücadelenin meşruiyet temeli milli egemenlik 
ilkesiydi. Ermeni isyanı ve Yunan işgaline karşı yürütülen mücadelenin yegane 
meşruiyet zemini bizzat halkın kendisiydi; savaş yorgunu, orduya katılmak iste
meyen, bezgin bir halk için, sultan-halifesiz bir memleket tasavvur ötesiydi. Halk, 
dini ve geleneksel bağlarla tahta ve tahtın sakinlerine bağlıydı. "Kurtuluşa" giden 
yolda sakınılması gereken iki şey vardı: Itilaf devletlerine karşı tavır almak ve sul
tan-halifeye sadık kalmamak. 15 

Her problemle "doğru zamanda" uğraşmak, Mustafa Kemal Paşa'nın "başarıya 
giden pratik ve güvenilir yolu"ydu. 16 Bu yüzden, "hakimiyet-i milliyeye müstenid, 

13 Buyuk Mı ll et M eelısı Zabıt Cerıdesr, cıltl, s 2 
14 B k "BUyı.ik Mıllet Medısı'ne Mustafa Kemal Tarafından Sunulan ve 18 Eylul ı 920'de Okunan Htıkı.irnet Prog
rarnının Gınş Bolurnu," TBMM Zabıt Cerıdesı, Devre I, cılt 4, ss 179- ı 80 Ayrıca bk 5 Eylul 1920 tarıh lı ı 8 sayılı 
kanunun bırıncı bolürnU, Cerıde-ı Resmıye, No 3, 2ı Şubat 1337 (1921) 
15 Atatı.irk, Nutuk, c 1 (İstanbul· Tı.irk Devrım Tarıhı Enstıtı.isı.i, 1982), 10 
16 Age, s 13 
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bilakayd ü şart mustakil yeni bir Türk devleti tesis etme" 17 amacına ulaşmak yolun
da, dıni meşruiyeti milli meşruiyetle ikame etme sürecinde atacağı adımlarda son 
derece ihtiyatlıydı. "Din düşmanları"ndan bahsetmesi gerektiğinde "din ve millet 
düşmanları"ndan bahsediyor, yalnızca "sultan" yerine "sultan ve millet" diyordu. 18 

Amaç, daha Milli Mücadelenin ilk günlerinde ilan edilen milli hakimiyete dayalı, 
tam bağımsız bir Türk devletinin ne pahasına olursa olsun kurulmasıydı. 19 

1921 Anayasasının ilk maddesini oluşturan "Hakimiyet bıla kayd u şart mil
letindir. Idare şekli halkın kendi kaderini tayin hakkına dayanır" ifadesi, bu idealin 
yansımasıydı. Aslında hakimiyet-i milliye şian, amaç değil yalnızca bir araçtı. Mus
tafa Kemal Paşa tarafından işlevsel bir sembol olarak değerlendirilmiş, zamanı 
gelince de bu fıkre vesayetçi bir mahiyet kazandırılmıştır. Bu bakımdan halk, 
miıcadelenin öznesi gibi görünmüş ancak nesnesi olarak kullanılmıştır. 

Milli mücadele dönemine hakim olan siyasi söylernde Türklük ve Türk kimliği 
açıkça telaffuz edilmemiştir. Bu dönemin, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sıvas 
Kongreleri ile Misak-ı Milli gibi resmi belgelerinde, milli topluluk Osmanlı ve 
Müslüman olma gibi geleneksel kriteriere göre tanımlanmıştır. Üstelik, bu topluluk, 
yekpare bir kütle değil, çeşitli etnik topluluklardan müteşekkil olarak düşünülmüş
tür. Bu toplulukların ortak paydası olarak, "saf kardeşlik," "karşılıklı saygı ve 
fedakarlık duygusu," "saadet ve felakette ortaklık" ve "aynı kaderi paylaşma" irade
si gibi unsurlar sayılmıştır. Bütün bu belgelerde, muhtevaları net olarak söylen
memiş olsa da, etnik unsurların "ırki ve sosyal hakları" ile onların "ortam şart
larına" saygı gösterileceği vurgulanmıştır. Muğlak da olsa, hukuki-kültürel düzlem
de, "çeşitlilik içinde birlik" çerçevesinde, etnik haklar tanınmıştır.20 

Milliyetçi söylemden bu sıkı sakınınayı Ergun Özbudun, o günün siyasi gerek
lerine bağlar. Bu gerekler, Cumhuriyeti kuran milliyetçi kadroyu, amaçladıklan 
siyasi düzen yerleştikten sonra sürdürmeyecekleri ittifakiara itmiştir. Bu ittifaklar, 
muhafazakar-İslamcı gruplar ile Türkler dışındaki Müslüman etnik gruplarla 
yapılmıştır. 21 

11 Age,s ıı. 

18 Baskın Oran, Ataturk Mıllfyetçılığı Resmıldeolo;ı Dışı Bır Inceleme (Ankara Dost Kıtabevı, 1988), s 108 
19 Mazhar Mufit Kaosu, Erzurum'dan 0/umune Kadar Ataturkle Beraber. c ı (Ankara. Türk Tarıh Kurumu 
Basımevı, 1986), s 32 Mılli Mlicadelenın amacı, 2ı Ekım 1920 tarıhlı "Buyuk Mıllet Medısının Beyannamesı"nın 
İkıncı fıkrasında şoyle ıfade edılır "Tlirkıye Blıylık Mıllet Meclısı, mılli hudutlar dahılınde hayat ve ıstıkiatını 
ternın ve hılafet ve saltanat makamını tahlıs ahdıyle teşekklıl etmıştır Bınaenaleyh hayat ve ıstıklalını, yegane ve 
mukaddes bıldığı Türkıye halkını, emperyalızm ve kapıtalızm zulüm ve tahakkümlinden kurtararak ırade ve 
hakımıyetının sahıbı kılmakla gayesıne vasıl olacağı kanaatındedır" Fıkrada geçen "mılli hudutlar" ıbaresı, En
climen-ı Mahsusa raportoro İsmaıl Suphı bey tarafından, Mısak-ı Mılli'de çızılen sınırlar olarak açıklanmıştır Bk 
TBMM Zabıt Cerıdesı, c 5, s 37ı 18 Kasım 1336 (1920) tanhlı bırleştın Aynı amacın Mustafa Kemal Paşa 
tarafından teyıdı ıçın b k Atatürk, Soy/ev ve Demeçler, c ı, ı Mart ı921, s ı76 ve 1 Mart 1922, s 243 
20 Kılı, Kemalısm, ss 11-14 
21 Ergun Özbudun, "Mılli Mucadele ve Cumhurıyetın Resını Belgelennde Yurttaşlık ve Kımlık Sorunu,"Cum
hurıyet, Demokrası ve Kımlık, der, Nun Bılgın (Istanbul Bağlam Yayınları, ı997), ss 63-70 
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Özbudun'un, milli mücadele döneminde izlenen çoğulcu politikanın sebeplerine 
ilişkin yaklaşımını Baskın Oran da paylaşır. Bu dönemde, iletişim ve ulaşımda 
yaşanan zorluklar, silah ve paraya duyulan şiddetli ihtiyaç, iç isyanlar ve rakip ide
olojilerin varlığı gibi şartlar göz önüne alındığında, Anadolu'da bir milli mücadele 
hareketi yürütmenin çok zor olduğu görülmektedir. Bu zorluk, milliyetçi seçkinleri 
dini ve etnik açıdan çoğulcu bir yaklaşımı benimsemeye itmiştir. Dini ve etnik 
grupların maddi-manevi kaynaklarını seferber edebilmek ve halife-sultan ile İstanbul 
hükümetine bağlılığı süren halk katında kitlesel destek ve siyasi meşruiyet 
kazanabilmek için bu çoğulcu yaklaşım bir zorunluluk olarak kendisini dayatmıştır.22 

Bu dönemde, Mustafa Kemal Paşa'nın Kürtlerin aşiret ve dini önderlerine gön
derdiği telgraflarda iki ana tema öne çıkmaktadır: Kafirlerin yüce hilafet ve saltanat 
makamına karşı giriştikleri saldırı ve mukaddes vatan topraklannın Ermeniler 
tarafından işgali. Böylece, İslam kardeşliği ve Ermeni tehlikesi Türk-Kürt it
tifakının ortak paydası olarak belirmekteydi. Bu dönemde kullanılan siyasi söylem, 
bu yaklaşımın bilinçli bir yansımasıydı. Mesela, Mustafa Kemal Paşa, diğer etnik 
kimlikler açısından ittifakı zedeleme ihtimali olan "Türk milleti" deyimi yerine 
sürekli olarak "Türkiye milleti" deyimini kullanmıştır.23 Milli mücadele sonuçlan
dıktan sonra, siyasi söylernde bu açıdan radikal değişiklikler olmuştur. 

Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, Türkler, Araplar, Kürtler, Rumlar, Er
meniler, Sırplar ve Bulgarlar gibi etnik ve dini toplulukları barındıran Osmanlı İm
paratorluğundan farklı olarak, milli mücadele sonrasında kurulan Türkiye Cum
huriyeti, bir ulus devlet olma amacındaydı. Nüfusunun hatırı sayılır bir kısmı 

anadili olarak Türkçe konuşanlardan oluşmakta ve hemen tamamına yakını İslam 
dinine mensup bulunmaktaydı. Bu yüzden, imparatorluktan Cumhuriyete geçiş, Os
manlıcılık, uluslararası komünizm, Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm gibi her çeşit 
"uluslararası kardeşlik" hayallerini sona erdirdi. Kemalist ulusçuluğun mülki açıdan 
izlediği içe doğru "büzülmeci" politika, her türlü irredentist niyete set çekti. İlk defa 
Balkan Savaşlan sonunda (1913) imzalanan barış antlaşmasıyla çizilen ve Milli 
Misak'la teyid edilen sınırlar, yeni Türkiye Cumhuriyetinin değişmez sınırları oldu. 
Bu mülkilik, İslami bir referans taşımadığı gibi, mililliğİn Mustafa Kemal Paşa 
tarafından yapılan yorumu, daha evrensel nitelikler taşıyan Türki ve İslami 
referansların reddine dayanmaktaydı. 

Mili Mücadele döneminde ise, Mustafa Kemal ve arkadaşları daha telifçi bir 
yaklaşıma sahipti. Mustafa Kemal Paşanın bu dönemdeki (1919-1924) konuş
maları dini temalarla doludur. Öyle ki, alkollü içecek kullanımını yasaklayan Men
i Müskirat Kanunu24 örneğinde görüldüğü gibi, Osmanlı'nın son döneminde yoğun
laşan devlet kaynaklı sekülerleşme trendi, milli mücadele döneminde kesintiye 
uğramış tır. 

22 Oran, Atatürk Millfyetçiliği, ss. 92-97. 
23 Oran, Atatürk Millfyetçiliği, ss. 101. 
24 TBMM Kavanin Mecmuası, c. 1, 14 Eyliil 1336 (1920), s. 23. 
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Milli mücadelenin bitimi, bu dönemin taktik oluşumu olan Müslüman etnik 
koalisyonunun varlık sebebini ortadan kaldırdı. lrki ya da dini irredentizme başvur
madan türdeş bir Türkiye'nin oluşturulması, çıplak kuvvet ve fiili idari tedbirlerin 
yanı sıra, yasama ve eğitim vasıtasıyla dünyevi ilerleme fikrini gerçekleştirme, süreç 
içinde oluşumunu tamamlayacak Kemalist ulusçuluğun tanımlayıcı özellikleridir. 

Milli mücadele dönemi boyunca yol haritası çok başarılı bir şekilde oluşturulan 
yeni laik-milli egemenlik anlayışının vesayetçi niteliği, demokratik vasfını ör
selemiş, bu da Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonu açısından yapısal zorluk
lara kaynaklık etmiştir. Halk, katılımcı ve çoğulcu nitelikleri güçlendirilmiş bir 
demokraside, "devlet aklı"nın değil, "hukuk devleti"nin sınırlayıcı çerçeveyi oluş
turduğu bir siyasi atmosferde egemenliğin kaynağı ve en önemli kullanıcısı 

haline gelebilir. Halkı homojen bir kitle olarak algılayan ve belli bir modernlik kav
rayışının nesnesi olarak gören anlayışın, milli egemenliğin "içeriye" bakan yüzünü 
işlevsiz bırakacağı açıktır. Kemalist aşkın milli egemenlik anlayışı, egemenliğin 
kaynağını halka dayandınrken, halk tarafından kullanımını "batılılaşma-uygarlaş
ma" şartına bağlamakta, bu gerçekleşinceye kadar da, egemenliğin "yetkili organ
lar" eliyle, ancak Kemalist aşkınlığın belirlediği çerçeve içinde tutulmasını temel 
problem olarak görmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkürler. 

Evet, izninizle, hemen üçüncü konuşmacımıza geçmek istiyorum. Prof. Dr. 
Tuncer Baykara, bize "Çanakkale Savaşlarından Günümüze Milli Egemenlik" 
konulu bir bildiri sunacak. 

Sayın Baykara, buyurun. 
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Prof. Dr. Tuncer BAYKARA * 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Sayın Başkanlarım, milli hakimiyetin temsilcileri, Sayın Paşam, Sayın Valim, 
aziz meslektaşlarım; son konuşmacı olmanın verdiği olumlulukla, birazcık havayı 
yumuşatıp konuşmaını sohbet türünden yapacağım. 

Öncelikle bu konuşmayı yapınama vesile olduğundan dolayı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kuruluna çok teşekkür ediyorum; çünkü, vak
tiyle bu topraklar için kan dökenlere, hiç olmazsa, ben de, birazcık ter dökerek 
katıhyorum. Bu da, benim için büyük mutluluk. 

İkinci olarak, bu teklif geldikten sonra, eski notlanma baktım, 18 Mart ile ilgili 
pek çok konuşma yapmışım. Bir tanesi Çanakkale'de, bir de başka bir yerde konuş
muşuro ve bu 58'inci yılda, yani, 1973'te. Bu sene 89'uncusu olduğuna göre, tam 31 
sene öncesine dayanıyor. Buradaki konuşmam benim Çanakkale'de ikinci konuşmam. 

Konuşmam iki ana konu içerecek; bir tanesi Çanakkale Savaşları, bir tanesi 
Milli Egemenlik. Galiba Milli Egemenlik en çok bana kaldı ve onun hakkında söz -
söylemek de bana düştü. Burada, Çanakkale Savaşları diyoruz, Türkçemizde harp 
ve muharebe yerine savaşın kullanılması yaygın olarak kargaşalık yaratıyorsa da, 
Çanakkale Savaşları yadırganmamalı; çünkü, Çanakkale Savaşlarının içinde 
biliyorsunuz ki, bir Arıburnu var, bir Anafartalar var, Seddülbahir var; yani, epey
ce savaşlar var, bu yanlış bir terim değil. 

Çanakkale Savaşları ile Milli Egemenlik arasında ne ilgi var diye sorabilirsiniz. 
Orada büyük bir ilgi, büyük bir bağlılık, büyük bir münasebet var; onu da, belirt
meye çalışalım. 

Çanakkale Savaşları hakkında değil, ama, müsaade ederseniz, kendi ailemle il
gili bir şey söyleyeyim; babamın halasının oğlu, Çanakkale'de şehit düşmüş. İsmi 
Koca Halil ve onun kızı Ayşe yengem, geçen sene vefat etti ve şehit maaşı alıyor
du. Dolayısıyla, genelde, bu ülke insanının içinde, Çanakkale, bir başka şekilde 
gururla anılan özellikler içermekte. 

Çanakkale'nin birkaç büyük özelliğine temas edeceğim. Bunlardan birincisi; 
Sık sık katıldığımız askeri tarih seminerlerinin birisinde, benim bir bildirim vardı. 
Birinci Dünya Savaşına girişin sebebi, büyük stratejik nedenler değil de, acaba 
psikolojik miydi? Biliyorsunuz bilim adamlannın içtihatlan da olur. Orada benim 
kanaatim, psikolojik olduğu yönünde idi ve bu kanaatimi dün muharebe meydan
larını gezerken Atatürk'ümüzün bir sözüyle de teyit ettim. Atatürk, buradaki asker
lerine -orada yazıldığına göre- demiş ki "Balkan hacaletini silmeniz ve bunun için 
de ölmeniz gerekir" Yani; Balkan Harbinin ruhlarda yarattığı o bezginlik, eziklik, 
kara leke düşüncesini ve Balkan Harbindeki mağlubiyetlerin kara lekesini, Türk 
subayının, Türk insanının silme düşüncesi, onu kanla temizleme düşüncesi, o 

* Özgeçmişi s. 183 
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zamanki bildirimin ana konusu idi. İşte, Birinci Cihan Harbine böyle girildi. Büyük 
menfaat beklentisi yok; ama, bir eziklik ve burukluk vardı ve onun kanla silinmesi 
gerekiyordu. Girilen savaşın içinde de Çanakkale başansı Türk insanına, Türk subayı
na bu mutluluğu ve gururu verdi ve nice yüzbin şehit pahasına. 

Bu bir olaydır ve bu büyük olay, daha sonra, Devletimizin, o zamanki adıyla 
Osmanlı Devletinin; ama, sonraki adıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumuna çok 
büyük katkılar yaptı. Hepsinden önce Mustafa Kemal Paşamızın, o zamanki adıyla 
Kaymakam Mustafa Kemal Beyin ki, o zamanki muzaffer komutanlardan birisidir. 
Başka komutanların da hakkını yernememiz lazım. Mesela, bir Cevat Çobanlı 
Paşayı, bir Esat Paşayı ki, bu muharebe meydanında ter döken, kan döken bu 
komutanların hakkını da yemeyelim. Ama, gelecekteki oluşurnlara yön veren ve 
hem ülke içinde hem ülkeler arasında ilk büyük askeri başarısını kazanan Mustafa 
Kemal Beyi biliyoruz. Mustafa Kemal Bey, daha sonra da, Milli hakimiyetin 
oluşumunda temel mihenk taşıdır: Böylece, Çanakkale Savaşlan ile Milli Egemen
lik arasında çok, ama çok önemli bağı da tespit etmiş olduk. 

Şimdi, gelelim, Milli Egemenliğe. Burada biraz daha fazla konuşmam lazım; 
ancak, konuyu, günümüze kadar, milli hakimiyete getirmeden önce, müsaade eder
seniz benim kafamda oluşan veya Türk'ün binlerce yıllık geçmişindeki kendini 
yönetme hakkını birilerine veya birine devretmesi süreci içinde de bazı tespitlerde 
bulunmak istiyorum. Çünkü, biraz öncemeslektaşımda bir şeyler söyledi, dedi ki 
"Osmanlı hakimiyeti bir aileye verildi" Doğru; ama, ben şöyle de düşünüyorum; 
mesela, hakimiyetin Oğuzlardan Selçuklu ailesine geçmesi, Türkiye Selçuklu 
ailesinden hakimiyetin Beyliklere geçmesi ve daha sonra Beyliklerden hakimiyetin 
Osmanoğulları ailesine geçmesi birer gerçektir. Sonra Osmanoğulları ailesinin tem
sil ettiği gücün çözülme sürecini yaşadık. İşte bu çözülme sürecinde bir isim par
lıyor, Mustafa Kemal Bey ve Mustafa Kemal Paşa. İşte bu ismin ilk yıldızı Çanak
kale Savaşlarında parladı. Bu ikisinin arasında da dikkate değer bir bağ vardır. 

Türkiye Selçukluları devrinde halkın, kendi yöneticisini seçmeye bir hakkı ol
duğuna inandım. Bunu, siz Osmanlı Dönemindeki bazı misallerden bilebiliyor
sunuz. Gerçi, bir aileye ait kabul edilir bu hak; ama, birazcık daha dikkatli inceler
seniz, acaba o aile, ilk hakkı ne zaman aldı, hangi özellikleriyle aldı, diye sorabilir
siniz. Tıpkı Osmangazi'nin, -isterseniz Ertuğrulgazi diyelim- bu hakkı kazanması 
veya Selçuklu ailesinde Çağrı Beyin dedesi Selçuk Subaşı 'nın bu hakkı kazanması 
gibi. İşte, burada, galiba başarılı olmak, halkını, yani idare ettiği insanları mutlu kıl
mak, onları doyurmak, onlan her bakımdan iyi hissettirmek düşüncesi vardır. Bu da 
bir nevi kabullenme. Bunun ayrıntılarına girmeyelim; ama, eğer, aile, iyi yönetiyor
sa, bir kabullenme olmuştur. Kabullenmeyi kaynaklarda pek göremiyoruz. Kabul
lenınerne durumunda iyi biliriz. Çünkü eğer o aileden, insaniann hakimiyetlerini 
verdiği bir fert, şehzade, sultan, bey, han, adı neyse, halkın, o yönetemeyen insanı 
devirme, değiştirme hakkı var. Bana kalırsa, hakimiyetin bir nevi kullanılmasıdır. 
Osmanlılar bu hakkı bol bol kullanmışlardır. Gerçi kimi zaman benim bazı meslek
taşiarım halkın bu hakkını kullanmalarını pek hoş görmemişlerdir, onlara "is
temezükcüler" diyerek küçük görmüşlerdir. Ben o kanaatte değilim; çünkü, "is-
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temezük" hareketi, dikkatli incelediğimiz zaman değişik sonuçlar verir. Padişah hal
kını yönetemiyorsa, halkına çamur gibi ekmek yediriyor, halkının isteklerine cevap 
vermiyorsa, halk o adamı hala çekmek zorunda mıdır. İşte, o zaman "istemezük" or
taya çıkıyor. O yönetici, Üçüncü Selim gibi şimdilerde sempati duyduğumuz bir in
san da olsa, yönetemediği için halk tarafından değiştiriliyor. Arkadaşımızın da tes
pit ettiği gibi, sadece aynı aile içinde değiştiriyor. 

Şimdi, bu hakkın kullanılmasının seçimle ilgisi yok; ama, arada sırada seçimin 
de işe girdiğine dair bazı emareler var. Mesela ailenin en küçüğü olan Yavuz Sultan 
Selim'in nasıl padişah olduğunu biliyorsunuz; çünkü, şehzadelerin en küçüğü idi, 
ama tercih edilmiş. Nasıl tercih edilmiş, silah gücüyle mi tercih edilmiş veya ken
disindeki bazı olumlu özelliklerden dolayı mı? Bunu Türkiye Selçuklularında da 
biliyoruz. Yine, benim bazı araştırmalarımda vardır. Hepimizin bildiği Alaaddin 
Keykubat ile ağabeyi arasında, babaları öldükten sonra büyük çekişme olmuştur. 
İkisinin de hakkı vardır, dolayısıyla halkın bir kısmı birini, bir kısmı diğerini seçiyor. 
Peki, durum ne olacak; o zaman, halkın çoğunluğunun tercihi ağabeyinden yana ol
muş. Buna dair halkın doğrudan nasıl seçim yaptığı, nasıl tercihini kullandığına dair 
bilgilerimiz yok. Ama, bu bana, Türk Halkının kendi hakimiyetine sahip çıktığına 
veya çıkmış olabileceğine dair bazı temel fikirler verdi. 

Bu gelişim içinde, Osmanlı tarihindeki hakimiyeti de, böyle peşin peşin padişah 
eline almıştır demeyelim; ama, her devrin kendi özelliklerini de vurgulayarak, 
birazcık Çanakkale Savaşlanndan sonraki milli mücadele dönemine gelelim. 

Burada da yine, kendimle ilgili bir batıramdan bahsedeceği m. 1981 'de Türk 
Tarih Kongresinde, benim "Atatürk ve Seçim" konulu bir bildirim vardı. Bu bil
diriyi sunmarndaki sebep de, Türk inialap tarihi derslerinde karşılaştığım bir 
durumdur ve henüz ı 982 Anayasası yapılmamıştı. Ben talebelerime sorardım 
"Atatürk seçimlerde milletvekili seçildi, bu doğru mu yanlış mı?" diye. Genellikle 
bu soruma "yanlış" denirdi. Peki, buna yanlış denmesinin sebebi nedir? Türk genç
leri, Atatürk'ün öyle bir şeye ihtiyacının olmadığı yönünde düşünüyorlardı. Çünkü, 
1961 ile 1982 arasındaki dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçimsiz 
gelebilen insanlar vardı. Eğer seçimsiz gelebilen insanlar varsa, onlara göre kat kat 
daha büyük ve dev işler yapan Mustafa Kemal Paşa'nın seçime hiç ihtiyacı yoktu. 
Bizim gençlerimiz, o Meclise gelebilir diye düşünüyorlar diye düşündüm ve ona 
dair bir bildiri sundum ve bildiriyi yazarken de kendi kendime kıvanç duydum; çün
kü, 1961 'de ben ilk oy kullanma hakkımı kazandığımda, ı 961 Anayasasına da hayır 
demiştim. Benim bildirimimi sunarken rahmetli Turhan Feyzioğlu da salonda idi. 
Rahmetli biraz üzüldü; çünkü, demiştim ki, 1982 Anayasasını yapanlar, Atatürk'ün 
izini takip etmede, 1961 'dekilerden daha çok Atatürkçülük konusunda değer veren 
insanlardır. Turhan Feyzioğlu da bir şeyler konuşmuştu ve dedi ki "onları sadece 
Cumhuriyet Senatosuna koyduk .... " 

Kısacası, işin içine bir de seçim unsuru geliyor. Şimdi, mütevazı bir Türk 
ailesinin çocuğu olan Mustafa Kemal Paşa'nın, daha sonra Türk Devletlerinin en 
büyük ve en güçlülerinden birisi olan Batı Türk Devletinin, isterseniz şimdilik söy-
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lemeyeyim; çünkü, adı, bir dönem için Osmanlı Devleti idi, ama bir dönemde değiş
ti Türkiye Cumhuriyeti oldu; ama, Batıdaki büyük devlet idi. İşte, Batıdaki büyük 
devlette hakimiyetin başına geçmesindeki süreçte, Mustafa Kemal Paşa'nın dayan
dığı en büyük temel seçimdir. Mustafa Kemal Paşa'nın muazzam bir geçmişi var, 
başarılarla büyük faziletlerle dolu bir geçmiş. Ama bu faziletli ve başarılı geçmişin 
yanında bir de seçim unsuru var. 

Şimdi, meslektaşlanın ve sizler bilirsiniz, Erzurum Kongresi'nde seçim yapılıyor, 
Mustafa Kemal Paşa başkan seçiliyor, hiç kimse onu getirmiyor, delegelerin oy
larıyla Başkan seçiliyor. Sıvas Kongresi'nde, dedikoduları duymuşsunuzdur, alfabe 
sırasına göre olsun, şu olsun bu olsun şeklinde; ama, Mustafa Kemal Paşa, yine 
Sivas Kongresi'nde yine başkan seçiliyor delegeler tarafından. Erzurum Kongresi'nde 
onun başkanlığına oy vermeyen insanlar var ki, herhangi bir baskı yok. Demek ki, 
Mustafa Kemal Paşa üstün nitelikleriyle, faziletli özellikleriyle bu ülke insanının 
önderi olma özelliğini adım adım kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Paşamız 
Çanakkale'den gelen büyük özelliği ile Erzurum Mebusu seçiliyor. İstanbul'daki 
Meclisi Mebusan'a gidip, orada Başkan olmak istiyor; ama, oraya başkan olması 
kısmet olmuyor. Daha sonra, 23 Nisan 1920'ye giden olayda, aşağı yukarı 18 Mart 
1 920'de Mustafa Kemal Paşa, İstanbul işgal edildikten sonra, "Milletin temsilcileri 
Ankara'ya gelin, Ankara'da sizin üzerinizde hiçbir baskı olmayacak, siz orada 
sadece vicdanımza göre karar vereceksiniz" diyordu. Böylece 23 Nisan'da Türk mili 
egemenliğinin, Türk milli hakimiyetinin kurulmasında, Çanakkale'den başlayan o 
büyük sürecin büyük payı vardır. 

Çanakkale Savaşları, sonra milli hakimiyet, milli hakimiyette de Mustafa 
Kemal Paşamızın yeri ve ilk zamandaki Büyük Millet Meclisi'nden söz ettik. Bir 
süre sonra da Osmanlı hakimiyeti eski gücünü yitirdikten sonra da, devletin adının 
da değiştirilmesi gereği duyuluyor ve Türkiye oluyor ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile, bu ülke insanı henüz daha sınırlarını tam kazanmasa bile; hakimiyeti 
tekrar kendi eline alıyor. Bu milletin temsilcileri kendi aralarından, en faziletli in
sanlardan birisini, yani Mustafa Kemal Paşayı başkan seçiyorlar. 

Ondan sonraki dönemin ise, çeşitli safbaları var. Yine, Mustafa Kemal Paşa, 
seçim kavramını o kadar titizlikle koruyor ki, her dönemde önce kendisi milletvekili 
seçiliyor. Milletvekili seçimini belki kontrol altına alıyor, başı boş bırakmıyor; ama, 
seçim kavramını titizlikle koruyor. Kendisini önce mebus seçiyorlar, Ankara millet
vekili seçiliyor, seçilen mebuslar daha sonra kendisini Cumhurbaşkanı seçiyorlar. 
Bu kavramın dayandığı temel işte, şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Seçim 
dolayısıyla da 1920'den başlayarak, 1946, 1950, 1961'i yaşayarak Türk hakimiyeti 
devam ediyor. Şimdilerde de biliyorsunuz ki, ortalık çok hoş bir seçime sahnedir. 
Bu nihayet bir mahalli idareler seçimi, ama, yine de bir "seçim"dir ve çok hoş 
görüntüler vardır. Bu da, bugün ulaştığımız güzel bir neticedir. Bu güzel neticeyi 
belirtmeye çalıştım. 

Hepinize teşekkür ederim, sağ olun. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Böylece, üç konuşmacımızın da bildirilerini dinlemiş olduk. Aslında, bizler, 
hepiniz, ben de dahil eğitimciyiz, mesleğimiz konuşmak. Konuşmayı sevmek de 
galiba kurtulamadığımız tatlı bir hastalık. 

Başta da söylediğim gibi bildirileriniz dışında eklemek istediğimiz bir şeyler 
daha var mı? 

Buyurun Sayın Özdemir. 

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR - İzninizle bir şey söylemeyeyim; ancak, başka 
soru olursa, o zaman hakkımı kullanayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Yıldız. 

Dr. Ahmet YILDIZ - Ek katkı olarak ulusal kimliğe ilişkin bir niteleme 
yapayım. Türk adlandırması aydınlar katında varolan bir adlandırmadır. Halk katın
da böyle bir adiandırma yok. Tarihe baktığımızda bunu tarihe taşımak, ancak etnik 
anlamda mümkündür, ulus bilinci anlamında böyle bir şey yapmamız, tarih dışı bir 
yaklaşımı benimsememiz anlamına gelir; çünkü, ulusal kimlik modern toplumların 
ürünüdür. Bunun çeşitli dinamikleri vardır. Bunun üç boyutunu ayırt edersek: Birin
cisi, duygu olarak milli bilinç, diğeri ideoloji olarak milliyetçilik veya milli aidiyet, 
sonuncusu da bir akımdır. 

Kimlik olarak tarih boyunca bunun tezahürlerine rastlayabiliriz. Türklerde de ve 
diğer topluluklarda da buna rastlayabiliriz. Bir akım ve bir ideoloji olarak ancak 
modem dönemde böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bu bakımdan bir köylü top
luluğundan bir halkın oluşturulması gerçekten son derece radikal bir süreçtir. 
Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" isimli romanında örnek bulabili
riz. Yunan kuvvetleri Polatlı yakınlarına kadar geldiğinde, Meclis'in Kayseri'ye 
taşınması söz konusu olduğunda, bir ittihatçı subay olan Ahmet Celal ile kendi 
emireri Bekir Çavuş arasındaki geçen diyalog bir örnek oluşturur. Keza, Şevket 
Süreyya Aydemir'in otobiyografisi olan "Suyu Arayan Adam" eserinde Kafkaslar
dan aktardığı bir anekdot, yine halk katında böyle bir tasavvurun söz konusu ol
madığını ortaya koyar. Bu bakımdan, milli mücadele sürecinde baktığımızda, bu 
tasavvurun reel zeminlerinin gerçekleşmeye başladığını ve seçkinler katında bunun 
sınırlarının oluşturulduğunu görüyoruz. Bu süreç, bütünüyle hem objektif temelleri 
olan ve aynı zamanda da bu objektif temellerin belli bir bakış açısıyla yoğrulduğu 
bir dönemdir. Bu yağurmanın karşımıza çıkardığı Milli Egemenlik düşüncesinin 
halkı özne olmaktan çok nesne olarak, nesne konumunda gördüğünü ve bunu belli 
bir Russo'cu bir anlayış ışığında zamana bıraktığını ve bir amaç-araç ilişkisi bağ
lamında amaçla tanımladığını görüyoruz. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Baykara, buyurun efendim. 



Prof. Dr. Tuncer BAYKARA-Yeniden konuşurken hangi konuya temas ede
ceğime pek karar veremedim. Ama, 58'inci yıldönümünde yazdığım kağıttan bah
sedeyim diye düşündüm. Türkiye'nin şu anda geldiği düzeyi belirtınesi için şu elim
deki kağıt da enteresan bir misaldir. Biz, tarihçiler birazcık şüpheci oluruz. Acaba bu 
kağıtlar, gerçekten 31 yıl önceki bir kağıt mıdır diye. Evet, 31 yıl önceki kağıt olması 
lazım; çünkü, bunun boyutu günümüzdeki A-4 kağıtlarının boyutundan biraz farklı. 
Çünkü, vaktiyle, 30 sene önce, eline kağıt alan istediği boyutta kağıt keserdi, ama 
şimdi A-4 boyutu tespit edildi, dolayısıyla, 31 yıl önceki kağıtlar olmalı. 

Hepinize teşekkür ederim. 
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Prof. Dr. Mete TUNÇOKU* 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Atatürk ve Çanakkale Savaşları 
Araştırma Müdürü 

Oturum Başkanı olarak değerlendirme yapıp, konuşmaları bağlarnam gerekiyor. 

İlk konuşmacımızın "Ermeni ayaklanmaları ve Çanakkale" bağlamında verdiği 
bilgiler çok ilginçti. Özellikle haritaları izlerken, birara Arapları düşündüm, Müs
lüman Arap kardeşlerimizin de aynı yıllarda bizlerle işbirliği yaparak ayaklanma 
çabasında olduklarını hatırladım. Bilmiyorum biliyor musunuz, biz Çanakkale'de 
başarılı olduktan sonra Araplar çekinmişler ve planladıkları ayaklanmayı bir yıl er
telemişlerdir. İngiltere'nin desteğini alan Araplar, yoğun bir faaliyet içindedirler, 
ayaklanacaklardır ama; ama Arap liderleri duraksamışlar; "Çanakkale'de onca güç
lü orduya direnen ve başarı kazanan Türk-Osmanlı Ordusu, bize de acaba benzer bir 
tepki gösterir mi?" diyerek beklemeyi tercih etmişlerdir. Arap ayaklanması bilindiği 
gibi, bir yıl sonra, 1916 yılında başlayacaktır. 

Diğer yandan Sayın Ahmet Yıldız'ın milli mücadele sürecinde "Milli Siyasetin 
Doğuşu" bildirisi de ilginçti. Hakikaten ümmet anlayışından, milli egemenlik, 
demokrasi, hakimiyet, cumhuriyet anlayışına kadar geçtiğimiz aşamaları ilginç bir 
şekilde özetleyip, yorumladı. Mustafa Kemal'i biz siyaset bilimciler, özellikle ben, 
uluslararası ilişkiler bilimeisi olarak tanımlarken, başka ulusların yarattığı liderler
le karşılaştırdığımda, şöyle bir sonuca varıyorum: Mustafa Kemal sadece büyük bir 
asker değil, aynı zamanda büyük bir strateji ve takdik adamıdır da. Koşulları iyi 
görüp en iyi şekilde değerlendirmek, onun başta gelen özelliği olmuştur. Zaten, 
liderliğe soyunan, büyük oynamak isteyen bir insan bunu yapmak zorundadır. Bunu 
gerçekleştirebilen başarılı olmuştur, yapamayan silinmiştir. Tarih bunun örnekleriy
le doludur. Mustafa Kemal, işte bu başarıyı gösteren ender liderlerden bir tanesidir. 

Diğer yandan seçkinler ve demokratik hakimiyet konusu da enteresandır. Sayın 
konuşmacı, bizim devrimler için sık sık "seçkinler" deyimini kullandı.Doğrudur 
ama, tarih bilgim beni yanıltıyorsa bağışlasınlar, bütün dünyada devrimci hareket
leri yürütenler seçkinler kesimi olmuştur. Örneğin Fransa'da bu böyle başlamıştır, 
başka bir uç olan Sovyet Devriminde de bu şekilde başlamıştır. Seçkinler böyle bir 
harekette beyin takımı görevini görür; topluma ve zamana göre, bir grup ya da 
karizmatik bir lider bu grubun başına geçer ve ondan sonra yapılan reformlarla dev
·rimler kitlelere, aşağılara kadar uzanır, benimsenir. 

Ayrıca, bizim inkılapların geçmişi de çok eskidir. Islahat-Tanzimat hareketlerin
den, birinci ve ikinci Meşrutiyet hareketlerine kadar iner ve Anadolu'daki sosyal, 
politik, kültürel koşullarla çok yakın ilişki içindedir. Sık sık sorduğum bir sorudur; 
neden Türkiye'de böylesine bir inkılap gerçekleşebildi de, diğer İslam ülkelerinde 
benzer bir inkılap gerçekleşemedi diye. Bu soru sorulduğunda, sanıyorum, en azın
dan son ikiyüz yıllık tarihimiz yeniden değerlendirilmek, Atatürk İnkılaplarının iki 
yüz yıllık geçmişe uzanan sosyo-politik temellerine inilmek gerekir. 

* Öz geçmişi s. I 97 
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Son konuşmacımız Sayın Baykara, konuya psikolojik boyutuyla girdi. 
Hakikaten Balkan Savaşlannın yol açtığı eziklik çok önemli ve bunu en iyi yaşayan, 
en güçlü hisseden biri de, Mustafa Kemal'in kendisi. Buna o dönemin gelişmelerini 
konu olan eserlerde sık rastlıyoruz. Konuşmacılanmızın dedikleri çok doğru; 
hakikaten bütün ulus büyük bir eziklik içinde ama, o ulusun ordusuna komuta eden 
Mustafa Kemal, bir asker olarak en büyük ezikliği duyan ve bu utançtan bir an ön
ce kurtulmak isteyenlerden biridir. 

Aslında, tarihimizin genel süreci içinde liderlik kavramı da ilginç bir olgudur. 
Geçmişimizde de, ama özellikle Cumhuriyetle birlikte olan sosyal, kültürel geliş
melere baktığımızda, bizde lider olabilmek için Batı'nın birçok toplumlannda 
görülmeyen bir sosyal, toplumsal esnekliğin olduğunu gözleyebiliyoruz. Örneğin, 
herhangi yetenekli bir genç, bulunduğu sınıf ki, bu köylü sınıfı olabilir, işçi sınıfı 
olabilir, memur çocuğu olabilir, başarılı ise, yetenekli ise, toplumun en üst, en yet
kili makamlanna kadar çıkabilmektedir. Orduda da bu böyledir, siyasette de böy
ledir. Sanıyorum, egemenlik, ulusal hakimiyet kavramı irdelenirken, bunun da dile 
getirilmesi gerekir. 

Sunuşum bu kadar. Sizlere sabrınız, dikkatiniz, ilginiz ve bizleri onurlandır
dığınız için çok teşekkür ederim. 

Değerli konuklar, sempozyumumuz burada sona ermiştir. Bütün konuk ve 
katılımcılara tekrar teşekkür eder, saygı ve sevgi sunarım. Sağ olun. 
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SUNUCU - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, Başkanvekili, 
Sayın Valim, sayın milletvekillerim, sayın protokol üyeleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 84 üncü açılış yıldönümü münasebetiyle, ilki Çanakkale'de yapılan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun düzenlediği "Mil
li Mücadele ve Egemenlik" konulu 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş 
geldiniz, şeref verdiniz. 

19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, ulusumuzu bu haksız işgale 
karşı direnmeye, karşı koymaya davet etmesiyle başlayan milli mücadele, egemen
liğin kayıtsız şartsız milletin eline geçmesiyle, başanya doğru önemli bir adım at
mıştır. Bu anlamda, 23 Nisan, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. 
Egemenlik hakkının padişahtan ulusa geçtiği bir gündür. Ulusumuz bu hakkını yur
dumuzu ele geçirmek isteyen dış düşmaniara ve bunlarla işbirliği yapma ayınaz
lığına düşmüş olan padişahlık yönetime karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle, 
egemenliğimiz, ulusal varlığımızın başında gelir. Bir halk yönetimi olan cum
huriyetimizin temel kaynağı milli egemenliktir. Ne diyor Atatürk: "Özgürlüğün de, 
eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 84 üncü yıldönümüne çok az gün kal
dı. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız. Evet, 
bugünün bir diğer önemi, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş olması. 
Dünyanın 150'yi aşkın ülkesinin hiçbirinde bir çocuk bayramı yoktur. Türkiye, 
çocuklarına bayram armağan etmiş tek ülke; ancak, çocukları varsayan bir anlayışın 
var olma ve egemenlik savaşının da başanya ulaşabileceğinin ispatı aynı zamanda 
23 Nisan. Milli mücadeleye tanıklık etmiş olan kentimiz Manisa'da "Milli 
Mücadele ve Egemenlik" konulu sempozyumun gerçekleştirilmesi ayn bir önem 
taşıyor. 

Tekrar hoş geldiniz diyor ve sizleri, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlan için 
1 dakika saygı duruşuna ve İstiklal Marşının okunmasına davet ediyorum. 

SUNUCU - 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumunun sunuş konuşması için, 
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. SayınCemil Özcan'ı arz ederim. 
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Prof. Dr. Cemil ÖZCAN* 

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, Sayın Başkanvekili, Sayın 
Vali, sayın milletvekilleri ve değerli konuklar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü açılış yıldönümü etkinlikleri çer
çevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun koor
dinatörlüğünde, Manisa Valiliği ve Üniversitemiz işbirliğiyle gerçekleştirilen 15'in
ci Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz, onur verdiniz. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklerle milli egemenlik düşüncesinin anlamını 
incelemek ve bunu milletimize anlatmak, demokrasi kültürünün ve parlamenter sis
temin tanıtımını sağlamak üzere kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu, Yüce Meclisimizin açılış yıldönümlerinde, tarihsel önem 
taşıyan kentlerimizde, o ilimizin tanıklık ettiği tarihi olayları ve üstlendiği tarihi 
misyonu konu alan sempozyumlar düzenleyerek Milli Egemenlik Haftası kut
lamalarını yürütmektedir. Geçen yıl Erciyes ve Sütçü İmam Üniversitelerinde ger
çekleştirilen 14'üncü Milli Egemenlik Sempozyumlarının ardından, bu yıl 15'inci 
sempozyumun üniversitemiz ev sahipliğinde yapılmasında katkıları olan Sayın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve onun Kültür, Sanat Yayın Kurulu Baş
kanlığına teşekkürlerimi sunarım. 

23 Nisan 2004 özgür, bağımsız bir millet olarak yaşamanın altın anahtarı "Mil
ll Egemenlik" ilkesini simgeleyen, Türk Milletinin yönetimini kendi eline aldığını 
dünyaya duyuran, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mustafa Kemal'in önderliğinde 
açılışının 84'üncü yıldönümüdür. 23 Nisan aynı zamanda, ulus devlet olduğumuz 
günün adıdır. Bugün Parlamentomuzun duvarında yer alan "Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir" ilkesi, milli, demokratik, laik, çoğulcu bir sosyal hukuk devleti 
almamızın önkoşulunun ifadesidir. 

Yüce Atatürk, milli bağımsızlık mücadelesinin başanya ulaşmasını sağlamak 
için, tek çözüm yolu olarak milletin azim ve kararını, milletin egemenliğini, milletin 
iradesini dikkate alarak, yeni kurulan devletimizin milli egemenlik, milli irade gibi 
esaslara dayandınlmasını gerekli görmüştür. 

1919 Amasya Bildirisiyle ilan olunan "Milletin bağımsızlığını yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır" parolası, Erzurum ve Sivas Kongrelerinden geçerek 23 
Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve yeni kurulan dev
letimizin temel kaynağı olmuştur. Atatürk "Milletin yazgısını yine milletin azim ve 
kararı belirleyecektir" ilkesini bayrak yaparak, tükenmenin eşiğine getirilmiş olan 
Türk Milletine "Bu savaş benim savaşımdır" dedirtebilmiş ve bağımsızlık savaşına 
yöneltebilmiştir. Nitekim, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle tamamlanmasını Türkiye 

* Özgeçmişi s. 191 
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Büyük Millet Meclisi'ne müjdelerken, "Milletin geleceğini doğrudan doğruya üzerine 
alarak, umutsuzluk yerine umut, dağınıklık yerine düzen, duraksama yerine karar
lılık ve inanç koyup, yokluktan koskoca bir varlık çıkardığını; bu Anadolu 
zaferinin, tarihte bir millet tarafından tam olarak benimsenen milli egemenlik 
düşüncesinin ne denli büyük ve dinç bir güç olduğunun en güzel örneği olarak kala
cağını n belirtmiştir. 

Milli birliğiınİzin sağlanmasında, demokrasiınİzin sürekliliğinde, kişilerin 

siyasal hak ve özgürlüklerinin korunmasında ve insan haklarının yüceltilmesinde 
"egemenlik" ilkesi vazgeçilmez bir anlayışın kabulünü gerektirmektedir. 

Ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarının arttığı günümüzde, ulus devletler yeni 
sorunlarla karşı karşıyadırlar. En güçlü devletler bile karşılıklı bağımlılığın gerçek
leriyle baş etmek durumundadırlar. Hemen hemen bütün devletler, kurallarını ken
dilerinin koymadıkları uluslararası, hatta Avrupa Birliği gibi örneklerde uluslar üs
tü hukuka göre taahhütler üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Aynı şekilde ulus
lararası ortak insan hakları hukuku da, devletlerin kendi takdirlerine göre kural koy
ma ve uygulama yetkilerini büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. 

Küreselleşme açısından ülkelerin geçmiş deneyimlerine bakıldığında, önemli 
olanının küreselleşip küreselleşmemeden çok nasıl küreselleşildiğidir. Dünya 
piyasaları, kargaşaların ve isyanların olduğu kadar ekonomik gelişme ve refahın da 
kaynağıdır. Dolayısıyla küresel gelişmeler, gelişmekte olan ülkeleri giderek daha 
fazla dış etkilerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Kısaca, milli egemenliğimizi, milletimizin evrensel alandaki egemenliğini güçlü 
kılmak istiyorsak, temelde, formel hukuk, semboller önemli olmakla birlikte, güçlü 
bir meşruiyet zeminini oluşturmak ve bu egemenliği uluslararası platforma taşıyacak 
güç kapasitesine ulaşmak zorundayız. Küresel dünyada daha fazla egemen olmak is
tiyorsak; "milli kültür değerlerine evrensellik katabilme kabiliyeti kazanmamız ve 
bunu uluslararası alana taşıyabilmemiz", "altyapısı olan bilgi tabanlı, teknolojik 
gelişmenin en önünde ve dünyadaki güçlü rekabetçileri arasında yer olan uluslararası 
bir ekonomiye sahip olmamız", "siyasi gücümüzü ve bölgemizdeki siyasi etkin
liğimizi, bir anlamda uluslararası güç konfigürasyonundaki konumumuzu sağlam bir 
zemine oturtup, bunu uluslararası alana yansıtabilmemiz" gerekmektedir. 

Büyük Atatürk'ün üç anlamlı sözüyle konuşmama son vermek istiyorum: "Yal
nız bir kuvvet vardır; o da, milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır; o da mil
letin kalbi, vicdanı ve varlığıdır." "Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısın
da zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur." "Milli egemenlik uğrunda canımızı 
feda etmek, bizler için vicdan ve namus borcu olsun". 

Bu tarihi günün 84'üncü yılı hepimize kutlu olsun. 

SUNUCU- Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. 

Yine, sunuş konuşmalarını yapmak üzere, İlimiz Valisi Sayın Orhan Işın'ı arz 
ederim. 
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Orhan IŞIN* 

Manisa Valisi 

Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Başkanvekilim, sayın Millet
vekilim, çok değerli katılımcılar, üniversitenin değerli mensupları; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Güzel Manisa'mız, Geleneksel Mesir Şenlikleri'nin 464'üncüsü ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 84'üncü kuruluş yıldönümünü birlikte kutlamanın coşkusu 
içerisindedir. Hoş geldiniz, ilimizi şereflendirdiniz diyor, teşekkür ediyorum. 

Bu iki özel günümüzün de her yıl daha görkemli, katılımlı ve zengin bir içerik
le kutlanması hususunda tüm Manisalılar, el ve gönül birliği içindedirler. 

Bu yıl kutlamalarımız, Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ın yardımlarıyla 
gerçekleştirilen, açılışını yaptığımız "Milli Egemenlik Sempozyumu" ile taçlan
mıştır. Manisalılar adına, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Milli mücadele; Milletimizin kendini yoktan var ettiği, imkansızı mümkün kıl
dığı şanlı kurtuluş destanımız ... 

Milli mücadele; Büyük Atatürk'ün sözleriyle, eşitliğin, adaletin ve hürriyetin 
dayanak noktası... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; Milletimizin varlığının, hür ve bağımsız yaşa
ma, azi m ve kararlılığının onuru, milli egemenliğin kalesi. .. 

Bugün, değerli bilim adamlarımız, bu üç kavram-olgu konusunda ufkumuzu 
açacaklar, bizleri daha da aydınlatacaklar. 

Manisa; milli mücadelede büyük acılar yaşamış bir ilimizdir. Bu kavramların 
anlamını ve değerini çok iyi bilmektedir. Milli egemenliğin ve cumhuriyet 
idaresinin erdemlerini bilen Manisalılar, borçlarını; demokratik değerlere gösterdik
leri bağlılık ve her sektörde daha çok üretim yaparak ödüyorlar. 

Milletimizin varoluş savaşında, o ölüm ve dirim günlerinde milli iradenin tecel
ligahı meclisimiz diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adeta kutsiyet atfeden 
Büyük Atatürk ve aziz silah arkadaşlarını, burada, bir kez daha minnet ve şükranla 
anıyorum. Gösterdikleri yolda, işaret ettikleri hedefe, eserlerine sahip çıkarak 
yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 

Değerli bilim adamlarımıza katkıları, sayın konuklarımıza da katılımları için 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

SUNUCU- Sayın Valime teşekkür ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, yine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Pakdil'i sunuş konuşmaları 
için arz ederim. 

* Özgeçmışı s 1 89 
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Nevzat PAKDİL* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Saygıdeğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Valim, Sayın Mil
letvekilim, Sayın Rektörüm, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrenciler, say
gıdeğer katılımcılar, basınımızın güzide mensupları; öncelikle, Manisa 15'inci Mil
ll Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz; heyetinizi saygıyla, sevgiyle selam
lıyorum. 

Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının manasma yaraşır bir şekilde kut
lanmasını ve yaşatılmasını teminen yurt genelinde Milli Egemenlik Haftası etkin
likleri organize etmektedir. Bu etkinlikler dahilinde, Milli Egemenliğimizi konu 
alan bilimsel toplantılara ve coşkulu töreniere yer verilerek, yöresel etkinliklere de 
iştirak edilmektedir. 

Çalışmalarımızın temel amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile vatandaş
larımızın kaynaşması ilkesi ışığında, milli ve manevi değerlerimizi, bağımsız kav
ramını bütün milletimizle paylaşmak, onların duygu ve düşüncelerini yerinde 
değerlendirmektir. 

Milli Egemenlik Haftası, bu amaçla, 1985 yılından beri 19 yıldır kutlanmaktadır 
ve artık kurumsal bir hüviyet kazanmıştır. Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile vatandaşlarımızın, bir bayram havası içerisinde bir arada 
buluşmasını sağlamaya yönelik programlar yapıyoruz. 

Bu programların yanı sıra, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk demokrasisinin 
temel hukuki kaynağı olan milli egemenlik ilkesinin temsili ve kullanılmasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce bir konuma sahip olduğunu akılda tutarak, bu 
yüce konumu geniş kitlelere ve milli iradenin tek ve asli sahibi Aziz Türk Milletine 
anlatmak bakımından çok büyük yararlar sağladığını düşündüğümüz Milli Egemen
lik Sempozyumları düzenlemekteyiz. 

Bu sempozyumlarda "milli egemenlik, parlamenter demokrasi ve 23 Nisan" 
kavramlarının bilimsel ortamlarda tartışılmasını ve geliştirilmesini sağlamayı 

hedefliyoruz. Yurt genelindeki üniversitelerimizle ve valiliklerimizle işbirliği 

yaparak, demokrasi kültürünü yerleştirmek ve yaşatmak amacıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin en üst seviyede ve tüm siyasi partilere mensup milletvekillerin
den oluşan bir heyetle iştirak ettikleri bu toplantılarla, halkımız ile milli irade kav
ramanın en güzel örneklerini sunmayı amaçlıyoruz. 

Ulusal dimağın tarihi kazanımları hep hatırda bulundurması, Türkiye Cum
huriyeti devletinin kuruluşuna değin ve bugünlere gelmesine kadar yaşanan bütün 
gelişmelerin her fırsatta yeni nesillere aktarılması, geleceğimizin aydınlık ve müref-

* Özgeçmişi s. ı9s 
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feh olması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu vesileyle, bugüne kadar 
Ankara, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Afyon, Kütahya, İzmir, Edirne, Deniz
li, Kars, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Çanakkale'ınizde düzenlenen top
lantılarla, Milli Egemenlik Haftası, bilimsel, törensel ve kültürel etkinliklerle, coş
kuyla kutlanmıştır. 

Bugün kutladığımız Milli Egemenlik Sempozyumunu ise, Manisa Millet
vekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Saygıdeğer Başkanı Bülent Arınç 
Beyin katılımlarıyla Manisa İlinde kutlamak, bizim için, ayrıca bir coşku ve esen
lik kaynağı olmuştur. Bunu da bilgilerinize arz etmek isterim. 

Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
faaliyetleri, sadece 23 Nisan Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle değil, yıl için
deki takvime ve bütün illerimize yayılacak şekilde de sürdürülmektedir. Milli 
Egemenlik ilkesinin halkımızla iç içe ve böylesine coşkuyla yaşatılmasından büyük 
onur ve mutluluk duyuyoruz. 

Saygıdeğer konuklar, egemenlik kavramının tarihi arka planına baktığımızda, 
bölünemeyen ve devredilemeyen üstün emretme yetkisi olarak bu kavramın, 

feodalizmden milli devlete geçişi kolaylaştıran bir unsur olarak ortaya çıktığını 
görüyoruz. 1791 Fransız Anayasasında yer alan "egemenlik, tekdir ve millete aittir; 
bölünemez, vazgeçilemez ve kaldırılamaz. Hiçbir grup egemenliği kendisine at
fedemez ve tek bir kişi egemenliği üstlenemez" hükmü, egemenlik kavramına yeni 
bir muhteva kazandırmıştır. 

Böylece, temelde halkın kendi başına kullandığı halk egemenliği düşüncesi, teş
kilatlı bir devlet yapısında şekillenen, milletin kullandığı milli egemenlik düşün
cesiyle birleşmiştir. Bir adım daha ileri giderek, halk veya devlet adına egemenliği 
kimin kullandığına baktığınızda, egemenliğin milletin parlamentosuna verilen bir 
yetki olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle Fransız ihtilali, Avrupa'da milli egemen
lik ilkesinin ve demokrasi fikrinin uyanmasında ve yayılmasında çok müessir olmuş
tur. Daha sonra, bu mutlak egemenlik düşüncesi, hukuk devleti, bireysel haklar ve 
özel alan-kamusal alan ayırımı ışığında yeniden biçimlenerek dönüşmüştür. 

Milli egemenlik düşüncesine dayalı yeni siyasi örgütlenme biçimi, 19'uncu 
Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı imparatorluk coğrafyasında gayri Müslim 
hazırlıkların ayrılıkçı örgütlenmeler içine girmelerine yol açarken, fert hak ve hür
riyetleri kavramlarının da ıslahat çalışmaları içine alınmasına yol açmıştır. Meş
rutiyet dönemini hukuken başlatan 1876 Anayasası, Osmanlı Devletinin siyasi 
rejiminde esaslı bir değişime yol açarak, Anayasal monarşi dönemini başlatmıştır. 
Anayasa, yine bir padişah iradesi olmakla birlikte, padişahın yetkilerini sınırlamış, 
halka sınırlı temsil yetkisi getirmiştir. Hükümlerine uyulması gereken akli değerde 
birtakım hukuki esaslar, 1876 Anayasasıyla hukuk literatürümüze girmiştir. 

1876 Anayasası, sınırlı da olsa halkın yönetirnde temsil edilmesi ve Parlamen
tonun kurulması bakımından gerçek bir hukuk reformu olarak mütalaa edilmelidir. 
Bu açıdan bakıldığında, parlamenter geçmişimizin 127 yıl geriye uzandığı ve çoğu 
Avrupa Birliği ülkesinden daha eski ve köklü bir demokrasi tarihine sahip ol-
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duğumuz söylenebilir. Egemenlik, aynı zamanda devlet kudretinin bir vasfıdır; iç 
hukukta en üstün kudreti, milletlerarası hukukta da bağımsız bir gücü ifade eder. 
Başka bir yaklaşımla, egemenlik, ülke ve insan topluluğu üzerinde olan yönetici, 
düzenleyici, kendinden üstün başka hiçbir güç tanımayan bölünmez bir kuvvettir. 
Bu gücün ülkenin dışından gelmesi konumunda devlet yoktur, sömürülen bir top
lum vardır. Bu nedenle, egemenlik gücünün her konuda ve türde o ülkenin içinden 
çıkması zorunlu ve gereklidir. 

Milli ve egemenlik sözcüklerinin birleşmesinden oluşan milli egemenlik ise, 
milletin sahipliği, milletin egemenliği demektir. Buna göre, bir devlet üstünde hiç
bir yabancı gücün etkisi olmadığı gibi, milletin üstünde hiçbir sınıf, zümre veya 
kişiye ayrıcalık tanınamaz. Ulusun üstünde başka bir irade ve herhangi güç yoktur. 
Ulusal egemenliğe dayalı yönetimlerde ulusun kendi kendisinin buyurucusu olması, 
kendi kendine sahip çıkması ve kendi iradesine dayalı bir yönetim anlamına gelir. 

1921 Anayasasında yer alan "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ifadesiyle 
milli egemenlik, Anayasanın bir hükmü haline getirilerek, hukuki hüviyete kavuş
turulmuştur. Milli egemenlik prensibi, 20 Kasım 1924 tarihli Anayasamızda yer al
mış ve "Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki temsilcisi olup, millet 
narnma hakkı hakimiyeti istimal eder" ifadesiyle milletin temsilinde Büyük Millet 
Meclisinin önemini ortaya koymuştur. 

Siyasi fikir ve düşünce tarihimizde ilk defa milli egemenlik ilkesini ele alıp 
savunan, onu politik uygulamada başanya ulaştıran Türkiye Cumhuriyetinin de 
kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

Mustafa Kemal'in Mondros Mütarekesi şartlarına ve işgale karşı direnmeleri 
için askeri ve mülki idarecilere gönderdiği Amasya Genelgesindeki "milletin istik
lalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır" ifadesi, milli mücadelemizin paro
lası olmuştur. 

Saygıdeğer Manisalılar, şehzadeler şehri olarak tarihimizdeki önemli olaylara 
ve şahsiyerlere ev sahipliği yapan Manisa, Kurtuluş Savaşı döneminde de İzmir ve 
civarının işgal edilmesiyle beraber Yunan işgaline uğramıştır. Yunan kuvvetlerinin, 
Manisa'yı işgalleri esnasında kasaba ve köylerde halkımıza karşı katliam, ırza 

tecavüz, yağmacılık yaptıkları, yerli ve başıbozuk Rumlarla birlikte hareket ederek, 
bütün köylerde Türk nüfusunu katledip, mallarını yağmaladıkları, bağ ve bah
çelerinde çalışırken tutuklan an yüzlerce Türkü İzmir üzerinden Atina'ya gönderdik
leri, tarihimizin sayfalarına acıyla yazılmıştır. 

İşgal yıllarında yerli Rumların da kışkırtmasıyla halk büyük bir baskı altına gir
miştir. Manisa'nın düşman işgaline uğradığı 25 Mayıs 1919 tarihinde başlayan bu 
baskı ve eziyet dönemi, 8 Eylül 1922'de bu güzide ilimizin işgalden kurtulmasıyla 
ancak son bulmuştur. Yaşanılan bu derin acıları sizlerle paylaşıyoruz. 

Anadolu'nun düşman işgalinden temizlenmesinden sonra kurulacak yeni Tür
kiye Devletinin dayandınlacağı esasları tespit etmek için vatandaşlarla temaslarda 
bulunmak ve onlarla konuşmalar yapmak üzere, Gazi Mustafa Kemal, silah ar
kadaşları Kazım Karabekir ve Mareşal Fevzi Çakmak'la birlikte Batı Anadolu gezi-
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sine çıkmış, İstanbul ve Bursa'dan sonra 26 Ocak 1923'te Manisa'ya gelmiştir. 
Büyük acılarla ve kahramanlıklarla abideleşen Manisa, bu tarihten itibaren ulusça 
milli egemenliğimizi kazanmamız yolunda atılan önemli adımlara sahne olmuştur. 
Kurtuluş Savaşımızın esasını teşkil eden Kuvayı Milliyenin örgütlenmesi ve 
hareketlenınesi en yoğun olarak Ege Bölgesinde şekillenmiştir. 

Saygıdeğer Manisalılar, bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz Milli Egemenlik Sem
pozyumunun ilkini, 17-18 Mart tarihleri arasında Çanakkale'de i cra ettik. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak, milli egemenlik düşüncesinin anlamını incelemek ve 
bunu milletimize anlatmak, demokrasi kültürünün ve parlamenter sistemin 
tanıtımını sağlamak amacıyla, illerimizin tanıklık ettiği tarihi olaylan ve üstlendik
leri tarihi görevleri konu alan toplantılar düzenleyerek, milli egemenlik ilkesini her 
fırsatta anmak ve taze tutmak amacını taşıyoruz. Bu vesileyle, Çanakkale ilimizin 
ardından, Kurtuluş Savaşımızda var güçleriyle mücadele eden fedakar Manisalılar
la birlikte olmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Geçmiş acılanmızı sizlerle pay
laştığımız kadar, bugün içinde yaşadığımız bu güzel günleri de milli egemenlik 
güneşi altında yine sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz. 

Milletimizin bir daha zor günler yaşamaması ve yaşanan acı günleri bir an ön
ce unutınası temennisiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlan 
başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizde varlıklarını si per eden bütün kahraman
lanmızı, bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, 
şükranla anıyor, çektikleri büyük acılara rağmen yılınayan ve özgürlüğünden hiçbir 
zaman taviz vermeyen Yüce Milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Milli değerlerimizin bir kez daha anılmasına ve bunları sizlerle paylaşmamıza 
vesile olarak bizleri burada konuk eden başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
Saygıdeğer Başkanı Sayın Bülent Arınç'a, siz Manisalılara, Sayın Valimizeve Rek
törüroüze teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

SUNUCU- Meclis Başkanvekilimiz Sayın Nevzat Pakdil'e teşekkür ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ı konuşmalarını yap
mak üzere arz ederim. 

71 



Bülent ARINÇ* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Sevgili Manisalılar, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değerli Başkanvekili, 
Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, Sayın Rektörüm, çok değerli konuklar, sevgili 
gençler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensuplan; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 15'inci Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz. Hepinize gös
terdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 23 Nisan Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının manasma yakışır bir şekilde kutlanmasını ve 
yaşatılmasını temin etmek için, yurt genelinde, Milli Egemenlik Haftası kut
lamaları çerçevesinde farklı etkinlikleri organize etmekteyiz. 

Bugüne kadar, 23 Nisan'ın biraz daha fazla çocuk bayramı olarak öne çıktığını, 
milli egemenlik olgusunun ihmale uğradığını tespit ettik. Aynı zamanda, milli 
egemenliğimizi ilan ettiğimiz bu tarihte, halk iradesinin devlet yönetimine yan
sımasının biraz da gölgede kaldığını düşünerek, milli egemenlik vurgusunu daha 
çok önplana çıkaran; ama, çocuklarımızı da unutmadığımız bir anlayışla, bu yıl ilk 
defa programlanmızı yeniden tasarladık. 

Bu etkinlikler dahilinde, milli egemenliğimize konu olan bilimsel toplantılara 
ve coşkulu töreniere yer vererek, yöresel etkinliklere de iştirak etmekteyiz. 

Köklü bir geleneğe ve kültüre sahip güzel Manisamızda, bugünlerde 464'ün
cüsünü kutlamakta olduğumuz Mesir şenlikleriyle birlikte 15'inci Milli Egemenlik 
Sempozyumunu, Valiliğimiz ve Celal Bayar Üniversiteınİzin işbirliğiyle düzenledik 

Bu çalışmalanmızın temel amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle vatandaş
larımızın kaynaşması, milli ve manevi değerlerimizi, bağımsızlık kavramını bütün 
milletimizle paylaşmak, milli egemenlik kavramının hem bilimsel hem de siyasal 
düzeyde tartışılmasını sağlamak ve yeni açılımlar bulmaktır. Ancak tartışarak, fikir
lerimizi söyleyerek, özgürce düşünerek ve halkımızla bütünleşerek milli irademizi, 
cumhuriyetimizi ve demokrasimizi koruyabiliriz, geliştirebiliriz. 

Birazdan Sayın Rektörüroüzün Başkanlığında başlayacak olan ikinci oturumda, 
bilim adamlanmız bizlere bu konularda değerli fikirlerini açıklayacaklar. 

Milletimizin bir daha Kurtuluş Savaşı yıllannda yaşadığı zor günleri hiçbir 
zaman yaşamaması ve güzel, mutlu hayat geçirmesi temennisiyle, Büyük Millet 
Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları baş
ta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizde varlıklarını siper eden bütün kahraman
larımızı, bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve 
şükranla anıyorum, Yüce Milletimi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Manisalılar, bu yıl Ankara'da 19 Nisan'da başlayacak ve 26 Nisan tari
hine kadar sürecek olan farklı kutlama törenleri de tertip ettik. Biraz evvel Sayın 

* Özgeçmişi s. 179 
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Pakdil, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, her yıl iki ilimizde Milli Egemenlik 
Sempozyumları düzenlendiği ifade etmişti. Bu yıl bunun bir üçüncüsünü, Ankara'da 
Meclisimizin içinde Senato salonunda yapacağız. Bu toplantıda bendeniz konuşa
cağım, partilerimizin, yani grubu olan siyasi partilerimizin sayın genel başkanları, 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Deniz Baykal konuşma yapacaklar. İkinci 
oturumda da, bendenizin Başkanlığında, bilim adamlarımız, Meclisi, siyaseti, milli 
egemenlik olgusunu tartışacaklar, kamuoyuyla düşüncelerini paylaşacaklar. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik programlarımız var. Bu yıl, ilk defa, 
Milli Eğitim Bakanlığıyla, öğrenci meclisleri projemizi hayata geçirdik. İllerdeki 
bütün okullarda okullar öğrenci meclisi başkanlarını demokratik usullerle seçtiler, 
sonra bir araya geldiler, o ilin öğrenci meclisi başkanını seçtiler. Şimdi, 81 ilin öğ
renci meclisi başkanı, 24 Nisanda Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ay
nen bizim yaptığımız oturumlar gibi, Başkan ve Başkanlık Divanıyla, milletvekili 
sıralarında çocuklarımızla bir özel gündemi takip edecekler ve öğrenci meclisinin 
projelerini ortaya koyacaklar. 

Milli egemenlik yürüyüşümüz var. Halkımızın büyük bir katılımıyla, Birinci 
Meclisten bugünkü Meclise gelen güzergah üzerinde, sadece Türk Bayraklarını el
lerimize alarak, çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle bir milli egemenlik 
yürüyüşü yapacağız ve sonucunda, Meclisimizin bahçesinde ilk defa büyük bir halk 
konseriyle, havai fişek kutlamalarıyla bir coşku yaşayacağız. 

Bunun dışında, yine, pek çok sempozyumlar, pek çok konuşmalar, pek çok 
yarışmalar var. İstiyoruz ki, geleceğimiz, güvencemiz olan gençlerimizin ken
dilerine ithaf edilen bu bayramı en güzel şekilde kutlamaları; ama, aynı zamanda 
bize hayat veren, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi taşiandıran "egemenlik mil
letindir" ilkesinin ne olduğunun da etraflıca, tekrar düşünülmesini istiyoruz. 

Egemenlik, bir kişide, bir grupta, bir toplulukta, elbette, olmadığına göre ve her
kesin kendisine ait olduğuna, herkesin bu egemenlik hakkını Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde temsil ettiğine inandığımıza göre, bu egemenliğin 21'inci Yüzyıldaki 
nasıl ve niçinini ve bugün geldiği noktayı hepimiz bir daha özümsemeliyiz, bir daha 
yaşamalıyız. 

Millet iradesinin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bundan 
böyle bu çalışmalarını, halkla bütünleşme gayretlerini artırarak devam ettirecektir. 

Bir Milli Egemenlik Sempozyumunun memleketimizde, Manisamızda, böy
lesine güzel bir coşkuyla kutlanması, bana gurur vermiştir. Başkanvekilimizle bir
likte Meclisimizin bütün bürokratları bugün Manisa'yı ziyaret ediyorlar ve yarın 
mesir şenlikleriyle birlikte Manisa'ya hep beraber veda edeceğiz ve bu güzel günü 
bir hatıra olarak hepimiz saklayacağız. 

Değerli Manisalılar, arkadaşım da biraz evvel ifade ettiler; milli mücadele yıl
lannda Manisamızın büyük yeri vardır, büyük hatırası vardır. Üç yıldan biraz daha 
fazla işgal altında kaldı Manisamız; 1919'un Mayıs ayındaki işgalinden, 8 Eylül 
1922'de, bir gün sonrasıyla İzmir, birkaç gün öncesiyle Manisa'nın ilçeleri olmak 
üzere, çok şükür, işgal bitti, bağımsızlığımıza kavuştuk. 
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Manisa, yerli güçleriyle, milis kuvvetleriyle, belediye Başkanı Bahri Beyinden 
Rahmetli Müftüsü Alim Efendiye kadar, Akhisar, Kırkağaç, Gördes bölgesindeki 
çalışmalarıyla, milli mücadele tarihimizin şanlı sayfalarını taşımaktadır. Manisa, 
bildiğiniz gibi, işgalden sonra, Türk ordularının girmek üzere olduğu günlerde 
Yunanlılar tarafından yakılmıştır, yüzlerce evimiz zarar görmüştür, halk yukarılara 
doğru kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. Düşmanın döküldüğü ve bağımsızlığımıza 
kavuştuğumuz günde Manisa bir yangın yeri manzarasındaydı. 

Böylesine acı ve zor günlerden sonra, bugün, Manisa, yeniden imar edilmiş, 
mutlu insanlarıyla, memleketine, devletine, Atatürküne, tarihine, kültürüne bağlı 
güzel insanlarıyla gelişmiş illerimizden birisidir. O üç yıllık kara günlerden sonra, 
bugün, seksen yılı aşkın bir zamandır bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 
çok şükür, bize sağladığı bu güzel duygular ve bu güzellikler içerisinde hayatımızı 
yaşıyor ve sürdürüyoruz. 

Milli egemenlik ve egemenliğin millete ait olması, elbette, çok büyük bir il
kedir. Bunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Tadına vardığımız özgürlüklerden hiç
bir zaman uzaklaşmayacağız. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokratik öl
çüler, her zaman önümüzde ve rehberimiz olacak. 70 milyon insanımızın kaderde, 
kıvançta, tasada, sevinçte bir ve beraber olarak, yeni, çağdaş bir dünyada başı dik 
alnı açık olarak yaşamasının zevkine ve lezzetine her zaman varacağız. 

Ben, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum, görev alan arkadaş
larımı kutluyorum ve yenilerinde tekrar bir arada olmak ümidiyle, hepinize sayılar, 
sevgiler sunuyorum. 

SUNUCU - Sayın Meclis Başkanıma teşekkür ediyor ve sempozyumun değer
li konuşmacılarını takdim etmek istiyorum: Oturum Başkanı Celal Bayar Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Cemil Özcan. Konuşmacılar: "Milli Mücadelede 
Manisa" konusunda söyleşecek olan Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül
tesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sayın Nadir Özkuyumcu; "23 Nisan ve Milli 
Egemenlik" başlıklı söyleşisiyle Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sayın Ahmet Özgiray; "Milli Mücadele Sürecinde Mandacılıktan 
Milli Egemenliğe" konulu söyleşisiyle, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sayın Mehmet Çelik size 15'inci Milli 
Egemenlik Sempozyumuyla baş başa bırakıyorum. 

Saygılarımla. 
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Prof. Dr. Cemil ÖZCAN* 

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü 

Sayın Başkanım, değerli konuklar; sunucu arkadaşımızın da belirttiği gibi, 
yanımda üç profesör tarih öğretim üyesi var. Birisi konuk; İzmir Ege Üniversitesin
den Prof. Dr. Ahmet Özgiray ve diğerleri, bizim üniversiteınİzin Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümünden iki arkadaşımız, Bölüm Başkanımız ve yine aynı 
bölümün öğretim üyesi Prof. Dr. Nadir Özkuyumcu ve Mehmet Çelik. 

Şimdi, konuşmacılann konuşma konuları içerisinde belli bir kronoloji oluştur
ması için, ilk konuşmayı, ilk sözü Prof. Dr. Ahmet Özgiray Hocamıza veriyorum. 
Kendisi, bize, Osmanlı Devletindeki meşruti parlamenter rejim denemeleri 
konusunda bilgi sunacaklar. 

Buyurun hocam. 

* Özgeçmişi s. ı 9 ı 
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Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY* 

Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi 

Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Valimiz, mebuslar ve çok kıymetli 
dinleyiciler; 

Her şeyin bir başlangıcı vardır. Nasıl, Arap Musa aritmetik dizide "bir başlan
gıç olamaz; mutlaka ondan önce bir rakam olmalı ki, bir olsun" diyor. İşte, herşeyin 
bir başlangıcı vardır. Biraz önce sayın konuşmacılar egemenlikten söz ettiler, milli 
egemenlik mantar gibi yerden fışkırmış değildir. Bunun çok gerilere giden kökeni 
vardır. Onu sizlere arz etmek istiyorum. 

Efendim, 84 sene önce, Büyük Millet Meclisi, Cuma günü, Hacı Baytam 
Camiinde öğle namazı kılındıktan sonra tekbir sesleri içerisinde açıldı. ittihad ve 
Terakki Kulübü olarak yapılmış olan fakat kırık dökük bir binada tarihte ilk defa 
milli egemenliğin tecelli edeceği bir organizasyona girişildL O günler çok zor gün
lerdi. İlk Meclis Reisi yaşlı bir zat olan Şeref Bey'di. O gün Meclis'e riyaset etti ve 
Meclis kürsüsünün üzerine siyah bir örtü örtüldü. 

Ertesi gün de, T.B.M.M. Başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçildi. O gün bu 
gün T.B.M.M. devam ediyor; fakat Milli Egemenlik bazen inkıtaya uğradı; yani 
dağa çıkan bir dağcı gibi bazen yoruldu, durdu, nefeslendi, tekrar zirveye doğru yolu
na devam etti. Benim kanımca; zirveye çok yaklaştı ve tepeye ulaşacaktır; İnşallah 
bunu başaracağız ve ilk defa İslam ülkeleri içerisinde bu ülke bunu gerçekleştire
cektir. 

Bu, acaba kolay başarıldı mı? İlk defa T.B.M.M. 23 Nisan 1920'de açıldığı 
zaman, yokluk, cahillik, bezginlik ülkenin her yerinde cariydi. Bugünkü gençler 
bunu bilmez, bunu anlatmamız da mümkün değildir. 

Heyet-i Temsiliye 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiği zaman, bırakın yatacak 
yer bulmalarını bir ay boyunca taşlı ve kurtlu bulgur pilavı yediler ve her birisi 
konstipation, yani kabız oldular. Nihayet Börekçİ zade müftü Rıfat Bey, bunların 
parasız olduğunu işiterek 100 sarı lira getirdi. Heyet-i Temsiliye'nin mali işlerini 
tedvirle görevli olan Mazhar Müfit Bey, bu parayı önce kabul etmek istemedi. Niçin 
almak istemedi? Ankara'da casuslar vardı. Bu adamlar, Heyet-i Temsiliye'nin parası 
yok haberini alırlarsa, kötü giden işler daha da kötüleşecekti. Vaziyet Mustafa 
Kemal Paşa'ya duyuruldu, O da; "Parayı al, fakat parayı verdiğine dair kimseye söy
lemeyeceğine dair yemin ettir" dedi. Yemin ettirdi ve parayı aldı. Ertesi gün öğle 
yemeğine, kuzu pirzolası, tahin helvası servisi yapıldı. Heyet-i Temsiliye üyeleri 
şaşırdılar. Nereden buldunuz sorusuna; "Üzümünü yiyin, bağını sormayın" cevabı 
verildi. Belki o günleri ben metodramatik olarak aniatıyorum gibi gözüküyorsa da 
vaziyet bundan da daha kötüydü. 

* Özgeçmişi s. 193 
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Acaba eski çağlarda milli egemenlik var mıydı? Cevap; yoktu. idareciler ülkeyi 
sopayla yönetiyorlardı. Bu tarz ne idare edeni ne de edileni memnun ediyordu. 
Çünkü, idare eden halkını dövüyor, öldürüyor, işkence ediyor, hücreye koyuyordu. 
İdare eden de, mağdurlar tarafından her an öldürüleceği piskozu içerisinde 
bulunuyordu. Bu iyi bir yönetim şekli değildi. 

Ortaçağda ise egemenlikten söz etmek mümkün değildi. Zaman geçti, bu defa 
Hıristiyanlık 317'de Justinyanus tarafından resmi din olarak kabul edildikten sonra, 
Bizans İmparatorluğu'nda durum değişti. Bu defa kilise ile hükümdar işbirliği yap
maya başladılar; yani, kilise Allahın nimetlerinden hükümdan istifade ettiriyor, 
hükümdar da asi olan kişileri korkutarak hizaya getirip durumu idare etmeye 
çalışıyorlardı. Bir ara, yöneticiler büyücüleri yanlarına alarak ülkeyi idare etmeye 
çalıştılar. Halkı gaipten iyi haberlerle oyalamaya kalktılar. Ama bu yetmedi. Nihayet, 
Amerika'nın keşfinden sonra durum tamamen değişti. Biraz önce sayın Meclis Baş
kanvekilimizin değindiği gibi, büyük bir burjuva topluluğu oluştu. Burjuvanın iki an
lamı vardır; birisi, şehir halkı demektir, ikincisi ise, salt alım satırola uğraşan, ban
kerlik yapan, sanayi ile uğraşan, toprağı olmayan zengin kesimdir. Bu burjuva çok 
zengin olmuştu. Artık zengin kesim servetini kiliseye ve hükümdara teslim edemez
di. Müsadere var, zenginliğin güvencesi yoktu. İşte 1789'dan sonra burjuva, idare 
edenleri millet seçsin, milletten icazet alarak yöneticisi olsunlar sloganını ortaya at
tılar ve bu slogan tuttu. Bize teori çok çabuk geldi. XIII. yüzyılın sonunda Sakız adalı 
Koreas ve Velentinli Rigas, padişahı yani tiranı devirelim, yerine Cumhuriyet reji
mini koyalım dediler. Osmanlı idarecileri cumhuriyeti Arapça çoğulu olan 
cemahiriye tanıyorlardı. Françalu cumhuriyeti ve Dubrovnik cumhuriyeti diyorlardı. 
Fakat Osmanlı idarecileri kendi nizarn ve yönetimlerini cumhuriyet rejiminden üstün 
görüyorlardı. Devrine göre konuşacak olursak haklıydılar, Rigas ve Koreas takibe 
uğradılar. Habsburg İmparatorluğu'na sığındılar. Zaten ortam Napolyon dolayısıyla 
bozuktu. Avusturyalılar ortamı germernek için onları Osmanlılara teslim ettiler ve 
idam edildiler. Bir ara cumhuriyet sözcüğü ortadan kayboldu. 

1830 tarihinde, Londra Protokolü ile bağımsızlığını kazanan Yunanistan'da 
Rigas ve Koreas'ın umduğu cumhuriyet yürürlüğe girmedi, aksine, Yunanistan'ın 
başına Bavyera Prensi Otto kral oldu. Belki Yunanistan için böylesi daha iyi oldu. 
Zira Yunanistan kurulduğu zaman topraklarının yüzölçümü 43.000 km2 iken, bugün 
topraklarının yüzölçümü 142.000 km2'ye çıktı. Yunan halkı son yıllara kadar cum
huriyet rejimini hazmedecek kalite ve kapasitede değildi. Daha 1947'de Yunan iç 
savaşında binlerce kişi biri diğerinin gözünü oydu. 

Bizde halk egemenliğine gidiş kısmi de olsa, ancak 1804'te gerçekleşti. Rusçuk 
ayanı Alemdar Mustafa Paşa'nın vezirliği esnasında Padişah, ayanlada Sened-i İt
tifak'ı imzaladı. İlk defa Sultan tebaasına iniyor, onunla kontrat yapıyor; muazzam 
bir şey; hukuki ve siyasi bir inkılap. Tabii, geniş kapsamlı bir hareket değildi. 

Şimdi biraz daha ileriye gidelim. 1829'da Mısır hidivi Mehmet Ali Paşa, senede 
iki üç günü geçmemek kaydıyle, eşraftan 156 kişiyi toplayarak, ülkenin eğitimini 
nasıl geliştirmeli, vergi daha iyi nasıl toplanır, yönetim nasıl daha iyiye götürülür, 
bayındırlık alanında neler yapılabileceğini onlara danışırdı. Yani meşveret yapardı. 
Bu, meclisin bir nevi proto-tipiydi. 
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Kısa bir süre sonra, 1845'te, Padişah Abdülmecid imparatorluğun her tarafından 
davet ettiği kişilerle, Meclis-i Daniş'i topladı. Bundaki amaç, Tanzimat'ın ülkede al
dığı boyutu öğrenmekti. Tabii bunlar kurumsal değildi, dar bir sahada kaldı, yüzey
seldi. 1861 tarihinde Tunus henüz Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası iken, 
Tunus Beyi ilk defa, bir İslam ülkesinde de meşruti parlamenter rejimin uy
gulanabileceğini dünyaya göstermek için 60 kişiden oluşan, meclisi açtı. Bazılarını 
kendisi atadı, bazılarını halk beş yıllığına seçti. Bu mecliste yargı, bağımsız bir yar
gı kurulunca yönetildL Kanun yapma yetkisini millet meclisi hükümetle paylaştı. 
Tunus Beyi meclise karşı sorumluydu. Ancak 1864'te meclisi kapatmak zorunda 
kaldı. Fakat bu usül Mısır'da devam etti. Hidiv İsmail Paşa 75 kişiden oluşan bir 
danışma meclisi ihdas etti. Üyeler üç yıllığına endirekt sistemle seçiliyordu. Yani 
seçim collegiate' seçimi gibiydi. 

Biraz önce Meclis Başkanvekili'nin de değindiği gibi sıra bize geldi. Anayasa, 
Teşkilat-ı Esasiye bunlar Türkiye'de pek bilinmiyordu, anlamı da yoktu. Türk 
hukukçularına yabancıydı. Herkes Mithat Paşa Teşkilat-ı Esasiye'yi hazırladı sandı. 
Halbuki bunu Mithat Paşa, Ermeni hukukçulara hazırlattı. Bu anayasa, Prusya, Bel
çika ve Fransa Anayasalarından alıntılar la oluşturuldu. Türk hukukçusunun karak
terini taşımıyordu. Bu Teşkilat-ı Esasiye'nin etkisi çok kısa oldu. Genel bir seçim
den sonra imparatorluğun her tarafından gelen 126 kişi ile Mart 1877'de ilk defa 
toplandı ve Hazİrana kadar oturum yaptı. Yeniden seçimler yapıldı. Aralık'ta bir 
daha toplandı. Alarm çanları çalmaya başladı. 14 Şubat 1878'de II.Abdülhamid 
meclisi feshetti. Osmanlı Meclis-i Mebusanı iki dönem açık oldu. Toplam süresi beş 
ay idi. Tekrar otuz sene sonra yani 1908'de açıldı. 

İlk meclis reisi meşhur III.Napolyon huzurunda Osmanlı elçisi olarak görev 
yapan Lehçe'yi Osmani'nin yazarı, ilk tiyatroyu Bursa'da kuran, Maliere'in Kibarlık 
Budalası'nı Türkçeye çeviren, Rumluktan Türklüğe dönen fakat Rumiara selam ver
meyen Ahmet Vefik Paşa idi. Görüldüğü üzere devrin en kültürlü bir kişisi olan Ah
met Vefik Paşa meclis başkanıydı. 

Bir gün ak sakallı yaşlı bir kişi meclis kürsüsünden konuşurken; "Sus be eşek, 
sen bu işi bilmezsin, in aşağı" diyerek hatibe despotça hakaret etmişti. Yani hatibi 
meclis üyesi olarak, hür bir kişi olarak onu görmemiştir. Meclis Reisi Mecliste böy
le davranırsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik yerlerinden, Ohri'den, Bağdat'tan, 
Lübnan'dan, Şam'dan gelen kişiler mecliste nasıl davranılacağını, nasıl konuşula
cağını bilebilirlerdi. Zaten gelen 126 üyenin çoğu Türkçe bilmiyordu. Sıralarında 
uyuyor, sonra arkadaşlarına neler konuşulduğunu soruyorlardı. Garip bir meclisti. 
Robert Koleji'nin ilk müdürlerinden birisi olan, Wash Burn de meclisin ilk açılışın
da orada bulunanlardan birisiydi. Hatıralarında, bir Angio-Sakson ülkesinde böyle 
bir meclisin olamayacağını vurgulamıştır. 

1889'da Fransız ihtilali'nin 100.yıl dönümü münasebetiyle, Ohrili İbrahim 
Temo, Diyarbakırlı Abdullah Cevdet, Arapkirli İshak Sukuti, Kafkasyalı Mehmet 
Reşit ve Bakülü Hüseyin zade Ali ittihad-ı Osmani Cemiyeti'ni yani ittihad ve 
Terakki Cemiyeti'ni kurdular. Amaç bu ülke çökmekten nasıl kurtulur? rüşvet, adam 
kayırma nasıl önlenebilir? tekrar Fatih ve Kanuni devrine nasıl ulaştırılabilir? soru-
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larına cevap bulmaktı. Fakat bu gizli cemiyetler uzun süre yaşamazlar, cemiyeti 
kuranlar birbirlerini ihbar ederler ya da hükümet gizli güçleri bunları haber alır ya 
dağıtır ya da mahkemeye verir. Bunlar kısa sürede yakayı ele verdiler. Yurtdışına 
kaçtılar fakat ekilen meclis tohumları yeşerdi. 24 Temmuz 1908'de Meclis-i 
Mebusan açıldı ve II.Parlamenter rejim tekrar yürürlüğe girdi. II.Abdülhamid ordu 
ve aydınların baskısıyla askıya aldığı Teşkilat-ı Esasiye'yi tekrar yürürlüğe koydu. 

O günleri İstanbul'da bulunan İngilizlerin yüksek düzeyde bulunan Yahudi asıl
h, dışişlerinde görevli Mark Sykes "Halifenin Son Mirası" başlıklı kitabında şunları 
yazmıştır; "İstanbul'da herkes hürriyet geldi diye bağırıyor, üstleri yırtık, sarhoş
tular fakat İstanbul'un su ihtiyacı Bizanshlar zamanından kalma aquaductlerden 
geliyor, mezarlıkların etrafında duvar yok, sığır, koyun içerisinde otlar, kanalizas
yon yok, isteyen istediği yerde kuzu, sığır ve tavuk keserdi. Yani ülke ve İstanbul 
perişandı. Yalnız ülkede şöyle bir hava vardı; eğer imparatorlukta meşruti par
lamenter rejim gerçekleşir, Teşkilat-ı Esasiye uygulanırsa, her şey düzelecekti. 
Bugünkü durum da o günlerden fazla farklı sayılamaz. 

Bu arada şunu da belirtmemizde yarar var, XIX.yüzyıhn sonuna doğru Türk 
uleması bazı Batı'lı terminolojiye Türkçe karşılık bulmaya koyuldular. İşte "Millet" 
kelimesi Arapça milla'dan alındı. Bir dini topluluğu ifade eder. People anlamını ver
mez. "Hürriyet" Arapça hurriya köleliğin karşıtıdır, liberty anlamını vermez. City 
veya polis kelimesi tercüme edilemedi, Arapça şehir anlamına gelen medine yani 
peygamberimizin mezarının bulunduğu yer anlamına kullanıldı. Ci vilization an
lamını vermedi. Freedom, özgürlük yani yeni söylemi demokrasi. Bu kelime çeşit
li sıfat ve duyularla herkes kendine göre kullanıp anlam çıkartmaktaydılar. Bunun 
anlamı bugün de çözülebilmiş değildir. Siyasi anlamda hürriyet; Anayasada yazılı 
belli bir yaş grubuna giren kişiler belli sürelerle gizli oy açık tasnif ile milletvekil
Ierini ve yerel yöneticileri seçiyorlarsa, beğenmedikleri zaman onları iktidardan 
düşürüyorlarsa burada siyasi hürriyet var demektir. 

Çok ilginçtir; insanlar Teşkilat-ı Esasiye geldi diye bağınrtarken bir grup insan 
bir hatibe bunun anlamı nedir diye sormuş, o da verdiği cevapta; "Bunu anlamayan 
eşektir" demiş. Bu grup hatibe, yine bizim anne ve babalarımız da Teşkilat-ı 
Esasiye'den söz ederlerdi, yani 1877 anayasasından deyince; "Onlar da eşşoğlu eş
şektiler" cevabını vermiştir. Bu grup hepbir ağızdan; "Biz eşşoğlu eşşeğiz" diye 
bağırmaya başlamışlardı. Yani kısaca ne hatip, ne de grup Teşkilat-ı Esasiye'nin an
lamını bilmiyorlardı. Görüldüğü üzere toplum tamamen cahil ve bilinçsizdi. 

Atatürk, 1934 yılında, radyodaalaturka ve sesli müziğin yanısıra Batı müziğinin 
de icra edilmesini radyo yöneticilerinden istedi. istek icra edilmeye başlandı. Fakat 
halk bunu benimsemedi, polis radyosunu ve Arap müziğini dinlemeye başladılar. 
Bu sırada radyoda Batı müziğini tek icra eden Cem Aşkın idi. Vehbi Koç da bu 
sıralarda Ankara'da büyük bir mağaza açmıştı. Radyo satın almaya gelenler; "Bana 
bir radyo ver ama içerisinde Cem Aşkın olmasın" diyorlardı. Yani köylüler rad
yonun içerisinde Cem Aşkın'ın olduğunu sanıyorlardı. Şu bilinçsizliğe bakın, bu 
şartlar altında meclisi çalıştırınanın ne kadar zor olduğunun takdirini sizlere 
bırakıyorum. 
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1914'te, meclis savaş kararı almadan Osmanlı İmparatorluğu kendisini 2-3 
Kasım'da savaşın içerisinde buldu. Savaş dört sene sonra sona erdi. 30 Ekim 
1918'de Mondros Ateşkes Antiaşması imzalandığında, 1.000.000 km2 araziyi Os
manlı İmparatorluğu bir anda bırakmak zorunda kaldı. Nedeni, meclise danışmama, 
kısır çekişme, particilik ve cahillik. Eğer o günlerde meclis işletilseydi, belki 
felaketin önü ahnabilirdi. Fakat ülkeye Enver Paşa ve bir grup kişi hakimdi. Halk 
bıyıklan Nazi usulü bırakıyordu, selam el alına götürülerek değil, N azi usulü sağ el 
yana kaldırılarak veriliyordu. Almanya'dan gelen cephane kutulannın üzerinde "En
ver Land" Enver'in ülkesi yazılıydı. Böylece teslimiyetçi zihniyet hiçbir yerde 
görülmüş değildi. Vaziyet melotrajedikti. 

Mustafa Kemal Paşa, Temmuz 1918'de Erzurum'da Mazhar Müfit Bey'e; "Şap
ka inkılabı yapılacak, Cumhuriyet rejimi kurulacak" diyordu. Bunlar Mazhar Müfit 
Bey'e hayal gibi geliyordu. 

Hepsi zamanla tahakkuk etti. Başannz, başaramayız, fakiriz, borçluyuz, bun
ların hepsi boş laf...Zenginlik, fakirlik, konjönktüre göre değişen kavramlardır. 

Yine, sizlere Atatürk'ten bir şey söyleyerek sözlerime son vereceğim. 18 Aralık 
1919'da Heyet-i Temsiliye Sivas'taydı. Henüz Ankara'ya gitmek için yola çık
mamıştı. Hava çok soğuktu. Sivas Sultaniyesi'nde oturan Heyet-i Temsiliye üyeleri 
için Mustafa Kemal Paşa, Emireri Ali'ye; "Haydi bize şekerli kahve yap da içelim" 
der. Emireri elini oğuşturur yani şeker yok anlamında. "Oğlum benim adama git 
çekmecenin gözünde şeker olabilir" der. Ali gider, gelir, şeker bulamaz. Paşa zeki 
bir kişi olduğu için; "Oğlum bugün kahvelerimizi sade içelim" der. Emireri yine 
elini oğuşturur. "Yahu desene, Mazhar Müfıt Bey'in cimriliği tuttu, sana hiçbir şey 
satın almadı" der. Bu tarihlerde şeker Rusya'dan çuvallar içerisinde blok halinde 
gelirdi. Kirli görünümlü bakkallar şekeri çekiçle kırarak taftar, müşteriye verirlerdi. 
Ben bunu hayal meyal hatırlıyorum. Lezzetsiz pancardan yapılmış adi sakkarozdu. 
Dr.Refik Saydam ve diğerleri gocuklarını giyerek yatmaya gittiler. Mazhar Müfıt 
Bey'in Paşa'nın söylediği cimri sözcüğüne biraz içeriediği görüldü. Yani laf biraz 
ona dokunmuştu. Herkes gittikten sonra Mazhar Müfit Bey, Paşa'ya; "Paşam, Vah
dettin, Damat Ferit Paşa ve Ankara Valisi Muhiddin Paşa bize karşı, Yunanlılar Ak
hisar'dan bu tarafa ilerliyorlar, para yok, pul yok, biz şurada iki, üç kişi oturmuşuz 
ülkeyi kurtaracağız diye uğraşıp duruyoruz" der. Atatürk, Mazhar Müfit Bey'e; 
"Oğlum her şey olsa bu işi anam da yapar, sen bugün biraz kızgınsın, haydi git yat" 
diye cevap verdi. 

Size şunu söylemekten geri kalamayacağım; "Kendi hükümetimizin idaresi al
tında fakir yaşamak, ecnebi esareti altında yaşamaktan bin defa daha iyidir." Eğer 
emperyalist ülkeler gittikleri yerlere huzur, sükun ve zenginlik verselerdi, Hindis
tan'a, Afrika'ya getirirlerdi. Hindistan'da çalışmış bir diplomat arkadaşım anlattı. 
Yeni Mercedes arabasıyla Yeni Delhi'nin dışına çıkamamış. Yeni arabayı gören halk 
arabasına eşek arılan gibi saldırmış. O da bir kazaya neden olmamak için yoldan el
çiliğe geri dönmek zorunda kalmış. Şu durumumuza bakarak mutlu olmaya 
çalışalım. Vaziyeti iyiye götürmek için hepbirlikte gayret sarfedelim. 
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Sözlerime son verirken, Atatürk egemenlik hakkında 1919'larda şunları söy
lemiştir; "Ulusun isteğine bağlı ve uygun olmayan kararlar, ulus gözünde hiçbir 
zaman makbul değildir." 1919. 

"Ulus her türlü iradesini yerine getirme gücündedir. Girişimlerinin önüne geçe
bilecek hiçbir güç yoktur." 1919. 

"Ulusun geleceğine yalnız ve ancak ulus egemen olacaktır." 1923. 

"Egemenlik hiçbir renkte, hiçbir anlam ve kavrarnda ortaklık kabul etmez." 
1921. 

Bunları söyleyen Atatürk, yokluk, kıtlık içerisinde T.B.M.M.'ne dayanarak 
bugünkü modern Türkiye'yi kurmuştur. T.B.M.M.'ni hiçbir kimse hakir görmemeli, 
kendisini onun üzerinde görmemelidir. Her tür koşullar altında onu yaşatmaya çalış
malıyız. Şartlar nasıl tezahür ederse etsin, farketmez. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Efendim, ben de, sizler adına Profesör Özgiray'a teşekkür ediyo
rum. Kendisini ilk defa dinleme fırsatı buldum. Çok renkli bir üslubu var. Onun da 
ötesinde, biz zamanı gözümüzün önüne koyduğumuz saatle takip ederken, biyolo
jik saatiyle saniyesine kadar zamanı doğru kullandı. Onun için de ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

İkinci konuşmacımız, Profesör Doktor Mehmet Çelik. Prof. Çelik, milli 
mücadele sürecinde mandacılıktan milli egemenliğe nasıl gelindi, bunu konu edecek. 

Buyurun Sayın Çelik. 
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Prof. Dr. Mehmet ÇELİK* 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 84. yılı. Bugün, siyasi açı
dan yakın tarihimizin en önemli günü; milli irade ve demokrasi açısından ise Türk 
tarihinin en büyük inkılabının gerçekleştiği gündür. 84 yıldır çeşitli etkinliklerle, al
tını çizerek söylüyorum, içerisinde milli iradenin ruhunun olmadığı, milletin ol
madığı resmi ve kuru törenlerle bugünü andık. Bu etkinliklerde "milli egemen
lik" kavramı, Atatürk'ün Türk Milleti'ne kazandırdığı Cumhuriyetin kalbi olan 
"millet hakimiyeti" düşüncesi adeta ikinci plana itildi. Zaman içerisinde "çocuk 
bayramı" kutlamalarına, son yıllarda da "el-alemin çocuklarını eğlendi rm e şen
likleri" ne dönüştürüldü... Bunda bir kasıt olmasa da, açılış konuşmasında 

Atatürk'ün bu en büyük inkılabının düşürüldüğü bu noktaya parmak basan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkanına, millet adına teşekkür ediyorum. Ay
rıca, bundan sonra milli egemenlik haftasının, ülkemizin her köşesinde, onun ruhu
na uygun olarak kutlanacağını müjdelernesi bizleri millet olarak sevindirdiği gibi, 
Büyük Atatürk'ün ruhunu da şad edecektir. 

Türk tarihinin milli irade açısından en büyük inkılabı, Atatürk'ün bize emanet 
ettiği Cumhuriyetin kalbi ve ruhu olan "milli egemenliği" iyi anlamak ve onun kıy
metini bilebilmek için, onun nasıl elde edildiğini öncelikle hatırlamak gerekir.Bu 
nedenle konumuza giriş olması babından, İmparatorluğun yıkılış günlerine kısaca 
değinmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani milli iradenin hakim olduğu 
yeni rejimin kuruluş sürecine sizleri götürmek istiyorum. 

Efendim, tarih, milletierin hafızasıdır. Bir insan, hafızasını kaybettiği zaman 
nasıl dostunu-düşmanını tanımazsa, borcunu-alacağını bilmezse; milletler de tarih
lerini, yani hafızalannı kaybettiklerinde, aynı duruma düşerler. Bugünkü sıkın

tılarımızın, çıkınazlarımızın, yalpalamalarımızın en büyük nedeni budur. Çünkü 
hafızamızı kaybettik!Dünü hatırlamadığımız için, yarını okuyamıyoruz. O halde 
dünü kısaca, ama doğru olarak bir hatırlayalım: Sanayi devrimini gerçekleştirmiş; 
tüm coğrafyasını fabrikalarla donatmış, baştan başa demir ağlarla örmüş Avrupa'nın 
bir tek şeye ihtiyacı vardı: Enerji! •. O da bol miktarda Osmanlı topraklarında mev
cuttu. Ne edilip yapılmalıydı, ama mutlaka bu "Hasta Adam "ın mirasına el konul
malıydı. Ta 19. yüzyılın başlarında, Viyana Kongresi'nden itibaren bunun planları 
yapılmaya başlandı.Osmanlı Devleti 1850'1erde yıkılabilirdi. 70-80 sene daha yaşa
masının sebebi, sanayi devrimini gerçekleştirmiş emperyalist Batılı devletlerin bu 
mirası paylaşma hususunda anlaşamamalarıydı. Bu enerji kaynaklarını ele geçirmek 
için 1914'e kadar çeşitli stratejiler denediler: İkili ilişkiler, Tanzimat ve Isiahat fer
manlarının içişlerimize karışma ve yönlendirme için sağladığı imkanlar, ticari ve 
siyasi antlaşmalar, demiryolu projeleri v.s.v.s ... Bunların getirdiği kazanımlar yine 
de bu ülkeleri tatmin etmedi. En nihayet, büyük kavga koptu: I. Dünya Savaşı!.. 

* Özgeçmişi s. 184 
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Bizim tarih kitaplarımızda I. Dünya Savaşı'nın sebepleri anlatılırken; Batılı ül
kelerin yeni enerji kaynakları ve yeni sömürge devletler elde etme arzuları vur
gulansa da, Macaristan-Avusturya veliahdının Saray-Bosna'da bir Sırplı tarafından 
öldürülüşü neticesinde siyasi ve diplomatik kaosun buna sebebiyet verdiğini, Os
manlı Devleti'nin ise bu savaşın dışında kaldığını, ancak bir gün Akdeniz'de iki Al
man savaş gemisinin İngiliz ve Fransız dananınalarının önünden kaçarak, gelip 
Çanakkale Bağazı'ndan içeri girdiğini, İngiliz ve Fransızların bu gemileri bizden 
geri istediklerini, bizim ise bu gemilere kendi bayrağımızı çekerek satın aldığımızı 
söyleyerek, vermediğimizi; binaenaleyh Dalınabahçe Sarayı önünde demirleyen bu 
gemilerin bir gün manevra yapmak amacıyla Karadeniz'e açıldıklarını ve bazı Rus 
liman şehirlerini bombaladıklarını, Ruslar'ın da bunun üzerine bize savaş açtık
larını ... Kısacası bir oyuna geldiğimizi ve bu nedenle bu savaşa girdiğimiz anlatılır. 
Bütün bunlara ilaveten Enver Paşa'nın Alman muhipliği, hayal ve ihtirası da bun
lara eklenir ... 

Sevgili dinleyenlerim, dünyada bundan daha ahmakça bir tarih tezi yoktur. I. 
Dünya Savaşı'nın bir tek, evet sadece ve sadece bir tek sebebi vardır: Osmanlı coğ
rafyasındaki enerji bölgelerini ele geçirmek. Önce kendi aralarında savaşa tutuş
malannın sebebi, bu mirası paylaşınada anlaşamamalarıydı. Önce kendi aralarında, 
birbirilerini hertaraf edeceklerdi, sonra Osmanlı Devleti'ne döneceklerdi. Her hal ü 
kar da çorap bizim başımıza örülüyordu. Enver Paşa'nın ihtirasları ve hayalleri ol
masaydı da, o iki Alman gemisi gelmeseydi de, yine de bu savaşın hedefi bizdik. 

2. Dünya Savaşı'nda yeralmamamıza rağmen, sebebi yine bizdik. Zira I. Dün
ya Savaşı'nın mağluplan, Osmanlı mirasının paylaşımına itiraz ettikleri için bu 
savaş çıktı. Mirasımız paylaşılırken, biz sadece seyrettik. Hatta ve hatta, bugün 
ABD'nin dayattığı Büyük Ortadoğu Projesi, hala bu Osmanlı mirasının paylaşımıy
la ilgilidir. Biz yine seyrediyoruz, bırakınız seyretmeyi, algılayamıyoruz, algılaya
mıyoruz!.. İşte bunun için tarih, milletierin hafızasıdır diyorum. 

Bu hatırlatmadan sonra, esas konumuza gelelim: I. Dünya Savaşı sona erince, 
Mondros Mütarekesi önümüze konuldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta idam 
fermanı olan bu antlaşmaya göre: Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah ve cep
haneleri ililaf devletleri askerlerine teslim edilecek; boğaz/ar, liman ve tersaneler, 
tüm haberleşme araç ve gereçleri, demiryollan İtilaf Devletlerinin denetimine verile
cek; ülkenin yerüstü ve yeraltı kaynakları da yine bu devletlerin denetiminde ola
cak; ayrıca bu İtilaf Devletleri gerekli gördükleri yerleri de işgal edebilecek/erdi ... 

Bu anlaşma, aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılışını öngörüyordu. Devletin üs
tüne artık karabulutlar çökmüştü. Altı yüzyıl dünyaya adalet, barış ve huzur getiren; 
bünyesinde çeşitli dil,din ve ırkları insanca yaşatan o koca imparatorluk artık tarihe 
karışıyordu. 

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütareke'sini imzalayan Osmanlı Delegas
yonu'nun başkanı Rauf Orbay, o anı şöyle anlatır: "Müttefiklerimiz teslim olmuşlar
dı ... Harp malzememiz kalmamıştı. Hazine boş tu. Düşmaniarım ız bütün kuwet
lerini üzerimize yığmışlardı. Bütün vatanı istiladan kurtarabilmek için mütarekeyi 
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bir an ewel imzalamaya mecbur ve mahkum i dik ... Amiral Galthrope, hazırlanmış 
metni önümüze koydu ... Yaşlı gözler ve izahı imkansız elem hisleri içinde mütarekeyi 
imzaladık. " 

Bu bezgin ve ümitsiz halet-i ruhiyye devlet adamlannın tümünde vardı. Başta 
Sultan Vahidüddin olmak üzere hükümet üyeleri de hem kendi, hem de devletin 
geleceğini galiplerin merhamet ellerine teslim etmişlerdi. Sadrazam Ahmet İzzet 
Paşa'nın imzasıyla tüm ordu birliklerine, valiliklere, mutasarrıflıklara ve tüm sivil 
merciiere gönderilen talimatnamede, Mondros Mütarekesi'nin maddelerine titizlik
le uyulması isteniyordu. Ayrıca bir yandan basın kanalıyla, diğer bir yandan da 
camilerde resmi görevliler vasıtasıyla kamuoyuna da duyuruluyordu. Hatta 
kamuoyu bu yönde oluşturuluyordu, denebilir. 

Devlet erkanı üzerinde bu hava eserken, asker ve aydınlar da pek farklı düşün
müyorlardı. Zira arka arkaya gelen Trablus (1911), Balkan (1912-1913), I. Cihan 
Savaşı (1914-1918) felaketleri, adeta devleti tüketmişti. Orduda silah, cephane kal
mamıştı. Hatta subay kadrosu bile bu meşum savaşlarda tükenmişti. 15-16 yaşların
daki çocuklar cephelerde savaşmaya başlamışlardı. Bu maddi ümitsizlik, ister is
temez asker ve aydın üzerinde manevi bir ümitsizlik doğurmuştu. 

Mondros Mütarekesiyle beraber bazı basın ve yayın organlarının (ki bunların en 
meşhurları Alemdar, Peyam-ı Sabah, İstanbul v.s ... ) bu havayı pompalamaları, hat
ta zaman zaman ihanete varacak derecede yayın yapmaları, tüm ülkenin insan
larının üzerine bir kabusun çökmesine sebep olmuştu. Tüm ülkede bu ümitsizlik 
sürerken; tam manasıyla teslimiyetçi bir politika oluşmaya başlamıştı. Türk Mil
leti'ni iyi tanımayan bir Vahdettin ve kukla bir hükümet, asırlarca dünyaya hükmet
miş bir milletin kaderini, emperyalist devletlerin merhametlerine terk etmekten baş
ka çare düşünemiyorlardı. Kendi aralarında bu devletin mandası mı bizim için daha 
iyi,yoksa şu devletin mandası mı daha faydalı tartışmalanndan başka bir çözüm 
akıllarının ucundan bile geçmiyordu. 

İşte bu maddi imkansızlıklar ve manevi ümitsizlikler içinde Mustafa Kemal 
Paşa Samsun'a çıkıyordu. Geçmişi üstün askeri başarılada dolu olmasına rağmen, 
bu şartlar altında ne yapabilirdi? 

Osmanlı devlet yönetiminde üç temel kuvvet vardı: Saltanat Makamı, Din 
Müesseseleri, Ordu. Saltanat Makamı ve Ordunun durumu belliydi. Türk Milleti'nin 
istikbali için bu ikisinin sadece tabelası kalmıştı. Mustafa Kemal hayalci değildi. 
Elindeki malzeme belliydi. Anadolu halkı ... Halkın durumuna gelince; uzun yıllar 
ard arda gelen savaşlar (Yemen, Trablus, Kafkasya, Balkan ... v.b.) Anadolu in
sanım tüketmişti. Geride kalanlar ise kör, sakat, topal, yaşlı ve manen tükenmiş bez
gin insanlardı. Bunu en çarpıcı şekilde ifade eden Cevad Abbas Bey'in hatıratında 
naklettiği şu örnektir: "Samsun'dan Havza'ya gidiyorduk. Elemli ve feci tabioyu 
Atatürk, Nutku'nun başında nasıl anlatmışsa öyledir, hatta daha da ağırdır ... Al
tımızdaki otomobil, savaştan kalan hurdalaşmış bir arabadır ki, bizi Erzurum'a 
kadar götürüp götüremeyeceği de şüphelidir ... Havza'ya doğru yola çıktığımızda 
(22 Mayıs 1919), şehirden 20-30 km ayrılmıştık ki, araba bozuldu. Ben ve yaver ar-
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kadaşım (Muzaffer Kılıç) şoförle araba yı tamir ederken, Paşa biraz ileride tarlasını 
süren bir köylünün yanına gitti. Onunla konuşmaya başladı. Biz de işimizi bitirin
ce, ben de yanlarına gittim. Paşa, yaşlı çiftçi ile oturmuş sohbet ediyordu. Paşa, 
bana dönerek şöyle dedi: 'Bu baba,Yemen Harbi'nde bulunmuş. Bir kolu çolak, 
ayağının biri de topal. Dört oğlunun biri Galiçya'da, biri Çanakkale'de şehid olmuş, 
öteki ikisinden de haber alamamış ... Evinde dokuz torun, üç gelin ve bir de' yaşlı 
anaları olarak, kendisi ile beraber 14 canın geçimi, kendi sakat bedenine bakıyor
muş. Vatanın karşılaştığı tehlikeleri, İngilizlerin Samsun'a yeniden asker çıkaracak
larını, Rumlar'ın bu Türk diyarında devlet kuracaklarını anlattım. Bana ne cevap 
verdi, biliyor musun?' 

Ve, bu arada yaşlı köylüye döndü: 

'Baba! Bana verdiğin cevabı bu beye de tekrarlar mısın?' 

İhtiyar köylü yüzünü bana çevirerek, 'Dedim ki, senin düşman dediklerin tee şu 
tarlanın ucuna gelinceye kadar benden hayır yok ... Yemen dediler gittik, öldük. 
Galiçya dediler, Arabistan dediler, Kafkas dediler, çocukları gönderdik, öldüler. .. 
Şimdi 14 can, şu çolak kolla şu topal hacağa bakar ... Düşman benim tarlarnın sınırı
na dayanıncaya dek, benden hayır olmadığını sen de bilesin!..' 

Ve, sabanının başına döndü ... 

Yolda Paşa bana dedi ki: 

'Görüyor musun Cevad? .. Asıl mesele, gelen teh~ikenin kendilerini tarlalannda 
ve evlerinde rahat bırakmayacağım, bu seferkinin başka bir savaş olduğunu an
Iatabilmekte... Bunu anlatabilecekleri bulduğumuz gün, mücadelenin en zor 
tarafını halletmiş olacağız. O zaman göreceksin ki, haklı olmasına rağmen bu ih
tiyar da, sabanını kadınlara bırakacak, topal ayağını sürükleyerek vatanı korumaya 
koşacak.' ... " 

Türk Milleti'nin özyapısını kavramış, bu vatan eviadının mükemmel teşhisi "Bu 
sefer ki savaşın bir başka savaş" olduğunu anlatan, anlattıklarını dinleten manevi 
öncüler buldu. İrsiyetlerinin temelinde bulunan vatanseverlik aşkı Türk din adam
larına bu savaşta motor vazifesi verdi. Lokomotif de Mustafa Kemal Paşa idi. Bu 
motor çalıştırılmadan, bu hareket başlatılamazdı. Nitekim Erzurum yollarında bun
ları düşünürken, Tokat havalİsine bu kıvılcıını atmak için Konya II. Ordu Müfettişi 
Mersinli Camal Paşa'ya bu konu ile ilgili ilk şifreli telgrafı çeker. 

Bu motoru yabancılar da görüyordu. Nitekim Türk Milleti'nin ebediyen sah
neden silinmesi için, bu motorun gücüne Çorlu Metropoliti 19.03.1919'da Atina, 
Londra, Paris ve Washington'a gönderdiği muhtırada dikkat çekiyordu. Muhtıra 
şöyleydi: 

"Sa/ibe karşı Hilal'in hakimiyetini eğer dünya bir daha görmek istemiyorsa, 
yıkılanın münhasıran Osmanlı İmparatorluğu olmadığını ve bundan sonra müstakil 
bir Türk devletine imkan verilmemek suretiyle milletierimize ve Hristiyanlık alemine 
karşı vazifelerimizi müdrik olduğumuzu isbata mecburuz. Türkler, tarihlerinde hiç
bir zaman bugünkü kadar büyük ve derin bir buhranın içine düşmemişlerdir. On-
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ları Avrupa topraklarından kovmak kafi değildir. Alınacak tedbirlerle Türk Mil
leti'nin bir daha müstakil devlet kurabilmesine yol gösterecek şahsiyet ve mües
seseleri tasfiye etmek lazımdır. Bunun yollarını da siyasiler bilemez. Biz, asırlarca 
Türkler ile beraber yaşamış ve onların manevi sefabelini yakından görmüş olanlar 
biliriz. Dindar ve maneviyaliarına derin bağlarla merbut olan Türkler, çılgınlık ad
dedi/se dahi, eğer aklın reddedeceği hadiselere başvuracak olurlarsa bu maceraya 
dini şahsiyetler tarafindan sürükleneceklerdir. Bu din adamları, her Türk köyünde 
mevcuttur. Türkler'in asıl mahrum bırakılma/arı şart olan istinadgahları bu manevi 
teşkilattır. " 

Çorlu Metropoliti'nin bu görüşlerini doğrulayan diğer bir vesika da, ABD Baş
kanı Wilson'un kurulacak Ermenistan ve Yakın-Doğu haritasını tespit edecek 
komisyonun başkanı olarak Anadolu'ya gönderdiği Gn. James Harbord'un 
raporudur. Bu çok önemli raporda, konumuzia ilgili şu çarpıcı satıriara rastlıyoruz: 

Hiçbir Türk'te bir başka devletin hakimiyeti altında yaşamak itiyad ve düşün
cesi yoktu. Türk Milleti üzerinde en büyük müessir kuvvet, birkaç hane evlik mes
kun yerlerde bile bulunan cami ve mescidlerdeki hocalardı. Bunlar, halk efidirını 
temsil ve teşkil eden esas kuvvetti. Müslümanlar, Vatan ve İstiklal için harbde ölen
lerin cennete gittiği inancında idiler ve cihad mukaddes vazifeydi. Bu telkini de 
çoğu okuma-yazma bilmeyen Türk köylüsüne ancak bu din damları yapabilirlerdi. 
Bize ülkeleri için hak ve müsavat talep eden heyetierin içinde bu hocalar çokluk 
idiler ve onların fikirleri esas arzular olarak izah ediliyordu. Sivas'ta, Mustafa 
Kemal Paşa ile yaptığımız mülakatta, yanında 7 şahsiyetten 4'ü bu sarıkh ve yaşlı 
din adamları idi." 

Motoru teşhiste, dost da, düşman da yanılmıyordu. Teşhis doğru idi. Düşmanın 
hedefi bu motoru çalıştırmamaktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları ise, bu motor 
çalıştınlmadan Milli Mücadele'nin değil kazanılması, başlatılamayacağının bilin
cinde idiler. 

İtiHif Devletleri'nin temsilcileri, suyu gözesinden kesmeyi en emin yol olarak 
gördüler. Anadolu Dieması'nın elini-kolunu bağlayacak bir yöntem buldular. Şey
hülislam'dan, Anadolu'daki bu milli hareketi sabote etmek için bir fetva almak ve 
bunu tüm Anadolu halkına duyurmak!.. Nitekim baskılar sonucu Şeyhülislam Dür
rizade'den o bilinen meşhur fetvayı aldılar. Ve Anadolu'nun her tarafına ulaştırdılar. 
Bu fetva, bekledikleri etkiyi fazlasıyla yaptı. Din adamlarının eli-kolu adeta bağlan
dı. Dürrizade, şahsiyet olarak ne denli kötü olursa olsun, halk makama saygılıydı. 
Bu yüzden bir anda Milli Mücadele'nin aleyhine dönmeye başladı. Ankara'nın üs
tüne karabulutlar çöktü. Hatta Ankara'nın burnunun dibinde Beypazarı'nda halk 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı isyan başlattı. Anadolu'nun her tarafında 
kıpırdanmalar baş gösterdi. Anadolu insanını bu yanlış düşünceden vazgeçirip, Mil
li Mücadele saflarına çekmek için yine görev din adamlarına düştü. 

Ancak bunu, halkın dini hislerini ineitmeden ve Şeyhülislfunhk Makamı'na olan 
büyük saygısını rencide etmeden bir formül bulmak gerekiyordu. Bu formülü An-
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kara Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi, ilk Diyanet İşleri Başkanı) buldu. Şeyhiilis
lamın o talihsiz fetvasına mukabil. onbir gün sonra karşıt bir fetva hazırladı. Bu fet
vanın can alıcı noktası "Fetva Emini esirdir. Bu yüzden fetvası geçersizdir. 
Binaenaleyh Halife de esirdir, O'nun da emirleri şer'an geçersizdir." idi. Böy
lece hem fetva dinen-şer'an geçersiz kılınmış, hem de halkın bu iki makama say
gısı rencide edilmemiştir. Bu fetvayı sayıları lOO'ün üzerinde müftü ve Anadolu ule
ması imzalamış ve tüm Anadolu'ya dağıtılmıştır. 

Bu fetvanın fevkalade müspet tesiri görülünce, TBMM'nde hemen İrşad Komis
yonları kuruldu ve din adamlarının önderliğinde, tüm Anadolu'ya gönderildi. Böy
lece motor çalışmaya başladı. Artık Milli Mücadele'nin başanya ulaşacağından 
kimsenin şüphesi kalmadı. 

Saygıdeğer dinleyiciler, bu girişi yapmarnın sebebi şudur: Milli Mücadelemiz, 
dünyada eşi-benzeri olmayan bir sivil harekettir. Mondros'la ordusu terhis edilen, 
dağıtılan, silahlarına da el konulan bir milletin hareketidir. Bu hareketin öncüsü hiç 
şüphesiz Mustafa Kemal'dir. Harekete başlarken, resmi üniformalıydı. Eğer or
dularımız terhis edilmemiş olsaydı, hiç şüphesiz, ordunun başına geçerek bu 
hareketi başlatacaktı. Ama ortada ordu yoktu; perişan, bezgin ve ümitsiz bir 
Anadolu halkı vardı. Bu nedenle Erzurum'da üniformasım çıkardı, resmi sıfatiarını 
bıraktı. Bu mücadelenin ancak millet iradesiyle başarıya ulaşacağını gördü; vatanı, 
ancak milletin azim ve kararının kurtaracağına inandı. Bu nedenle milleti uyan
dıracak, organize edecek manevi önderleri hep yanında taşıdı. Ülkenin dörtbir 
köşesinde kurulan Müdafa-yı Hukuk ve Kuva-yı Milliye teşkilatlarının ya başkan
ları ya kurucularının önemli bir kısmı, hep bu manevi önderlerdi. Konu uzamasın 
diye, millet iradesinin gerçek temsilcilerinden burada bahsetmeyeceğim, sadece ör
nek olması açısından birkaçma kısaca değineceğim: 

Özbekler Tekkesi ve Şeyh Ata Efendi: Milli Mücadele'nin adeta sembolü olan 
bu tekke, Üsküdar Sultan Tepesi, Bülbülderesi'nde bulunmaktadır. Bu tekkenin 
müridieri ve başında bulunan Şeyh Ata Efendi, Milli Mücadelenin başlangıcında 
hem çok tehlikeli hem de çok önemli hizmetler ifa etmişlerdir. 

İstanbul işgal altındaydı. Osmanlı Ordusu'nun tüm silahları müsadere edilmiş 
ve buradaki depolara doldurulmuştu. Milli Mücadele'nin kahramanları hep İstan
bul 'daydılar. (ki bunların içerisinde bazı meşhurlar şunlardır: Fevzi Çakmak, İsmet 
İnönü, Nurettin Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Eşref Edip, Halide Edip, Adnan Adıvar 
v.s.) Gerek sivil-asker bu kahramanların ve gerekse silahların Anadolu'ya geçirilişi
ni hep bu tekke ve mensubları gerçekleştirdi. 

Denizli Müftüsü Ahmed Hulusİ Efendi: Anadolu'da ilk cepheyi, ilk teşkilatı 
kuran Milli Mücadele'nin sembol ismi ... Denizli Heyet-i Milliye ve daha sonra da 
İzmir Müdafay-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı ... 15 
Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesinin ardından 4 saat 10 dakika sonra, cihad fet
vasını verip ilk mitingi hazırlayan zat. .. Ege bölgesinde tüm komutanları harekete 
geçiren, efeleri doğru yola sevkeden ve bölgeyi teşkilatlandırarak Yunan İşgali'ne 
ve İstanbul Hükümeti'ne direnen sarıklı mücahit!. .. 
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Ne yazık ki bu hizmetlerine karşılık, mezartaşına dahi tahammül edilmeyerek, 
çimentoyla sıvanmıştır. 

Müderris Ali Kemali Efendi: Konya'da ve İç Anadolu'da, Kuvayı Milliye'yi 
kuran, Konya Müdafayi Hukuk Heyet-i Merkeziyesi kurucusu ve reisi ... Milli 
Mücadele'nin ilk şehitlerinden ... Konya Müftüsü Ömer Vehbi Efendi, Hadimli 
Mehmet Vehbi Efendi ve Mevlevi Abdülhakim Çelebi Efendi ile İç Anadolu'nun 
Milli kıyama katılışını organize etti. 

Şeyh Ahmed es-Sunusl: Libyalı olan bu meşhur tarikat şeyhi, kendi ülkesi alev
ler içindeyken, Anadolu'nun kurtuluşuna koştu. Ankara'daki faaliyetlerde Mustafa 
Kemal'in yanında yer aldı. Güney ve Güneydoğu şehirlerini tek tek dolaşarak halkı 
Milli Mücadele saflarına katılmaya çağırdı. Dünyaca meşhur bu büyük zat, Hindis
tan müslümanları üzerindeki manevi etkisini kullanarak, Londra'da, İngiltere aley
hine büyük bir miting düzenletti. İstanbul'daki Hindli askerleri etkileyerek, depolar
daki silahların Anadolu'ya kaçırılışında büyük hizmetleri dokundu. 

Esad (İleri) Hoca: Gümülcine'li olan bu büyük din adamı,özellikle Aydın cep
hesinde çok büyük hizmetler ifa etti. Cephede bizzat savaşan Esad Hoca, daha son
ra Aydın Milletvekili olarak TBMM'de hizmet etti ... 

Saygıdeğer dinleyiciler, zevkle ve dikkatle dinlemenize rağmen, diğer konuş
macı arkadaşların haklarına tecavüz etmemek için, Hafız İbrahim Demiralay, Ş ük
rü Çelikalay, Hüseyin Bayık Efendi, Nurşinli Şeyh Ziyaüddin Efendi, Mehmet Akif 
Ersoy, Ali Rıza Acar Hoca, Erzurumlu Raif Hoca, Hafız Şevket Özalp Manisa Müf
tüsü Alim Efendi ve daha yüzlerce sarıklı mücahldi, Milli Hakimiyetimizin bu 
manevi mimarlarını rahmetle anıyorum: 

Buraya kadar anlattıklarım,Cumhuriyeti ve Milli Egemenliği nasıl,ne şartlarda 
elde ettiğimizi tekrar hatırlatmak içindi. Esas konumuz olan "Milli Egemenlik 
nedir?" Sorusuna yeni geliyoruz. Sayın başkan, müsaadenizle birkaç dakikada 
taparlamaya çalışacağım. 

Aziz Nesin'in hayatı boyunca cevaplayamadığı konu "bu kafayla, bu Türkler 
dünyanın en güzel bayrağı olan bu ay-yıldızlı bayrağı nasıl buldular" sorusuydu. 
Benim ise cevaplayamadığım konu, tarih boyunca millet egemenliğini hep ıskalamış 
bir anlayışa sahip olan bu milletin, "Milli Egemenliği" dünyada bu kadar güzel,bu 
kadar net, bu kadar mükemmel formüle etmesidir: Hakimiyet, bila kaydüşart mil
letindir! Yani bugünkü Türkçe ile , egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir! .. 

Demokrasi ve milli egemenlik,hiç bir dilde hiç bu kadar güzel ifade edilemez! 

Değerli dinleyenlerim,bu noktadan itibaren egemenlik kelimesi yerine, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün çok sevdiği "hakimiyet" kelimesini kullanacağım. Bu kelimede 
Milli Mücadele'nin ruhu vardır. Eğer bir coğrafyada milli hakimiyet varsa,orada 
"devlet" vardır. Eğer o yoksa,oradaki devlet görünüştedir veya devlet olduğu şüp
helidir. Bu nedenle bizim milli devletimizin kuruluşu,23 Nisan 1920'dir. 29 Ekim 
1923 formalitenin tamamlanmasıdır. 
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Samsun'daki şaşkınlık, Havza'daki heyecan, nihayet Amasya'da teşhisi getirir: 
Vatanın istiklali ve bütünlüğü tehlikededir! Reçete de Mustafa Kemal tarafın
dan hazırlanır: Vatanı kurtaracak olan,milletin azim ve kararıdır! Türk Mil
leti'nin bağrından çıkan bu büyük kahramanın iman ilkesi milli irade, istinatgahı ise 
millet idi. Bu nedenle Erzurum'da üniformasım çıkardı, resmi görevlerinden ayrıldı 
ve milletle bütünleşti. Bu nedenle Sivas'ta çıkan gazetenin adı "İrade-i Milliye", 
millet iradesinin tecelligahının adı da "Türkiye Büyük Millet Meclisi" oldu. 

Günümüzde milli iradeden, milletin egemenliğinden hazzetmeyen bazı bedhah
lar, "Demokrasi mi, Cumhuriyet mi?" söylemini dillerine dolamışlardır. Demok
rasiyi adeta Cumhuriyeti aşındıran, hatta Atatürk'ün ilkelerini sulandıran, devlet ve 
millete zararlı sinsi bir siyasal sistem olarak lanse etmektedirler. Demokratikleş
meyi de önlemek için dün komünizm bahanesini kullanan bu çevreler, bugün terör 
ve İrtica bahanesini kullanmaktadırlar. Bu, trafik kazalarını bahane ederek, arabalan 
yasaklamakla, onların sebep oldukları zararları gündeme getirmekle aynı şeydir. 

Büyük Atatürk'ün hedefi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'ni "muasır 
medeniyetin üzerine çıkarmak"tı. Bu hedefin bir ayağı bilim ve teknoloji ise, bir 
ayağı da siyasal sistem ve çağdaş hukuk anlayışıyla ilgiliydi. Atatürk'ün öncelik
li hedefi bu milleti teb'a olmaktan kurtarmaktı. O'nun kafasındaki Türk vatandaşı, 
bir Fransız vatandaşı kadar başı dik, bir İngiliz vatandaşı kadar adiiye ve karakolda 
hukuktan emin, bir Alman vatandaşı kadar karnı tok ve yarınma güvenle bakan 
bireyler oluşturmaktı. 

Bu beyler ise, bir yandan ağızlarında çağdaşlık türküleri seslendirirken, bir yan
dan da Atatürk Türkiyesi'nin vatandaşlarını yüzyıl önceki babalarının teb'ası yap
maya çalışmaktadırlar. Bu yüzden Cumhuriyet mi, demokrasi mi ikilemini bu mil
lete yutturamayınca, kerhen de olsa demokrasi de olsun çizgisine geldiler, ama bir 
şartla: Militan Demokrasi! .•• 

Beyler, bakın, eğri oturalım, doğru konuşalım. Büyük Atatürk'ün siyasal sistem 
açısından hedefi sadece adı Cumhuriyet olan bir sistem değildi. O'nun hedefi 
Demokratik ve Laik bir Cumhuriyetti. Bu çizginin dışında kim farklı bir kelime 
teHiffuz ederse, konuyu saptırıyor demektir. 

Tekrar ediyorum, O'nun hedefi demokratik ve laik bir Cumhuriyetti!.. Bu iki 
vasıftan biri olmazsa, olmaz. Gençler konuyu iyi kavrasınlar diye bir örnekle izah 
edeyim: Cumhuriyet, bir binanın kaba inşaatı demektir. Sadece duvarları olan; 
kapısı,penceresi, su ve elektrik tesisatı, banyosu, tuvaleti, kanalizasyon şebekesi ol
mayan bir inşaat!.. Demokrasi ve laiklik ise, bir dairenin iç teşrifatıdır. Kapısı, pen
ceresi takılmış, tesisatları döşenmiş, içi teşrif edilmiş, yaşamak için hiç bir eksiği 
kalmamış demektir. 

Kısacası, demokratik ve laik olmayan bir Cumhuriyet, içinde yaşamak adeta 
imkansız ve kötü bir kaba inşaattır. Bakınız, dünyada hala krallıklar var: İngiltere 
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bir krallıktır, İspanya bir krallıktır. Norveç, İsveç, İsviçre, Hollanda, Belçika, 

Danimarka birer krallıktır. Ama Saddam'ın Irak'ı bir Cumhuriyetti, Esad'ın Suriyesi 

bir Cumhuriyetti, Mübarek'in Mısır'ı bir Cumhuriyettir. Kaddafi'nin Libyası bir 

Cumhuriyettir. Sayayım mı daha? Tunus'u, Cezayir'i, Fas'ı, Pakistan'ı. .. Soruyorum 

sizlere, İngiltere, İspanya gibi bir krallıkta mı yaşamak istersiniz, yoksa Libya gibi 

hem de adı Halk Cumhuriyeti olan veya adında İslam kelimesi de bulunan İran 
Cumhuriyetinde mi? Kendi namıma söylüyorum, bin yıl ömrüm olsa o krallıklarda 

seve seve yaşarım, ama bir günümü bu cumhuriyetlerde heba etmem! ... 

Şapka düştü, kel göründü değil mi? O halde adını koyalı m: Demokrasinin ol
madığı yerde, cumhuriyetler totaliter yönetimlerdir. (alkışlar) Demokrasinin olduğu 

yerlerde adı krallık da olsa, milli iradenin ve millet egemenliğinin siyasal sisteme 

hakim olduğunu görüyoruz. Bu krallıklar, bugün dünyanın birinci sınıf demok

rasileridir. 

Demokrasi mi, Cumhuriyet mi, bu iki kavramı biribirilerinin karşıtlanymış gibi 
sunanlar,biliniz ki totaliter zihniyetli, Atatürk' e ve O'nun ideallerine hiç bir zaman 
inanmamış insanlardır. (alkışlar) Beyler!.. Milli iradenin, millet egemenliğinin en 

samimi ve en büyük savunucusu olan, hayatı boyunca bu ilkeden hiç taviz vermeyen 
Büyük Atatürk ile mrllet iradesini biribirinden ayıramazsınız! Milletin olmadığı yerde 
Atatürk yoktur. Milletin olmadığı yerde O'nun ruhu da, kokusu da yoktur! .. 

Millet iradesini siyasal sistemin kalbi durumuna getirmek için, yeni devletimiz 
kurulurken, üç temel saç ayağı tespit edildi: Yasama, yürütme ve yargı. Yasama 

hak yetki ve görevi TBMM'ne aittir. Yani milletin hür iradesiyle seçtiği temsil
cilerine. Meclis dışında hiç bir kurum bu hakkı kullanamaz. Yürütmeyi ise bu mec

lisin içinden çıkan, O'ndan güvenoyu alan hükümetler yürütür. Bu hakkı da başka 

hiç bir kurum,hiç bir nedenle yürütemez. Üçüncüsü ise yargıdır. Bağımsız yargı. Bu 
kurum da yine millet adına hukuk çerçevesinde denetleme görevi yapar. 

Şimdi bir kurum, örneğin Bayındırlık diyelim. Bayındırlıkla ilgili kanunlan ben 
yaparım. Bu meclistekiler bu işten anlamaz derse, ne diyeceksiniz? Veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, vergi kanunlarını ben çıkaracağım, Veteriner ve Ziraat 
Odaları, bizimle ilgili kanunları biz çıkaracağız,bu mecliste bulunanlar kimi doktor, 
kimi avukat. .. Bu işten anlamazlar, derlerse,ne diyeceğiz!.. 

Son cümlelerim.. Bakınız, Atatürk'ün meclisinin göğsüne: Hakimiyet,bila 
kayd ü şart milletindir. Yani, hiç bir kayıt, şart ve gerekçe bu yetkiyi milletten ala
maz. Onun seçtiği temsilcilerden alamaz! Meclis bundan ne anlar denirse, o ülkede 

demokrasi yoktur, o ülkede milli irade yoktur. Bu tür ülkeler, üçüncü dünya ül
keleridir. O meclisierin çıkardığı hükümetler, senaryosu başkası tarafından yazıl

mış, kendilerine biçilen rolü sadece oynayan birer zavallı tiyatro oyuncularıdır. 

Son sözlerim; gelişmiş demokrasilerde, Meclis dışında milli iradeyi güçlendiren 
en önemli kurumlar ise anayasal kuruluşlardır, basındır, meslek örgütleridir, sivil 
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toplum kuruluşlandır. Geri kalmış üçüncü dünya ülkelerinde ise, maalesef bu tür 
kuruluşlar millet iradesini, milletin temsilcileriyle bölüşen, hatta ele geçiren, gas
beden bir rol oynarlar. Çağdaş,demokratik ve laik bir cumhuriyetin önündeki en 
büyük engeller, bu tür kurumlardır. 

Bitiriyorum, vaktim olsaydı bunları tek tek tahlil edecektim. Fakat yok, gençler 
son sözlerim size: Tek devlet, tek millet, tek bayrak bunlardan taviz yok! Hedef, 
Muasır medeniyete yakışan Demokratik ve Laik Cumhuriyet! .. Atatürk'te, sizler
den bunu bekliyor; emanet ettiği Cumhuriyet bu iki vasfı taşıyan sistemdir, bunu 
unutmayınız. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Çelik'in geçmişteki milli mücadele dönemini ne kadar yaşa
yarak bize aktardığını gördünüz. Onun için, halcikaten zamanı kullanınada sıkıntısı 
oldu, onun verdiği heyecandan ve sizin onu motive etmesinden kaynaklandı. 

Şimdi, üçüncü konuşmacımız, Tarih Bölümü Başkanımız, Prof. Dr. Nadir Öz
kuyumcu, bizi genelden özele getirecekler; yani, şimdiye kadarki konuşmalar, mil
li mücadeledeki Türkiye genelini konu edindi, şimdi Manisa'ya geliyoruz, milli 
mücadelede Manisa'da neler oldu. 

Buyurun Sayın Özkuyumcu. 
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Prof. Dr. Nadir ÖZKUYUMCU* 

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Başkanı 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Meclis Başkanım, değerli misafirler, iki konuşma da gerçekten heyecan
lı ve güzeldi. Tabii, genele hitap ettiği için daha rahat dinleme imkanına sahip ol
duk. Benim konum biraz daha spesifik, biraz daha dar anlamdadır. Bu bakımdan, 
zaman da daraldığı için, mümkün olduğu kadar sizleri sıkmadan, Manisa üzerinde 
milli mücadeleyi vermeye çalışacağım. 

MİLLİ MÜCADELEDE MANİSA 

Manisa Birinci Dünya Savaşı yıllarında Aydın Vilayeti'ne bağlı Saruhan San
cağı'nın başşehri idi. Bu yıllarda şehrin nüfusu 46148 Türk, 11324 Rum, 2257 Er
meni ve 1345 Musevi olmak üzere toplamda 61344 idi. 

Sancağın mutasarrıflığını Selanikli Hüsnü Bey yapmaktaydı. Belediye Başkanı 
ise önce Keresteci Mehmet Fevzi Bey, sonra da Müftüoğlu İbrahim Efendi idi. Müs
lümanların Müftüsü Alim Efendi, Hristiyanların Metropoliti Hirisostomos'du. 

Azınlıklar, şehrin değişik bölgelerinde kendilerine ait mahallelerde oturmaktay
dılar ve ibadet, eğitim gibi konularda tamamen serbest olup, resmi iş ve görevlerde 
de Müslümanlarla eşit haklara sahiptiler. 

Birinci Dünya savaşı bitip, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandık
tan sonra, Osmanlı Devleti'nin coğrafyası galip devletlerin paylaşım alanı olmuştu. 
Manisa'nın da bu işgalden nasibini alması kaçınılmazdı. 

Mütareke şartları gereğince Manisa'ya İtilaf Devletlerinin askeri temsilcileri 
gelmeye başladılar. Şehirde zaten Fransızlar'ın konsolosu bulunmakta ve demiryol
ları onlann kontrolünde idi. Fransızlar bir grup Tunuslu askeri Manisa'ya getirmiş
lerdi. 6 Kasım 1918'de bir İngiliz gemisi İzmir Limanına gelmiş, İzmirli Rumlar da 
ellerinde Yunan bayrakları ve Venizelos'un resimleri ile onları karşılamışlar, Batı 
Anadolu'nun işgali fiilen başlamıştı. Bu gelişmeler Manisa'ya da yansımıştı. 

Manisa'nın eşrafı, İzmir'den sonra, Manisa'nın da işgale uğrayacağını görmüş ve 
1918 Kasım ayının sonlannda "İstihlas-ı Vatan Cemiyeti"ni kurmuşlardır. Bu 
cemiyetin kuruculan arasında Karaosmanoğlu Kani Bey, eski Suriye Mektupçusu 
Nuri Bey, Avukat Abidin Bey, Eczacı Rıza Bey ile Türk Ocaklanndan bazı üyeler de 
bulunuyordu. Bu teşkilat daha sonra "Manisa Mürlafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti" 
adını alarak, İzmir'deki aynı adlı cemiyet ile koordineli olarak çalışmaya başladı. 

Rumlar ise; siyasi emellerini gerçekleştirmek için "Kü~ük Asya" isimli gizli bir 
cemiyet kurmuşlar, aynca Manisa'da kurulan "Horada" isimli Rum topluluğunun 
cemiyeti de bu gizli örgüt ile çalışmalara başlamıştır. 

* Özgeçmişi s. 194 
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Kısaca azınlıklar Manisa'da tedhiş hareketlerine girişmişler ve anarşi çıkarmak 
için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu çerçevede 1918 yılı Aralık ayının son gün
lerinde Bozköy'de öldürülen üç kişinin başı kesilerek Hükümet Binasının önüne 
bırakılmıştır. 

Yine 30 Aralık 1918'de Paris Konferansına katılan Venizelos, hazırladığı bir 
rapor ile Ege'nin bir kısmına talip olduklannı açıklamıştır. 

Bu gelişmelerin ardından 1919 yılının ilk günlerinde, İtilaf Devletlerinin bir 
filosu İzmir'e geldi. 23 Ocak 1919 tarih ve 2196 sayılı "Anadolu" gazetesinde, ki İz
mir'de Haydar Rüştü Bey tarafından çıkanlmaktaydı, İzmir ve civarının Yunanlılar
ca işgal edileceği, Ayatofini kilisesinde Pazar ayini sırasında "ne kadar Türk ve 
Müslüman kanı dökülürse, hepsinin Rumiara helal olacağı "nın söylendiği haberi 
Manisa'da da büyük heyecan uyandırdı. 

Bunun üzerine "Manisa Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti" aynı gün İs
tanbul Hükümetine, Manisa Mutasarrıflığı'na ve Aydın Vilayeti'ne birer telgraf 
çekerek gelişmeler hakkında bilgi isteyip, gerekli tedbirin alınmaması karşısında 
şehir olarak kendi başlarının çaresine bakacaklarını ifade ettiler. Ancak hiçbir 
cevap alamadılar. 

Bu arada İzmir Valiliği'ne 14 Şubat 1919'da atanan ve aynı zamanda Kolordu 
Komutanı olan Nurettin Paşa'nın desteğiyle, burada "Cemiyet-i İlmiyye" adlı ve 
çoğu din adamlarından oluşan bir teşkilat kuruldu. Bu cemiyetin bir benzeri de 
Müftü Alim Efendi tarafından "Cemiyet-i İslamiyye" adıyla Manisa'da kuruldu. 

Nurettin Bey'in faaliyetlerinden rahatsız olan Yunan başbakanı Venizelos, Paris 
Barış Konferansı'na etki ederek İstanbul Hükümeti'nin, İzmir Valisini değiştir
mesini sağladı. Böylece İzmir Valiliğine eski İçişleri Bakanı İzzet Bey ve Kolordu 
Komutanlığı'na da Ali Nadir Paşa atandı. Hemen ardından da Manisa Mutasarrıfı 
olan Selanikli Hüsnü Bey azledilerek, yerine GiritH Hüsnü Bey tayin edildi. 

Geçen zaman Türk ve Müslüman halkı endişelendirip, kendi aralarında 

mücadele ekipleri, yani çeteler kurmalan sonucunu ortaya çıkarınca, İstanbul 
Hükümeti bir Nasihat Heyeti kurma zorunluluğu hissetmiş, bununla işgal güçlerine 
karşı direnen halkın sulh ve sükun içinde, asayişi 1 düzeni bozmadan· yaşamaya 
devam etmesi ve padişaha güvenmelen isteniyordu. Bu heyet 25 Nisan 1919 Cuma 
günü Manisa'ya da geldi. Heyette Şehzade Abdurrahim Efendi, eski rum mebus
larından Kazanidis Efendi, Mareşal Ali Rıza Paşa, Süleyman Şefik, Mahmud Hay
ret Paşa, Eyüp Sabri Hoca, Bursa Müftüsü Ömer Remzi Efendi, Karahisar eski 
mebusu Yorgo Güvenidis Efendi, Ziraat Bankası Rum asıllı yöneticisi Aristidis 
Paşa, Ermeni asıllı Memurin kalemi Müdürü Ohannes Efendi bulunmaktaydı. 

Şehzade Abdurrahim Efendi, Padişah'ın fermanını Hükümet binası balkonun
dan okuyarak halkı Padişah'a sadakate çağırıp, asayiş içinde bulunmaları gereğini 
hatırlattı. Ardından Muradiye Camiinde Cuma namazı kılındı, dualar edildi ve 
heyet 26 Nisan 1919 Cumartesi günü Manisa'dan ayrıldı. 
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Manisa'nın İşgali 

15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılarca işgal edildi. Ardından sıra Manisa'ya gel
di. Mutasarrıf Hüsnü Bey şehri Yunanlılara teslim etmeye hazırdı. Albay Çakalos 
25 Mayıs günü Mutasarrıf Hüsnü Bey' e bir heyet göndererek Manisa'nın kansız tes
lim edilmesini istedi. Esasen daha önce cephanesi alınmış ve kışiaları boşaltılarak 
askeri dağıtılan Manisa'da silahlı resmi ordu da kalmamıştı. Mutasarrıf Hüsnü Bey 
de Yunan heyetine hiçbir mukavemet olmayacağına dair güvence vermişti. 

Manisa'yı işgal etmekle görevlendirilen I. Yunan Tümen Komutanlığı'ndan Zafırin, 
23 Mayıs 1919'da Manisa'ya girecek olan Albay Çakalos'a gereken emri vermişti. 

Ayrıca; İzmir'de Rumca olarak çıkarılan bir gazetenin müdürü de Albay 
Çakalos'a şu mektubu yazmıştı: 

"Her şey yolunda tanzim olunmuştur. Manisa'nın kan dökülmeden işgalini taahhüd 
ederim. Manisa'ya girişi takiben, kış/aları, devlet dairelerini ve cephanelikleri derhal 
işgal etmeye yardımcı olmak üzere özel işaretleri olan şehir haritasını gönderiyorum. 
Topların karnaları alınmış olup, şehirdeki askeri birlikler de dağıtılmış durumdadır. 

Mutasarrıf silah kullanılmaması için erkeklere nasihat etmiştir. Sabah saat 9'a 
kadar yeni bir mektubumu almazsanız bu vesikam şehrin kan dökülmeden işgalinin 
tamamlanacağını teyid edecektir. " 

Görüldüğü gibi Manisa'nın işgali önceden, içeriden sağlanan işbirlikçi idareciler 
tarafından Yunanlı ilgililere bildirilmiştir. Buradaki işbirlikçi de dönemin Manisa 
Mutasarrıfı Giritli Hüsnü Bey'dir. Zira Manisalılar ona bir isim de takmışlar ve 
"Hüsnüyadis" demişlerdir. Hüsnü Bey işgal sırasında Manisalılara, bu durumun 
geçici olduğunu, ancak asayişin sağlanması bakımından bütün resmi binalara işgal 
belirtisi olarak Yunan Bayrağı'nın çekilmesi gerektiğini de duyurmuştur. 

Aynca Yunan işgal komutanı Albay Çakalos Manisa halkına şu bildiriyi yayın
lamıştır: "Bildiri 

Yunan Kuvvetleri, Paris Barış Konferansı kararına uygun olarak Manisa şeh
rini, çevresindeki köy ve kasabaları askeri işgal altına almıştır. 

Dini ve idari ve belediye ve jandarma ve zabıta, bütün görevliler işlerini ve 
görevlerini yine eskisi yapacak/ardır. 

Din ve mezhep ayrıcalığı yapılmadan genel olarak halkın ırz, mal ve canının 
muhafaza ve güvenlik altında bulunacağı herkese ilan olunmuştur. 

İşgal kuvvetlerinin gelmesi ile beraber sıkı yönetim ilan olunduğu bütün ahaliye 
tebliğ ve ilan olunur. 

Bundan böyle bütün dükkanlar, bu bildiri değiştirilineeye kadar öğleden sonra 
saat 7:30'da kapatılacak ve saat 9:00'da herkes evine çekilmiş olacaktır. 

İşbu emre uymayarak belirtilen zamandan sonra dışarıda bulunacak olanların, 
devriye kolları tarafından tutuklanacakları ve kanunen cezalandırılacakları her-
kese ilan olunur. 25 Mayıs 1919 
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Artık Manisa için işgal günleri resmen başlamış oluyordu. 



isı:alin Mustafa Kemal Pasa'ya Bildirilmesi ve İlk Tepkiler 

İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuruyla 
hareket eden 3. Kolordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 
çıktığında ve henüz Havza'da bulunduğu sırada, 26 Mayıs 1919'da Ankara'dan Ali 
Fuat Paşa'nın gönderdiği telgrafı aldı. Bu telgrafta şöyle denmekteydi: 

"Birçok ihtimama rağmen, İzmir'den muntazam malfimat alamıyoruz. Oradaki 
Kumandanlıklarla henüz irtibat temin edilemedi. 25 Mayıs'ta Manisa'nın işgal edil
diği ve muharebenin kesildiği telgraf memurlarından haber alındı. Mamafih Manisa 
istikametine bir irtibat subayı gönderdik, henüz malumat gelmedi ... " 

Bu telgraf üzerine 27 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa Konya'daki Yıldırım 
Kıtaatı Müfettişliğine bir telgraf çekerek: 

"Düveli İtilaf kuvvetlerinin Manisa'yı da işgal ettikleri haber alınmıştır. Bu yol
da bilgi verilmesini rica ederim." diyor ve Anadolu'nun her köşesi hakkında anın
da bilgi alarak gereği için harekete geçilmesi konusunda hassasiyetini ortaya 
koyuyordu. 

Konya'dan cevap gelmeden, Ankara'dan Ali Fuat paşa 28 Mayıs 1919 tarihli 
ikinci telgrafını Mustafa Kemal Paşa'ya gönderiyor ve şöyle diyordu: 

"Maatteessüf Yunan askeri Manisa'yı işgal etmiş. Ahali işgali red için bir 
miting yapmış ... " 

Bu arada 30 Mayıs'ta Konya'da bulunan Cemal Paşada Mustafa Kemal'e cevabını 
göndererek; Yunan ordusunun Manisa ve Aydın civarlarını işgal etmiş olduğunu 
teyid etmiştir. 

Burada dikkati çeken en önemli husus Mustafa Kemal Paşa'nın, Ali Fuat 
Paşa'dan gelen 28 Mayıs tarihli ikinci telgraftan hemen sonra aynı gün bütün 
valiliklere, henüz işgale uğramamış olan Mutasarrıflıklara ve askeri komutaniıkiara 
birer telgraf çekerek İzmir ve Manisa'nın işgalini protesto için toplantılar yapıl
masını istemesidir. (Bu telgraf örnekleri Belgelerle Türk Tarihi dergisinin muhtelif 
sayılarında yayınlanmıştır.) 

Yine burada dikkati çeken ikinci önemli husus da Ali Fuad Paşa'nın telgrafında 
geçen "..... Ahali işgali red için bir miting yapmış" ifadesi dir. Manisalılar 25 
Mayıs'taki işgalin hemen ardından 26-27 Mayıs'ta bu mitingi yapmışlar ve işgale 
karşı tepkilerini hemen vermişlerdir. 

Manisa Merkez'den sonra, 27 Mayıs'ta Turgutlu, 30 Mayıs'ta Kayışlar, 5 
Haziran'da Akhisar hiçbir mukavemet olmaksızın Yunanlılarca işgal edilmiştir. 
Ancak Yunanlıların baskınları sonucu Turgutlu'dan Topçu Yüzbaşı Seyid Ali Bey, 
Hasan Fehmi Bey ve Kamacı ustası Kamil Efendi ile sekiz er yakalanarak idam 
edilmişlerdir. 

İşgal sırasında Manisa'da Rum ve Ermenilerin tahrikleri ile pek çok olaylar ol
muş, Türk ve Müslüman ahali tutuklanarak Cezaevi haline getirilen Büyük Yeni 
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Han'a hapsedilmiştir. Yine işgal güçleri silah arama bahanesi ile evleri basmışlar, 
pek çok darp olayında bulunmuşlar ve altın yüzük, bilezik gibi kıymetli eşyaları da 
almışlardır. 

Öldürme olayları da tam vahşet halindeydi. Örneğin; Teselya göçmeni olan Mah
mut Efendi, Yunanlılar tarafından Kırtık deresine götürülmüş, burada canlı canlı bur
nu, kulakları kesilmiş, gözleri süngü ile oyulmuş, karnının derisi de yüzülerek işken
ce ile öldürülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu işlerde Yunan işgal
cilerine en büyük destek yerli Rum ve Ermeni komitacılarından gelmekteydi. 

Yunanlıların yaptıkları insanlık dışı zulfim ve işkenceler hakkında bir Fransız, 
Madame Golis, Manisa'da gördüklerini çok veciz bir biçimde anlatmaktadır: 

"Önce söylemek isterim ki, gördüğüm facialara dair gerçek görüntüler, insan
lığın kafasının alamayacağı biçimdedir. Bunları dünyaya anlatabilmek en güç bir iş 
olacaktır. Düşünüyorum; barbarların geçtikleri yerlerde bıraktıkları vahşiliği; yakıp 
yıkmayı anlatan tarihin en feci s ahijeleri acaba Yunan Ordusunun Anadolu 'da bırak
tığı eseriere bir örnek olabilir mi? Hayır. Yunanlılar'ın yaptığı vahşilik ve zulumler 
insanlığın kafasının alamayacağı feciliğini koruyacak ve Anadolu'ya kendileri gelip 
göremeyenler ne kadar okusalar ve işitseler bunu anlayamayacaklardır. " 

Bu zulüm, işkence ve cinayetler halkı Kuvayı Milliye ruhu ile harekete geçir
miş, düzenli ordu olmadığı için çeteler kurulmaya ve işgalcilerle mücadeleye baş
lanmıştır. Akhisar'da Binbaşı Hüsnü Bey, Tatar ve Sarıçam köylerinde Bekir 
Ağa'nın oğlu Yüzbaşı Osman Bey, Teğmen Halim Bey, Arab Abdi, Hocalı'da Halit 
Paşa, Kuyucu'da Hafız Bey ve diğerleri Binbaşı Muhtar Bey, Yüzbaşı Ahmet Bey, 
Üsteğmen Kadir Bey gibi kahramanlar kurdukları teşkilatlarla Yunanlılara karşı 
Milli Mücadeleyi başlatmışlardır. 

Bunlardan Halit Paşa 8 Temmuz 1919'da Yunan ve Rum askerlerinin baskınına 
uğrayarak şehid edilen ilk Milli Mücadele kahramanlarından bir olmuştur. 

Manisa ve civarında pek çok Milli Mücadele Müfrezesi kurulmuştur. Bunları 
tek tek anlatmak için zamanımızın yetersiz kalacağı muhakkaktır. Burada sadece bir 
örnek üzerinde durmak istiyorum. Bu kişi de Parti Pehlivan'dır. 

Biz Parti Pehlivan'ın bugün hayatta olan tek ve en küçük kızı 78 yaşındaki 
Saadet Yavuzbalkan ile evinde bir söyleşi yaptık ve babasının hatıralarını dinledik. 
Böylece Milli Mücadele tarihimize bir not daha düşelim istedik. 

Bundan sonrasını, Milli Mücadele kahramanı İstiklal madalyası sahibi Parti 
Pehlivan'ın kim olduğunu kızı Saadet Hanım'dan dinleyelim: 

"Soyadı kanunundan sonra "Baskak" soyadını almıştır. 1881 'de Selanik'in 
S erez kazasında doğmuştur. Serez'de pehlivanmış. Oradaki güreşlerde ortaya konan 
hediyeye parti denildiği ve onun da bütün güreşleri kazanıp, birinci parti büyük 
ödülü kazanmasından dolayı kendilerine Parti Pehlivan adı verilmiştir. 1917-
1918'de 37,38 yaşlarında Manisa'ya gelmiş ve Cezaevi Başgardiyanı olmuştur. İs
tiklal Madalyası sahibi Parti Pehlivan, 6 Ağustos 1941 'de vefat etmiş ve halen 
Manisa Çatal Mezarlığında medfundur. 
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Parti Pehlivan cezaevi Başgardiyanı olduğu sırada, Manisa'yı işgal eden 
Yunanlı/ara, cezaevindeki mahkumları geceleri kendi emrinde dışarı çıkararak bas
kınlar yapmıştır. Yunanlılar bu baskınları yapanları hep aramış/ar, ancak cezaevi 
ve mahkumlar akıllarına gelmediği için kendilerinde gece baskını yapanları 

bulamamış !ardır. 

Gardiyanlığı sırasında, ülkenin içine düştüğü durumdan dolayı, Milli 
Mücadele'ye katılıp dağlara çıkmış, kendine bağlı çeteler/e önce Çerkez Etem 'e 
katılmış, fakat Çerkez Etem 'in Yunanlılarla anlaşması karşısında, ondan ayrılmış ve 
o zaman Gördes kaymakamı olan İbrahim Ethem Bey'in yanına gitmiştir. Bu arada 
O, Çerkez Et em 'den ayrılırken, onun elindeki cephaneleri almış ve Milli Orduya 
göndermiş/ir. " 

Kaymakam İbrahim Ethem, Parti Pehlivan ve çetesinden seyyar jandarma şek
linde faydalanmayı uygun görmüştür. Parti Pehlivan ve Demirci Halil Efe 
koroutasında 50'şer kişilik iki Akıncı Müfrezesi kurulmuştur. Güney cephesinde ilk 
akıncı müfrezeleri bunlardır. 

Parti Pehlivan bu mücadeleler sırasında söyleşiyi yaptığımız Saadet Hamının 
annesi Hatice Hanım ile evlenmiştir. Hatice Hanım, eşi Çanakkale Savaşında şehit 
düşmüş, dul bir hanımdır. Hatice Hanım'ın babası Gördesli Molla Mehmet de 
Yunanlılarakarşı mücadele etmiş, hatta, Parti Pehlivan zannedilerek öldürülmüş ve 
kesilen başı Yunanistan'a gönderilmiştir. (Saadet Hanım'ın anlattıklarından) 

Bu arada Parti Pehlivan'la evlenen Hatice Hanım da eşiyle beraber erkek 
kıyafeti giyerek dağlara çıkmış, o da , Demirci Halil Efe'nin hanımıyla birlikte 
Yunanlılara karşı savaşmıştır. 

Mücadeleler sırasında Yunanlılar, Parti Pehlivan'ın kayınvalidesi ve eşi Hatice 
hanımı esir almışlar, onları kullanıp Parti Pehlivan'ı yakalamak istemişlerdir. 

Saadet hanım'ın anlattıklarına göre 11. Alay Yunan Komutanı Parti Pehlivan'a: 

"Türk ordusunda artık ümit kalmadı. Gel teslim ol, yazık ai/en senin yüzünden 
babasını, kardeşlerini, her şeyini kaybetti. Daha fazla üzme, gel de teslim ol" 

haberini göndermiştir. Hatta Çerkez Ethem'i İzmir'de rahat yaşattıkları gibi, 
kendisi de Yunanistan'da rahat bir şekilde yaşatacaklannı vaat edilmiştir. 

Parti Pehlivan'da Yunan Komutanına şu cevabı göndermiştir (kızının ağzından): 

"Budala gavur, ben seni akıllı bir insan zannederdim; meğer sen çok aptalmışsın. 
Benim vatanıma hıyanet edeceğimi mi sanıyorsun, bir kadın için. Bir kadın değil, bin 
kadın olsa, bin çocuk olsa yine vatanıma hıyanet etmem, sana teslim olmam, eğer er
keksen, kadından intikam alınmaz, çocuktan intikam alınmaz, gel ben filan yere 
gidiyorum, filan yayiaya gidiyorum, kozumuzu orada pay/aşalım ". (Söyleşiden) 

İbrahim Ethem de "İstiklal Harbinde Demirci Aklncıları" isimli eserinde, S ın-
\ 

dırgı işgal kumandanı Yüzbaşı Pipos Hıristos'un, Parti Pehlivan'a "Hemşehrim" 
hitabıyla başlayan bir mektup gönderdiğini, Çerkez Etem'in İzmir'de rahat 
yaşadığını, kendisinin de Yunanlılara katılması halinde memnun edileceğini ifade 
ettiğini nakletmektedir. 
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İşte bu azim ve iradedir ki, Milli Mücadelede başarı kazanılmıştır. Bir taraftan 
çetelerle yürüttüğümüz Milli Mücadele, diğer taraftan da yapılan kongrelerle des
tekleniyordu. Erzurum Kongresi'nin ardından Alaşehir Kongresi toplandı. Mustafa 
kemal paşa bu kongreye şu mesajını gönderdi: 

"Erzurum- 24 Ağustos 1919 

Ali Fuat Paşa vas ı tası ile Alaşehir Kongresi Başkanlığı 'na, Alaşehir'deki top
lantı bütün doğu i/leri halkı üzerinde pek samimi bir tesir uyandırmaktadır. Esasen 
İzmir için kalbi kan ağlayan bura halkı bu teşebbüse bütün ruh ve varlığı ile yar
dımcıdır. 

Hissiyatımızın mezkur heyete duyurulmasının teminini rica ederim. 

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuki Milliye Heyeti Temsiliyesi namına Mustafa 
Kemal" 

Yunanlılar, Ege bölgesinde ve Manisa'da canlanan Milli Mücadele ruhu kar
şısında askerlerinin sayısını arttırmışlar ve iki tümenden oluşan birliklerini ordu 
seviyesine çıkararak Batı Anadolu Yunan ordusunun başına da General Papas
kevapulos'u tayin etmişlerdir. Ancak yine de direnişleri kıramamışlar, genişleme 
için yaptıkları zulüm ve eziyetler uluslar arası alanda sıkıntılar yaratınca, 3 Ekim 
1919'da İngiliz İşgal orduları başkomutanı General Milen, bölgede sınır tespit:ne 
gelmiş, Ahmetli'yi Yunanhlara bırakan bir sınır çekerek, adına "Milen Hattı" 

denilen hattı belirlemiştir. Buna göre Yunan orduları Ahmetli'den öteye 
geçemeyeceklerdi. 

Bu arada "Cemiyet-i İslamiye"nin kurucusu Müftü Alim Efendi, Turgutlu, Kır
kağaç müftülerinin de içinde bulunduğu bir grupla gizlice İzmir'e giderek, İzmir 
Müftüsü Rahmetullah Efendi'nin başkanlığında toplanıp, Padişah Vahdettin'i vatan 
haini ilan etmişler ve padişahlık tahtından indirilmesi fetvasını vermişlerdir. Bunun 
üzerine İstanbul'daki Damat Ferit Paşa hükümeti Alim Efendi'yi idama mahkum et
miş, o da Manisa'yı terketmek zorunda kalmıştır. ı 6 Mart ı 920'de İngilizler'in İs
tanbul'u işgal etmeye başlamaları, ı ı Nisan ı 920'de de Padişahın Mebusan Mec
lisini kapatmasının ardından, artık Milli Mücadele'nin İstanbul'dan değil, An
kara'dan idare edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa 
23 Nisan ı920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak, Türkün 
kaderinin artık Ankara'dan tayin edileceğini bütün dünyaya ilan etti. 

Manisa'dan da Saruhan Mebuslan olarak, Mahmut Celal Bey, İbrahim Süreyya 
Bey, Reşit Bey, Avni Bey, Mustafa Necati Bey, Ömer Lütfü Bey, Refik Şevket Bey 
ve İsmail Hakkı Bey Türkiye Büyük Millet Meclisine katıldılar. 

Yunanlılar çizilen "Milen Hattı"nı hiçe sayarak 22 Haziran 1920'de Akhisar
Soma ve Salihli-Akşehir yönünde saldırıya geçtiler, çok geçmeden de bu bölgeleri 
aldılar. Bu arada ıo Ağustos ı920'de Osmanlı Devleti'nin Sevr Anlaşmasını im
zaladığı haberi duyuldu. Bu anlaşma ile Ege Bölgesi'nin Yunanltiara bırakıldığı 
kabul edilmekteydi. ıs Ağustos'ta Ege'deki birliklerini ziyaret eden Yunan Kralı 
Konstantin, Yunan ordusuna Ankara'ya kadar ilerleme emri verdi. 
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Artık geçici işgal değil, kalıcı olmaya geldiklerini ifade eden Yunan makamları, 
Türk okullarını da ele alarak tayin ettikleri subay öğretmenlerle Yunanca öğretmeye 
başladılar. 

Manisa ve yöresinde öldürülen askerleri için bugünkü stadyumun kuzeyinde 
bulunan Çatal Kilisesinin çevresinde kendi mezarlıklarını oluşturdular. 

1921 yılı da, 1920 gibi geçti. Yerli Rumlardan olan Yorgi, Ermeni komi
tacılarının reisi despot Tiriyadi, kardeşi Gabriel, Avukat olan Agop Ohanisyan'ın 
yazıhanesinde sık sık toplanmakta ve Türklere yapacakları zulüm ve işkenceleri 
planlamaktaydılar. Kiliseler de bu çalışmaların içinde idi. Metropolit vekili Tırın
gacı Hacı Kosti oğlu Dimitra, Karnaroğlu Yanka, Kanari Yargi, Doktor Pedridi, 
Kolcubaşı Vasil, İstirati Vasil Corci, Kara Vasil, Şekerci Kosti, Andanoğlu Vasilaki 
Manisa'daki yerli işbirlikçi kornitacıların önde gelenlerinden idi. 

Bu arada 192l'de Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ordusu 
da güçlenmeye başlamıştır. Yurdun her tarafından Milli orduya katılımlar oluyordu. 

1922'de ise Yunanlılar yeni bir politika ile işgal planlarını uygulamaya koydular. 
Bu plan İyonya Devleti'nin kurulmasıydı. Bu amaçla Ege Bölgesi komutanlığı'na 
General Hacı Anesti getirildi. Hatta Yunanistan Hükümeti adına, o zaman başbakan 
olmayan, Yenizelos 24 Mayıs 1922'de İngilizlerle görüşerek İyonya Devleti'nin 
kuruluşu için maddi destek bile istemiştir. Yunanistan Bakanlar Kurulu; 17 Temmuz 
1922'de aldığı bir kararla Küçük Asya olarak isimlendirdikleri (Asya Minor) 
Anadolu'nun kendilerine ait olduğu, gerçek hürriyetine kavuştuğu ve bir daha Türk 
idaresi altına giremeyecegi, Türkler'in buradaki halka İsıtirniyeti zorla kabul ettir
diği gibi iddialarla Ege Bölgesinde yeni bir idare şeklinin oluşturulacağını açık
lamıştı. Bu karar Manisa Mutasarrıfı olan Giritli Hüsnü Bey'e de bildirildi. Hüsnü 
Bey Yunanlılar'ın bu kararını benimseyerek, Türk Mutasarrıflığını bıraktığını ve 
yeni idarenin Manisa Valisi olduğunu ilan etti. Yunanlılarla işbirliği yapmasından 
dolayı Manisalılar ona Hüsniyadis adını verdiler. 

1922 yılı bir taraftan Yunan hayallerinin zirveye çıktığı yıl olurken, diğer taraf
tan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan yeni Türk Ordusu'nun ve Kuva-yı 
Milliye'nin zaferler yılı oluyordu. Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Turk Ordusu 
ardı ardına zaferler kazanıyor, Eskişehir-Afyon hattından Ege Bölgesine giriyordu. 

Manisa 'nın Kurtulusu 

Manisa ve yöresinde önceleri Yunanlılar tarafından gizlenen bozgun gerçeği, 
Ağustos ayı sonlarında resmen açıklanıyordu. Köylü isimli gazetede yayınlanan 
Yunan resmi bildirisi yenilgiyi kabullenmekteydi. Şöyle diyordu Yunan resmi 
makamları: 

"Yunan makamlarından resmen açıklanmıştır. Düşman karşı taarruza geçmiş, 
Afyon Cephesi çözülmüş ve ordularımız geri çekilmeye başlamıştır". 

Eylül ayı geldiğinde Türk Ordusu Ege Bölgesine çoktan girmişti. Kendini vali 
ilan eden Hüsniyadis İzmir'e kaçmıştı. Yunanlılar yangın ekipleri kurarak, şehri 
yakınayı ve bu şekilde çekİlıneyi planlamışlardı. 
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Manisa halkı bunu haber aldığında, Cemalettin ve Cevdet Çelebi Beyleri İzmir' e 
göndermiş, onlar şehrin yakılmasını önlemek için girişimlerde bulunmuşlardır. Fakat 
sonuç alınamamıştır. 5 Eylül gecesi saat 20:00'de şehir yakılınaya başlanmıştır. 

Evlerinden çıkıp bir yerlere sığınınaya çalışan Türk ve Müslüman ahali, 
makineli tüfeklerle taranarak büyük bir katliama uğratılmıştır. Yunanlılar bundan 
sonra Trenlere binerek İzmir'e kaçmışlardır. 

7 Eylül 1922 gecesi Tümen Komutanı Mürsel Paşa, Tugay Komutanı Cemil 
Bey'e gerekli emri vermiş ve 8 Eylül'de Manisa işgalcilerden geri alınmıştır. İrtibat 
Subaylığını da, o dönem Teğmen olan General Seyfettin Bey (Çalbatur) yapmıştır. 
Türk Süvan alayları şiddetli çarpışmalardan sonra Manisa'ya girerek saat 10:30'da 
Belediye Binasının kapısına Türk Bayrağını asmıştır. Halk sevinç gözyaşları içinde 
Türk askerlerine sarılmaya ve onları öpmeye başlamıştır. Mürsel Paşa da bir müd
det sonra Manisa'ya girerek, devlet dairelerinin yeniden açılmasını sağlamış, eski 
görevlileri görevlerine iade etmiş, Celal Bey'i de Manisa'nın geçici sorumlusu 
olarak atamıştır. Manisa 3,5 yıl süren işgali artık atlatmıştır. 

Yangından sonra, 11337 evden 4355 ev, 2728 dükkandan 279 dükkan kalmıştı. 
Aynca yakılıp yıkılan han, hamam, okul, medrese, cami, mescit, fabrika gibi pek 
çok binanın da harabe haline geldiği tespit edilmiştir. I. Dünya Savaşı yıllarında, 
yani işgalden önce 60.000' in üzerinde olan şehrin nüfusu 1 O.OOO'den biraz fazla 
olarak hesaplanmıştır. 

Ordumuz 8 Eylül günü saat 19.00' da İzmir'e doğru hareket etmiştir. 9 Eylül 
1922'de de İzmir Yunanlılardan temizlenmiştir. Büyük Türk Milleti Başkumandam 
Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1922'de verdiği; 

"Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, İleri!" 

emrini başarı ile tamamlamıştır. 

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

102 



FAYDALANILAN ESERLER 

1. KÖKLÜ, H. Nusret, Manisa İşgalden Kurtuluşa, İzmir 1998. 

2. ESENGİN, Kenan, Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar, Istanbul 1975. 

3. AYDINEL, Sıtkı, Güneybatı Anadolu'da Kuva-yı Milliye Harekatı, Ankara 
1993 (3.baskı) 

4. ERGÜL, Teoman, Manisa'nın Kurtuluşu, Manisa Dergisi, Ekim 1993, sayı:4, 
s.7-10 

5. BİN ARK, İsmet, Türk-Yunan Münasebetlerinin Dünü ve Bugünü, Ankara 
1998 

6. DENİZLİ, Hikmet, Sivas Kongresi Delegeleri ve Heyet-i Temsiliye Üyeleri, 
Ankara, 1996 

7. ÇELEBİ, Mevlüt, Atatürk ve Manisa, Manisa 1997 

8. KAPLAN, Leyla, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını 

(1908-1960), Ankara 1998 

9. TANSEL, Fevziye Abdullah, İstiklal Harbinde Mücahit Kadınlarımız, 
Ankara 1988 

10. KARAÖZ, Sadık, Atatürk Manisa'da, İzmir 1983 

ll. TURAN, Mustafa, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli- 1919-
1923), Ankara 1999 

12. SARIKOYUNCU, Ali, Milli Mücadelede Din Adamları 1-11, Ankara 1995 

13. İÖDEMİR, Uluğ, Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları (Günlük Anılar), 
Ankara 1989 

14. BİLGİ, Nejdet, Milli Mücadele'nin Başlarında Batı Anadolu (Kazım 
Nami'nin Gözlemleri), Manisa Araştırmaları 2, Manisa 2002 

15. SU, Kamil, Karaosmanoğlu Halit Paşa, Manisa 2002 

16. YÖRÜKOGLU, M.Nuri, Manisa Yangını, Manisa 2002 

17 .ATEŞ, Toktamış, Milli Mücadele'de Ordu, Savaşlar ve Cepheler, Tan
zimat'tan Cumhuriyet' e Türkiye Ansiklopedisi, Istanbul 1985, cilt: 5, ss. 1168-ll 75 

18. YALAZAN, Talat, Türkiye'de Yunan Vahşet ve Soykırımı Girişimi 1-11, An
kara 1994 

19. NAKRACAS, Georgios, Anadolu ve Rum Göçmenleri Kökeni (çev. İbram 
Onsunoğlu), Istanbul 2003 

20. KONUKÇU, Enver, Manisa Yilson Gazetesi, Manisa Dergisi, Nisan 1983, 
sayı: 4, ss. 16-20 

21. SU, Kamil, Manisa'nın Yunanlılar Trafından İşgalini Doğuran Sebepler ve 
İşgal Olayı, 2. Mesir Konferansları 20-30 Nisan 1983, ss. 21-35 

22. Anılarda Manisa (Derleyen: Bedriye Aksakal), 1986, 5-22 

103 



23. TOLLU, Cemal, Kurtuluş GünÜnde İzmir'e Giren Birliklerin İçindeydim, 
Hayat Mecmuası, 5 Eylül 1983, ss. 12-13 

24. BERTUÖ, Selamİ, Manisalı Alim Efendi ve Klasik Türk Musikisindeki 
Yeri, 2. Mesir Konferansları 20-30 Nisan 1983, ss. 7-19 

25. Osmanlı'nın En Ünlü Ayanları Karaosmanoğulları, İzmir Life,' Şubat 2004, 
Sayı: 30, ss.74-80 

26. SU, Kamil, Yakın Tarihimizde Alaşehir, Manisa Dergisi, Ağustos 1982, 
sayı: 2, ss. 23-31 

27. ÜLKER, Necmi, Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin 
Nüfusuna Dair Bazı Bilgiler, V. Milletlerarası Sosyal ve İktisat Kongresi Tebliğleri, 
Marmara Ün. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 21-28 Ağustos 1989, An
kara 1990, 515-519 

28. MORALI, Nail, Mütarekede İzmir Önceleri ve Sonraları, 1976, ss. 116-130 

29. MİLLAS, Herkül, Göç (çev. Damla Demirözü), Istanbul 2001 

30. SU, Kamil, Sevr Anlaşması'nın İzmir'de Uygulanması, Ulusal Kültür, Tem
muz 1979, sayı 5, ss.127-134 

31. SU, Kamil, Sevr Anlaşması ve "İzmir Vilayet Merkezi" Sorunu, Ulusal 
Kültür, Ekim 1979, sayı 6, ss. 54-68 

32. GENCER, Ali İhsan-Murat Cebecioğlu, Bir Kuva-yı Milliyecinin Günlüğü 
"Defter-i Hatırat", Askeri Tarih Bülteni, Ağustos 1993, sayı: 35, ss. 21-25 

33. GÖKMEN, Oğuz, Bir Zamanlar Hariciye Bir Diplamatın Anıları 1, İstanbul 
1999 

34. EMZEN, Müeyyet, Kütahya Kuvay-ı Milliye Eski Komutanı Süleyman 
Sururl Bey'in Mustafa Kemal'e Mektubu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Mart 
1997, sayı: 2, ss. 23-29 

35. KAYALI, Fethi-Cengiz Kürşat, Zafere Doğru Cephe Emirleri (25 Ağustos 
1922-12 Ekim 1922), Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ağustos 1998, sayı: ss.21-34 

36. DURAN, Tülay, T.B.M.M.den Zafere Mustafa Kemal, Belgelerle Türk 
Tarihi Dergisi, Haziran 1998, sayı: 17, ss. 13-20 

104 

37. İbrahim Ethem Bey, İstiklal Harbinde Demirci Akıncıları 

38. Parti Pehlivan, Nokta Dergisi, 1984, sayı: 14, ss. 24-25 

39. AKSAKAL, Bedriye, Manisah Kadınlar 

40. YAVUZBALKAN, Saadet, Söyleşi (Parti Pehlivan'ın Kızı), 

Manisa Ol Nisan 2004 
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BAŞKAN - Prof. Dr. Özkuyumcu'ya biz teşekkür ediyoruz. 

Efendim, konuşmacılar konuşmalarını tamamladılar. Burada bir genel değer
lendirme görünüyor. Ne yazık ki zamanımız çok sınırlı olduğu için bir genel değer
lendirme yapmamız mümkün değil. Zaten, her biri, kendi konularıyla ilgili, bizi, 
kendilerine has üsluplanyla öylesine güzel bilgilendirdiler ki, artık, ben bu konuş
macılardan sonra bir başka konuşmayı veya değerlendirmeyi gerekli bulmuyorum. 

Tüm Manisaltiara katıldıkları için teşekkür ediyoruz. 

Saygılar sunuyoruz. 
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SUNUCU - Sayın Meclis Başkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Genel Baş
kanım, Sayın Başkanvekillerim, sayın milletvekilleri, değerli bilim adamlan, basın 
mensuplan ve değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 84 ün
cü yıldönümü ve Milli Egemenlik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca düzenlenen "Milli 
Egemenlik ve Siyaset" konulu sempozyuma hoş geldiniz, onur verdiniz. 

Değerli konuklar, sizleri, bu bilimsel toplantı anısına saygı duruşuna ve İstiklal 
Marşının İcrasına davet ediyorum. 

Toplantının Birinci Oturum Başkanlığını yapmak üzere, İstanbul Milletvekili 
Sayın Şükrü Elekdağ'ı ve konuşmalannı yapmak üzere, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Sayın Deniz Baykal'ı arz ediyorum. 

Buyurun efendim. 
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Şükrü ELEKDAG* 

İstanbul Milletvekili 

Sayın Meclis Başkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Genel Başkanım, Sayın 
Meclis Başkanvekilleri, sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; Milli Egemen
lik ve Siyaset Sempozyumunun Birinci Oturumuna hoş geldiniz; hepinizi saygıyla 
selam lı yorum. 

Bu sempozyum, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü yıldönümü 
münasebetiyle yapılması öngörülen etkinlikler kapsamında düzenlenmiştir. Amaç, 
milli egemenlik ve siyaset konusunu siyasal düzlemde tartışmaktır. Aynı konu, öğ
leden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç Başkan
lığında düzenlenen bir oturumda, bu kez, bilim adamları tarafından, siyaset bilimi 
çerçevesinde tartışılacaktır. 

Halihazır oturumda, saygıdeğer katılımcılarımız, sırayla, 20 dakikalık birer 
konuşma yapacaklar, bunu yaklaşık yarım saatlik bir soru-cevap süresi izleyecektir. 
Yazılı olarak bana göndereceğiniz soruları sınıflandırdıktan sonra, muhataplarına 
şifahen ileteceğim. 

Tarafıma tevcih edilen oturumu yönetme onurundan ve aranızda cumhuriyetle 
yaşıt yegane millet temsilcisi olmanın imtiyazından yararlanarak, ben de, 
Atatürk'ün egemenlik konusuna yaklaşımını, Yüksek Heyetinize birkaç cümleyle 
arz etmek istiyorum. 

Dört gün sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız. Bu bay
ram, 23 Nisan 1920'de, Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasını 
kutlama bayramıdır. İşte, Büyük Atatürk'ün başkanlık ettiği bu ilk Meclis, ülkemizi 
kurtaran, sonra da modernleşme sürecine sokan büyük devrimleri gerçekleştiren 
meclis tir. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda "Hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir" yazıyor. Atatürk'ün bu sözleri, bugünkü modem, laik, demokratik cum
huriyetimizin temelini oluşturmuştur. 

Atatürk, Meclissiz yapamayan bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal'e göre, 
kurultay ve meclis demek, millet demektir. Kendisine "kongre ve meclisle iş yapa
mayız, tartışmalara boğuluruz, işleri orduyla yapalım" diyenlere Atatürk şu cevabı 
vermiştir: "Önce Meclis, sonra ordu. Bence, meclis, bir teori değil, bir gerçektir ve 
gerçeklerin en büyüğüdür. Ordu demek, yüzbinlerce insan ve milyonlarca servet 
demektir. Bunu da, ancak, milletin kararı ve kabulüyle meydana çıkarabiliriz" 
demiştir. 

* Öz geçmişi s. ı 86 
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Evet, Atatürk, milli iradeyi ve onu temsil eden Meclisi her şeyin önüne koymak
ta, bu şekildeki hareketi, milli egemenliğe ve onun kaynağı millete saygı olarak 
değerlendirmektedir. 

Yine, İstiklal Savaşının en zor günlerinde yakın dostlarından Gazeteci Yunus 
Nadi Beyin kendisine "Paşam, her kerameti Meclisten beklemek durumunda mıyız" 
diye sorması üzerine Mustafa Kemal'in cevabı şöyle olmuştur: "Evet, ben, her kerameti 
Meclisten bekleyenlerdenim. Bir devreye yetiştik ki, onda her iş meşru olmalıdır. 
Millet işleri de, ancak, milli kararlara istinat etmekle, milletin hissiyatı umumiye
sine tercüman olmakla hasıldır. Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayahm. O, 
esaret, zillet kabul etmez; fakat, onu bir araya toplamak ve kendisine 'ey millet, sen 
esaret ve zillet kabul eder misin' diye sormak lazımdır. Ben, milletin vereceği cev
abı biliyorum. Bizim bildiğimiz hakikatler milletçe de malum olunca, onun, karar
lar bahsinde de bizim gibi düşüneceğini neden kabul etmeyelim? Ben, bilakis, mil
letin, bu hususta, daha salim, daha kati kararlar vereceği ne eminim." 

Atatürk, sonraları, bu meşruiyet ve egemenlik anlayışını şu şekilde ifade etmiş
tir: "Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde 
sağlanması ve korunması, ancak ve ancak, tam ve kesin manasıyla milli egemen
liğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan dolayı, hürriyetin de, eşitliğin de dayanak 
noktası milli egemenliktir." 

Sonuç olarak, Atatürk, egemenliğin tek meşru kaynağının ve sahibinin millet 
olduğunu vurgulamıştır. Millet, bu hakkını, temsilcileri marifetiyle kullanır; böy
lece, milli egemenlik, milli temsil ilkesi ve demokrasiyle bütünleşmiş olur. 

Türk Milleti, Atatürk'ün kendisine bıraktığı bu kutsal emaneti, yani, egemenlik 
hakkını, canı ve kanı pahasına koruyacaktır; bundan kimsenin en ufak bir kuşkusu ola
maz; ancak, bunun için sadece kararlı ve imanlı olmak yetmiyor, aynı zamanda güçlü 
bir ekonomiye de sahip olmak gerekiyor; çünkü, bugünün dünyasında, ekonomik 
egemenliği sağlamadan, ulusal egemenliği sürdürmek imkansız hale gelmiştir. 

İşte bu nedenle, yılların ihmalinden ve kötü yönetiminden ezici bölümü dev
ralınan ağır borç yükünü uluslararası standartiara uygun düzeylere indirmenin yol 
ve yöntemlerini, ülkenin tüm kaynaklarını seferber ederek, yüksek tempolu bir 
ekonomik büyüme, istihdam, üretim ve vergi reformu stratejisi içinde aramahyız. 
Unutmayalım, aşırı borçlu insan köle gibidir; aşırı borçlu devletler de, kendilerine 
reva görülen sömürge muamelesi karşısında ses çıkaramazlar. Hemen belirteyim ki, 
bu nitelikteki bir milli strateji, Türkiye'yi, uluslararası mali kuruluşların dayat
malarından da ve insana yatırım ile istihdamın yeterince desteklenmesine imkan 
vermeyen politikalarından da kurtaracaktır. Bu kuruluşların temsilcilerinin "şu 

yasayı çıkarmazsanız şu kadar krediyi vermeyiz" diye rest çekebiirliği ve devletin, 
memuruna, işçisine, emeklisine ne kadar maaş artışı yapacağına ancak bu kuruluş
ların onayıyla karar verebildiği herhangi bir ülkede "egemenlik" kavramı tartışılır 
olmaktan kurtulabilir mi? 
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Atatürk "milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç 
ve tahtlar yok olur" demiştir. Ne var ki, değindiğim sorunlar, bu nuru yıllardır per
deliyor. Bu milletin ulusal egemenliğinin tam anlamıyla bilincinde olan ve onu 
korumayı her şeyin üzerinde tutan evlatları olarak, bizlerin, el ele vererek ve par
tilerüstü bir yaklaşım ve işbirliğiyle, bu nuru aydınlığa çıkarmanın görevimiz ol
duğuna inanıyorum. 

Bu umut ve inançla, ulusal egemenliğimizin 84 üncü yılı kutlu olsun derken, 
darısı ekonomik egemenliğimizin de başına demekten kendimi alamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Bülent Arınç'ı, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
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Bülent ARINÇ* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanlar, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli konuklar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, bir şeyi önceden rica edeyim. Sayın Elekdağ'ın bu veciz konuşmasının ar
kasından, ben, yoğun bir alkış bekliyordum. Alkışlamak yasak değil. 

Ben, bazı toplantılarda, böyle bir tereddüt geçirildiğini fark ediyorum. Oysa, 
bugün, bütün konuşmacılara, elbette, bol alkışlarınızla destek vermeniz lazım. Ben 
konuşurken bunu söylemem ne kadar garip oldu, biliyorum; ama, arkası devam et
mesin diye bunu baştan söylemek ihtiyacını duydum. 

Değerli dostlar, konuşmamın başında, bu güzel günde, Milli Egemenlik Bay
ramını kutladığımız haftanın da açılışını yaptığımızı ve bir hafta boyunca, büyük bir 
heyecan, sevinç ve gururla Meclisimizin 84 üncü yılını kutlayacağımızı belirtmek 
istiyorum. 

Bu ilk açılış gününü, iki değerli parti genel başkanıyla birlikte yapmaktan da 
gurur duyuyorum. Ayrıca, salonumuzun dolu olduğunu görmek, hem milletvekil
lerimizin, hem izleyicilerimizin, hem de basının ilgisi bizi bir hayli memnun ettı 

Çok kısa olarak, Milli Egemenlik Haftasında düzenleyeceğimiz program
Iarımızla ilgili bir iki hususun altını çizmek istiyorum. 

Milli iradenin ülke yönetimine yansıyacağının ilan edildiği 23 Nisan 1920 tari
hi, bizim açımızdan da bir dönüm noktasıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, 23 Nisan tarihini bir bayram olarak çocuklarımıza hediye ederek, gele
ceğimizi oluşturacak nesillerimize kıymetli bir emanet bırakmıştır. 

Bildiğiniz gibi, her yıl, 23 Nisan Haftası, çeşitli etkinliklerle, bir bayram 
havasında kutlanıyor. Biz de, bu yıl, bayramımızı daha da büyütmek ve genişlet
mek istiyoruz. 

Önceki yıllarda yapılan kutlamalardan farklı olarak, 23 Nisan'ın, sadece ve yal
nızca Çocuk Bayramı değil, aynı zamanda "Milli Egemenlik Bayramı" olduğunu da 
ön plana çıkarmak istiyoruz. 

Bu amaçla, programlanmızı yeniden düzenledik. Yaklaşık üç aylık bir süredir 
de kutlarnalara hazırlanıyoruz. 

Programlarımızda birinci hedefimiz, halkımızın Meclisle bütünleşmesini sağ
lamaktır. İlk defa düzenlenen, tüm toplum kesimlerinin davet edildiği halk 
yürüyüşümüz, halk konserimiz, gençlerimizin yapacağı yarışmalar ve yine genç
Ierimize yönelik etkinliklerimiz, Okul Meclisleri Projeınİzin sonuncusunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Türkiye Öğrenci Meclisi olarak toplamamız 
ve bir hafta boyunca devam edecek bütün bu etkinliklerimizin amacı, Milli 
Egemenlik Bayramını geniş kitlelere yaymaktır. 

* Özgeçmişi s 179 
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Milli iradenin tümünü temsil eden Meclisimizin bayramında, toplumsal bir 
barışa, konsensüse ve sevinçli bir haftaya ulaşmak istiyoruz. 

Programlanmızı tasarlarken ikinci amacımız da "milli irade" ve "egemenlik" 
kavramını siyasal ve bilimsel olarak tartışmak ve yeni açılımlar kazanmaktı. 

Bu toplantımız, daha önce Çanakkale ve Manisa'da düzenlenen sempozyum
larımızın üçüncüsüdür. Üç sempozyumda da "milli egemenlik" kavramını bilimsel 
olarak tartışmış oluyoruz. Tüm bu tartışmalar, daha sonra kitaplaşarak, sizlerin de 
ilgisine sunulacaktır. 

Bugün, bu oturumda, Medisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin Sayın 
Genel Başkanları, milli egemenlik ve siyaset ilişkisini tartışacaktır. Bunu kişisel 
olarak önemli buluyorum; zira, hem aktif siyaseti icra eden hem Medisimizi oluş
turan iki partinin Genel Başkanları, pratikten yola çıkarak, bize, parlamenter sistem
lerde milli iradenin siyasete yansımasını değerlendireceklerdir. Böylece, siyasetin 
iki önemli aktörünün fikirlerinden, bilim adamlarımız, siyasetçilerimiz, entellek
tüellerimiz analiz yapma fırsatını bulacaklardır. 

Öğleden sonra bilim adamlarımızia yapacağımız ve bendenizin yöneteceği 
oturumda da siyaset bilimi açısından aynı konuyu tartışacağız. 

Çok değerli dinleyiciler, Meclis Başkanı olarak, milli iradenin siyasetle iliş
kisini değerlendirirken, günlük pratik uygulamalardan çok, kuramsal olarak Meclis
siyaset ilişkisine kısaca değineceğim. Ev sahibi olarak, uzun konuşmayarak, hak
kırnın bir kısmını değerli konuşmacılara bırakmak ve onların fikirlerinden daha faz
la faydalanmak istiyorum. 

Şimdi, sizlere, Parlamentomuzun yaşamsal seyrini kısaca anlatmak istiyorum. 

Halk iradesinin yönetim erkine yansıması için sürdürülen fikirsel çabalar, 
1 860'lı yıllarda Jön Türkler tarafından başlatılmış tır. Bu fikirsel hareket, bir süre 
sonra, siyasi alanda etkili olmuştur. 

Dünya siyasetindeki gelişmeler ve içpolitik faktörler nedeniyle süren tartış

malar sonucunda, 1876 yılında Birinci Meşrutiyet ilan edilmiştir. Bu tarih, bizim 
parlamenter yaşamımızın, bir anlamda başlangıcıdır. 

Siyasi kavram olarak "anayasa! monarşi" denen bu sistemde, padişahın varlığı 
sürerken, seçimlerle, halkın iradesi, Meclisi Mebusanda yönetim erkine etki etmiştir. 

Ancak, bu ilk parlamento tecrübemiz çok kısa sürmüştür. Osmanlı-Rus Savaşını 
gerekçe gösteren İkinci Abdülhamit, 1878'de Meclisi Mebusanı kapatmıştır. 

Aradan geçen otuz yılın ardından, İttihat Terakki önderliğinde, padişah üzerin
de büyük bir baskı oluşturulmuş ve 24 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet ilan edil
miştir. Meclis yeniden açılmış, seçimler yeniden yapılmış ve halk iradesi yeniden 
yönetim erkine katılmıştır. 

Beş yıl süren parlamenter yaşam, bu kez, 1913'te, Birinci Dünya Savaşının hemen 
öncesinde, meşhur Bab-ı Ali baskınıyla bir kez daha kesintiye uğramıştır. Ne ilginç
tir ki, bu baskını yapan, Meclisi devredışı bırakıp yetkilerini eline alan ve seçimleri 
erteleyenler, daha önce Meşrutiyeti ilan eden İttihat ve Terakki önderleriydi. 
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1919 yılında, Birinci Dünya Savaşında yenilgimiz üzerine İttihat Terakki önder
leri ülkeyi terk edince, Meclisi Mebusan yeniden açıldı; ancak, işgale karşı direnç 
göstermeye başlayan Meclis, bu kez de İngilizler tarafından kapatıldı. Parlamento, 
ancak birkaç ay açık kalabildL 

Kapatılan Meclisi Mebusan üyeleri, Kurtuluş Savaşını yöneten Gazi Mustafa 
Kemal'in çağrısı üzerine Ankara'ya geldiler ve işte, bugün hepimizi gururlanduan 
Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920'de açtılar. 

Parlamenter yaşamımız, böylece, yeniden başlamış oldu. Burada dikkat edile
cek husus, işgal altında, bağımsızlık savaşının ortasında, daha ordu kurulmadan -
Sayın Elekdağ'ın da çok güzel ifade ettiği gibi- ilkönce Meclisin açılması ve tüm 
yetkilerin ona devredilmesi dir. Demek ki, milli iradenin ülke yönetimine yansıması, 
o dönem için, her şeyden önce gelmekteydi. 

Değerli dinleyiciler, 1921 Anayasası, belki de, bu hassasiyetİn yansıtıldığı en 
güçlü anayasalardan birisidir. Siyasetin merkezi, tek karar mercii ve en güçlü tem
silcisi olarak Meclise vurgu yapan 1921 Anayasasının varlığı, o dönem siyaset
çilerinin en iyi uyum gösterdiği Anayasadır. 

1925 yılına kadar "milli egemenlik" kavramı, siyasetle en direkt, en güçlü ve en ol
ması gereken ilişkisini kurmuştur ve bizim için en gurur verici bir dönemdir. Tek par
ti dönemi parlamenter sistemimizi kısmen de olsa sürdürmüş; ancak, gerçek anlamda 
bir demokratik yapı, yirmi yıl sonra, 1946 da, çok partili seçimle yeniden başlamıştır. 

Ardından, hepimizin çok iyi bildiği 1960, 1971, 1980 askeri darbeleriyle par
lamento yaşamımız kesintiye uğramıştır. 

Tüm bu kronolojik tarihsel süreci özetlernemizdeki amacımız şudur: 128 yıllık 
parlamenter yaşamımız çeşitli vesilelerle kesintiye uğramış ve yaralı bir parlamen
to yaşamımız oluşmuştur. Her kesinti, parlamenter geleneği aksatmış, toplumda 
demokratik kültürün oluşmasına engel olmuştur; fakat, sevindirici olan şey, 128 yıl 
boyunca, kesintilere, engellemelere rağmen, Medisimizi her defasında yeniden aç
maktan, yeniden milli egemenliği isternekten asla vazgeçmeyişimizdir. Dolayısıyla, 
Türkiye'de yaşayan herkesin genlerine milli egemenlik arzusu derinden işlemiştir 
ve asla, millet iradesinin ülke yönetimine hakim olmasından vazgeçilmeyecektir. 

Saygıdeğer arkadaşlar, cumhuriyetimizi kuran irade, 1920'de, Meclis olarak, 
siyasette daha fazla etkin, toplumda daha itibarlı ve daha güçlüydü. Aradan geçen 
84 yıl boyunca yıpranan siyaset kurumu ve Meclis dışındaki siyasi objelerin güç
lenmesi sebebiyle, Meclisin siyasi arenadaki etkinliğinin ve itibarının zayıflamasına 
neden olmuştur. Başta siyaset kurumunun aktörleri olmak üzere, kanaat önderleri, 
siyaset bilimciler ve aydınlar, Meclisin itibarı ve gücü konusunda, nedense, çok 
büyük bir arzuyla hareket etmemişlerdir. 

Halk iradesinin, duygusal atıflardan öteye, doğrudan ve toplumun her kesimini 
temsil eder şekilde yönetim erkine yansımasını tekrar gözden geçirmeliyiz. Tür
kiye, sahip olduğu demokrasiyi derinleştirip, yerleşik bir demokrasiye dönüştürmek 
için, onun katılımcı ve çoğulcu niteliğini geliştirmelidir. Ancak bu sayede, kesin
tilerle oluşturamadığımız parlamenter gelenek ve demokratik kültür oluşacaktır. 
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Vatandaşlık bilincinin aktifleşerek, milli egemenliği bireysel düzeyde yaşanır 
hale getirmesi büyük önem taşımaktadır. Elbette, kamu yönetiminin halkın doğ
rudan siyasi katılımını besieyecek şekilde yapılanması bu süreci hızlandıracaktır. 

Demokrasinin çoğulcu karakterinin geliştirilmesi, Türkiye'de, siyasi iktidar alan
larında, karar vericilerin, belli kişi, kurum ya da gruplann belirleyiciliğinden kur
tarılarak, çok sayıda ve farklı etkiye açık hale getirilmesi anlamına gelir. Türkiye'de 
siyasi iktidar yapısının elitist ve çoğulcu niteliği, çoğulculuk istikametine dönüş
türülmeli, hatta, hukuk devleti anlayışına uygun bir çeşitliliğe kapı aralamalıdır. 

Yasama organının güçlendirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani, mil
li egemenliğin en önemli temsilcisi olarak siyasetin merkez üssü haline getirilmesi, 
önümüzdeki günlerde gündemimize gelebilecek olan anayasa değişiklikleri or
tamında yeniden tartışılacaktır. 

Saygıdeğer dinleyiciler, toplumsal bir mutabakatla, ortak bir konsensüsle, tüm 
hayatımızı şekillendiren Anayasamızın biçimiendirilmesi gerekir. Türkiye, artık, 

geleneksel, tutucu alışkanlıklarını bir kenara bırakarak, hukuk devleti, demokrasi, 
ortak hedefler ve toplumun ihtiyaçlarını gözönüne alarak siyaset kurallarını 

yenilemelidir. 

Anayasamız toplumun mutabakat metniyse, bu metin üzerindeki tartışmaları da 
ortak yapmalı, ayrılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi belirleyerek anayasa değişik
liğini gerçekleştirmeliyiz. 

Bu konuda önemli bir tecrübe geçiren Fransa, bizim açımızdan oldukça dikkat 
çekicidir. ı 958 Fransız Anayasası, ı 789 Devriminden sonra Fransa'daki 16 ncı 
anayasadır. ı 958'de oluşturulan bu anayasayla, Fransa soluklanmış ve anayasa tar
tışması, tüm toplumsal tarafların mutabakatıyla çözülmüştür. O zamana kadar belir
li siyasi güçlerin tespit ettiği metinler olan Fransız anayasaları, 1958 anayasasıyla 
bir toplumsal mutabakat metni olarak vücut bulduğu için, Fransız siyaseti rahat
lamış, kaos içeren politik sancılardan kurtulmuştur. 

Demek ki, Fransa tecrübesinde, ortak mutabakat, ı 789 devriminden ı 69 yıl 
sonra son şeklini almıştır. 

Bugün, Türkiye'de, siyaset kurumunun önündeki en önemli ödev, bir toplumsal 
mutabakat metni olarak yeni bir anayasanın oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bun
dan dolayı tartışmaların olması, farklı fikirterin ortaya atılması da doğaldır ve bun
dan korkmamak gerekir. Fransa'da ı69 yılda son halini alan anayasa, bizde de, bir 
süre sonra, ortak bir konsensüsle son halini alacak, ülkemiz, siyasal bir rahatlamaya 
kavuşacaktır. 

Millet iradesi, ancak bu şekilde, gerçek anlamda egemenliğin kaynağı ve en 
önemli kullanıcısı haline gelebilir. 

Burada biz siyasetçilerin görevi, siyasetin alanını sürekli genişleterek, anayasal 
sistemin kuralları içinde dinamik bir mutabakat oluşmasına katkıda bulunmaktır. 
Aksi tutum ve davranışlar, Türkiye'nin kör noktalarını, tıkanmış damarlarını gör
mezden gelmekle eşanlamlıdır. Bu da sorumlu bir siyaset anlayışıyla bağdaşmaz. 
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Değerli dinleyiciler, Türkiye, medeniyetlerin ortak potasıdır. Muhteşem bir geç
mişten parlak bir geleceğe doğru yol alan, hem kendi toplumu hem de tüm insanlık 
çapında muazzam katkılar ortaya koyabilecek bir ülkedir. Bunun için gereken tarih
sel misyon, kültürel altyapı, devlet tecrübesi, medeniyet düzeyinde bir bakış açısı
na da sahiptir. 

Böyle bir ülkenin, modernleşmenin şu andaki virajında Avrupa Birliği hedefine 
kilitlenmiş olması, tüm dünya için ortak ve önemli bir kazanımdır. Avrupa Bir
liğinin dünyanın gerçek bir siyasi ve askeri güç haline gelmesi ve böylece küresel 
güç dengesini tek aktörlü olmaktan kurtarması, Türkiye'nin bu birlikte oynayacağı 
rolle yakından ilişkilidir; zira, dünya, yeni medeniyetlerin inşasına gebedir. 

İnşa halinde bir medeniyet tasavvuru olarak Avrupa Birliği, Müslüman dünyaya 
ve İslam'a ilişkin tüm bakış açısını, Türkiye'nin üyeliğiyle yeniden gözden 
geçirecektir. Böylece çatışma, iletişimsizlik ve yok sayma yerine; anlama, diyalog 
ve işbirliğine dayalı bir Avrupa vizyonunun, en sağlıklı biçimde Türkiye'nin kat
kılarıyla oluşabileceği kanaatindeyim. 

Avrupa Birliği'nin oluşturmakta olduğu Avrupa tasavvurunun, dünya barışına 
ve refahına uzanan bir köprü olabilmesi için, Türkiye'yi kendi içine alma konusun
daki tereddütleri hızla gidermesi ve Türkiye'nin üyelik sürecine ivme kazandırması 
ertelenemez; bu, adeta bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin üyeliği için uygun siyasi, ekonomik ve kültürel ortamı hazırlamak 
da Medisimize nasip olmuştur. Çıkartılan uyum yasaları, tüm dünyanın hayranlık
la izlediği bir hızda ve kararlılıkla olmuştur. Bu reformların yapılmasında, Par
lamentomuzda, İktidar ve muhalefetin işbirliği halinde olması, bu başarıları daha da 
anlamlı hale getirmiştir. 

Ancak, kanaatİınce Meclisimizin sorumluluğu burada bitmemiştir. Şimdi, elde 
ettiğimiz hukuki hakları sosyal hayatımızın her alanında uygulamaya koyarak, ger
çek anlamda demokratik ortama kavuşmalıyız. 

Büyük Türkiye hedefimiz, özgür Türkiye idealimizin gerçekleştirilmesi, 

yeniden ve daha büyük bir inançla çalışmaktan geçmektedir. Çalışmalarımızın mer
kezi, halkın temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Her geçen gün 
itibarı ve saygınlığı artan Meclisimiz, yakın bir gelecekte siyasetin en güvenilir 
kurumu olacaktır. 

Kıymetli dinleyenler, konuşmaını tamamlıyorum. Türkiye büyük bir değişim 
içindedir. Yıliann getirdiği kronik sorunlar tek tek çözüme kavuşturuluyor ve bunun 
için büyük gayretler sarf ediliyor. Değişimi kavrayamayan ve Türkiye'nin önünü 
kesen eski siyaset anlayışındaki kişiler ve kurumlar, siyaset sahnesinden birer birer 
çeki !iyorlar. 

Bu nedenle, herkesin, artık siyaset kurumunun değiştiğini, halkın tercihlerinin 
farklılaştığını görmesi, köhne siyaset anlayışlarının yakın gelecekte yer alamaya
cağını görmesi ve anlaması gerekir. Siyaset yenilenmiştir ve artık kurallarını millet 
koymaktadır. 
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Sevgili katılımcılar, Millet Meclisimizin çatısı altında, milli egemenlik anlamını 
tartıştığımız bu toplantıda, sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti bir 
kez daha yİnelernek istiyorum. 

Ev sahibi olarak tekrar hoş geldiniz diyor, sizlere ve değerli konuşmacılara say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, iki bayan arkadaş, sizlerden sorularınızı 
alacaklar, yazılı sorularınızılütfen arkadaşlara verin. 

Sayın Başbakan, söz sizindir; buyurun. 
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Recep Tayyip ERDOGAN* 

AK PARTi Genel Başkanı 

Başbakan 

Sayın Başkan, sayın konuşmacılar, değerli arkadaşlarım, değerli konuklar, 
basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selam
lıyorum. 

84 üncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu Yüce Meclis çatısı altında, Mil
li Egemenlik Haftasının bu çok önemli etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan duy
duğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

84 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aradan geçen zaman boyun
ca, milli egemenliğimizin, cumhuriyet değerlerimizin ve çağdaş uygarlık yolundaki 
yürüyüşüroüzün sembolü olmuştur. 

Büyük Önder Atatürk'ün "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin demokrasiınİzin kalbi olduğunun en açık delilidir. Milletin 
iradesi, bu çatı altında tecessüm etmiştir. Bu çatı altında bulunanlar, milletin ortak 
iradesini ve vicdanını temsil etmektedir. 

Siyasi meşruiyetİn biricik kaynağının millet olduğunu ifade eden milli egemen
lik fikri, demokrasinin, üniter devletin ve laikliğin de temelini oluşturmaktadır. 
Cumhuriyetimizin temel değerleri, milli egemenlik zemini üzerinde şekillenmek
tedir. Demokrasi, demos'un, yani halkın, milletin iktidarıdır. Demokrasinin kuru
cusu, öznesi millettir. Dolayısıyla, millete dayanmayan, meşruiyetini milletten al
mayan hiçbir iktidar demokratik değildir. 

Değerli konuklar, üniter devlet, bir millet tasavvuruna dayanır. Ortak bir tarih, 
ortak bir ideale sahip bu milletin hukuki varlığı, vatandaşlık müessesesiyle belir
lenir. Vatandaşlık bağı, milletin her ferdini eşit kılar. Üniter devletin dayanağı olan 
millet, başka hiçbir fark gözetilmeksizin, vatandaşlık esasında birbirine eşit fertler
den müteşekkil bir bütündür. Laiklik de, yine, dini inanç ve dünya görüşü farklılık
larını, milletin mevcudiyetine engel olarak görmeyen bir anlayışın ürünüdür. Mil
ll egemenliğin gereği olarak laik devlet, aynı zamanda, milletin yaşattığı farklı 
inanç ve değerlere eşit mesafede olan, bu inançlar arasında ayrım gözetmeyen ve 
inanç alanında özgürlükçü bir ortam tesis eden devlettir. Tıpkı devletimiz gibi, mil
letin temsilcileri de, bu görevlerini ifa ederken, insanlarımızı, din, dil, etnik köken, 
siyasi görüş gibi birbirlerinden farklı vasıflarına göre ayırt etmemelidirler. Bu il
keye bağlılıkları, yüklendikleri temsil görevini layıkıyla yerine getirebilmelerinin 
de ön şartıdır. 

Milletimizin tüm fertleri, dini, siyasi, felsefi görüş ve inanışları her ne olursa ol
sun, bizim için eşdeğerdedir ve öyle de olmalıdır, olacaktır. 

* Özgeçmişi s. 187 
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Değerli arkadaşlar, asla aklımızdan çıkarmamalıyız ki, bizim cumhuriyetimiz, 
demokratik prensipler üzerinde yükselmiştir. Bugün, ayrılmaz bir bütün haline gel
miş cumhuriyetimiz ile demokrasimizi çatıştırmaya, birbirleriyle kıyaslamaya kim
senin hakkı yoktur. Zaten bunların kıyaslanınası da mümkün değildir. Cumhuriyet, 
bizim, asla terk edemeyeceğimiz yönetim biçimimizdir. Demokrasi ise, siyasal sis
temimizin temelinde yatan unsurdur. Bu iki kavram, birbirini bütünleyici bir 
mahiyete sahiptir; birbirlerinin uğruna asla feda edilemezler. 

Buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum; cumhuriyetin cumhuru, demokrasinin 
demos'u, aynı meşruiyet kaynağına, yani millete işaret etmektedir. Cum
huriyetimizi koruyacak ve İlelebet payidar kılacak olan temel unsur, onun demok
ratik niteliğidir. Dolayısıyla, asıl üzerinde ısrar edeceğimiz husus, demokrasimizi, 
evrensel ve medeni standartiara uygun, örnek bir rejim haline getirmek olmalıdır. 
Bu şiar, asla aklımızdan çıkmamalıdır ve çıkmayacaktır. Toplumsal sevgi, barış 
ve uzlaşıyı meydana getirecek dinamikler de bunlardır. Gücümüzü ve heye
canımızı bu dinamiklerden alarak, ülkemizi güçlü ve müreffeh geleceğine hep bir
likte hazırlayacağız. 

Değerli misafirler, 100 üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız 
cumhuriyetimiz için en büyük hedefimiz, demokrasimizi, eksikliklerinden arın

dırarak yürüdüğümüz çağdaş uygarlık seviyesine yakışır bir hale getirmek ol
malıdır. Bu hedef çerçevesinde, birtakım bize özgü durumları bahane ederek zaman 
kaybetmemeliyiz. Demokrasimizi, milletimizin hak ettiği bir seviyeye, hep birlikte 
taşımalıyız. 

Bugün, dünyada, çağdaşlığın temel ölçütü, halkın yönetime katılımı ve temel 
özgürlüklerin tanınması kriterleridir. Avrupa Birliği üyeliğine hazırlandığımız şu 
günlerde, bu kriterlerden uzaklaşmakta olan bir Türkiye manzarasıyla dünya 
kamuoyunun önüne çıkma şansımız yoktur. Bundan çok daha önemlisi, artık, kusur
lu bir demokratik anlayışla, 70 milyonu aşan genç ve gelecek adına talepleri olan 
bir Türkiye'nin karşısına da çıkamayız. 

Durmadan korkular ve bahaneler üreterek, bu yepyeni Türkiye'nin hızını kes
meye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır. Artık, birbirimize güvenmeliyiz. Zen
ginliklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Bir ve bütün olarak, cumhuriyetimizi, 100 ün
cü yılında, en güzel şekilde taçlandıracak demokratik atılımları gerçekleştirmeliyiz. 

2003 yılı, gerçekten, İktidarıyla muhalefetiyle, yasal düzenlemelerin, bu nok
tada yapıldığı olumlu bir yıl olarak geçmiştir. Şüphesiz ki, bundan sonrası, bunun 
ülkemizde uygulamaya sokulduğu bir dönem olmalıdır. Bunun için, ben, mil
letimizin hazır olduğuna inanıyorum. Biz de, siyasetçiler olarak, milletimizin bu 
iradesine, en yüksek düzeyde katılmalıyız. 

28 Mart'ta yapılan seçimler, milletimizin, demokratik haklarını en bilinçli şekil
de yaptığının, yönetime katılma noktasında dünya standartlarının üstünde bir 
demokratik olgunluğa sahip olduğunun açık işaretlerini ortaya koymuştur. Mil-
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letimizin, bu ülke için neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki keskin dikkatinin 
hakkını herkes teslim etmelidir. Bu tablonun, milli egemenlik haftası kutlamalarına, 
ayn bir anlam ve coşku kattığı kanaatindeyim. 

Türkiye, kendi büyük potansiyeline ve insan kalitesine güvenerek, bütün engel
leri aşacak ve çağdaş uygarlık seviyesini, bir bütün olarak, her alanda yakalayacak
tır. Bu günlerin uzakta olmadığına inanıyorum. 

84 yıl önce, vatanı kurtarmak ve cumhuriyeti kurmak üzere Anadolu'nun her 
yanında vücuda gelen milli irade, bu inancımın, bugün de en temel dayanağıdır. 
Yaşasın Türkiye, yaşasın cumhuriyet diyorum bu noktada. 

Hepinizi, sevgi ve saygılarımla selamlıyor, milli egemenlik haftasının kutlu ol
masını diliyorum. 

BAŞKAN - Şimdi, söz~ Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz 
Baykal'ın. 

Sayın Başkanım, buyurun. 
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Deniz BAYKAL* 

CHP Genel Başkanı 

Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Başbakan, değerli katılımcılar; 
hepinizi, kendi adıma, Cumhuriyet Halk Partisi adına içten saygılarla, sevgilerle 
selamlıyorum. 

Ulusal Egemenlik Haftasını kutlama törenleri içerisinde, Sayın Meclis Baş
kanımızın böyle bir programı düzenlemiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 
Ben de, bu fırsatı değerlendirerek, yakın tarihimiz ve ülkemizin içerisinde bulun
duğu durumla ilgili olarak, Ulusal Egemenlik kavramına ilişkin düşüncelerimi siz
lerle paylaşmak istiyorum. 

Önce, 23 Nisan 1920'yle başlayan sürecin, bundan önce yaşanmış olan süreçle 
ilişkisinin netliğe kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bir anlayışa göre, Tür
kiye'de 1876'da Birinci Meşrutiyetin ilanı, daha sonra bu sürecin kesintiye uğ
raması, 1908'de İkinci Meşrutiyetin ilanıyla, 1920'de Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin açılışı arasında bir organik bağlantı, doğal bir süreklilik bulunuyor. Ben bu 
anlayışı tartışmak istiyorum. 

1920, 1876'DA ÇlKILAN YOLUN DOGAL SONUCU DEGİLDİR 

23 Nisan 1920'de ortaya çıkan tabloya, daha önceki Türkiye'nin Meclis 
deneyimlerinin yansıdığı ve bu deneyimlerin değerlendirildiği söylenebilir. Ama, 
23 Nisan 1920'yi biz, daha önceki meşruti, monarşi anlayışı içerisinde kendisini 
göstermiş uygulamanın doğal bir uzantısı, kaçınılmaz uzantısı gibi anlarsak, 23 
Nisan 1920'de ne yaptığımızı doğru değerlendirememiş oluruz, Yani 1920, 1876'da 
çıkılan yolun doğal sonucu değildir. 

1920 yepyeni bir başlangıçtır; çıkış noktası farklıdır, amacı farklıdır, niteliği 
farklıdır. 1876'da, egemenlik kavramıyla ilgili kabul, 23 Nisan 1920'de egemenlik 
kavramıyla ilgili olarak ortaya çıkan kabulle karşılaştırıldığı zaman, aradaki büyük 
farklılık ortaya çıkar. 23 Nisan 1920, gerçekten, çok özel bir biçimde anlaşılması, 
izlenmesi gereken bir sürecin hem ilginç bir aşamasıdır hem de çok önemli bir çıkış 
noktasıdır. 

MİLLETİN iRADESi TÜRKİYE'Yİ KURTARACAKTlR. 

Türkiye, bir anda milli egemenliği ilan etmemiştir; Türkiye, milli egemenliği 
inşa etmiştir. Milli egemenliğe bizi götüren sürecin eğer bir başlangıcını arıyorsak, 
bu başlangıcı 1876'da, 1908'de değil, bence, Mustafa Kemal'in 1919 Haziranında 
yaptığı Amasya Tamimi'nde aramak lazımdır. Çünkü, ilk kez Amasya Tamimi'nde 
milli iradeden söz edilmiştir. Milletin İstiklalini, Milletin İradesinin sağlayacağı 
ifade edilmiştir. Böylece "Milli İrade" sözü, siyaset literatürümüze, siyaset ter-

* Özgeçmişi s. 182 
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minolojimize, ilk kez Amasya Tamimi'yle girmiştir. Yani, Türkiye'nin sıkıntısını, 
sorununu ne çözecek sorusuna cevaben, tek dayanak o aşamada ilan edilmiştir. 
"Milletin iradesi Türkiye'yi Kurtaracaktır" denilmiştir ve bunu da Mustafa Kemal 
demiştir. 

Bu, önemli bir başlangıçtır. Bu başlangıç, bir süre sonra kendisini, bu anlayışın 
uygulamasında göstermiştir. Bu anlayışın uygulaması nedir? Bu, Milletin iradesini 
yansıtacak somut adımların atılmasıdır. O somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Ön
ce Erzurum'da kongre toplanmıştır, arkasından Sivas'ta kongre toplanmıştır, uzun 
bir Anadolu seyahatinin sonucunda, Hacıbektaş üzerinden geçerek ve orada önem
li temaslar yapılarak, 1919 Aralığında Ankara'ya gelinmiş ve 1920'nin 23 Nisanın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. · 

Yani, bu süreç, milli irade iddiasının ortaya konulması, milli irade arayışının, 
milli iradeyi somutlaştırma çabalarının tamimlerle, müzakerelerle, temaslarla, kongreler
le ve ondan sonra da Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla 
sağlanmıştır. 

TBMM, İSTANBUL MECLiSİNİN UZANTlSI DEGİLDİR 

23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Meclis, İstanbul Meclisinin uzantısı 
değildir; yepyeni bir başlangıcı ifade eden, Anadolunun milli irade anlayışından 
yola çıkarak oluşturulmuş olan, Anadolu halkının tümünü kucaklamaya çalışan bir 
Meclistir. Bunun, doğru anlaşılmasında çok büyük yarar vardır. 

"Milli irade" kavramı, bizim o büyük yolculuğumuzun, demokrasiye kadar bizi 
getirecek olan yolculuğumuzun ilk çıkış noktasıdır ve şunu söylemeliyim ki, bu Tür
kiye siyasetindeki ilk ciddi, çağdaş, modem siyaset projesidir. O zamana kadar ik
tidar kavgaları, Babıali baskınları, İttihat Terakki darbeleri, tazyikle alnına silah 
dayayarak istifa ettirme girişimleriyle yürüyordu. İlk kez Türkiye'de, Mustafa 
Kemal, 1919'da yola çıkarken, halkı yanına alarak, halkı ikna ederek, halkın des
teğini alarak, onlara hedef göstererek, o hedef etrafında örgütlenerek siyaset yapma 
anlayışını ortaya koymuştur ve bu yaklaşımın doğal sonucu olarak, Ankara'da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması gerçekleşmiştir. Bu ilk önemli oluşumdur. 

TÜRKİYE'DE ORDU KURULMADAN MECLiS AÇlLMlŞTlR, 
"ÖNCE SiYASET" DENİLMİŞTİR. 

Sayın konuşmacılann, Sayın Meclis Başkanımızın da haklı olarak işaret ettiği 
gibi, daha Türkiye'de ordu kurulmadan, Ankara'da Meclis kurulmuştur "önce 
siyaset" denilmiştir. Bizim Milli Mücadelemiz, bir siyaset projesidir, bir askeri 
proje değildir ve bunun temelinde de "milli irade" kavramı vardır. O nedenle, önce 
Meclis kurulmuştur, ondan sonra ordu kurulmuştur ve ordumuzun adı da "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Ordusu" olmuştur "Meclisin Ordusu" olmuştur "Meclisin 
Kumanda Ettiği Ordu" olmuştur. İşin özünde siyasefvardır, işin özünde milli irade 
vardır ve bu ilk kez vardır. 
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BU YEPYENi, DEVRİMCİ BİR YAKLAŞIMDIR, DEVRİMCİ. •• 

Bu, meşrutiyet dönemlerinde, Osmanlı dönemlerinde, kimsenin havsalasının 
alamayacağı, kimsenin tasavvur edemeyeceği, kimsenin düşünemeyeceği bir şey
dir. Bu, yepyeni, devrimci bir başlangıçtır, devrimci!.. Çünkü "Milli İrade" 
dediğiniz zaman, var olan hakimiyete şirk koşuyorsunuz, saltanata şirk koşuyor
sunuz, hilafete şirk koşuyorsunuz, teokrasiye meydan okuyorsunuz, var olan 
hakimiyet uygulamalarını reddediyorsunuz. "Milli İrade" sözüyle, yeni bir 
hakimiyet temeli aramaya başlıyorsunuz. 

MİLLİ HAKİMİYET MİLLİ İRADEDEN SONRA ... 

Aşamalar; bence, önce milli iradedir. Havza'da İstirahat ederken Mustafa 
Kemal'in hazırladığı ve Amasya'da Haziran 1919'da ilan ettiği tamimle başlayan 
milli irade, daha sonra milli hakimiyet... Milli hakimiyet, milli iradeden sonra gel
miştir. Milli irade, daha alçak gönüllü, daha mütevazı bir iddiadır; bir temel 
arayışının yansıdığı ilk ifade "Milli İrade'dir. Milli hakimiyet, daha iddialı, daha 
kapsamlı, milli iradeden yola çıkarak egemenliği tanımlamaya yönelen daha iddialı 
bir kavramdır. Milli irade, milli hakimiyet, onların doğal sonucu olarak cumhuriyet 
ve yine onların doğal sonucu olarak da demokrasi. Giderek eksiksiz demokrasi, 
giderek daha tam demokrasi. Süreç budur. Bu sürecin başlangıcında da, demin söy
lediğim gibi "milli irade" kavramı yatmaktadır. 

İRADE-İ MİLLİYE'DEN, HAKİMİYET-İ MİLLİYE'YE ... 

Bakın, Mustafa Kemal'in Sivas'ta çıkardığı ilk gazetenin adı İrade-i Milliye'dir. 
Gazete çıkarıyor; niçin gazete çıkarıyor; çünkü, iletişim kurmak istiyor; çünkü, bir 
derdi var, bir projesi var, bir şey anlatacak, onun için ikna edecek insanlan. İrade-i 
Milliye diye gazeteyi çıkarıyor, Ankara'ya geliyor, Ankara'da çıkardığı gazete 
Hakimiyet-i Milliye'dir. Artık, Ankara'da Meclis kurulacak, artık egemenlik burada 
deme hakkını, gücünü, cesaretini kendisinde buluyor. Sivas'ta daha pu yok, Sivas'ta 
umut var; dayanak noktasını öneriyor "milli irade" diye. Ankara'ya geldiği zaman, 
Hakimiyet-i Milliye diye gazetesini çıkarıyor. 

Değerli arkadaşlanm, milli egemenlik dediğiniz zaman, bu bir millet tasav
vurunu gerekli kılıyor. O milletin içinde yer alan herkesin, egemenliğin oluşumuna 
eşit katkı yaptığını kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Egemenlik, hiçbir sınıfın, 
hiçbir kesimin, hiçbir alt zümrenin diğerlerinden daha ağırlıklı olduğu varsayımıy
la izah edilemez. O zaman, o millet egemenliği olmaz. Eğer millet egemenliğiyse, 
milletin egemenliğini, milletin bütün unsurlarının, bütün bireylerinin, bütün vatan-· 
daşlannın eşit biçimde katıldığı bir sürecin sonunda oluşturacaksınız. Bunu kabul 
ettiğiniz zaman, egemenliğe herkes eşit katkı yapıyorsa, demek ki devletin gözün
de herkes eşit olmak zorundadır. 
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HERKES, BÜTÜN ERKEKLERDİR, BÜTÜN KADINLARDIR ... 

Kimdir bu herkes? Herkestir. Yani, bütün erkeklerdir, bütün kadınlardır. Kadın
ları eşit saymadan, şu nedenle bu nedenle, kadınları, egemenliği sahiplenme 
konusunda eksikli kabul ederek millet egemenliğinden söz etmek imkanı var mı? 
Ederseniz de, çelişkide kalırsınız. Ne söylediğinizi biliyorsanız, egemenlik açısın
dan cinsiyet ayrımı yapmamayı içinize sindireceksiniz. Bunun önemli sonuçları var, 
bu çok kolay iş değil. Siz, 1920'1erde bunu öngördüğünüz zaman, pek çok şeyi 
kabul etmeye başlıyorsunuz. Millet egemenliği kavramının, değişimci, dönüşümcü, 
devrimci yönü boralardan çıkıyor. İnsanları ayırmayacaksınız, inanca göre de ayır
mayacaksınız, mezhebe göre de ayırmayacaksınız, etnik kökene göre, ırka göre de 
ayırmayacaksınız, herkesi eşit sayacaksınız, diplamaya göre de ayırmayacaksınız, 
servete göre de ayırmayacaksınız, köylü şehirli diye de ayırmayacaksınız, herkesi 
eşit kabul edeceksiniz. İşte bu sizi Cumhuriyet'in altyapısına getiriyor. Herkesin 
böyle eşitliğini içinize sindirdiğiniz, kabul ettiğiniz anda, ister istemez siz, artık, bir 
cumhuriyet rejimine doğru yolu tutmuş oluyorsunuz ve ayrıca siz, toplumu yönete
cek egemenliğin milletin egemenliği olduğunu söylediğiniz zaman, dışarıdan 

gelebilecek olan herhangi bir egemenlik tasavvurunun, bir zümreye ağırlık verecek 
herhangi bir egemenlik tasavvurunun ya da bir inanca ağırlık verebilecek bir 
egemenlik tasavvurunun kabul edilemez olduğunu da görmek durumunda kalıyor
sunuz; hiçbir teokratik, hiçbir dogmatik egemenliği, millet iradesinin önüne geçire
meyeceğinizi de kabul etmiş oluyorsunuz. 

Bütün inançlan eşit saymışsınız, herkesi eşit egemenlik sahibi kabul etmişsiniz, 
dışandan herhangi bir egemenlik dayatmasını, saltanat, hilafet, teokratik bir otorite 
dayatmasını kabul etmeyeceğinizi söylemişsiniz. Bu, sizi, cumhuriyete ve laik bir 
anlayışa sürüklüyor. Türkiye'nin tarihi de, bütün bunların yaşanmasıyla kendisini 
göstermiştir. 

LAİKLİK DOGRU ANLAŞlLMALlDlR. 

Buraya gelmişken, laiklikle ilgili bir noktaya da dikkati çekmek istiyorum. 
Genellikle laikliğin, bütün inançların devlet gözünde eşit ve aynı derecede say
gıdeğer olduğunun kabulü anlayışı vurgulanır. Çok doğrudur, gerçekten öyledir. 
Bütün inançlar, devletin gözünde eşit ve aynı derecede saygıdeğer sayılmalıdır; 
buna hiç kuşku yok. Ama, laiklik anlayışımızı sadece din özgürlüğü, din konusun
da hoşgörü, tolerans anlayışı çerçevesine girecek bir yaklaşıma indirgersek, laikliği 
eksik anlamış oluruz. 

BÜTÜN İNANÇLARA SAYGI AMA, HiÇBİR iNANClN, HiÇBİR DiN
SEL DÜŞÜNCENiN, HiÇBİR TEOKRATiK KABULÜN EGİTiMi, 
HUKUKU, DEVLET YÖNETİMİNİ ŞEKİLLENDİRMESiNE HAYlR ... 

Laikliğin bir başka boyutu da, bütün inançlara aynı saygıyı gösterirken, hiçbir 
inancın, hiçbir dinsel düşüncenin, hiçbir teokratik kabulün eğitimi, hukuku ve dev
let yönetimini şekillendirmesinin doğru olmadığı anlayışıdır. Yani, her inanca say-
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gı göstereceksiniz; ama, bizim inancımız eğitimi yönlendirsin, bizim inancımız 
hukuku şekillendirsin, bizim inancımız devlet yönetimini yönlendirsin dediğiniz 
zaman, bu laiklik anlayışıyla bağdaŞmıyor. Bunun da doğru anlaşılınasına ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum. 

Türkiye, bütün bunları yaşayarak, bu anlamda, tarihsel bir büyük toplumun, 
teokratik değerlerin egemen olduğu bir toplumun, doğal bir biçimde dönüşümünün 
aşama aşama nasıl gerçekleştiğinin, hepimizi hayran bırakan öyküsüdür. Bunun çok 
doğru anlaşılınasına ihtiyaç vardır. Gerçekten, Türkiye, bu büyük dönüşümü yaşamış 
ve bu dönüşümün sonucunda, bugün, bütün dünyanın saygıyla karşıladığı ve çok 
büyük önem verdiği Türkiye modeli denilen anlayış ortaya çıkmıştır. Türkiye modeli, 
işte bu büyük dönüşümdür. Yani, inançların hukuka, inançların eğitime, inançların 
devlet yönetimine egemen olduğu bir toplum yapısından, inançlara saygıyı koru
yarak, inançların önemini, değerini bilerek, ona her türlü olanağı, desteği, toplum
daki saygınlığı kazandırarak; ama, hukuku, eğitimi ve devlet yönetimini onun dışına 
çekmenin, hukuku, eğitimi ve devlet yönetimini milletin iradesiyle, çağdaş anlayış
la, akıl ve bilim yolunda şekillendirmenin doğal olduğu inancını içimize sindirmenin 
ve o doğrultuda gelişmenin ortaya·koyduğu bir sonuçtur. 

Bunun sonucudur ki, Türkiye'de, bugün, kadın ve erkek eşit olmuştur. Bunun 
sonucudur ki, Türkiye'de, bugün, çağdaş bir hukuk düzeni ortaya çıkmıştır, dün
yanın paylaştığı temel hukuk kavramlarını içine sindirmiş bir hukuk düzeni ortaya 
çıkmıştır. Bunun sonucudur ki, Türkiye, ekonomik kalkınmasını, refahını dünya 
ekonomisiyle kaynaşarak, bütünleştirerek gerçekleştirme doğrultusunda oldukça 
ileri bir noktaya gelmeye başlamıştır ve bunun sonucu olarak, hukuk egemenliği, 
insan haklarına saygı, uluslararası hukuka saygı, teröre ve şiddete karşı kararlı bir 
tavır sergilemek mümkün olabilmiştir ve bu büyük dönüşüm, dünyanın da saygısını 
ve takdirini kazanmıştır. Bu Türkiye modelinin altında, işte, milli iradeyle başlayan, 
milli hakimiyete, cumhuriyete ve sonra da demokrasiye geçen o büyük tarihsel 
dönüşümün yattığını düşünüyorum. 

ULUSAL EGEMENLİK KAVRAMININ İKİ BOYUTU VAR ... 

Tabii, ulusal egemenlik kavramının iki boyutu var; bunun birisi içe dönük 
boyut, öbürü de dışa dönük boyut. Yani, içeride egemenlik kimde olacak sorusu, 
ulusal egemenlik açıklamasıyla cevaplanıyor. Ama, ulusal egemenlik kavramı, ay
nı zamanda, dışa yönelik olarak da, o ulusun tam bağımsızlık anlayışının zorun
luluğunu, kaçınılmazlığını bize dikte ediyor. Tabii, ne kadar anlamlıdır ki, bu konu 
Erzurum Kongresinde ayrıntılı şekilde tartışılmıştır. 

ERZURUM KONGRESiNDEKi DUYARILILIK ... 

Erzurum Kongresinde, hiç kuşku yok iyi niyetle, hiç kuşku yok yurtseverce 
duygular ve düşünceler içinde, hiç kuşku yok o zaman, insanlarımızın refahı ve 
mutluluğu için, pek çok aydınımız, pek çok düşünürümüz "sonu sıkıntılarla dolu 
güç bir istikamete mi gideceğiz; yoksa, daha kestirme bir yol yok mu? Acaba, İn-
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giltere'yle ya da Wilson prensiplerini dikkate alarak Amerika'yla bir özel ilişki içine 
girsek, tam bağımsızlık iddiasını askıya alsak, onların katkılarıyla, desteğiyle ken
dimizi daha hızlı toparlayamaz mıyız" diye tartışmalar yapılmıştır ve bu tartışmalar, 
Erzurum Kongresinde, yine net bir şekilde karara bağlanmıştır ve reddedilmiştir. 

Bu, çok önemli bir olaydır. Şunu belirtmeliyim ki, eğer bu reddedilmemiş olsay
dı, ulusal egemenlik kavramımızın sadece dışa dönük yönü değil, aynı zamanda içe 
dönük yönünü de kaybetmemiz kaçınılmaz olacaktı. Yani, bu ilişki, sadece dış 
bağımsızlığı değil, içerideki egemenliğin özünü de tehdit edebilecek niteliktedir. 
Onun, o zaman reddedilmiş olması, Türkiye'nin bugünkü demokratik sürecin içine 
doğru bir evrim geçirmesine çok büyük katkı yapmıştır. 

Tabii, dünya değişiyor, ilişkiler değişiyor, bağımsızlık kavramının yeni yeni 
boyutlar kazandığını biliyoruz. Bunlara gerçekçi bir şekilde bakmak gerektiği tar
tışma götürmez bir gerçektir. Ama, bizim, bu konularda gereken noktada ol
duğumuzu düşünmek, bunu söylemek bizi gerçekçi olmaktan uzaklaştırır. 

Maalesef, bu konularda, özellikle, oturumumuzu açan değerli Başkanımızın sunuş 
konuşmasında ifade ettiği dış borçlar olayı, fevkalade ciddi bir noktaya bizi taşımış
tır ve bu, Türkiye'mizin, ne yapıp yapıp, bir an önce ekonomisini kendi ayakları 
üzerinde tutma mecburiyetini bize hatırlatmaktadır. 

Hatırlayacak olursak, bu, milli mücadelenin başanya ulaşmasından sonra, 
önümüze çıkan en temel konulardan birisi olmuştu ve o dönemde, Düyun-u 
Umumiye'nin borçlarının tasfiye edilmesi ve Türkiye'nin bağımsızlığını tehlike al
tına alacak yeni bağımlılık ilişkilerinin geliştirilmemesi, cumhuriyet kuşaklarının 
ilk öncelikli hedefi olmuştur. 

LORD CURZON "İSTEDİKLERİMİZİ VERMiYORSUNUZ, AMA ... " 

Hatırlarsınız, İsmet Paşa'ya, Lord Curzon'un, Lozan'daki o gergin tartışmalar
dan sonra söylemiş olduğu sözler, cumhuriyeti yöneten kuşakların içinde bir milli 
korku halinde daima varlığını sürdürmüştür. Curzon "istediklerimizin hiçbirisini 
vermiyorsunuz. 'Adli kapitülasyonlar' diyoruz, reddediyorsunuz. 'Boğazlar mesele
si' diyoruz, reddediyorsunuz. Bütün bunları aldınız; ama, şimdi, gideceksiniz ül
kenize, yoksul, harap ve hitap bir tabioyla karşılaşacaksınız. Yarın, kalkınmak için 
paraya ihtiyacınız olacak, o para bende ve burada -Amerikalıyı gösteriyor, 
Amerikandelegesini-bizden isteyeceksiniz. İstediklerinizi o zaman vereceğiz; ama, 
bilin ki, verirken, o bizden alıp götürdüklerinizi teker teker geriye alacağız." 

Bu yaşanmış olan bir diyalogdur. Bu, iki büyük devlet adamının, birbirlerine, 
tarihin karşısındaki meydan okuyuşlarıdır. Bir milletin bağımsızlığa yönelik gele
ceğine açıktan bir tehdidin ve şantajın bir büyük ülke tarafından Lozan'da yapıl
dığını, o insanlar unutmamışlardır. Öyle sanıyorum ki, o insanların çocukları da, bu 
kadar kolay unutmamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Lozan meselesine birazdan kısaca döneceğim. Bunun, 
ekonomi konusunda, dış ekonomik ilişkiler, ülkenin mali gücünün, ayakta kalabil
me kabiliyetinin önemi ortada. Bir başka boyutu daha var, milli egemenlik an-
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layışını değerlendirirken göz önünde bulundurmamız gereken. O da, ülkemizde 
yaşayan insanların, vatandaşlarımızın, halkımızın başı dik, namerde muhtaç ol
mayan, onurlu, kendi ayakları üzerinde duran insanlar haline dönüşmesini sağlama 
mecburiyetidir. Bunu sağlayamadığımız takdirde, bu sağlanamadığı takdirde, milli 
egemenlik iddiamızın ekonomik içeriğinin boş kalma tehlikesi daima vardır. 

CUMHURİYET KARNI TOK, SlRTI PEK, BAŞI DİK ONURLU İNSAN
LAR GEREKTiRiR. 

Cumhuriyet, karnı tok, sırtı pek, başı dik, onurlu insanları gerektirir. Eğer insan
lannızın büyük bir kısmı işsizse, eğer insanlarınızın büyük bir kısmı açlık sınırının 
altında ise, eğer 15 milyon insan aç konumda ise, eğer 15 milyon insan yokluk 
sınırının altında ise, bu durum bizim, cumhuriyetimizin hukuki, siyasi, temel çer
çevesinin ötesinde, içeriğini doldurma bakımından görevimizi tam yapamadığımızı 
hatırlatan bir tablodur. Bugün, ne yazık ki, böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. 
Bu vesileyle bu gerçeği de hatırlatmak istiyorum. 

Ne yapıp yapıp, ekonomide hem insanlarımızın mutlu, başı dik, onurlu bir şekil
de yaşayabileceği bir ortamı yaratmak, hem ülkemizi başka ülkelerin karşısında 
boynu eğik olmaktan çıkarmak, kendi iradesini bağımsızca kendisi kullanır bir nok
taya taşımak, 84 yıl önce çıktığımız ulusal egemenlik yolculuğunun en azından bu 
aşamada temel hedefidir ve temel hedefi olmalıdır. 

LOZAN AL-VER PAZARLIGI YAPILAN BİR MÜZAKERE 
OLMAMIŞTIR ... 

Lozan konusunda dikkati çekmek istediğim bir konu da şudur: Değerli ar
kadaşlarım, Lozan, al-ver pazarlığı yapılan bir müzakere olmamıştır. Lozan, kar
şılıklı tavizleşmeyle, onun istediği bu, bunun istediği bu, bunun dengelendiği bir 
müzakere olmamıştır. Lozan, bir ulusun silah meydanında kazandığı bağımsız 
yaşama iradesinin tescil edilip edilmediğinin müzakere edildiği, o bağımsızlığa 
direnmek isteyenlerin direnebilip direnemediklerinin ortaya çıktığı bir diplomatik 
çalışma olmuştur. Lozan'ın bir tek gündemi olmuştur; askeri harekatla Türkiye'nin 
sağlamış olduğu bağımsızlığı uluslararası düzeyde kabul edecekler midir, et
meyecekler midir? 

O bağımsızlığa kısıtlama getirmek için üstünde durdukları bazı konular olmuş
tur. Toprak pazarlığı yapılan bir zemin Lozan'da gerçekleşmemiştir. Orada müza
kere edilen, adli kapitülasyonlar olacak mıdır, olmayacak mıdır? Yani, Türkiye'deki 
hukuk, yasalar, bütün vatandaşlar için eşit işieyecek midir, işlemeyecek midir? 
Azınlıklar için ayrı bir hukuk olacak mıdır, olmayacak mıdır? Türkiye toplumu için
de yer alan çeşitli etnik ve dini özelliklere sahip olan kesimlere ayrı bir hukuk tanı
nacak mıdır, tanınmayacak mıdır? Ayrı bir varlık ulusal bütünlüğün içinde dayatıla
bilecek midir, dayatılmayacak mıdır? Bunlar tartışılmıştır ve bütün bunlar reddedil
miştir. Adli kapitülasyonlar sonuna kadar reddedilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti hukukunun orada işleyeceği herkes tarafından -Cum
huriyet o noktada yok- kabul edilmiştir ve ona herkes, Batılılar çok tepki göstermiş
tir. Aynı şekilde, Türkiye'nin içinde bir hukuk farklılaşmasının yaratılamayacağı, 
Türkiye'nin etnik bir parçalanmaya sürüklenmesine izin verilmeyeceği kabul ettiril
miştir. Ayrı Ermenistan oluşumu sağlama girişimleri reddedilmiştir. Etnik bütün
lüğü tescil edilmiştir. Bu ülkenin bütünlüğünün ve bağımsızlığının kabul edilip edil
memesi müzakeresi olmuştur ve Boğazlar meselesi ertelenmiştir. Çünkü, Boğazları 
da, Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını tehdit altında tutabilecek bir vesile olarak kul
lanma niyetleri vardı, daha sonra, 1936 yılında Montrö Anlaşmasıyla, Türkiye'nin 
anlayışı, ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda o konu karara bağlanmıştır. Misak-ı 
Milli sınırları içinde yer alan her yer, hiçbir ödün verilmeden Türkiye Cum
huriyetinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Musul ve Kerkük konusu, daha son
ra Cemiyeti Akvam'a (Milletler Cemiyeti'ne) havale edilmiştir. Lozan'da bu konu
da bir ödün verilmesi söz konusu değildir. Daha sonraki koşullar içinde, Cemiyeti 
Akvam, bilinen kararları o noktada da almıştır. 

LOZAN HARiÇ, I. DÜNYA SAVAŞINI SONA ERDiREN ANLAŞ
MALARlN HiÇBiRi BUGÜN YÜRÜRLÜKTE DEGiLDiR. 

Tabii, uluslararası ilişkileri götürürken, çeşitli sorunlarla, güçlüklerle kar
şılaşılır. Ama, bu durumlarda, hepimizin ortak iftihar kaynağı olması gereken büyük 
ulusal dayanak noktalarımızı, bugünkü sıkıntılarınızı kabul ettirebilmek için gözden 
düşürme sonucunu verecek girişimlerden uzak kalmalıyız. Hepimiz, bu noktalarda 
çok dikkatli olmalıyız. Lozan, bu anlamda, bugünkü sorunlarımızia mukayese 
edilebilir nitelikte bir olay değildir; Türkiye'nin bağımsızlığının dünyaya kabul et
tirildiği çok büyük ulusal bir zaferdir, diplomatik zaferdir ve unutmayın, sadece 
bizim açımızdan değil, dünya açısından da öyledir. Birinci Dünya Savaşını sona er
diren anlaşmalann, Lozan hariç, hiçbirisi bugün yürürlükte değildir. Lozan Anlaş
ması, 20 nci Yüzyılı bitirmiş, 21 'İnci Yüzyıla geçmiştir. Lozan konusunda bir tar
tışmayı bu açıdan uygun görmediğimi de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

CUMHURİYET İLE DEMOKRASi ARASINDA ÇELİŞKİ, ÇATlŞMA 
KABUL EDiLEMEZ. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, bizim yakın tari
himizin ortaya koyduğu büyük açılım, büyük dönüşüm, bence de, hem bizim hem 
bütün dünyanın ilgisini ve saygısını kazanan bir deneyim ortaya koymuştur. Bizim, 
bu deneyime sahip çıkmamız lazımdır. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi, daha 
önce konuşan sayın hatiplerin de işaret ettiği gibi, aynı zamanda sahiplenmeye 
devam etmemiz lazımdır. Yani, cumhuriyet ile demokrasi arasında bir çelişki, bir 
çatışma kabul etmek kadar tehlikeli ve yanlış bir şey yoktur. 
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CUMHURİYETİ AZALTARAK, ClJl\IIHURİYETİ EKSİLTEREK, DEMOK
RASiYi ARTIRAMAYIZ. 

Sağlam bir demokrasi, sağlam bir cumhuriyet üzerinde yükselir. Cumhuriyet 
deneyimini yaşamadan bir sandık ve oy mekanizmasıyla demokrasiyi idame ettir
mek mümkün değildir. Bakın, içinde bulunduğumuz coğrafyada demokrasiyi gerçek 
anlamda yaşatabilen tek ülke konumundayız. Bunun altında, bizim, çok büyük bir 
cumhuriyet dönüşümünü yaşamış olmamız yatıyor. O cumhuriyet dönüşümünü kal
dırdığımız anda, Türkiye'nin demokrasisi köksüz ve temelsiz bir duruma düşer. Bil
meliyiz ki, cumhuriyeti eksilterek, cumhuriyeti azaltarak demokrasimizi artıramayız. 

Cumhuriyet, demokrasiyi tehdit etmez, etmemelidir. Demokrasi, cumhuriyetten 
korkmaz, korkmamalıdır. İkisi, birbirine güvenerek yürümelidir. Bugün, demok
rasiınİzin eksikleri vardır, onu daha ileri götüreceğiz. Demokrasimizi daha ileri 
götürmek, cumhuriyet kazanımından vazgeçmek anlamına gelmez, gelmeyecektir. 
Cumhuriyeti sahiplenerek demokrasimizi, hiç kuşku yok, daha ileriye hep birlikte 
götüreceğiz, götürmeli yiz. 

Ulusal egemenlik anlayışının, Avrupa Birliği, uluslararası oluşumlar dikkate 
alındığı zaman yeni bir yaklaşıma, yeni bir yoruma ihtiyacı olduğu da açıktır. Ulus 
devletin ötesine geçen uluslararası işbirlikleri göz önünde bulundurulduğu zaman, 
elbette, egemenlik anlayışımızı daha da genişletmek, esnetmek ihtiyacıyla karşı 
karşıyayız. Bu da çok doğaldır. 

Bu da, ulusal egemenlik kavramına özde ihanet anlamına gelmez; çünkü, yeni 
oluşturulacak olan büyük entegrasyonların bir parçası olmaya devam edeceğiz, on
ların içerisinde biz de söz hakkına sahip olmaya devam edeceğiz. Daha büyük 
beraberliklerden korkmadan, kendi irademizi, kendi egemenliğimizi onlarla paylaş
maya, onların egemenliğini bir ölçüde bizimle paylaşmalarını sağlamaya yönele
ceğiz, bunda da hiçbir sakınca yoktur. Uluslararası entegrasyon hareketleri de bu 
açıdan cumhuriyet ruhumuzun, ulusal egemenlik anlayışımızın doğal bir uzantısı 
olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum. 

Ben, tekrar, Sayın Meclis Başkanımızı, bu güzel düzenleme için teşekkürlerim
le, saygılarımla kutluyorum ve bu toplantıda dile getirdiğimiz düşüncelerimizin bu 
tartışmalara bir katkı oluşturacağını umut ediyorum ve hepinizi içten sevgilerle, 
saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Değerli dinleyiciler, şimdi, soru-cevap bölümüne geçiyoruz. 

Muhatapların, soruları yerlerinden cevaplandırmalarını rica edeceğim, daha 
pratik olacak; çünkü, bir hayli soru var. 

Toplantımız 12.30'da nihayetlenecekti; ama, ben, toplantıyı 12.45'e kadar uza
tıyorum. 

Şimdi, 25 dakikarrnz var; bu 25 dakikamızı en verimli şekilde kullanmak ve 
soruların cevaplanmasını da sağlamak için şöyle bir yöntem izleyeceğim: Her 
konuşmacı ya yöneltilen soruları okuyacağım, kendilerinden not almalarını rica ede
ceğim, bilalıara sırayla cevap verecekler. 
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Şimdi, önce, Sayın Meclis Başkanımız ... 

BİR KATlLlMCI- Dinleyicilerinde soru sorma hakkı var mı efendim? 

BAŞKAN - Basından sorular geldi, onlan aldık. Onlan da muhataplanna okuya-
cağım efendim. 

BİR KATlLlMCI - Dinleyici olarak soru gönderdik, bizi de dikkate alın efendim. 

BAŞKAN- Tabii ... Bu iş için, öğleden sonraki oturum çok daha uygun olabilir. 

Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'a yöneltilen soruları okuyorum: 

"Sayın Arınç, mevcut Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve siyasi partilerin 
yapılanma biçimi ile halkın iradesi, sizce, Türkiye Büyük Millet Meclisine ne oran
da yansımaktadır. 

Ali Fuat Kartal" 

"Sayın Arınç, çokluğu ... " Bazı şeyleri okuyamıyorum ... 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI BÜLENT ARINÇ -
Bizlere dağıtsanız Sayın Başkan; belki özetleyebiliriz. 

BAŞKAN - Daha makul olabilir, öyle yapalım efendim; fakat, bazı sorular üç 
konuşmacı ya da tevcih edilen sorular. O bakımdan, müsaade ederseniz, böyle gidelim. 

"İcrayı elinde bulunduran iktidarın, halkı yüzde 35'iyle temsilde, yüzde 65'i de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulundurması ve bu anlayıştaki icra ve faaliyet
lerin çoğunluğun temsil edilemediği seçim sistemi ile ulusal egemenlik anlayışının 
örtüşüp örtüşmediğini ve milletin yapmadığı 1982 Anayasasının halen yürürlükte 
olmasını ulusal egemenlikle nasıl değerlendirildiğinin açıklanmasını rica ediyorum. 

Saygılanını sunarım. 

Mehmet Dadak" 

Sayın Başbakana yöneltilmiş olan soruları okuyorum: 

"Sayın Başbakanım, Avrupa Birliğine katılım sürecinde Anayasada yapılacak 
değişikliklerden birisi de Anayasanın 6 ncı maddesinde düzenlenen "egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir" ilkesidir. Anayasanın bu maddesinde yapılacak değişik
lik, aynı zamanda Avrupa Birliğine üyeliğe "evet-hayır" oylaması niteliğindedir. 
Hukukumuza göre, bu değişikliğin referanduma sunulması Cumhurbaşkanının uh
desindedir. Siyasi olarak çok önemli olan bu değişikliğin Cumhurbaşkanınca 

referanduma sunulmasını arzu eder misiniz?" 

Efendim, altında imza yok. 

Basın tarafından gönderilen ve Sayın Başbakana yöneltilen soruları okuyorum: 

"1- Türkiye, ekonomik egemenlik bayramını ne zaman kutlayacak? Sayın Baş-
bakan bir tarih verebilir mi? 

2- İki partili bir Meclis milli egemenliği temsil ediyor mu?" 
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Bunu üç konuşmacı da yanıtiayabilir denilmiş. 

Yine, basın tarafından Sayın Başbakana yöneltilen bir soru var; okuyorum: 

"Anayasa değişikliği için, Türkiye ortak mutabakata kaç yılda ulaşabilir? 

Mecliste, bu dönem bir mutabakat sağlanmasından umutlu musunuz?" 

Bu soruyu üç konuşmacı da yanıtiayabilir denilmiş. 

Sayın Baykal'a yöneltilen soruları okuyorum: 

"Sayın Baykal, milli mücadele hareketi, bazı toplumsal ekonomik dinamikleri 
içinde barındırmakta mıdır? 

Laik, bireylerin kendi dinleri ve inançlarıyla ilgili eğitimlerini, kimler tarafın
dan, nerede, nasıl verileceğini ister. 

Hasan Yazan" 

"Sayın Baykal, Türk Ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ordusu olduğu 
halde, 1960, 1971, 1980 ihtilal ve müdahalesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini 
kapatmıştır. 

Buna göre; 

a) Ordu hangi yetki ve vazifeyle Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmıştır? 

b) Bu bağlamda olaya bakıldığında, Yüce Meclisin bir daha böyle bir tehlikeyi 
yaşamaması, yeni milli egemenliğin gerçek temsil kurumunun zarar görmemesi için 
yeni bir anayasa yapılmasına katkılarınızı sunacağınızın müjdesini verebilir 
misiniz? 

Cavit Torun 

AK Parti Diyarbakır Milletvekili 

Sayın Deniz Baykal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, dünkü basma yan
sıyan beyanatında "bizim arkamızda devlet var, siz siyasi iktidarsınız, biz sizden 
daha güçlüyüz" demiştir. Onaylıyor musunuz? Ne anlama geliyor? 

Selamİ Uzun 

Sivas 

Sayın Deniz Baykal, yurttaşlar siyasete yeterince ilgi gösteriyorlar mı? Özgür
ce gözlem yapabiliyor ve müdahil olabiliyorlar mı? 

Bahattin Aslan 

Sayın Deniz Baykal, Türkiye Cumhuriyetini kuranlar başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, Osmanlı devlet adamlarıdır. 1920'de kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin daha önce kurulan meclislerden farklı olduğu doğrudur. Bütün ül-
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kelerde, demokrasi evrim geçirmiştir. Dolayısıyla, Osmanlı meclisleri de Türk Mil
letinin meclisleri ve tecrübeleridir. Unutmayalım ki, Kara Kuvvetlerinin kuruluş 
yıldönümü cumhuriyet dönemindeki tarihi değil, Osmanlı dönemindeki kuruluşuna 
dayandınlarak kutlanmaktadır. 

Özetle, Türkiye Büyük Millet Meclisini anlatırken, 1876 ve 1908 meclislerine 
referansta bulunmak tabiidir, bundan gocunmaya gerek yoktur. 

Vahit Erdem" 

Efendim, aşağı yukarı 18 dakikamız var; bu nedenle, ben, sayın konuşmacıların 
kendi tevcih ettiğimiz soruları 6'şar dakika içinde cevaplandırmalarını rica ede
ceğim. 

Buyurunuz Sayın Meclis Başkanımız. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI BÜLENT ARINÇ -
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bana sorulan sorular, genelde Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunuyla ilgili. 
Bugünkü Meclis yapısının halkın çoğunluğunu temsil etmediği ve bunun ulusal 
egemenlikle bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda. Önemli bir soru gerçekten. Biz, 
bununla, hemen hemen her zeminde karşılaşıyoruz. Anayasamızın çok önemli bir 
maddesi var bildiğiniz gibi, bir sihirli cümle: "Temsilde adalet, yönetirnde istikrar." 
Seçim kanunları bu prensipiere uymak zorunda. Dolayısıyla, ikisini birden bağdaş
tıran hem temsile önem veren hem de siyasetteki parçalanmayı ortadan kaldırıp 
güçlü bir iktidar çıkaran bir sisteme ihtiyaç var. 

İki gün evvel, Hollanda Meclis Başkanı misafirimizdi, yarın da Almanya Mec
lis Başkanı misafirimiz olacak. Hollanda Meclis Başkanıyla görüşürken, parlamen
toda 10 siy~s~ parti olduğunu, hatta 3 partinin sadece tek milletvekiliyle temsil edil
diğini söyle<Jj ve bize gıpta ettiğini ifade etti. Orada baraj yok. Bazı ülkelerde, bil
diğiniz gibi yüzde 3-4'lük barajlar var, bazılarında yüzde 5'lik barajlar var. Bizde ol
duğu gibi, yüzde 10'luk barajın çok yüksek olduğu söyleniyor, bir başka ülkede de 
yüzde 10'luk baraja rastlamadım. Dolayısıyla, hem barajları muhafaza ederek par
tilere güçlü bir iktidar kurma fırsatı verecek hem de mademki siyasi partiler halkın 
düşüncelerinin ifade edildiği örgütlerdir, bunların da Parlamentoda yer almasını 
temin edecek bir formül bulmamız gerekiyor. Siyasi Partiler Kanununda önemli 
değişiklikler yapılmıştır, Anayasayla uyumlu hale de getirilmiştir; ancak, önümüz
deki seçimlerin de daha uzunca bir süre sonra olacağını düşünerek, Parlamentomuz
da eğer uzlaşma komisyonu kurup ona sadece anayasa değişikliklerini değil, Siyasi 
Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu üzerinde de çalışma fırsatı verebilirsek, bu baraj
ların ne şekilde izale edilebileceğini, blok halinde, ittifak halinde seçimlere girme 
fırsatı verilip verilmeyeceğini ve çok değişik varyasyonları da içerisine alan bir 
çalışma yapabiliriz diye düşünüyorum. 

Gönlüm şundan yanadır: Türk Halkının özgürce düşüncesini, inancını ifade 
eden her siyasi parti mümkün olabildiğince Parlamentoda temsil edilmelidir; ancak, 
bu, geçmiş dönemlerde, koalisyonlar veya parçalı siyasetin ortaya koyduğu zarar-
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lara da yol açmamalıdır. Gönlüm, Seçim Kanununda ciddi bir değişimden yanadır. 
Barajlar konusu olabilir, barajlar muhafaza edilerek, blok halinde veya ikili, üçlü 
partiler şeklinde seçimlere girme imkanı verebilecek -bu mahalli seçimlerde bir ör
neği görüldü, onu daha da geliştirmek suretiyle- açık ittifaklar yapılabilecek bir sis
tem de olabilir. Ben, bunda yeterli düşünemeyebilirim; ama, bu konuyu çok yeterli 
bir şekilde ortaya koyacak hem uzmanlarımız hem siyasetçilerimiz bulunabilir. Bil
diğiniz gibi, son seçimlere Türkiye'de 50 parti varken girildi, bu 50 partinin 18'i 
seçimlere katılma iradesini ortaya koydu, bu 18 partiden de sadece 2 parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsil edildi. Bu, 1950'lerin, 1954'ün, 50 yıl sonra tekrar
lanmasıdır. Bunun sosyal ve psikolojik sebeplerinin, siyasi zemininin çok iyi değer
lendirilmesi gerekir. Ben, ancak bu şekilde cevap verebiliyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Başbakanım, buyurun. 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOGAN Öncelikle, iki gazeteci ar
kadaşımızın sorusunu cevaplandırmak isterim. Tabii, Türkiye egemenliği ne zaman 
kutlayacak sorusunu anlamakta gerçekten biraz zorlandım. Türkiye, egemenliği 
yıllardır kutluyor, bu noktada Türkiye'nin herhangi bir sıkıntısı yok ve bu tür soru
ların gündeme getirilmesini de, maalesef, çok çok sulandırılmış sorular olarak 
görüyorum, doğru da bulmuyoruro ve az önce de ifade ettiğim gibi, bizim tek hede
fimiz, milli egemenliğimizi, gerek cumhuriyet gerek demokrasi anlayışımızda tam 
demokrasiye doğru bu işi taşımada alacağımız mesafelerle bunu daha da zenginleş
tireceğimiz istikametindedir. 

Benim bu soruya vereceğim cevap, ancak bu kadardır; fakat, bir diğer konu, 
mutabakat konusudur. Siyasi partilerin, Parlamento içerisinde, her konuda muta
bakat zeminini yakalamaları mümkün değildir. Zaten, o zaman, iktidar-muhalefet 
diye bir olay olmaz. Tabii ki, mutabakatın olduğu zamanlar olacaktır, ihtilafların ol
duğu zamanlar olacaktır. Bunları da, biz, demokrasinin cilveleri olarak, nazlanma 
teknikleri olarak görüyoruz; fakat, Parlamentomuzun içerisinde niye iki tane parti 
var? .. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de, zaten, parlamentolar, artık, ağırlıklı 

olarak iki partiden oluşuyor; yanında da, bakıyorsunuz, artık, böyle, belki, çok çok, 
bir, iki, üç, beş milletvekiliyle temsil edilen partiler de oluyor. Fakat "yüzde 10 
barajı" denilince, tabii ki, yüzde 10 barajı, Türkiye'de, özellikle istikrarı yakalayalım 
düşüncesiyle ve 1950'den sonra, çokpartili -1946'1ı dönemden itibaren aldığımızda
dönemde... Tek partili iktidarların olduğu dönemlerde, Türkiye, şöyle istikrarı 

yakalamış; ama, koalisyonlarda, maalesef, istikrarı yakalayamamıştır. Bu, tabii, biz
de, belki, koalisyon kültürünün henüz kemale ermerliğinin de bir alameti olabilir. 
Ondan sonraki dönemlerde, ne yazık ki, koalisyon hükümetlerinin olduğu iktidar
lar, Türkiye için, hep sıkıntılı olmuştur; ama, tek partili iktidarların olduğu dönem
lerde de, ülkemiz, istikrarı yakalamıştır, bir sıçrama yapabilmiştir ve bu yüzde 1 O 
barajı kararını alan yönetimler de, belki bu düşünceyle aldılar, bilemiyorum; ama, 
bu kararı alanlar, onların birçoğu, şimdi, gördüğünüz gibi, bu baraja takılarak, artık, 
maalesef, sandığa -ifade etmekte zorlanıyorum ama- gömüldüler. Geleceği, belki, 
bu şekilde görmeyip, daha düşük bir baraj koysalardı, daha farklı olabilirdi. 
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Bu demek değil ki, bu yüzde ı o ilanihaye böyle gidecek. Hayır, belli bir dönem
den sonra, istikrar yakalandıktan sonra, yüzde ıo barajı, belki, aşağılara 

düşürülecektir veya hem aşağı düşürülüp daha farklı ... Örneğin, ben, burada, bir 
kanaat belirtebilirim; o da şudur, kişisel kanaatimdir: Yani, Türkiye'de -daha önce 
gündeme geldi; sonra gündemden kalktı- mesela, 450 milletvekili veya 400 millet
vekili, aynı şekilde, baraja uygun bir şekilde seçilebilir; ama, bunun yanında, bara
ja hiç tabi olmadan ıoo tane milletvekili de, Türkiye milletvekili olarak seçilebilir. 
Hatta, burada örgütün seçtiği milletvekilleri olabilir, teknokratlardan, bürokratlar
dan genel merkezin oluşturacağı bir milletvekilleri dizisi olabilir; çünkü, bunlar, 
zaman zaman, örgüt-genel merkez arasında da bazı sıkıntıları meydana getirmek
tedir. Böyle bir şey de oluşturmak suretiyle, Parlamentoda yüzde ı oy alabilen bir 
parti bile, hiç olmazsa ı tane milletvekiliyle bulunma fırsatını yakalayabilir; yani, 
böyle bir şey de geliştirilebilir. Bunların hepsiyle ilgili, zaman içerisinde, işte, muta
bakat aramamızın, burada bir mutabakat zeminini oluşturmamızın gereğini ben şah
sen düşünüyorum. 

Bir diğer soru: Tabii, bir defa, hükümetimizin gündeminde, Anayasanın 6 ncı 
maddesiyle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir şey ortada yok, bu 
nereden çıktı, ben, doğrusu, bunu anlayamadım; ancak, uluslararası anlaşmalar nok
tasında, biliyorsunuz, bir üst hukuk durumundadır ve böyle uluslararası anlaşmalar
da bizim onlara tamamen kapalı olmamız, bir defa, kendi içimizdeki farklı sıkın
tıların da bir tezahürü olabilir. Türkiye, artık, içe kapanık bir ülke olmaktan çıkmış
tır, dünyaya açık bir ülkedir ve dünyadaki bütün bu müzakerelerin içerisinde yerini 
almak suretiyle de, TÜrkiye, dünyanın gündemine oturmuştur, güçlenerek de otur
maya devam edecektir diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Deniz Baykal, buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DENİZ BAYKAL -
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bana sorulan ilk soru "milli mücadele sonucunda oluşan parlamento Tür
kiye'nin toplumsal dinamiklerini yansıtıyor muydu" sorusudur. 

Tabii, bu konuda elimizde çok somut veriler yok; ama, Birinci Meclisin üyeleri
ni, kimliklerini biliyoruz ve buraya baktığımız zaman, o zamanki Türkiye top
lumunu yansıtan bir tablonun bulunduğunu, toplumun her kesiminin, her inanç kesi
minin, her coğrafi kesiminin orada yer aldığını, aydınıyla, ayağı poturlusuyla ve 
ayağı kunduralısıyla, çizmelisiyle herkesin orada yerini almış olduğunu ve bir tem
siliyet krizi yansıtmadığını, Birinci Meclisin o zamanki Türkiye toplumunu yansıt
tığı düşüncesindeyim. Bu soruya cevabım bu. 

Bir başka soruda da "Türkiye Büyük Millet Meclisini ordu kapatmıştır. 

Anayasayı değiştirerek böyle bir ihtimali geleceğe yönelik olarak engellemeyi, 
acaba, muhalefet partisi düşün ür, katkı yapar mı" diye soruyorlar. 

Askeri müdahaleler hiçbir zaman Anayasadan güç almamışlardır; yani, bizim 
daha önceki Anayasalarımızda da, askeri müdahaleye meşruiyet kazandıran hiçbir 
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hüküm yoktur; yani, bu konuda Anayasamızın bir eksiği yok. Anayasadan değil, o, 
başka hukuki düzenlemelerden güç alarak bunu yapmışlardır. O hukuki düzen
lemeleri değiştirme kararı, eğer, hükümet tarafından alınıyorsa, onu uy
gulamalarının önünde bir engel yoktur. Eğer, destekiere ihtiyacı varsa, muhalefet 
partisi olarak, biz, o desteği düşünürüz. Yani, bir Anayasa problemi yok, başka 
yasal problemler var; o yasaları değiştirme konusunda hareket esnekliği ik
tidarımızın elindedir. Uygun gördükleri takdirde, geçmiş müdahalelerde dayanak 
olarak kullanılan hukuki dayanakları ortadan kaldırabilirler; fakat, tabii, mesele 
şudur ki: Bir ülkede, askeri müdahale, bu tip dayanaklardan değil, toplumun genel 
anlayışından, bilincinden ve siyasi düzeyinden yola çıkarak belirleniyor ve Tür
kiyemizin, artık, herhangi bir askeri müdahaleyi mümkün sayacak bir noktayı çok 
aşmış olduğunu, Türkiye'de bir askeri müdahale olasılığının, artık, ebediyen gün
demden düşmüş olduğunu kabul ediyorum ve önümüzdeki dönemde, bu doğrultuda 
hiçbir arayışa tanık olmayacağımıza güveni yorum. Türkiye, demokratik değişimini, 
dönüşümünü gerçekleştirmiştir, bu bakımdan herhangi bir sorunumuz yoktur ve ar
tık, bundan sonra, Türkiye, Parlamentonun üstünlüğü, milli iradenin üstünlüğü an
layışıyla siyasetini belirleyecektir. 

Yine, bir milletvekili arkadaşımız, YÖK Başkanıyla ilgili bir soruyu bana 
yöneltiyor. Orada, Sayın YÖK Başkanımızın "devlet var bizim arkamızda" dediği
ni ifade ediyor. 

Şimdi, oradaki mesele şu: Orada yaşanan tartışma, sanıyorum, Sayın B,aş

bakanın "paranızı biz veriyoruz; paranızı veren kişiler olarak, bizim ne istediğimizi 
dikkate almalısınız" anlamında bir değerlendirmesine cevaben o açıklama yapılmış
tır ve o açıklamada "devlet" sözü yerine, bence, daha doğru olarak kullanılması 
gereken söz "Anayasa" sözü idi; yani, YÖK'ün statüsünü Anayasa belirlemiştir, 
Anayasaya göre bu işler işleyecektir ve ne hükümetin ne de bir başka kamu kuru
munun, Anayasada statüsü belli olan bir kuruluşa "paranı ben veriyorum, istersen 
kabul edersin, istersen kabul etmezsin, dediğimi yaparsın" şeklinde bir yaklaşım 
sergilernesi uygun değildir, doğru değildir. O açıklamayı "devlet" yerine "Anayasa" 
kavramını koyarak değerlendirmek bence daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. 

Bir başka soru: "Türkiye' de siyasal ilgi yeterli mi?" 

Hayır, yeterli değil. Siyasal ilginin daha geliştirilmesine, yaygınlaştınlmasına, 
içerik kazandırılınasına ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani, oya katılma 
biçiminde ölçerseniz siyasi ilgiyi, bir azalma görüyoruz; ama, bu, evrensel trende 
de uygun gözüküyor; yani, dünyada da siyasete katılmanın daima çok yüksek 
düzeylerde olması zorunluluğu yoktur; ama, onun ötesinde, toplumun her kesiminin 
siyasetin işleyişine katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

Son soru, 1876 ve 1908 Meclislerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin mebdei 
sayılması doğrultusunda bir tercihi ifade eden Sayın Erdem'in sorusudur. 

Bunu paylaşmadığıını bir kez daha ifade edeyim. Hiç şüphe yok, 1876 ve 1908 
Meclis deneyimi, Türkiye'nin Meclis konusunda bir çalışma yaptığını, bir alışkan
lık kazanmaya başladığını ortaya koymuştur. Anayasal tarihimizin bir parçasıdır. 
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Meşrutiyet döneminin meclisleri, Türkiye'deki siyasal gelişmenin, elbette, bir yan
sımasıdır, buna da hiç şüphe yok; ama, eğer, biz, 23 Nisan 1920'de açılan Meclisi 
1876'nın uzantısı sayarsak, 1908'in uzantısı sayarsak, gerçekten büyük hata yaparız; 
yani, eğer, uzantısı olmuş olsaydı, onun evrimi olsaydı, belki, Türkiye, İngiltere'deki 
meşrutl monarşi gibi bir türe doğru evrim gösterebilirdi. O olmadı, o yürümedi. 
Yürürnemesi de çok doğaldı. Şimdi, tamamen farklı bir konseptle, tamamen farklı bir 
siyasi egemenlik anlayışıyla, tamamen farklı bir temelden yola çılalmıştır. Elbette bir 
Meclis deneyimi vardır, elbette o Meclisten üyeler buraya gelmişlerdir; ama, burası, 
artık, 23 Nisan'da ortaya çıkan, padişahın Meclisi değildir, milletin Meclisidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOGAN - Sayın Başkan, bir konuyu tav
zih etmem lazım. 

BAŞKAN - Lütfen efendim, buyurun efendim. 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOGAN - Sayın Baykal'ın az önce 
YÖK'le ilgili vermiş olduğu cevapta bir eksik var, bunu düzeltmem lazım. O da 
şudur: Bir defa, YÖK'le ilgili "parayı hükümet veriyor, istediğimizi yapanz" şeklin
de, benim, hiçbir yerde, hiçbir zaman böyle bir değerlendirmem, böyle bir cevabım 
olmamıştır. Ben, bu konuda verdiğim cevabı veya açıklamayı söyleyeyim. Batı'da 
bir söz var "parayı veren akıbetine hakim olur" diye. "Hükümet parayı verecek; 
ama, YÖK'te ne oluyor ne bitiyor bunun hiçbir şeyine müdahil olmayacak; böyle 
bir anlayış olamaz" dedik. Aynı şeye çıkmaz, çok farklı şeyler bunlar. Kaldı ki, biz, 
şu anda, özel sektöre ait üniversitelerden ve bunun dışında vakıf üniversitelerinden 
aynı istikamette mektuplar aldık. Mesela, bunlardan bir tanesi de rahmetli Saban
cı'nın bana gönderdiği bir mektuptur. "Ben, üniversiteye 250 000 000 dolar har
cadım ve her yıl da sübvanse ediyorum. Ben bu üniversitenin rektörünü atayamaya
cağım, bu üniversitenin rektörünü YÖK atayacak. Böyle bir şeyi benim kabul et
mem mümkün değil" diye, bizzat Sabancı'nın mektubudur. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerini inceleyin, araştırın, hiçbir gelişmiş üniversitede, 
akademisyenler, üniversitenin işletmesini yapmaz; onlar, sadece, orada, gider, der
sini verir. 

Bir başka konu, Sayın Teziç, balan, şu taslak çalışmasında, bize gönderdiği tas
lak var; çok enteresandır ... Soruyorum arkadaşlar, allahaşkına, şöyle akhselimle 
değerlendirin; YÖK, ne zamandan beri, bu ülkede, yürütme kuruluşu olmuştur veya 
bir yürütme kurumu olmuştur? Taslağın en son maddesinde ne deniliyor biliyor 
musunuz: "Bu YÖK Tasansını -tabii, taslak olarak gönderdiğini- Bakanlar Kurulu 
ve Yüksek Öğretim Kurulu yürütür" diyor. Böyle şey olur mu?! Elimizde bu ... On
ların bize gönderdiği taslak. 

Nereden geliyor bu; ikili görüşmelerimizde de söylüyor: "İki devlet vardır; biri 
hükümettir, biri de kurum durumunda olan devlettir" diyor. Yaklaşım tarzı bu ve 
böyle bir yaklaşım tarzıyla, bu ülkede nasıl bir anlayışın gündeme getirilmek isten
diğini ve bunun da milli egemenlikle nasıl bağdaşabileceğini, ben ,sizin ıttılaınıza 
bırakıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın dinleyicilerden bana soru soranlar var; beni mazur görsünler, 
bu sorularını yanıtlayamayacağım; çünkü, bunu yaptığım takdirde, bana bu oturu
mu yönetme hususunda tevcih edilen onuru istismar etmiş olurum. 

Efendim, plaket töreninden sonra toplantımız sona erecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

SUNUCU - Değerli konuklar, bilimsel toplantımızın Birinci Oturumu burada 
sona eriyor. Saat ı4.00'te başlayacak İkinci Oturumda, Meclis Başkanımız Sayın 
Bülent Arınç'ın Başkanlığında, çeşitli üniversitelere mensup çok değerli bilim 
adamlarımız bildirilerini sunacaklardır. 

Arz ederim. 

SUNUCU - Sayın Meclis Başkanım, Sayın Başkanvekilim, sayın miiletvekil
leri, sayın yöneticilerim, değerli bilim adamları, basın mensuplan ve değerli konuk
lar; bilimsel toplantımızın İkinci Oturumuna hoş geldiniz. 

Bu otururnun Başkanlığını yapmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Sayın Bülent Arınç'ı ve konuşmalarını yapmak üzere, Hacettepe Üniversitesi 
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Mustafa Erdoğan'ı, Mar
mara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Yr9. Doç. Dr. Sayın Ahmet Demirel'i, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ
retim Üyesi Doç. Dr. Sayın Mithat Sancar'ı ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sayın Zühtü Arslan'ı arz ediyorum. 

BAŞKAN - Değerli konuşmacılar, kıymetli konuklar; tekrar hoş geldiniz. 

Hepinize, 84 üncü Milli Egemenlik Haftasının başlangıcında bugün tertip
Iediğimiz "Milli Egemenlik ve Siyaset" konulu sempozyumun ikinci bölümüne 
katılmanız sebebiyle, tekrar, teşekkürlerimi sunuyorum; yararlı bir toplantı 

yapacağımızı ümit ediyorum. 

Değerli konuklarımızı tanıyorsunuz. Ayrıca, kitapçık halinde, oturma yerlerine 
de bırakıldı. Ancak, ben, tekrar sizlere takdim etmek istiyorum. 

Sağ tarafımda, Prof. Dr. Sayın Mustafa Erdoğan, Hacettepe Üniversitesinde -
uzun hayat hikayesini artık kitapçıktan okursunuz- şu anda görev yapıyor. Doç. Dr. 
Sayın Ahmet Demirel sol tarafımda; şu anda, İstanbul'da Marmara Üniversitesinde 
görev yapıyor. Sağ tarafımda, Doç. Dr. Sayın Mithat Sancar Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde; sol tarafımda Doç. Dr. Sayın Zühtü Arslan, halen Polis 
Akademisi ve Başkent Üniversitesinde ders vermektedir. 

İkinci otururnun konusu, yine, "Milli Egemenlik ve Siyaset" Sempozyumunun 
bir parçasıdır. 

Konuşmacılarımızdan Sayın Mustafa Erdoğan "egemenlik kavramına eleştirel 
bir yaklaşım" konusunda bir konuşma takdim edecekler. 

Sayın Ahmet Demirel "ı 920- ı 946 arasında egemenliğin kullanımı açısından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeri" konusunda görüşlerini açıklayacaklar. 
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Doç. Dr. Sayın Mithat Sancar, "egemenlik-meşruluk ilişkisi ışığında siyasal 
alanın yapılanması" konusunda görüşlerini ifade edecekler. 

Doç. Dr. Sayın Zühtü Arslan "egemenliğin iki yüzü; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve anayasa yargısı ilişkisi" üzerine, yine, ilginç bir söyleşide bulunacaklar. 

Konuşmacılarla bir öngörüşme yaptığımızda, konuşmanın seyri içerisindeki söz 
verme sırasını da tespit etmiş bulunuyoruz. 

20 dakikalık bir sunuş yapacaklar sayın konuşmacılar; sonra, ilave etmek is
tedikleri takdirde bir küçük eksüremiz olacak. Sizlerin sorulan olursa, o soruları da 
ölçü nispetinde cevaplandırmaya çalışacaklar. 

Takriben, en fazla iki saati içerisine alan bir sempozyumu birlikte takip etmiş 
olacağız. 
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İlk sözü, Prof. Dr. Sayın Mustafa Erdoğan'a veriyorum. 

Sayın Erdoğan, buyurun efendim. 



Prof. Dr. Mustafa ERDOGAN* 

H.Ü. Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 

1. EGEMENLİK KAVRAMININ DOGUŞU 

Egemenlik modern bir kavramdır. Bu kavram, devlet içinde nihai veya en üstün 
otoritenin ne olduğuna ilişkin sorulara bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir 
ifadeyle, egemenlik siyasi ve hukuki otoritenin niteliğiyle ve kaynağının nerede 
veya kirnde olduğu sorusuyla ilgilidir. Nihai otoriteyi temel siyasi tercihierin belir
lenmesinde son sözü söyleme yetkisi olarak veya kanunların geçerliliğinin ken
disinden türediği kaynak olarak görebiliriz. Bir anlayışa göre, var olduğu yerde, 
yazılı anayasa geçerliliğin nihai kaynağıdır, yani egemendir (Benn 1991: 69-71). 

Egemenliğin modem bir kavram olması, onun Batı Avrupa'da aşağı yukarı 16. 
yüzyıldan itibaren ortaya çıkan belli bazı siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak doğ
muş olması anlamına gelmektedir. Birbiriyle ilişkili olan bu modern gelişmelerin 
biri modem devletin ortaya çıkması, diğeri ise modemlik öncesi, eski hukuk an
layışının değişikliğe uğramasıdır. 

Modem devletin arka planında esas olarak iki düşünce yatmaktadır (Loughlin 
2000: 129). Birincisi, devletin onu kontrol edenlerden ayrı bir varlığa sahip ol
duğunun kabul edilmesidir. Devletin onu yönetenlerden (başta, hükümdar veya 
kraldan) ayrı olması demek, bir yanıyla, kendine özgü zorunlulukları ve hatta 
kanunları bulunan, başlı başına bir "devlet sanatı"nın (statecraft) var olduğunun 
kabul edilmesi demektir. Devlet sanatı olarak politika hayatın sosyal, ahlaki ve kül
türel yönlerinden olduğu kadar hukuk ve adaletten de bağımsızdır. "Hikmet-i 
hükümet" veya "devlet rnaslahatı" düşüncesinin de temelini oluşturan bu anlayış 
değişiminin temelini düşünce planında Machiavelli (Prens, 1532) atmıştır (Lough
lin 2000: 117vd). Yönetirnin hükümdarıo kişiliğinden ayrılıp gayrı-şahsi hale gel
mesinde 12. yüzyıldan sonra İtalyan şehir cumhuriyetierinin oluşturduğu örneğin 
önemli bir katkısı vardır. Böylece, devlet terimi siyasi toplumun düzenini idame et
tiren yönetimin genel çerçevesini belirtmek üzere kullanılır hale geldi (Loughlin 
2000: ı 28-129). 

Modern devletin doğuşunu kolaylaştıran ikinci düşünce, devletin sadece 
yöneticilerden değil toplumdan da bağımsız bir varlık olarak anlaşılmasıdır. Dev
letin kurumsal kimliğini bulması için onun halktan ayrı olduğunun ve ona bağımlı 
olmadığının da kabul edilmesi gerekiyordu. Feodalite döneminde halktan kendisini 
aynştıracak, teşhis edilebilir bir antite olarak devletin varlığından söz edilemezdi. 
Robbes'un teorisinde, devletin kendisi bir sözleşmeden doğmuş olsa da, en 
nihayetinde devlet iktidarı halkın iradesinden bağımsız olarak var olan bir gerçek
liktir (Loughlin 2000: 129). 

* Özgeçm~şi s. 188 
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Böylece, yönetenlerden ve halktan ayrı bir kimlik veya varlık tarzı olarak dev
let ortaya çıkınca, onun iktidarının niteliği ve üstün gücünün kaynağı -yani, 
egemenlik sorunu- araştırılınaya başlandı. 

Öte yandan, feodalite döneminin hukuk anlayışında daha sonra meydana gelen 
değişme de egemenlik fikrinin doğmasını kolaylaştırmıştır (Vile 1967: 24; Lough
lin 2000: 134 ). Ortaçağdaki hukuk anlayışı, modern görüşten çok farklıydı. 

Hukukun bir kişi tarafından veya beşeri bir heyet tarafından yapılabileceği düşün
cesi bu dönemin anlayışına yabancıydı. Feodal dönemde hukuk, esas itibariyle, ilahi 
kaynaklı olan, sabit ve değişmez bir gelenek veya teamül olarak kavranıyordu. Bu 
anlayış çerçevesinde, hukukun değiştirilmesi değil, fakat uygulanması ve yorum
lanması söz konusu olabilirdi. İnsanların hukukla ilgili olarak yaptıkları, onu yarat
mak değil, fakat onu dekiare etmek, ne anlama geldiğini açıklamak ve aydınlat
maktı. Başka bir ifadeyle, bugün bizim "yasama" dediğimiz faaliyet bağımsız bir iş
lev olarak görülmüyor, fakat yargısal sürecin bir parçası olarak algılanıyordu. 

Oysa, modern anlayış hukukun beşeri bir heyet veya organ tarafından yapıla
bileceğini, başka bir ifadeyle, kanunu yapacak gerçek bir gücün var olduğunu ön
görmektedir. Modern dönemde hukuk, yöneten otorite tarafından ısdar edilen, insan 
eseri bir ürün olarak kabul edilmeye başlandı. Hukuk artık emir demekti. Böylece 
hukukla devlet özdeşleşiyordu. 

Bu anlayışın egemenlik kavramının araştırılınasını teşvik etmesi doğaldı. Çün
kü, madem ki hukuk işlerin adeta doğasında var olan ve öteden beri devam edege
len bir pratik değil de, yaratılan veya vaz edilen bir sistemdi, o zaman onu kimin 
yarattığı veya vaz ettiği ve bunu yapmanın meşruluğunun nereden kaynaklandığını 
merak etmekten daha tabii bir şey olamazdı. 

2. KLASiK EGEMENLİK DOKTRİNİ VE ELEŞTİRİSİ (*) 

a) Doktrin 

Bu şartlar altında, egemenliğin ilk büyük teorisyeni Jean Bodin'in ünlü eserin
de (Devletin Altı Kitabı, 1576) egemenliği kanun yapma gücü olarak tanımlamış ol
ması şaşırtıcı değildir. Bodin her istikrarlı siyasi sistemin hiyerarşik olarak örgütlen
mesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Onun için, mesele bu hiyerarşinin 
tepesinde kimin veya kimlerin bulunduğunu tespit etmekti. Bodin'e göre, bu mev
kii tutan varlık bağlayıcı kanunlar yapma yetkisine sahip olduğu gibi, kanunları uy
gulamada da hiç kimsenin kısıtlamasına tabi değildi.İster monarşi, ister aristokrasİ 
isterse demokrasi biçiminde olsun her devlette mutlaka bir egemenin bulunması 
gerekiyordu. Kanun yapmak ise özünde tebaaya emir verebilmek demekti. 

Bodin'e göre, vatandaşiara emir verme yetkisine sahip olan egemen ister bir kişi 
isterse bir heyet olsun onun otoritesi mutlak, bölünmez ve daimidir. Egemenliğin 
mutlak olması, egemenin yapabileceklerinin hiçbir sınınnın olmaması demekti. 

* Bu bo lurnde esas olarak Gordon 1999: Chapter 1 ızlenmektedır. 
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Kayda ve şarta bağlı olan bir hükümdar egemen değildir. Öte yandan egemenlik 
tabiatı icabı bölünmezdir; yani paylaşılması mümkün değildir, tek bir kişi veya 
heyette toplanması gerekir. İktidar içine iktidar olması mantıken imkansızdır. 

Ne var ki, egemene itaat etmekten başka bir seçeneği olmayan tebaanın ken
disine sınır koyması mümkün olmamakla beraber, Bodin egemeni n Tanrı 'nın veya 
tabiatın kanunlarını ihlal etmesinin, önceki egemenin taahhütlerini göz ardı et
mesinin veya bir sözleşmeyi ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmek
tedir. Böyle bir durumda egemenin emirleri geçerliliğini yitirir. 

Bodin'den üç çeyrek asır sonra yazdığı Leviathan'ı (165ı) yazan İngiliz filozof 
Thomas Robbes klasik egemenlik anlayışının ikinci büyük düşünürüdür. Robbes 
ayrıca devleti hem başlangıçta onu kuran halktan hem de aynı zamanda iktidar 
sahiplerinin kişiliğinden ayırması bakımından modem devlet kavramının da ilk 
kapsamlı teorisini geliştirmiştir (Loughlin 2000: ı 30). 

Robbes egemenliği esas olarak cebir gücü olarak tanımlıyor ve en çok da onun 
bölünmezliğini vurguluyordu. İstisnasız bütün sosyal kurumlar (din dahil) egemene 
tabi olmak zorundaydı; aksi durumda tabiat haline dönüş ve karmaşa kaçınılmazdı. 
Robbes'un egemenlik doktrininin en dikkate değer özelliklerinden birisi, dini 
otoritenin dünyevi otoriteye tabi olmasını öngörmüş olmasıdır. O bunu egemenliğin 
bölünmezliğinin doğal bir sonucu olarak görüyordu. Devlet içinde herhangi bir 
bağımsız otoritenin tanınması kaçınılmaz olarak siyasi düzenin bozulmasına ve 
tabiat haline dönüşe yol açardı. 

Robbes'a göre de egemen en üstün hukuk yaratma otoritesini temsil eder. Onun 
yapamayacağı veya kaldıramayacağı hiçbir kanun olmadığından, egemenin hukuk
la bağlı olması düşünülemez. Egemen zaten ortak yarar için kanunlar yapmak üzere 
var olduğundan, kanunun adilliği hakkında hüküm vermeye kalkışmak saçmadır; 
çünkü iyi ve kötü eylemin ölçüsü egemenin koyduğu hukukun kendisidir (Lough
lin 2000: ı34-35). 

Robbes'un teorisinin en ilginç yönlerinden biri de, liberal düşünürlerin, yurttaş
larının tabii haklarını ihlal eden müesses otoriteye itaat etmeme hakkını temelien
dirrnek için başvurdukları sözleşme teorisini mutlak egemenlik doktrinini destek
Iernekte kullanmış olmasıdır. Ona göre, kendi çıkarını gözeten herkes egemenlik ol
masa tabiat halinin korkunç kötülükleriyle başedilemeyeceğinin bilincinde olduk
larından, sözleşme yaparken, böylece tesis ettikleri egemenin despotik bir otorite 
olacağını da kabul etmektedirler. 

Ho b bes egemeni "Ölümlü Tanrı" olarak tanımlamakla beraber, onu halka karşı 
büsbütün kaygısız ve kayıtsız olarak da görmemektedir. Egemen sırf kendisi iyi ol
duğunu düşündüğü için herhangi bir siyaseti uygulama hakkına sahip değildir; o 
kendisinin olduğu kadar, adına hareket ettiği halkın varlığını idame ettirmesi için de 
gerekli olduğunu düşündüklerini yapacaktır. Egemen sadece düzenin idamesi ve or
tak yararın sağlanması için gerekli olan kuralları koymalıdır. Vatandaşlar egemenin 
emirleriyle düzenlenmiş olmayan alanlarda gönüllü faaliyetler yapmakta özgürdür
ler (Tuck ı 989: 70-72; Loughlin 2000: ı 35). 
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b) Eleştirisi 

Klasik egemenlik anlayı§ı, özellikle onun mutlaklık ve bölünmezlik özellikleri 
bakımından 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ciddi ele§tirilere uğramıştır (Oor
don 1999: 53-59). 

İngiliz filozofu Henry Sidgwick'e göre (Elements of Politics, 1891), bir devlet
te kanunları değiştirme gücüne sahip olan ki§i veya kurulun egemen olduğu söy
lenemez, çünkü devlet sistemi içinde siyasi güç kullanan ba§ka organlar da vardır. 
Modem bir anayasal devlette siyasi iktidar farklı kurullar arasında karmaşık bir 
şekilde dağılmış olduğundan, bu sistemlerde egemenliğe belli bir yer veya kaynak 
tayin etmek mümkün değildir. 

Klasik egemenlik teorisine ba§ka bir itiraz, çoğulcu bakış açısından Harold Las
ki tarafından 19. yüzyılın başlarında (Studies in the Problem of Sovereignty'da, 
1917) yöneltilmiştir. Laski'ye göre, devlet itaat emredebilen yegane sosyal kurum 
değildir. Bu ancak devlet eğer-Hegel'in tasavvur ettiği gibi- her §eyi kapsayan bir 
varlık olsaydı doğru olabilirdi. Ne var ki bu anlayı§ Britanya ve Amerika gibi siyasi 
toplumlarda gerçek olmaktan uzaktır. Çünkü, bu gibi devletlerin vatandaşları birey
sel yargılarını ve kanunlara otomatik olarak itaat etmeme haklarını muhafaza eder
ler. Bundan başka, ve daha önemlisi, insanların dini (ve başka) kurumlar kurmakta 
ve onlara bağlanmakta özgür oldukları çoğulcu bir toplumda bölünmez, tek bir 
egemenlik kaynağı diye bir şey yoktur. Bodin'in egemenliğe atfettiği bölünmezlik 
öze11iği empirik olarak yanlıştır ve o olmadan da egemenlik doktrini yararlı bir anali
tik kavram olma niteliğini yitirir. 

Jack Maritan ise egemenlik doktrininin ölümcül hatasının egemenliğin mutlak 
olduğunu kabul etmesi olduğunu ileri sürmüştür (Man and the State, 1951 ). Klasik 
egemenlik doktrini felsefi olarak hatalı ve ahlaki olarak zararlıdır; ayrıca demok
ratik sistemlerin gelişmesi için de bir tehdit teşkil eder. Maritan'a göre, devlet 
Hegel'in ve diğer idealistlerin varsaydıkları gibi hiçbir anlamda "ahlaki kişi" değil
dir; o sadece insanların barışçı ortak varoluş için kendi ihtiyaçlarına hizmet etmek 
üzere kullandıkları bir aygıttır. Ne var ki, modem demokrasilerde de, meşru 
gücünün sınırlı olduğu kabul edilmemek suretiyle devlet aşkın bir statüye yükseltil
miştir. "İktidar iktidarı artırma eğilimindedir" ve modem demokratik devletlerde 
otorite sahiplerinde kendi yetki alanlarını sınırsız şekilde genişletme dilrtüsü vardır. 
Oysa, bütün beşeri yönetimler pratik olarak sınırlı olmasalar bile ilahi ve tabii 
hukukla ahlaken bağlıdırlar. 

3. HALK EGEMENLİGİ (Gordon 1989: 29-36) 

Egemenliğin kaynağına ilişkin en güçlü modem düşünce "halk egemenliği" 
düşüncesidir. Kralın egemenliğinden halkın egemenliğine geçiş asıl etkisini 18. 
yüzyıl sonlanndan itibaren göstermiş olmakla beraber, Batı düşüncesinde halk 
egemenliği doktrininin kökleri eski Yunan ve Roma dönemine kadar geri gider. Bu 
düşünce Ortaçağ sonlarında yeniden ortaya çıkmıştır. Bu dönemde "halkın sesi hak
kın sesidir" formülüne çok sık ba§vurulur. Mamafih, buradaki "halk" kavramı ınuh-
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temelen bütün halktan ziyade soyluları ifade etmekteydi. Aquina'lı Thomas da 13. 
yüzyılda Papalığın otoritesinin doğrudan doğruya Tanrı'dan geldiğini, buna karşılık 
dünyevi otoritenin kaynağının halk olduğunu ileri sürmek suretiyle halk egemenliği 
düşüncesine temel hazırlamıştır. 

Ondördüncü yüzyılda Padua'lı Marsilius (Defensor Pacis, 1323) Papalığı şid
detle eleştirerek halk egemenliği fikrini savunmuştur. Ona göre, kanun yapma yet
kisi -onu oluşturan bireylerden bağımsız bir varlık olan- halka ait olmalıdır. Dev
letin tekil yürütme yetkisi ancak halkın yetki devretmesine dayanır, ama egemenlik 
halktakalmaya devam eder. 

J ohannes Althusius 17. yüzyıl başlarında Hollanda'nın İspanya'ya karşı isyanını 
savunurken Bodin'in teorisini halk egemenliğine uyarladı. "Halk egemenliği" ibare
si ve bunun eş anlamlıları İç Savaş öncesi ve sonrası İngilizce literatürde de sıkça 
ortaya çıkmaktadır. 

Daha sonra 18. yüzyılda J. J. Rousseau "Sosyal Sözleşme" (1762) adlı ünlü 
eserinde konuyu, Marsilius gibi, örgütlü siyasi toplumu bireylerin toplamından 
ibaret olmayan, kollektif bir bütün olarak gören bir yaklaşımla ele aldı. Rousseau 
daha da ileri giderek toplum kavramını, bireyler gibi amacı ve değer yargılan olan 
gerçek bir varlığa dönüştürdü. Onun ideal toplumunda bireylerin kanaatleri, çıkar
lan ve tercihleri, yegane meşru egemen otorite olan "genel irade" içinde kaynaşmış 
durumdadır. Genel irade meşru idi, çünkü tek tek bireylerin iradelerini içeriyor ama 
onları aşıyordu. Dolayısıyla, genel iradeye uygun olan kanunlar cebredici veya 
adaletsiz olamazdı; çünkü hiç kimse kendisine cebredemez ve kendisine adaletsiz
lik yapamaz. Devlet yasalarını uygulamak için güce başvursa bile birey özgürdü. 
Rousseau'ya göre de egemenlik Bodin'in belirttiği özelliklere sahiptir; egemen güç 
mutlak, bölünmez ve daimidir, ama gücün mekanı kral veya konsey gibi somut bir 
siyasi varlıktan soyut bir kollektivite olan "halk"a geçmiştir. 

Egemen otoritenin nihai kaynağının halk olduğuna ilişkin modern demokratik 
fikir esas itibariyle Amerikan ve Fransız devrimlerinden kaynaklanmıştır. George 
Mason Virginia Haklar Bildirisi'nde şöyle yazıyordu: "Bütün iktidar Halka aittir ve 
nihayetinde ondan kaynaklanır; yönetenler halkın emanetçileri ve hizmetkarlarıdır 
ve her zaman ona tabidir ler." 

İlginç olan nokta, egemenliğin nihai kaynağının yönetilenler olduğu fikrini 
somutlaştıran Locke'un etkisinin Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde belirgin 
biçimde görülmesine rağmen, "halkın egemenliği" veya benzeri i fadelerin burada 
yer almamasıdır. Aynısı Amerikan Anayasası için de geçerlidir. Anayasa'nın kendisi 
"biz Birleşik Devletler halkı" ifadesiyle başlamakla beraber, onun devlet mekaniz
masına ilişkin sisteminde ne halkın ne de başka bir varlığın egemen statüye sahip 
olduğundan söz edilir. Kurumlar devleti halkın direkt kontrolünden ayıracak şekil
de düzenlenmiştir, başkanın ve Senato'nun (o zamanki) seçim yönteminde olduğu 
gibi. Hiçbir siyasi varlığa mutlak, bölünmez veya daimi bir iktidar verilmemiştir. 
Anayasa'nın başlıca amaçlanndan biri Bodin'ci egemenliği halkın veya onun tem-
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silcilerinin ellerine vermek değil, fakat halkı devletten korumaktı. Denebilir ki, 
Amerikalıların bireyci eğilimi, Rousseau'nun sunduğu formüle yakınlık şöyle dur
sun, halk egemenliği soyut kavramına bile hoş baknııyordu. 

Halk egemenliği doktrinin asıl etkili olduğu yer Devrim Fransa'sıdır. Fransa'da, 
Rousseau'nun görüşlerine uygun olarak, halk egemenliğine adeta mistik bir referans 
olarak başvurulduğu için, devrim kısa zamanda kanlı bir istibdada dönüşmüştür. 
1789 baharında Estates General 1614'ten beri ilk defa toplantıya çağrıldı. Seçilmiş 
organın üyeleri, Üçüncü Tabaka, kendilerinin ve sadece kendilerinin milleti temsil 
ettiği görüşünü benimsedi ve kendisini ulusal meclis olarak ilan etti. Halk egemen
liği ilkesi iki ay sonra yeni rejimin kuruluş belgesinde, İnsan ve Yurttaş Hakları Bil
dirisi'nde tekrarlandı. Ancak rejim ondan sonra baş aşağı gitmeye başladı ve devrim 
teröre dönüştü. Devrimin "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" sloganı resmi cinayetierin 
bir propaganda maskesi haline geldi. 

Yine de, halk egemenliği doktrinin Batı siyasi düşüncesinde hala seçkin ve say
gın bir yeri vardır. Demokratik devletlerdeki ortak görüş, en iyi yönetim biçiminin 
kendi kendini yönetim (self-government) olduğu ve bunun ancak egemen 
otoritenin, en azından nihai olarak, halkın elinde olmasıyla gerçeİdeştirilebileceği 
merkezindedir. Bazı bakımlardan ondan farklılaşmasına rağmen, "millet egemen
liği" anlayışı da halk egemenliğiyle esas ta aynı işlevi görmektedir. -

4. SONUÇ 

Egemenlik doktrini başlangıçta mutlak kralların rakip sosyal ve siyasi otorite 
odaklarına karşı kendi konumlarını sağlaıniaştırma ve iktidarı merkezi tekel altına 
alma çabalarını meşrulaştırma amacına hizmet etmek üzere ortaya çıkmıştır. Kralın 
o zamanki potansiyel rakipleri Kilise ve feodal hiyerarşi idi. Bodin'in, her istikrarlı 
siyasi sistemin, tepesinde "egemen"in -yani, Kralın- olduğu bir hiyerarşi şeklinde 
örgütlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ve egemenlik yetkisinin bölünmez olduğunu 
vurgulamasının da; Robbes'un Kilise'nin dünyevi kralın otoritesine tabi olmasının 
egemenliğin zorunlu bir sonucu olduğunu ileri sürmesinin ve bu arada İngiltere'nin 
Erastiyan modelini onaylamasının da ana nedeni buydu. 

Bugün de uluslar arası hukukta egemenliğe çokça atıfta bulunulmakla beraber, 
kavramın içerdiği iddia esas olarak içe dönüktür. Esasen, her ne kadar aksine düşün
celer hakim olsa da,r günümüzde devletlerin uluslar arası alanda gerçekten "ege
men" oldukları söylenemez. Onun için, egemenlik kavramının günümüzdeki asıl iş
levi devletlerin kendi tebaaları üstündeki otoritesinin sınırsız olduğunu hatırlatmaya 
dönük sembolik bir anlatım olmasında yatmaktadır. 

Ne var ki, klasik egemenlik doktrini, hem egemenliği tek bir kaynağa indir
gerneye çalışması hem de onu üstün, bölünmez ve sınırsız bir güç olarak tanım
laması bakımından çağdaş anayasal-demokrasi anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 

Devlet görevlilerinin faaliyetlerinin müesses kurallara ve temel haklara tabi olduğu 
anayasal devletlerde, şüphesiz, sınırsız hukuki otorite anlamına gelen klasik 
egemenlik anlayışının yeri yoktur (Barry 2004: 72). 
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Bundan dolayı, egemenlik anlayışı değişınediği sürece, egemenliğin öznesinin 
veya kaynağının "halk" olması da bu durumda önemli bir fark yaratmamaktadır. 
Onun için, halk egemenliği doktrininin siyasi söylernde başka işlevleri vardır. Bun
ların birincisi, halk egemenliğinin devletin cebir gücü kullanmasını meşrulaştıran 
normatİf bir ilke olarak görülmesidir. Böylece, devlet, meşruluğu kendi içinde sak
lı aşkın bir varlık tarzı olmaktan çıkmakta ve toplumun bir aracıikurumu haline 
dönüşmektedir. Bu çerçevede "halk egemenliği" doktrininin şu iki olumlu işlevi 
olabilir: (1) Siyasi iktidarın meşruluğunun kendi içinde olmayıp, yönetilenlerin 
rızasından kaynaklandığını ifade eder, (2) Demokratik-temsili organların devletin 
diğer organları karşısında nispi üstünlükleri bulunduğunu hatırlatır. 

Egemenlik kavramının ikinci işlevi daha ziyade tasviridir. Bodin'in de iddiasıy
la tutarlı bir şekilde, egemenlik, herhangi bir devlette siyasetin pozitif olarak in
celenmesinde iktidarın kaynağının ve yapısının belirlenmesinin önemli olduğuna 
dikkat çekmektedir (Gordon 1999: 35). Yine de, egemenlik doktrininin siyasi sis
temlerin incelenmesindeki empirik değeri fazla değildir. Gerçi, otoriter ve totaliter 
sistemlerin analizinde nihai siyasi otoritenin kimde olduğunu belirlemek çok zor ol
mayabilir. Bu bakımdan, egemenlik doktrini empirik siyasi analizde belki de kuru
cularının aslında hiç de akıllarına gelmemiş olan bambaşka bir işlev görebilir, 
anayasal-demokratik sistemleri böyle olmayanlardan ayırma işlevi. Buna göre, ger
çek bir egemenin var olduğu sistemler anayasal-demokratik olmayan sistemlerdir. 

Buna karşılık, anayasal-demokratik sistemlerde böyle tek bir tayin edici, nihai 
siyasi otorite tespit etmek mümkün değildir. Çünkü, bu gibi sistemler iktidar yapısı 
bakımından -gerek anayasal gerekse fiili olarak- çoğulcu sistemlerdir; hiçbir otorite 
sahibi tek başına kamu işlerinin gidişatını nihai olarak belirleyemez. Demokratik 
devlette iktidarın meşruluk temeli olarak halk veya millet egemenliğine başvurul
ması, yönetenlerin otoritesinin kendi kişiliklerinden veya sözde Tanrısal bir kaynak
tan dağınadığı ve iktidar sahiplerinin yönetilenlere karşı sorumlu oldukları an
layışına uygun bir zemin teşkil etmektedir. Ancak günümüz temsili demokrasilerin
deki asıl mesele, temsilcilerin iktidarı kötüye kullanmalarını bile halkı temsil ettik
leri iddiasına dayanarak meşrulaştırma eğilimi içine girmeleridir. Yönetenlerde 
"halk egemenliği"ndeki "egemenlik"i klasik anlamında alma ve böylelikle kendi 
yetkilerini sınırsız ölçüde genişletme eğilimi günümüzde de az rastlanır bir durum 
değildir. Aynı şekilde, egemenliğin öznesi olarak "halk"ı müttehid, yekpare ve tür
deş bir gerçeklik olarak görme eğilimi de "halk egemenliği "ne dayalı bir yönetimi 
zamanla bir istibdada dönüştürebilir. 

Bu eğilim özellikle "halk egemenliği"ni mistik bir referans gibi görme 
durumunda daha da tehlikeli bir hal alır. Jak Maritan'ın yarım yüzyıl önce işaret et
miş olduğu gibi (işaret eden Gordon 1999: 58), özellikle Rousseau'cu "genel irade" 
anlayışı, -gerçekte sadece halkın bir aracı olan- devleti siyasi toplumun dışında ken
di başına var olan ahlaki bir varlık olarak görmeyi teşvik etmesi bakımından, 
anayasal bir demokrasi için tehlikelidir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Erdoğan, çok teşekkür ederim. 

Sürenizi tam kullandınız. 

İkinci söz, Doç. Dr. Sayın Mithat Sancar'a ait. 

Sayın Sancar, buyurun efendim. 



Doç. Dr. Mithat SANCAR* 

Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 

Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sorunlu bir kavramla karşı karşıyayız, bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz; 
hem çok önemli görevler, misyonlar yüklenen, hem de kendisinden çok önemli 
sıkıntılar türetilen bir kavram egemenlik kavramı. 

Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi modem devletin doğuş sürecinde başlan
gıcında yer alan bir kavramdır. Ortaya atıldığı dönemde de en üstün iktidar, bölün
mez, devrediln1ez, payiaşılmaz iktidar anlamında, otorite anlamında kullanılıyor, 
daha sonra dönüşüm geçiriyor; ama dönüşüm geçirdiği zamanlarda da sorunlu ol
maktan bir türlü kurtulamıyor. Kimi düşünürler bu kavramı terk etmek gerektiğini 
savunurlar; yani bu kadar sorunlu bir kavramla uğraşmaktansa bunu hiç kullan
mayalım, siyasal sistemleri bunun dışında başka kavramlarla tanımaya ve tanım
lamaya çalışalım derler. Ben bunu terk etmenin zorluğunu gözönünde bulundurarak 
bir ayrım yapmayı önereceğim, bir ayrımla bu kavrama yaklaşmayı, böylece işlev
sel kılınınasma katkıda bulunmayı deneyeceğim. 

O da, egemenlik ile tahakküm kavramları arasındaki farkta ortaya çıkar diye 
düşünüyorum. Modem devletin oluştuğu, yani şu an içinde yaşadığımız siyasal 
yapının oluştuğu dönemde merkezileşme bir ihtiyaçtı, feodalitenin parçalanmış 
yapısının üstesinden gelinmesi gerekiyordu, krallar bir merkezi devlet, bir merkezi 
otorite oluşturmak için içeride feodal beylere, dışarıda kiliseye karşı savaştılar ve 
kendilerinin en üstün güç olduğunu teorik olarak da temellendirme ihtiyacını o 
zamanlar duydular ya da böyle bir ihtiyaç o zamanlar da duyuldu. Bu ihtiyacı ilk 
karşılayan düşünür, Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi Fransız düşünür Jean Bodin, 
ona göre egemenlik bir ülkede tek bir güç olarak varolabilir, bölünmez, devredil
mez, payiaşılmaz bir güç olarak ancak varolabilir, bu da dışarıya karşı bağımsızlığı, 
içeriye karşı da en üstün olmayı gerektirir. 

Şimdi, böyle baktığımızda, aslında oluşumunda çok büyük bir sorun var bu kav
ramın. Çünkü çağrışımları kendisine karşı mücadele yürütülen, kendisine karşı 
mücadele içinde doğduğu kurumla çok fazla ilişkili görünüyor. Yani kilise vardı bir 
muhatap olarak egemenlik mücadelesinde ya da en üstün iktidar oluşturma 

mücadelesinde kiliseye karşı bir mücadele yürütülüyordu ve kilise doğal olarak tan
n yı temsil etme iddiasının bir sonucu olarak en üstün güç, sorgulanmaz, tartışılmaz, 
bölüşülmez, devredilmez bir güç kullandığım iddia ediyordu. Bu açıdan baktığımız
da egemenlik kavramının da bir tür ilahiyat kavramı olarak doğduğunu söy
leyebiliriz. Hatta egemenlik kavramını en iyi tahlil eden, oldukça kötü bir ünü ol-

* Özgeçmişi s. 196 
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masına rağmen, siyaset biliminde bu tahlili dikkate alınan, alınması gereken bir 
düşünür, bunu çok yerinde tespit ediyor, Alman, Nazi döneminin de önemli teoris
yenlerinden, siyaset bilimi ve hukuk teorisyenlerinden Karl Schmit, modem devlet 
kuramının bütün önemli kavramları dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır diyor, 
bunların başında da egemenlik kavramı geliyor diyor. Yani egemenlik kavramı as
lında modem siyaset biliminin, modem devlet kuramının ilahiyattan devraldığı bir 
kavramdır. Böyle olunca, ortaya çıktığı zaman sadece kaynak değişmiş gibi 
görünüyor. Yani ilahi bir içerik de başka bir özneye atfediliyor bu yetkiler, bu özne 
de sonuçta devlet diye adlandırdığımız yeni yapıdır; yani modem devlet diye adlan
dırılan bu yapı en üstün güç, bölünmez, devredilmez otoriteye sahip bir güç olarak 
tasavvur ediliyor. 

Şimdi, böyle bir düşünce içinde egemenlik kavramının meşruluk kavramıyla 
buluşmaya ihtiyacı yok. Çünkü, en üstün devredilmez asli güç kendiliğinden meş
rudur fikri o zamanlarda da, işte daha o zamanlarda işlenıneye başlıyor. Devletin, 
böyle bir güce sahip olan birimin başka herhangi bir nedenle meşrulaştırılmaya ih
tiyacı yok, kendiliğinden meşrudur, bunu sağlayan doktrinin adı da eski tabirle hik
meti hükümet, daha yerinde bulduğum bir tabirle devlet atfıdır; yani devlet kendin
de bir amaçtır, kendi rasyonalitesi vardır ve bu gücü de onun için kullanır, bu güce 
de onun için sahiptir. O halde, dışardan bir meşruluğa, başka bir kaynaktan meş
rulaştırılmaya ihtiyacı yoktur. Bu anlayışta devlet, toplumla bağımsız, toplumun üs
tünde, topluma vesayet eden üstün bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi, o 
dönemlerde ortaya atılan bu düşünceler, o dönemle sınırlı kalmadı tabii, günümüz
de de bunun etkilerini çok çeşitli şekillerde görebiliyoruz; devlet, topluma vesayet 
eden ya da onu kontrol eden, denetleyen, güden bir siyasi varlık, bir üstün güç 
olarak tasavvur ediliyor bazı yaklaşımlarda ve uygulamalarda. 

Egemenlik kavramının bu içeriği bana sanki tahakküm kavramına daha uygun
muş gibi geliyor. Yani dolayısıyla bu tanımladığım içeriği yle, ortaya çıkış dönemin
deki bu nitelikleriyle şu kavrama artık tahakküm demek, yani hükmetme ve bir şey 
üstünde tahakküm kurma kavramına Türkçe'deki çağnşımlarıyla çok daha uygun 
görünüyor. Şu halde eğer devletin toplumdan üstün bir güç olduğu iddiasıyla kar
şılaşırsak ya da Jean Bodin'i izleyen tanımlamalarda egemenlik kavramını görmeye 
devam edersek, buna egemenlik değil, tahakküm demek bence daha doğru olur. 
Peki, egemenliği ne için kullanacağız? Önce egemenlik klasik anlamdaki bu 
tanımıyla meşruluk kavramıyla ilişkiye girdiği andan itibaren tahakkümden adım 
adım uzaklaşmaya başlıyor. Meşruluk kavramıyla tanışmasının da dönüm noktasını 
yine Sayın Erdoğan isabetle belirtti, Jan Jack Rousseau'da görmek mümkün. 
Egemenliğin kaynağını değiştiren bir yaklaşım, bu bir meşruiyet önerisidir, bir meş
ruiyet arayışıdır, egemenliğe bir meşruiyet katma arayışıdır. İsterseniz buna milli 
egemenlik deyin, isterseniz halk egemenliği deyin, o eski tartışmayı, doktrinin or
taya çıktığı zamanlardaki tartışmayı ya da 20 inci Yüzyılın başlarındaki tartışmayı 
bir kenara bırakırsak halk egemenliği demek bana daha uygun görünüyor. Şu 
durumda artık egemenliğin meşruluk kavramıyla buluştuğu bu an egemenlik kav
ramının bundan sonra modem toplumlarda cumhuriyet ve demokrasi yönetimlerine 
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giden yolda önemli bir araç olarak kullanılması mümkün hale gelmiştir. Eski an
lamıyla, tahakküm olarak adlandırdığım anlamıyla kavram bir cumhuriyet ya da bir 
demokrasi veya demokratik bir cumhuriyet kurmaya asla elverişli değil, tam tersi 
için ancak kullanılabilir, tam tersi sonuçlar doğurabilir. 

Peki, egemenlik bir kaynak olarak halkla buluştuğunda meşruluk kavramıyla 
ilişkilendiğinde nasıl bir anlam alıyor, onu da çok basit, çok sade bir tanırola kendi 
kendini belirleme, kendi kendine egemen olma, kendi kaderine hakim olma olarak 
tanımlayabiliriz. Bir topluluğun kendi kendini belirlemesi, kendi kendine hakim ol
ması kendi hayatı üzerinde, kendi .hayatını şekillendirme konusunda yetki sahibi ol
ması egemenlik olarak tanımlanırsa işte buradan cumhuriyete ve demokrasiye giden 
yol oldukça kısalmış ve açılmış olur. Şu halde bu tanım içinde egemenlik halk 
egemenliği olarak anlaşılır, halk egemenliği de halkın kendi kaderine sahip olma, 
kendi kaderini belirleme hakkı olarak bir anlam kazanır. Devlet nereye oturur bura
da, devlet de bir siyasi yapı olarak belirli bir toprak parçasında kendi kendini 
yöneten topluluğun bir organı haline gelir. Yani bu topluluğa egemen olan, bu top
luluğun kaderini çizen ve yöneten bir üstün varlık değil, bu topluluğun bir organı 
haline gelir. İşte bu gerçekten demokrasinin özüne en uygun, en yakın tanım olarak 
kabul edilebilir; ama burada durmak doğru olmaz, yani biraz daha ilerietmek 
gerekiyor. Sayın Erdoğan da belirtti halk egemenliği teorisinden, halk egemenliği 
kavramından halkı temsil edenlerin mutlak yönetimi gibi bir fikrin de türetilmesi 
mümkündür, türetilmiştir de, eğer halk egemenliği kavramını çoğunluğa sahip olan 
kişilerin, grupların ya da partilerin mutlak yönetme hakkına sahip oldukları bir sis
tem olarak anlarsak, ve başta belirttiğim tahakküm kavramından farklı bir yere ulaş
mış olmayız. 

Şu halde temsili olarak yürütülmesi gereken modern demokrasilerde çoğunluğa 
sahip olduğu için yönetme hakkını en üstün, sorgulanmaz, tartışılmaz bir nitelikte 
gören herhangi bir anlayış demokratik egemenlik anlayışıyla değil, o klasik egemen
liğin tahakkümcü dediğim özüyle ancak uyuşur, ancak onunla bir ilişki içinde 
görülebilir. Peki, ne yapmak gerekiyor, bu konuda da çok fazla öneri var, teorik tar
tışmalar oldukça ayrıntılı; ama bunların ayrıntısına girmeye zamanımız yok, sadece, 
bu şekilde kurulan meşruluğun işlevsel olabilmesi için iki anahtar kavram var kar
şımızda, iki anahtar mekanizma var karşımızda. Biri katılım, diğeri de denetim. 

Katılım ve denetim topluluğu bir kamusal kader ortaklığı haline getirmeye 
yarayan önemli mekanizmalardır. Yani ortaçağ cemaat toplumundan modern top
lurnlara geçildiğinde bu toplulukları bir arada tutacak yapıştıncının ne olduğu 
konusu çok önemli bir tartışma konusuydu, şimdi halkı böyle bir özne haline getir
mek önemli bir adım, bunu daha da somutlaştıran adımlar halkın kendi kendini 
yönetmesi fikrini, kendi kaderine sahip olması fikrini iki ana mekanizmada, özetle 
söylüyorum iki ana mekanizma diye, katılım ve denetim mekanizmalannda somut
laştırmayı gerektiriyor. O zaman da bir bireyler yığını, şekilsiz bir kalabalık olmak
tan çıkar, toplum bir kamusal birlikteliğe dönüşür, bu da cumhuriyet fikrinin özünü 
oluşturur yani kamusal bir birliktelik, kamusal bir kader ortaklığı cumhuriyet fik
rinin de özünde yer alır. Şu halde cumhuriyet ve demokrasi bu açıdan baktığımızda 
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birbirini mutlak anlamda, sağlam bir şekilde bütünleyen iki kavram olarak çıkıyor 
karşımıza ve bunların işleyebilmesi için de yönetim hakkının, kaynağının halkta, 
halkın da katılımının ve denetimin sürekli olduğu bir sistemde görülmesini gerek
tiriyor. O zaman da, sadece seçimden seçime oy verip temsilcilerini belirlemekle 
sınırlı bir hakka sahip olarak kalmaz halk, sürekli bir demokrasi fikrinin asli öznesi 
olarak yaşamaya devam eder. Peki, bunu nasıl somutlaştırabiliriz; yani, hani çok 
güzel sözler görülebilir bunlar, nasıl somutlaştırılabilir, bunun da yine çok karmaşık 
olmayan yolları var gerçekten, demokrasinin işlevsel temelleri olan, işlevsel temeli 
olarak görülebilecek olan hak ve özgürlükler var. Katılım ve denetim mekaniz
malarını sürekli işletmeyi sağlayan hak ve özgürlükler işte siyasal alan bu hak ve 
özgürlüklerin genişliğine bağlı olarak ya da sınırlarına bağlı olarak genişler veya 
sınırlar. Siyasal alanı, bu hakları sınırlamak suretiyle kısıtlayan her yaklaşım 
demokratik egemenlik fikrinden tahakküm fikrine doğru yol alış anlamına gelir. O 
nedenle, siyasal hayatı belirleyen, siyasal yaşamın temelini oluşturan, siyasal alanın 
yaşamsal bileşenleri olarak kabul edilen siyasal faaliyet ve iletişim özgürlükleri, 
siyasal ifade ve bunun bütün türevleri ne kadar geniş olursa, demokratik cumhuriyet 
fikrine o kadar çok yaklaşılmış olur, bundan ne kadar çok uzaklaşılırsa artık klasik 
egemenlik dediğimiz, başta tanımladığım tahakküm fikrine gidilmiş olur. Bu bir 
çoğunluk tarafından da yapıldığında zararlıdır, kötüdür, halk yönetimi değildir, bir 
azınlık tarafından yapıldığında da öyledir. Önemli bir nokta daha var. Karl Schmit 
gerçekten N azi ideolojisini çok sağlam kuran düşünürlerden biridir, çok uzun anlat
ınayı isterdim, fiili ve normatİf egemenlik arasında bir ayrım yapar. Egemenliği 
görebileceğimiz yer fiili ve hukuksal egemenliğin birbiriyle ilişkilendiği yerdir. 
Daha açıkçası şu. 

Bazen egemenliğin halkta olduğunu yazar anayasalar veya uluslararası belgeler 
ama ona bakmak yeterli olmaz, fiili olana bakmak, olgusala da bakmak gerekir, 
Karl Schmit'e göre egemenliğin gerçek sahibi olağanüstü durumları kararlaştıran ve 
olağanüstü halde karar verme yetkisi olan kişidir. Daha da açıkçası şu, kuralı değil 
istisnayı belirleme yetkisi olan kişi gerçek egemendir der. Ne yazarsa yazsın 
anayasada, hukuk belgelerinde ne yer alırsa alsın egemenliğin kimde olduğunu 
belirlemek istiyorsak istisnaları kimin belirlediğine bakmamız gerekiyor. İstisnaları 
belirleme yetkisi ve gücü olan gerçek egemendir diyor. Şu halde, eğer bir toplumda 
bütün süslü halk egemenliği sözlerine ve geniş özgürlükler katoloğuna rağmen, is
tisnai kritik durumlarda karar verme yetkisi halkın organlarında, halkın katılım 
mekanizmalannda değil, başka yerde ise egemenlik oradadır demektir, o zaman da 
gerçekten bir cumhuriyetten, gerçek anlamda bir demokrasiden söz etmek kesin 
olarak mümkün değildir. 

Bir başka tanımı daha var, o da kural koymaktan çok, kuralı ihlal etme yetkisi. 
Eğer bir kimsede kural koyma değil, ama konmuş kurallan ihlal etme gücü varsa ve 
bu gücünü; yani kendinde böyle bir güç görüyor ve bu gücünü kabul ettiriyorsa 
kuralı koyma yetkisi kimde olursa olsun gerçek egemen o değil, kuralı ihlal etme 
iktidarına sahip olduğunu düşünen ve bunu da dayatandır diyor. Bunun da ulus
lararası sistemde örneği var, ulusal topluluklarda da bu örnekler yaşanabilir, ulus-

154 



lararası alanda Amerika Birleşik Devletlerinin bugün kural koymayı değil, kuralları 
ihlal etmeyi egemenliğinin bir ölçütü olarak görmesi bu açıdan gerçekten anlam
lıdır; yani şöyle baktığınızda, dünya düzeninde konmuş bütün kurallar kaç yüzyıl
lık, kaç on yıllık birikimlere dayanan kurallar bir anda yok sayılabiliyorsa, bu dün
yanın egemeni olduğunu manifeste etmedir, yani bunu gösterme isteğinin bir işare
tidir, bu ne kadar kırılırsa, egemenlik o kadar kırılır; yani egemenlikten kastım 
Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum, dünya sisteminde bugün sahip olmak 
istediği yer açısından söylüyorum. Klasik egemenliğe uyan tahakkümdür bu. Yani 
kural koyma yetkisi değil, kuralı ihlal etme yetkisi ne kadar çok geriletilirse bu an
lamda, tahakküm de o kadar çok kırılmış olur. 

Şimdi, daha fazla ayrıntıya girmeden bir topariama yapmak gerekirse, tahak
küm ile egemenlik arasında hassas bir çizgi var, burada demokrasi adına da, totaliter, 
otoriter açık iddialarla da yürümek mümkündür. Bu çizgiye göre, bu skalaya göre 
değerlendirme yapmak ve demokratlığı ya da cumhuriyetçiliği veya her ikisini; 
demokratik cumhuriyetçiliği bu skalada nerede yer aldığına göre ölçmek gerekir 
diyorum ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Sancar, tekrar teşekkür ediyorum. 

Üçüncü söz, Sayın Doç. Dr. Zühtü Arslan'da. 

Sayın Arslan, buyurun efendim. 
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Doç. Dr. Zühtü ARSLAN* 

Polis Akademisi 

Güvenlik Bilimleri Fakültesi 

Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi 

Egemenlik, siyaset ve hukuk teorisinin en çetrefil sorunlarından birisidir. Rous
seau gibi düşünüdere göre egemenlik mutlaktır, sınırlandırılamaz, parçalanamaz. 
Her zaman doğru ve yanılmaz olan "genel irade"yi temsil eden egemen, bireyler 
üzerinde her türlü tasarrufa sahiptir. Karl Schmit'in "olağanüstü duruma karar 
veren" egemeni de hukuku yaratan ama son tabiilde onunla kayıtlı olmayan kişi ya 
da kurumdur. Diğer yandan Benjamin Constant gibi düşünürler sınırsız egemenlik 
düşüncesini despotizmin kaynağı olarak görürler. Egemenlik konusundaki dönüşüm 
birincisinden ikincisine doğrudur. Artık sınırsız egemenlik düşüncesi gücünü büyük 
ölçüde yitirmiştir. İnsan haklarının uluslararasılaşması da ulus-devletlerin meş
ruiyet kaynağı olan "ulusal egemenlik" kavramındaki kırılmaya katkıda bulunmuş
tur. Ancak egemenlikle ilgili bütün bu gelişmelere ve kınimalara karşın, sosyal, 
siyasal ve hukuksal nitelikteki kararların alınmasında belirleyici olan ve ortaya 
çıkan uyuşmazlıklarda son sözü söyleme gücüne sahip olan kişi ve/veya kurumların 
bulunması egemenliğin doğası itibariyle son kertede mutlak olduğunu gösterebilir. 
Buradan hareketle egemenliğin hala büyük ölçüde mutlak olduğu düşüncesi olanı, 
mevcut durumu, sınırlı olması gerektiği yönündeki düşüncelerin de normatİf temen
nileri (olması gerekeni) yansıttığı söylenebilir. 

Bu bildiride modem demokrasilerde egemenliği kullanan iki kurum arasındaki 
ilişki ele alınacaktır. Buradaki temel amaç, egemenliğin bir yüzü olan yasamanın 
onun dışında bir organ tarafından denetlenmesini demokratik meşruiyet açısından 
tartışmaktır. Bu tartışmayı egemenliğin kullanımına göre ortaya çıkan iki farklı 
demokrasi anlayışı çerçevesinde yapmak tarihsel gelişimi de izlemek bakımından 
yararlı olacaktır. Bu nedenle, öncelikle "çoğunlukçu" ya da "prosedüre!" demokrasi 
ile "oydaşmacı" ya da "anayasal" demokrasi modelleri arasındaki farklılıklara ve bu 
iki model arasındaki çizgide anayasa yargısının belirleyici olduğu görüşüne 

değinilecektir. Parlamento ile anayasa yargısı arasındaki gerilimli ilişki, Anayasa 
Mahkemesi'nin kendisini yeniden yapılandırmaya yönelik önerisi ışığında tar
tışılacaktır. Evvela Anayasa Mahkemesi'nin hazırladığı ve anayasa değişikliğini 
hedefleyen bu öneriye yönelik eleştiriler değerlendirilecektir. Ardından, öneride 
yeniden yapılanmaya özellikle de üye oluşumuna dair hükümler farklı bir açıdan 
eleştirilecektir. Sonuç kısmında, anayasa yargısının yeniden yapılandırılması çalış
malarına Türkiye'de demokrasinin müzmin hastalığı olan "milli irade"ye güvensiz
lik ve siyaset korkusunun hakim olduğu tespitine yer verilecektir. 

* Özgeçmişi s. 1 80 
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1. Egemenlik ve İki Tarz-ı Demokrasi 

"Halkın, halk tarafından halk için yönetimi" şeklindeki tanım, Abraham Lin
coln'dan beri demokrasinin en özlü anlatımı olarak kabul edilir. Halk, demokratik 
yönetimin hem öznesi hem de nesnesidir. Elbette buradaki ayırtedici özellik halkın 
özne oluşudur, zira demokratik olmayan siyasal sistemlerin nesnesi de halktır. Hal
kın özne olması, onun iradesinin egemenliğin kaynağı olması anlamına gelmek
tedir. Egemenlik ise, tartışmalı konularda son sözü söyleme yetkisini de ihtiva eden 
bir kavram olarak, modem devletin karakteristik özelliklerinden biridir. Şiddet kul
lanma tekeline sahip olan devletin egemenliği, demokrasilerde halkın iradesi 
temelinde meşrulaştırılmaktadır. 

Egemenliğin kullanımı noktasındaki farklılıklar, demokrasi anlayışı ve uy
gulamasındaki farklılıkları doğurmaktadır. Ulusal egemenliğin "mutlak" olarak al
gılanması, parlamentonun gücünü sınırlayacak, bu egemenliğin nasıl kul
Ianılacağına dair prosedüre! kurallar dışında, hiçbir kuralın olmamasını gerektir
mektedir. "Parlamenter egemenlik" (parliamentary sovereignty) anlayışına dayanan 
bu demokrasi biçimi genellikle "prosedüre}" ya da "çoğunlukçu" demokrasi olarak 
adlandırılmaktadır. Prosedüre! demokrasilerde parlamento iradesini sınıriayacak ya 
da bu iradeyi geçersiz kılacak bir kural ya da kurum sözkonusu değildir. Bu demok
rasi anlayışının tipik bir şekilde uygulandığı ülke İngiltere'dir. Ancak, Avrupa Bir
liği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi supra-nasyonel kurumların kararları, 
bu çoğunlukçu demokrasi uygulamasını sınırlayıcı bir işlev görmektedir. Diğer yan
dan, egemenliğin sınırsız olmadığını, özellikle parlamenter egemenliğin yargısal 
mekanizmalarla sınırlandırılabileceğini öngören düşünce "oydaşmacı" ya da 
"çoğulcu" demokrasi anlayışını doğurmuştur. Çoğulcu demokrasi anlayışı, çoğun
luk iradesi karşısındaki güvensizlikten beslenmektedir. "Karşı-çoğunlukçuluk" il
kesinin belirleyici olduğu bu modelde, özellikle azınlıkta kalanların hak ve özgür
lüklerini çoğunluğa dayanan siyasal iktidar karşısında korumak için bağımsız dene
tim organlarına yer verilmektedir. Bu organların en önemlisi, hiç kuşkusuz, esas 
itibariyle yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen anayasa mahkemesidir. 

Türkiye'deki demokrasi pratiği biçimsel anlamda "prosedüre}" modelden "oy
daşmacı" modele doğru çevrilmiştir. 1924 Anayasasının Rousseaucu demokrasi an
layışı, genel iradeyi yansıtan parlamentonun kararlarını denetleyecek herhangi bir 
organ kabul etmiyordu. Anayasanın bu demokrasi tercihi, güçler birliği ve dayanış
macılığın hakim olduğu dönemin siyasal havasına son derece uygundu. 1 Parti-dev
let özdeşliğinin yaşandığı tek parti döneminde siyasal muhalefet olmadığı için 
çoğunlukçu uygulamalar çok fazla sorun yaratmadı. Ancak, çok partili siyasal haya
ta geçildikten sonra çoğunlukçu demokrasi uygulamalarının cari siyasal rejim 
açısından problemler yaratabileceği düşünüldü. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesin
den sonra hazırlanan yeni anayasanın en büyük yeniliği, TBMM üzerinde denetim 
yetkisine sahip bir anayasa mahkemesinin kurulması oldu. 

'Bu konuda bkz. Z.Arslan, "Rousseau'nun Hayaletleri: Yeni Devlet Eski Söylem", Doğu Batı, Sayı 21, (2002-03), 
ss. 11-29. 
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1961 Anayasasıyla yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyecek, siyasal par
tileri kapatabilecek ve Yüce Divan sıfatıyla üst düzey devlet görevlilerini yar
gılayabilecek bir organın kurulmasında iç ve dış dinamikler etkili olmuştur. Ikinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra anayasa yargısı Avrupa'da totaliter rejimierin yeniden 
hordamasını engellemenin bir yolu olarak görülmüştü. Almanya ve ıtalya bu 
dönemde anayasa mahkemelerini kurmuştular. Türkiye de benzer şekilde 1950-
1960 dönemine bir tepki olarak, Demokrat Partivari bir siyasal partinin iktidar ol
ması durumunda onu sınıriayacak bir güç olarak Anayasa Mahkemesi'ni kurmuştur. 
Böylece, bazılarına gore, siyasal iktidarın etkili bir şekilde sınırlandırılabileceği 
"anayasa} demokrasi" modeline geçilmişti. Ancak yaşanan geçişi bu şekilde betim
lemek aldatıcı olabilir, çünkü 1924 Anayasası zayıf ya da esnek de olsa bir anayasal 
devlet öngörmekteydi. Anayasanın 103. maddesi kanuniann anayasaya aykırı ola
mayacağını açıkça belirtiyordu. Ne var ki mahkemeler bu uygunluğu denetleme 
yetkisini kendilerinde görememiştiler. Bu nedenle söz konusu geçişi, milli iradeye 
dayalı siyasal iktidarı katı bir şekilde sınırlama konusunda çok istekli olmayan bir 
"esnek anayasal devlet" modelinden, iktidan her yönden sınırlayan "katı anayasal 
devlet" modeline geçiş olarak değerlendirmek daha isabetli olabilir. 

"Katı anayasal devlet" modelini benimseyen ülkelerde bu modelin belirleyici 
kurumu, yasama organının kararları üzerinde denetim yetkisine sahip olan anayasa 
mahkemeleridir. "Esnek anayasal devlet"de ise anayasallık denetimi yapacak ayrı 
bir organ yoktur; anayasanın nihai garantörü parlamentodur. Bunun mantığı da 
açıktır: "Yasaların anayasaya uygunluğu gibi hayati nitelikteki kararlar, atanmış 
kişilerden oluşan ve genellikle temsil niteliği olmayan bir yargısal organ tarafından 
değil, halkın seçilmiş temsilcileri tarafından alınmalıdır. "2 Demokrasi teorisi açısın
dan "katı anayasal devlet" modeli ciddi sorunlar doğurabilmektedir. Halk iradesine 
dayanan ve halka karşı sorumlu olan bir organın çıkardığı kanunların, siyasal hesap
verebilirlik özelliğinden yoksun ve atanmış kişilerden oluşan bir kurum tarafından 
denetlenip iptal edilebilmesi bu kurumun demokratik meşruiyetini tartışmalı hale 
getirmektedir. Dolayısıyla güçlü bir yargısal denetime (judicial review) yaslanan "katı 
anayasal devlet" anlayışının demokrasiyi zora sakabileceği ileri surülmektedir. 3 

2. Yeniden Şekillenen Anayasa Yargısı ve Parlamento: Eleştirilere 

Eleştiriler 

Türkiye'de de Anayasa yargısı ile yasama organı arasındaki kaçınılmaz gerilim 
ve çatışma başlangıçtan beri farklı konularda farklı şekillerde karşımıza çıkmak-

2 A Lıjphart, Patterns of Democracy Government Forms and Performance ın Thırty-Sıx Countrıes, (New Haven 
Yale Unıversıty Press, 1999), s 224 

ı "Katı anayasal devlet"ın demokratik ılkelerle ba~daştınlmasının zor oldu~u şeklındekı goruş ıçın bkz J-E Lane, 
Constıtutıons and Po/ıtıcal Theory, (Manchester. Manchester Unıversıty Press, 1996), ss 261-263 Lane'e gore 
ABD sıyasal modelının "çogunlukçu demokrası" değıl, "anayasal demokrası" oldu~u göruşll do~ru değıldır Lane, 
yasalann anayasallığını kontrol edecek "gllçHı yargı!.al denetım" yenne ıdarenın eylem ve ışlemlerının denetımını 
öngoren "zayıf yargısal denetım"ı benımseyen ıngıltere gıbı ulkelenn ancak "anayasal demokrası" olarak adlan
dınlabıleceğını savunmaktadır Bkz ıbıd, s 158 
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tadır. Bu gerilim noktalarından biri, Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonun belir
lenmesinde parlamentonun oynadığı roldür. Anayasa yargısını yeniden yapılandır
mak amacıyla, Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanan anayasa değişikliği 

önerisinde iki temel yenilik bulunmaktadır. Öneri (a) Mahkemenin üye sayısını on
birden on yediye çıkarmakta ve iki daire şeklinde toplanmasını öngörmekte, (b) 
anayasa şikayetine yer vermektedir. Öneri, 17 kişilik yeni mahkemenin üyelerini 
belirlemede, son derece sınırlı da olsa, yasama organına da söz hakkı vermektedir. 
Eğer bu yönde bir anayasa değişikliği gerçekleşirse, TBMM Anayasa Mah
kemesi'ne dört üye seçecek. Meclis, bu üyelerden ikisini en az üç yıl üyelik yapmış 
Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından doğrudan seçecektir. Diğer iki üyeyi ise Yük
sek Öğretim Kurumu'nun teklif edeceği üç profesör ve Barolar Birliği'nin önereceği 
üç avukat arasından seçecektir.4 

Önerinin en fazla eleştiri alan kısmı Meclis'e üye atamada söz hakkı veren 
değişikliktir. Gerek bazı siyasiler gerekse Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı 
organlarının bazı mensuplan Anayasa Mahkemesi'ne TBMM tarafından üye seçile
cek olmasını şiddetle eleştirmektedirler. Bu eleştirilerin iki temel üzerine dayan
dınldığı görülmektedir. Birincisi, yasama organının Anayasa Mahkemesi'ne üye 
seçmesi "güçler aynlığı" ilkesine aykırıdır. İkincisi, bu durum kaçınılmaz olarak 
anayasa yargısının siyasallaşmasını doğuracaktır. Bu iki iddia da hem kavramsal 
hem de ampirik açıdan dayanaksızdır. 

Güçler Ayrılığı, Anayasa Yargısı ve Yasama 

Güçler ayrılığı, siyasal iktidarın tek merkezde toplanmasını önleyerek bireylerin 
hak ve özgürlüklerini güvenceye almayı amaçlayan bir anayasal doktrindir. Bu dek
trinin bugünkü anlamda formüle edilmesi Montesquieu'ya dayanır. Kanunların 
Ruhu adlı kitabında Montesquieu, yasama, yürütme ve yargı erklerinin farklı eller
de toplanması gerektiğini, aksi takdirde özgürlüğün korunamayacağını belirtir. 
Montesquieu, özellikle yargılama ile yasama yetkisinin birbirinden ayrılması ve 
yargıçların yasakoyucu haline gelmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. 5 Montes
quieu yargılamanın bireylerin yaşamlarını ve özgürlüklerini yakından ilgilendiren 
bir güç olmasından dolayı, sürekli toplanan bir organa değil, halk arasından seçilen 
kişilerin oluşturduğu ve yılın belli bir döneminde toplanan ve durumun gerektirdiği 
süre kadar çalışan bir heyete bırakılmasının daha doğru olacağını söyler. Yargılama 

4 Anayasa'nın 146 maddesınde değışıklık ongoren onennın TBMM ıle ılgılı kısmı şu şekıldedır. "Bır uye genel 
kamu hukuku, anayasa, ıdare ve ceza hukuku alanlannda profesor olarak gorev yapmış olanlardan Yuksek Oğretım 
Kurumu Genel Kurulu'nun teklıf edeceği uç aday arasından; bır uye en az 15 yıl fiılen avukatlık yapmış olanlar
dan Barolar Bırlığınce ônenlecek uç aday arasından, ıki üye de en az uç yıl uyelık yapmış Sayıştay başkan ve 
uyelen arasından olmak uzere dort uye, Turkıye Bliylik Mıllet Medısı Genel Kurulu'nca uye tam sayısının salt 
çoğunluğu ve gızlı oyla seçılır Salt çoğunlukla sonuç alınamadığı takdırde liye tam sayısının beşte ıkısınden az ol
mamak lizere altıncı turdan sonra en çok oy alan seçılmış sayılır" 

s C S Montesquıeu, (1748), The Spınt of the Laws, (translated and edıted by AM Cohler vd), (Cambndge. 
Cambndge Unıversıty Press, 1989), s 157 
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gücü toplumda görünur olmamalıdır. Görüntır olduğunda da, Montesquieu'ya göre, 
sabit ve sürekli olmayan bu yargılama heyetlerinin verdiği kararlar, kanun metin
lerini tekrar etmenin ötesine geçmeme noktasında sabit olmalıdır. Yargısal aktiviz
mi açıkça reddeden Montesquieu açısından "yargıçlar, kanunun kelimelerini telaf
fuz eden ağız"lardır.6 Yargıçlan yargılama konusunda bile yetkili kılmakta tered
dütlü olan Montesquıeu'nun onlara yasamanın çıkardığı kanunlan denedeyip iptal 
etme yetkisi vermeyeceğini ve bunu güçler ayrılığı ilkesinin bir ihlali olarak göre
ceğini soylemek anakronik bir iddia olmasa gerektir. 

Montesquieu'nun formüle ettiği güçler ayrılığı ilkesi, bir çok ülkede farklı şekil
lerde uygulanmakta ve "kontrol ve denge" (checks and balances) denen mekaniz
ınayla birlikte yorumlanmaktadır. Bu doktrin başkanlık sistemlerinde katı, par
lamenter sistemlerde ise esnek bir şekilde uygulanmaktadır. Hatta denebilir ki, güç
ler ayrılığı ilkesi özellikle parlamenter sistemlerde tam olarak gerçekleştirilememiş
tir, zira modern anayasal devletin ortaya çıkışından bu yana yasa yapma gücü ile 
yasaları uygulama gücü aynı mecliste toplanmıştır.7 Diğer yandan guçler ayrılığı il
kesinin bütün eksikliklerine rağmen en başarılı uygulandığı ülkelerin başında 
Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. ABD'de 1803 yılındaki Marbury v. 
Madison kararından beri Federal Yüksek Mahkeme ile yasama organı olan Kongre 
arasındaki ilişkiler de gerilimli bir seyir izlemiştir. Madison kararıyla ABD Yüksek 
Mahkemesi, Anayasada açıkça kendisine tanınmayan yasaların anayasallığını 

denetleme yetkisine sahip olduğunu ilan etmiştir.8 

Anayasa mahkemelerine parlamento tarafından üye seçilmesi uygulamasının 
güçler ayrıhğı ilkesine aykırı olduğu iddiasının ampirik olarak da doğru olmadığını 
görmek için ABD ve Avrupa örneklerine bakmak gerekir. ABD'de anayasallık 
denetimi de yapan Federal Yüksek Mahkeme'nin butün üyelerini ABD Başkanı 
atamakta, Senato da onaylamaktadır. Burada Senato'nun onaylama yetkisi genellik
le küçümsenmektedir. Oysa Senato'nun bu yetkisi bir formalite değildir. Başkan, 
Yüksek Mahkeme'ye atayacağı adayiann Senato tarafından kabul görüp gör
meyeceğini dikkate almak durumundadır. Buna rağmen Başkan'ın gösterdiği aday
ların önemli bir kısmı Senato tarafından kabul edilmemiştir. Başlangıçtan beri gös
terilen adayların yaklaşık dörtte birini Senato reddetmiştir.9 

6 ıbıd, s 158 ve 163 Montesquıeu, aynı cumle ıçınde yargıçlan "kanunlann gllcUnu ve katılığını yumuşatma yet
kısıne sahıp olmayan cansız varlıklar" olarak nıtelemektedır 
7 F Hayek, "The Constıtutıon of a Lıberal State", F Hayek, New Studıe:. m Phılosophy, Polıtıcs, Economıcs, and the 
Hıstory of ldeas, (London Routledge & Kegan Paul, 1978), s 1 Ol 
8 Bkz Z Arslan, "ABD Yilksek Mahkemesı ve ifade Ozgurlllğll", Z Arslan (Der), ABD Yuksek Mahkemesı Karar
larında Ifade Ozgurluğu, (Ankara:LDT ve Avrupa Komısyonu, 2003), ss 18-21 
9 Bu konuda bkz R Hodder-Wıllıams, Judges and Polıtıcs ın the Contemporary Age, (London Bowerdean Publıshıng, 
1996), s 87 C Guarnerı & P Pederzolı, The Power of Judges A Comparatıve Study of Courts and Democracy, 
(Oxford Oxford Unıversıty Press, 2002), s 28 
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Parlamentolar, Kelsen modeli olarak bilinen (tek bir anayasa mahkemesinin 
anayasallık denetimiyle yetkili kılındığı) uygulamanın hakim olduğu kıta Avrupası 
ülkelerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır. Avrupa'nın ilk anayasa mahkemesi 
olarak 1920'de kurulan Avusturya Anayasa Mahkemesi'nin 14 asıl 6 yedek üyesi 
Federal Hükümet ve Parlamentonun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanmak
tadır. Federal Hükümet, Mahkeme Başkanı, Başkan Vekili, altı asıl ve üç yedek 
üyeyi önerir. Diğer altı asıl ve üç yedek üye de Parlamento tarafından önerilir 
(Anayasa, m.l47). Alman Anayasa Mahkemesi'nin ı6 üyesinin tamamı da Par
lamento tarafından atanmaktadır (Anayasa, m.94). Fransa'da ise ön anayasallık 
(apriori) denetimi yapan Anayasa Konseyi'nin toplam 9 üyesinin üçü Cumhurbaş
kanı, üçü Millet Meclis Başkanı, diğer üçü de Senato Başkanı tarafından atanmak
tadır (Anayasa, m.56). İtalya'da Anayasa Mahkemesinin ı5 üyesinden beşini Cum
hurbaşkanı, beşini parlamento, diğer beşini de yargı organları seçmektedir 
(Anayasa, m.l35). İspanya'da Mahkeme'nin 12 üyesini de Kral atamaktadır. Ancak, 
bu üyelerden sekizini parlamento, ikisini Hükümet, kalan ikisini de Genel Yargı 
Konseyi önermektedir (Anayasa, m. ı 59). Portekiz Anayasa Mahkemesi 'nin ı 3 
üyesinden onunu parlamento seçmektedir (Anayasa, m.224). 10 Macaristan Anayasa 
Mahkemesi'nin ll üyesinin tamamı Parlamentoda temsil edilen partilerin birer tem
silcilerinden oluşan Aday Komitesi'nin önerisi üzerine parlamento tarafından seçil
mektedir (Anayasa, m.32A). Aynı şekilde Polonya Anayasa Mahkemesi'nin 15 
üyesinin tamamı parlamento tarafından seçilmektedir (Anayasa, m. ı 94 ). 

Görüldüğü gibi anayasa yargısını benimsemiş ülkelerin tamamında, kanunların 
anayasaya uygunluğunu denetleyecek organlarda görev yapacak kişilerin ya 
tamamı ya da çoğunluğu siyasal irade tarafından belirlenmektedir. Bunun sebebi 
basittir. Anayasallık denetimi yapan bir organın demokratik meşruiyete ihtiyacı var
dır. Başka bir ifadeyle "anayasa mahkemesi yargıçlannın demokratik meşrulukları 
"bütün devlet yetkilerinin kaynağı halktır" ilkesinden çıkmaktadır". 11 Bu demok
ratik meşruiyet de anayasa yargıçlarının ulusal iradeyi temsil eden organlar tarafın
dan seçilmesiyle sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Sonuç olarak, yasama organının anayasa mahkemesine üye seçmesi, ne teorik 
ne de ampirik olarak güçler ayrılığı ilkesine aykırı değildir. Bu durum, anayasa 
mahkemesinin demokratik meşruiyeti açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ter
sine, anayasa mahkemesinin yaptığı anayasallık denetimi yasama organının 

egemenlik alanına bir müdahale kabul edilebilir ve bu yönüyle güçler ayrılığına ay
kın olduğu iddia edilebilir. 

10 Bu mahkemeterin kuruluş ve işlevlerini karşılaştırmalı olarak ele alan bir çalışma için bkz .. Guameri & Pederzoli, 
The Power of Judges, ss.134-149. 

'' K.Doehnng, Genel Devlet Kuramı (Genel Kamu Hukuku): Sistematik Bir Yaklaşım, (Çev. A.Mumcu), (İstan
bul:İnkılap Kitabevi, 2002), s.237. 
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Yargının Siyasallaşması ve Siyasetin Yargısaliaşması 

Meclis'in anayasa mahkemesine üye seçmesinin genelde yargıyı özelde de anayasa 
yargısını siyasallaştıracağı iddiası da doğru değildir. Zira yargı ve özellikle anayasa 
yargısı zaten siyasaldır. Modem dünyanın en yaygın mitaslanndan birisi hukukun 
otonam olduğu, yargının siyasal olmadığı yönündeki kanaattir. En basit anlamıyla 
yasalar, siyasi bir organ olan parlamentonun ürünüdürler. Parlamentonun çıkardığı 
kanunların otonam ve bağımsız bir organ olan yargı tarafından siyasetten uzak bir 
şekilde uygulandığı görüşü, realiteden ziyade normarif bir temenniyi yansıtmaktadır. 
Oysa özellikle realist hukukçulara göre hukuk ile siyaseti birbirinden ayırmak imkan
sızdır. Ve "hukuk, siyasetin farklı araçlarla devamı"ndan başka bir şey değildir. 12 

Anayasa hukuku, siyasal iktidarın kaynağını ve kullanımını düzenlediği için 
doğası gereği siyasaldır. Anayasa yargısı da aynı şekilde anayasa hükümlerini 
yorumlama ve yasaların uygunluğunu denetleme görevi yaptığından siyasal nitelikli 
bir iştir. Bir an için kanunların uygulanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları 
çözümlerneye çalışan malıkernelerin siyasetten uzak oldukları ya da olması gerektiği 
kabul edilse bile, anayasa mahkemesinin yaptığı iş gereği siyasallıktan uzaklaşması 
mümkün değildir. Başka bir deyişle, "anayasa yargısı, devletin prosedüre} anlamda 
işleyişini düzenleyen ve eylem alanını belirleyen anayasanın muhtevası ve yorumu 
hakkında karar vermek zorunda olduğu için kaçınılmaz olarak siyasal alanın 

çekimine girecektir. "13 Ayrıca, yasaların anayasaya uygunluk denetimi, özellikle 
soyut norm denetimi, esasen yasamaya ait bir işlevdir. Anayasa yargısı, yasamaya ait 
olan bu işievin atanmış kişilerden oluşan bir organa devredilmesiyle ortaya çıkmak
tadır. Dolayısıyla yasama sürecinin bir parçası sayılabilecek anayasallık denetiminin 
parlamento dışında bir organ tarafından yapılmasının meşrulaştınlması gerekmek
tedir. 14 Bir anlamda negatif yasa koyucu olarak hareket eden, siyasal partileri kapat
ma yetkisine sahip olan, Başbakan ve bakanları yargılama yetkisini tekelinde bulun
duran bir organ ister istemez siyasal nitelikte olacaktır. Anayasa yargısının işlevi 
kadar, bu işlevi yerine getiren kişilerin atanma biçimleri de siyasal niteliktedir. 
Yukarıda belirtildiği gibi, gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da bu malıkernelerin üye 
oluşumunu büyük ölçüde siyasi irade belirlemektedir. Kaldı ki, yargı organlarınca ya 
da doğrudan milli iradeye dayanmayan kurumlar tarafından yapılan atamaların da 
siyasi mülahazalar taşımadığını ileri sürmek zordur. 

12 M.Loughlin, Sword and Scales: An Examination of the Relationship Between Law and Politics, (Oxford:Hart 
Publishing, 2000), s.l2. 
1 ~ E-W. Böckenförde, "The Concept of the Political: A Key to U nderstanding Cari Schmitt's Constitutional Theory", 
D.Dyzenhaus (ed.), Law and Politics: Cari Schmitt's Critique of Liberalism, (Durham: Duke University Press, 
1998), içinde s.45. 
14 Bu konuda bkz. J.Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, (translated by W.Rehg), (Cambridge: Polity Press, 1 996), s.242. 
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Daha da önemlisi, diğer birçok ülkede anayasa yargısının siyasal niteliği bizde 
olduğu kadar gizlenmeye, üzeri örtülmeye çalışılan bir durum teşkil etmemektedir. 
Mesela ABD Başkanları, açıkça kendi siyasi görüşlerine ve partilerine yakın olan
ları Yüksek Mahkeme'ye atamaktadırlar. Yüksek Mahkeme'nin tartışmalı siyasal 
davalarda ne yönde karar vereceği mahkemenin siyasal kompozisyonuna bakılarak 
tahmin edilmektedir. Federal Yüksek Mahkeme'nin siyasallığını anlatan en ilginç 
olaylardan biri meşhur Brown kararının arifesinde yaşanmıştır. Yüksek Mah
keme'nin ırk aynıncılığını reddettiği 1954 tarihli Brown kararından hemen önce 
Mahkemenin ırkçı düşüncelere eğilimli olduğu bilinen bir yargıcı ölür. Bunun üzerine 
ırk aynıncılığına muhalif olan Yargıç Frankfurter aynen şöyle der: "Hayatım boyun
ca ilk kez Tanrı'nın varlığına dair bir işaret gördüm". 15 

Anayasa yargısının siyasallığından ziyade, aktivist bir mahkemenin yol açtığı 
siyasetin yargısaliaşması sorunu üzerinde durmak gerekir. Yargı organları artık 

siyasal mekanizmanın bir parçası olarak "yasa yapma" sürecine önemli ölçüde 
müdahalede bulunmaktadırlar. Özellikle merkezi anayasa mahkemeleri yoluyla 
"güçlü anayasallık denetimi"ni benimseyen ülkelerde kaçınılmaz olarak bu mah
kemeler ile parlamentolar arasında yasa koyuculuk yetkisi konusunda bir çatışma 
ortaya çıkmaktadır. Bu da siyasi demokrasiyi kısıtlayacak şekilde siyasetin yargısal
Iaşmasını beraberinde getirmektedir. 16 Siyasetin yargısaliaşması uygulamada 
"kolayca değiştirilmesi mümkün olmayan kişilere daha fazla yetki verilmesi"nden 
beslenmektedir. Normalde bireysel hak ve özgürlükleri çoğunluğun iradesi ve key
fi yönetimi karşısında koruma misyonunu taşıyan yargı, sınırları iyi belirlenınediği 
takdirde, demokratik sorumluluğu olmayan siyasal bir güce dönüşebilir. Bu gücü 
dengelemenin yollarından biri, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmayacak şekilde, 
anayasa yargısının oluşumunda yürütme ve yasama organını yetkili kılmaktır. Bu 
yöndeki reform çabalannın yargı bağımsızlığı ilkesi ile sınırsız yargı gücü arasın
daki hassas dengeyi gözetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde "demokrasiler ne yar
gıçlar hükümetini engelleyebilir ne de temel hakları koruyabilir ler". 17 

3. Anayasa Mahkemesi'nin Önerisi ve Siyaset Korkusu 

Anayasa yargısının doğuşunun arkasında siyasete duyulan güvensizliğin olduğu 
söylenebilir. Bu güvensizliğin beslediği ve kendisinden beslendiği yaklaşımın adı 
paternalizmdir. Buna göre bireyleri siyasal organların "şerr"inden korumak için ras
yonel karar veren, siyasetten uzak organiara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu patemalizm 
"iktidar mücadelelerine ve duygusallıkla malül çoğunluk görüşlerine dayanan 
yasama organlarının irrasyonelliklerine yönelik güvensizlikten beslenmektedir". 18 

15 Aktaran: D.Pannick, Judges, (Oxford:Oxford University Press, ı987), s.26. 

'
6 Lane, Constitutions and Po/itical The01y, s.158. 

17 Bkz. Guameri & Pederzoli, The Power of Judges, s. 13, 185-196. 

ıR Habermas, Between Facts and Norms, s.266. 
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Türkiye'de siyasal ve hukuksal bütün turleriyle paternalizmin aşırı uçlara ulaş
tığını ve patolojik bir hal aldığını söylemek yanlış olmaz. Anayasa yargısının ortaya 
çıkışından bu yana hemen her zaman yasama organının Anayasa Mahkemesine üye 
seçmesi karşısında negatif bir tavır geliştirilmiştir. ı 961 Anayasasında ı 5 üyeden 
oluşan Anayasa Mahkemesine, üç iıyenin Millet Meclisi, iki üyenin de Cumhuriyet 
Senatosu tarafından seçilmesi öngörülmekteydi. 19 Anayasayı hazırlamak üzere top
lanan Temsilciler Meclisi'nde Meclis'in Anayasa Mahkemesi'ne üye göndermesine 
karşı çıkanlar bunu "ülkenin gerçekleri" temelinde haklılaştırmaya çalışmaktay
dılar. Mesela bir üye (Saadettin Tokbey) şöyle diyordu: 

"(Anayasa Mahkemesine) Millet Meclisinden 3, Cumhuriyet Meclisinden iki 
üye seçilmemelidir ... Teşrii organdan mutlaka bunu almak lazımdır. Bu husus baş
ka memleketler için belki duşünülebilir. Türkiye'nin realitesi şudur ki, teşrii organın 
yapmış olduğu tasarruflardan bu millet çok eziyet çekmiştir. Bundan dolayıdır ki, 
bu müessese ihdas edilmiş bulunmaktadır. "20 

Anayasa Komisyonu üyelerinden Nurettin Ardıçoğlu, bu itiraza şöyle cevap 
vermişti: 

"Bir defa bu mahkemeye teşrii organ eliyle en az liye seçen Anayasa bizimki 
olmaktadır ... Bu sebeple artık hiç meclisiere seçtirmeyelim demek fazla vehme kaç
mak olur"21 

Mahkeme'ye yasama organı eliyle en az üye seçilmesinin nedeni olarak da "ül
kenin gerçekleri" gösterilmekteydi. Nitekim Anayasa Komisyonu sözcüsü Muam
mer Aksoy aynı üyeye şu cevabı vermekteydi: 

19 1961 Anayasası'nın 145 maddesının ılk şeklıne gore "Anayasa Mahkemesı, onbeş asıl ve beş yedek uyeden kuru
ludur Asıl liyelerden dordu Yargıtay, uçu Danıştay genel kurullarınca kendı başkan ve uyelerıyle Başsavcı ve Baş
kanun sozcusu arasından uye tamsayılarının salt ço~unluğu ıle ve gızlı oyla seçılır Bır uye, Sayıştay genel kurulun
ca kendı başkan ve üyelerı arasından aynı usulle seçılır Mıllet Medısı uç, Cumhurıyet Senatosu ıkı liye seçer 
Cumhurbaşkanınca da ıkı uye seçılır Cumhurbaşkanı, bu uyelerden bınnı, Askerı Yargıtay genel kurulunun uye 
tamsayısının salt ço~unlu~uyla ve gızlı oyla gostereceğı uç aday arasından seçer Anayasa Mahkemesı, kendı 
liyelerı arasından, gızlı oyla ve liçte ıkı çoğunlukla, dort yıl ıçın, bır Başkan ve Bır Başkanvekılı seçer, yenıden 
seçılmek caızdır Yasama Meclıslerı, bu seçımlerı, Turkıye Buyuk Mıllet Medısı uyelerı dışından, uye tam
sayılarının uçte ıkı çoğunluğu ıle ve gızh oyla yaparlar İlk ıkı ayiarnada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunluk
la yetınılır Yasama meclıslerınce seçılecek uyelerden bırer kışının, Unıversıtelerın hukuk, ıktısat ve sıyasal bılırn
ler öğretım uyelerının bırlıkte toplanarak, açık uyelıklerın uç katı tutarında ve gızlı oyla gostereceklerı adaylar 
arasından olması gereklıdır" Anayasanın 145 maddesınde 1971 yılında yapılan değışıklıkle Yasama Meclıslerı'nın 
salt çoğunlukla u ye seçeceklerı ve bu seçımierde adaylı~a başvurma ve seçım esaslarının da kanunla duzenleneceğı 
belırtılmıştır 

'° K Özturk, Izah/ı, Gerekçelı. Anabelgelı ve Maddelere Gore Tasnıflı Butun Tutanakları ıle Turkıye Cumhurıyetı 
Anayasası, Cılt III, (Ankara İş Bankası Kultur Yayınları, I 966}, s 3709 O donemde Sıyasal Bılgıler Fakultesı'nın 
hazırladığı 'Anayasa Tasarısı"nda da benzer şekılde "Anayasa Mahkemesı uyelerının seçımınde sıyası organiara 
yetkı tanıyan ve ılerı demokratık memleketlerde uygulanan, fakat bızde mahzurlu olabıleceğını sandığımız bır 
usule yer vermedık" denmekteydı Sıyasal Bılgıler Fakultesı /dan 1/ımler Enstıtusu'nun Gerekçe/ı Anayasa 
Tasarısı ve Seçım Sıstemı Hakkındakı Goruşu, (Ankara AU SBF Yayınları, 1960), s 86 
21 Özturk, Turkıye Cumhurıyetı Anayasası, s 3713 
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"Mevcut modern anayasaların hiçbirisinde yargı organları tarafından seçilen 
üyelere, huzurunuza getirilmi§ olan tasarıdaki kadar geni§ yer verilmemiştir. Niçin 
bunu yaptık? Memleketin özelliğini dtiştindük te onun için! "22 

"Memleketin özelliği", 1961 Anayasasının ulusal iradeye yönelik iflah olmaz 
güvensizliğine rağmen, yasama organını Anayasa Mahkemesi'ne liye seçme 
konusunda tamamen dışlamaya engeldi. Ancak, 12 Eylul 1980 askeri müdahalesin
den sonra "ülkenin gerçekleri" değişti. 1982 Anayasası, siyaseti neredeyse siyasi 
partiler için bile yasaklayacak kadar yoğun ve sistematik bir depolitizasyon poli
tikasının ürünü olarak §ekillendİ.21 Bu depolitizasyondan Anayasa Mahkemesi de 
nasibini aldı ve yasama organının mahkemeye üye seçmesi yolu yeni anayasada 
kabul edilmedi. Danı§ma Meclisi Anayasa Komisyonunda bu kez ters yönde ele§
tiriler yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bir veya iki üyenin Meclis tarafından seçil
mesini önerenler oldu. Mesela Peyyaz GblctikH.ı önerisini şöyle ifade etmi§ti: 

" ... malumunuz demokrasilerde biıtün iktidar halktan neşet eder. Iktidarın tem
silcisi Türkiye Büyuk Millet Meclisidir ve bilhassa Anayasa Mahkemesi Yasama 
Meclisi'nin tasarruflarını denetlemektedir. Bu sebeple 1 veyahut 2 kişinin Meclisçe 
seçilmesinde yarar görurüz. "24 

Bu öneri Anayasa Komisyonu'nda deği§ik gerekçelerle kabul görmemiştir. 

Kimine göre "seçimlerden önce Yüksek Mahkeme üyelerinin Yasama Meclisine 
yönelmeleri, politik girişimiere tevessül etmeleri gibi durumlara şahit olunmak
tadır".25 Kimine göre de "siyasetin biıttin koyuluğuyla hüktim sürdüğü yasama or
ganına üye seçtirmek tarafsız ve adaletli olmakla oynamak gibi bir şeydir. "26 

Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı da görüşünü §U şekilde açıklayarak 
tartışmaya son noktayı koymuştu: "1-2 üyenin dahi Tiırkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçilmesinin Türkiye'yi nerelere getirebileceği ni gördünüz. "27 

22 ıbıd, s 3717 
23 Orgeneral Kenan Evren, yenı anayasayı tanıtma gezılerınde sıyasetı sıyası partıler dışında butun kurumlara 
yasaklarlığını şu sozlerle ıfade etmıştı "Sıyaset yapmak, sıyası partılerıo ehlıyetı dahılınde ve onlara aıttır Sıyası 
partı mahıyet ve huvıyetınde olmaksızın ve sıyası partılerıo tabı bulunduğu duzenlemeler ıçınde ve bır sıyası partı 
statuslinde olmaksızın hıçbır kurum sıyaset yapamaz Nıtekım sıyası partıler de sendıkacılık, dernekçılık 

yapamayacaktır, meslek teşekkuhl veya vakıflara ayrılan ışiere gırışemeyeceklerdır Herkes kendı çerçevesı ıçınde 
ışleyecektır Boylece her teşekkul kendısının ne olduğunu bılmış olacaktır " Turlaye Cumhurıyetı Devlet Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren'ın Yenı Anayasayı Devlet Adına Resmen Tanıtma Programı Gereğınce Yaptıkları Konuş
malar (24 Ekım- 5 Kasım 1982), (Ankara TBMM Basımevı, 1982), s 41 

"'Danışma Medısı Anayasa Komısyonu Goruşme Tutanağı, Cılt 15, (15 7 1982), s 376 
25 ıbıd , s 380 (A Mumın Kavalalı) Komısyonun bır dığer uyesı de benzer gerekçeyle onerıye karşı çıkıyordu 
"Yuzde yuz bu kışıler polıtıze olmuş kışıler oluyor Partıler bır yarış ıçıne gınyorlar ve Anayasa Mahkemesı gerek
sız yaralar alıyor" ıbıd , s 382 
26 Anayasa Komısyonu Goruşme Tutanağı, s 386 

rı Anayasa Komısyonu Goruşme Tutanağı, s 396 Anayasa Komısyonu Başkanı, Meclıs'ın Anayasa Mahkemesı'ne 
uye seçmesıne ızın veren 1961 Anayasasını da şıddetle eleştırmıştı Aldıkaçtı Komısyonda bu konudakı gonlşlerını 
şoyle ıfade etmıştı "Şımdı bızde bu muessese (Meclısın Anayasa Mahkemesıne uye seçmesı) alınırken o 1961 
yılının gragerızmı ıçınde, yanı anarşısı ıçerısınde halkı her şeyın Uzennde tutacağız, demokrasıyı kuracağız havası 
ıçerısınde bu karma sıstem meydana getırılmıştır Burada Senatodan 2 kışı, yok Cumhurıyet Senatosundan 3 
kışı Mesele arkadaşlar, yanı Yargıtaydan uye seçılmesı, Meclısten liye seçılmesı değıldır Mesele memleketın en 
ıyı hukukçulanndan 9'unu, 1 O'unu, ll'ını Anayasa Mahkemesı'ne seçmektır Sorun budur Çozum yolu budur, hede
fi bu olmalıdır Yoksa bız bır denge sağlıyoruz, bır polıtıka yapıyoruz değıldır 1961 Anayasasının getırdığı sıs
temın temelındekı bozukluk, sakatlık ve mantıksızlık budur " (ıbıd, s 397) 
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Anayasa Mahkemesi'nin mevcut önerisini bu tarihsel arkaplanı dikkate alarak 
değerlendirmek gerekecektir. Önerinin gerekçesine göre "üye seçimi, yargı bağım
sızlığı ilkesi esas alınmak ve ulusal iradenin de katkısı sağlanmak üzere yüksek yar
gı organları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı arasında paylaştırıl
mıştır." Bu paylaştırmada "aslan payı" ll üyeyle yüksek yargıya aittir. Meclis 4, 
Cumhurbaşkanı da 2 üye seçecektir. Bu teklif, ulusal iradeye güvensizliğe dayan
dığı halde Meclise anayasa mahkemesi üyelerinin üçte birini seçme yetkisi veren 
ı 96 ı Anayasasının bile gerisindedir. 

Halbuki, anayasallık denetimi yapan bir organın demokratik meşruiyetinin sağ
lanması bu organın üyelerinin çoğunluğunun ulusal iradeyi temsil eden parlamento 
tarafından seçilmesine bağlıdır. Aslında bir adım daha atılarak, anayasa mahkemesi 
üyelerinin belli niteliklere sahip kişiler arasından belli aralıklarla doğrudan halk 
tarafından seçilmesi de akla gelebilir. 2~ Böyle bir yöntemin başka ülkelerde ol
madığı ileri sürülerek bu görüşe karşı çıkanlar olabilir. Buna verilecek cevap açık
tır: üyelerinin büyük bir çoğunluğunu yargı organlarının seçtiği anayasa mah
kemelerinin de diğer ülkelerde pek örneği yoktur. Üyelerinin doğrudan ya da dalay
lı olarak ulusal iradeye dayalı bir yöntemle seçildiği bir Anayasa Mahkemesinin, 
öneri gerekçesinde üye kaynaklarını haklılaştırmak için kullanılan ifadeyle, "ül
kemizin gereksinimlerini en iyi bir biçimde yansıttığı" ileride görülecektir. 

Sonuç yerine: siyaset korkusunu yenmek ... 

Türkiye'de çoğulcu demokrasinin önündeki yapısal engellerden birisi ''tilke ger
çekleri" olarak formüle edilen retoriktir. Ülkenin kendine has şartlarını ileri sürerek, 
evrensel kavramların içini boşaltmak ve onlara "ulusal" anlamlar yüklemek adeta 
egemen politika haline gelmiştir. Bu egemen politikanın temel dinamiği ise siyaset 
korkusudur. Devlet seçkinlerinin zihin kodlarına hakim olan bu korku, demokratik 
ve özgürlükçü açılımlan engelleyici bir rol oynamaktadır. 

Türkiye'de yargı bu siyaset korkusunun üretilmesi ve pekiştirilmesinde hatırı 
sayılır bir katkıda bulunmaktadır. Siyasal iktidara müdahale konusunda son derece 
önemli yetkilere sahip olan ve negatif yasa koyucu olarak çalışan anayasa yargısı, 
milli iradeyi temsil eden yasama organının biçimsellprosedürel anlamda dahi kendi 
oluşumuna müdahil olmasını istememektedir. İşin daha da ilginç yanı, bu durumun 
başlangıçtan beri "ülkenin gerçekleri" gerekçesiyle haklılaştınlmak istenmesidir. 
Oysa ülkenin hiçbir gerçeği, anayasa yargısını benimsemiş diğer bütün demokratik 
ülkelerde olduğu gibi, yasama organının anayasa mahkemesine önemli sayıda üye 
seçmesine mani değildir. Tam tersine, demokrasi açığını kapatmanın yollarından 
biri yasama organına bu fırsatı vermektir. Böylesi bir uygulama, iddia edildiği gibi 
ne güçler aynlığı ilkesine aykırıdır ne de yargının si yasallaşmasını sağlayacaktır. En 
azından anayasa yargısı bugün olduğundan daha siyasal nitelikte olmayacaktır. 

28 Nıtekım bu yonde goruş, Danışma Meclısı Anayasa Komısyonu ı.lyelennden Kemal Dal tarafından dıle getınl
mıştır Bkz DM Anayasa Komısyonu Goruşme Tutanağı, Cılt 15, s 377 

166 



Sonuç olarak, egemenliği kullanan seçilmiş ve atanmış kurumlar arasındaki gerilim 
hemen bütün demokratik ülkelerde görülebilmektedir. Ancak bu gerilim, anayasa 
mahkemeleri gibi yargısal kuruıniann bağımsızlığını koruyarak, onları parlamento 
üzerinden milli iradeyle dolaylı da olsa buluşturmakla kısmen giderilebilir. Par
lamento ve siyasete güvensizlik, bu gerilimi besieyecek ve siyasetin siyaset dışı un
surlarca kuşatılmışlığını süreklileştirecektir. Böyle bir ortamda da demokrasiden, 
ulusal iradenin üstünlüğünden ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğun
dan bahsetmek retorikten öteye geçemeyecektir. 

BAŞKAN - Sayın Arslan, teşekkür ederim. 

Tabii, güncel bir konu bu. Güncel bir konu üzerinde ilginç bir konuşma oldu; 
umarım yararlı olacak. 

Bu turda son söz Sayın Ahmet Demirel'in. 

Sayın Demirel, buyurun efendim. 
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Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMiREL* 

M.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Öğretim Üyesi 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Kuramsal ve güncel bir konudan sonra, ben, biraz tarihe doğru uzanalım ve 
biraz geçmişe bakıp, özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında ve tek parti döneminde 
egemenliğin kullanımı açısından Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeri üzerinde 
durmak istiyorum. 

Şimdi, konuşmama geçmeden önce de bir teşekkür etmek ve tebrik etmek is
tiyorum; çünkü, Türkiye'de bu 23 Nisan'ın ulusal egemenlikle; yani, milli 
hakimiyede olan boyutu biraz sanki ikinci planda kalır gibiydi ve çocuk bayramı ol
ması boyutu daha önplana çıkanlıyordu. Bu, tabii ki önemli, çocuk bayramı olması; 
ama nedense, böyle, Birinci Meclisin açılışıyla olan ilişkisi zaman içinde unutul
maya başlanmıştı. Bunu, şöyle bir olayı hatırlatarak sizlere söylemek istiyorum; 
1970 senesinde, yani, Birinci Meclisin açılışının 50'nci Yıldönümünde, o dönemki 
Meclis Başkanı Sayın Perruh Bozbeyli'nin girişimiyle bir kutlama, anma töreni 
yapılmıştı Birinci Meclisin Açılışının 50'nci Yıldönümü nedeniyle ve hayatta olan 
milletvekilleri de, yani, Birinci Meclisten kalan ve o dönemde hayatta olan -1970 
tarihi itibariyle- milletvekilleri de katılmıştı, rahmetli İsmet İnönü de bunlardan 
birisi. İsmet İnönü'nün konuşmasında mesela şey vardır. "Birinci Meclisin 50'nci 
Yılının kutlaması aslında çok değerli bir buluş olmuştur" diyor; yani, çok rutin bir 
iş olması gerekirken bunun bir buluş olarak nitelendirilmesi, o kadar unutulmuş ki 
sanki, bunun bir buluş olarak nitelendirilmesi gerçekten çok ilgiınİ çekmişti. 

Dolayısıyla, bu ulusal egemenlik boyutunun ağırlık, yani, vurgulanarak, toplan
tıların daha böyle geniş bir zamana yayılmış olmasını gerçekten olumlu bir atılım 
olarak düşünüyorum. 

Şimdi, konuşmamda esas olarak 1920-1946 arasından söz edeceğim; yani, bir 
Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Meclis hükümeti döneminden, arkasından da tek parti 
döneminden söz edeceğim. Çokpartili dönemi kapsam dışında bırakıyorum. 

Dolayısıyla, ilk önce belki Anayasalara bakarak buna bir anayasal durumu nedir 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin diye başlamakta fayda var. Herkesin bildiği gibi 
1921 'deki Teşkilatı Esasiye Kanunu, yani, 1921 Anayasası olarak bildiğimiz 

Anayasanın hükümlerine göre, özellikle ilk üç maddesinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütün sistem içerisindeki tek egemen güçtür ve bu gücün üzerinde herhan
gi bir makam yoktur. Maddelere bakacak olursak, işte, "hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir" deniliyor; "hem yasama yetkisi hem de yürütme yetkisi milletin yegane 
ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder" 
deniliyor; yani, Büyük Millet Meclisinin üzerinde herhangi bir güç olmadığı gibi 

* Öz geçmişi s. 1 85 
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hem yasama yetkilerini hem de yürütme yetkilerini elinde bulunduran bir Meclis 
bu. Biliyorsunuz, bu Anayasa 1924'te değiştiriliyar ve yerine yeni bir Anayasa 
getiriliyor ve yeni Anayasada da, yani, 1924 Anayasasında da bu anlayış aynı şekil
de yansımıştır; yani, tek parti dönemi Anayasası otoriter bir Anayasadır şeklinde bir 
anlayış kesinlikle geçerli değildir. 1924 Anayasası da, liberal, demokratik içeriği 
olan bir Anayasadır. Oraya baktığımız zaman, özellikle 3'üncü maddesinde, kayıt
sız şartsız millete verilmiş olan bir hakimiyet prensibi var. 4'üncü maddesinde de 
"Türkiye Millet Meclisi milletin yegane ve hakiki mümessili olup, millet narnma 
hakimiyet hakkını kullanır" deniliyar açık bir biçimde; aynı anlayışın buraya da 
uzandığını görüyoruz; yani, yine, sistem içinde en güçlü ve tek yetkili olarak bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosu çizilmiştir. 

Bu anlayış, biliyorsunuz 1961 ve 1982 Anayasalarında değiştirilmiştir; oralara 
girmeyeceğim; ama, sadece bu konuyla ilgili maddeleri okuruakla yetineceğim. 
1961 Anayasasında, herkesin bildiği gibi "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
deniliyor; ama, arkasından ekleniyor; "millet egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır" deniliyor; yani, tek ve gerçek, yegane 
mümessil olan Türkiye Büyük Millet Meclisi şeklinde yer alırken bu 1921 ve 1924 
Anayasalarında, 1961 Anayasasında "Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili or
ganlar" denilmiş ve Meclisin yanında başka organlar da egemenliğin kullanımı 
açısından anayasal bir statü kazanmışlardır. Aynı anlayış, kelimesi kelimesine -yani, 
çok ufak tefek birkaç kelime değişikliği var- 1982 Anayasasında da yer alıyor; yani, 
egemenliğin Anayasada gösterilen organlar eliyle kullanılması meselesi. 

Şimdi, dolayısıyla, böyle olunca, yine, 1961 ve 1982 Anayasalarını bir kenara 
bırakırsak, 1920-1946 dönemine dönecek olursak, böyle bakıldığı zaman, sanki 
anayasal açıdan bakıldığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte sistem içindeki 
rolü açısından çok önemli bir farklılık yokmuş gibi gözüküyor anayasal açıdan. 
Biraz önceki konuşmalarda da vurgulandığı gibi, sadece anayasal yapıya bakmak 
yeterli değildir, bir de pratiğe bakmak gerekiyor; yani, pratikte ne olmuşturu göz
den geçirdiğimiz zaman, aslında 1920-1923 arasıyla 1923'ten 1946'ya kadar olan 
dönem arasında çok ciddi bir farklılaşma olduğu hemen göze çarpmaktadır. 

Şimdi, Birinci Meclis döneminde, biliyorsunuz bu, bir ülke için olağanüstü 
dönem ne zaman olur diye sorulduğu takdirde ilk akla gelecek durumlardan birisi 
herhalde savaş halidir ya da ülkenin işgal edilmiş olması halidir; yani, bundan daha 
olağanüstü bir durum herhalde; pek, olabilir; yani, başka olağanüstü durumlar da 
olabilir; ama, bu çok olağanüstü durumlardan birisidir ülkenin işgal edilmiş olması 
ve işgal altında olması. Birinci Meclisin faaliyette bulunduğu dönem ve 1921 
Anayasasının yapıldığı ve yürürlükte olduğu dönemde yine böyle bir döneme tekabül 
eder. Bu, Kurtuluş Savaşı yıllarında faaliyet gösteren, işte, Kurtuluş Savaşını 

yöneten ve başarıya ulaştıran Meclisin tabi olduğu ve uyguladığı Anayasadır. 

Anayasa, gerçekten, pratiğe baktığımız zaman, yani, 1920 ile 1923 arasındaki gün
delik hayata ve Meclis pratiğine baktığımız zaman, Meclis tutanaklarını gözden 
geçirdiğimizde tamamen, harfi harfine uygulanmış, fiiliyatta da hükümlerin, yani, 
getirmiş olduğu esasların milletvekilleri tarafından büyük bir titizlikle uyulduğu bir 
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Anayasadır ve Meclis, bu yetkilerine -hem yasama hem yürütme yetkilerine sahip 
olduğunu belirtmiştim- titizlikle sahip çıkan bir Meclisle ve Parlamenterler 
Heyetiyle karşı karşıya olmuştur Türkiye o dönemde. Bunu, birkaç örnekle belki 
daha somutlaştırmak mümkün olabilir. Şimdi, Anayasaya göre, dediğimiz gibi, hem 
yasama organı hem de yürütme organı. Bugünkü anlamda bir kabine sistemi şeklin
de bir hükümet yok. Meclisin teker teker seçtiği ve birtakım işleri yürütmekle 
vazifelendirdiği vekiller var; ama, vekillerin ortak bir prograıru ya da Bakanlar 
Kurulu şeklinde oluşturulmuş bir kabine sistemi ve bunun başında bir hükümet baş
kanı yok. Meclis başkanı aynı zamanda bu hükümetin de başkanlığını üstlenmiş 
durumda; dolayısıyla, Meclisin gündelik işleri Meclis adına yürütmekle ve yerine 
getirmekle sorumlu olan bir heyetten söz ediliyor. Anayasanın 7'nci maddesi, yani, 
demin vurguladı ğı m ı 92 ı Anayasasının ?'nci maddesinde de esas olarak Meclisin 
hangi görevleri yapabileceği çok geniş bir alan çizilerek tarif edilmiştir. İşte, bütün 
kanunları yapmak, uluslararası anlaşmalar ve.saire; yani, klasik anlamda yasarnayla 
ilgili bütün maddeler sayılımştır ve aynı maddenin sonunda da, Bakanlar Kurulunun 
yetki ve sorumlulukları, yani, hangi konuların Bakanlar Kuruluna terk edileceği ve 
hangi konuların bakanların yetki ve sorumluluk alanına gireceği ayrı bir kanunla 
belirlenir denilmiştir. Ne yazık ki, bu kanun, Birinci Meclis döneminde hiç çık
mamıştır. Komisyona da gelmiştir, Meclise gelmiştir, sonra kanunlaşamamıştır, 
sonra Meclis faaliyetini sona erdirmiştir ve Bakanlar Kurulunun görev ve sorum
lulukları hiçbir zaman net olarak belirlenememiştir Birinci Meclis döneminde. 
Dolayısıyla, buradan kaynaklanan tartışmalar Meclis tutanaklarına çok ciddi bir 
biçimde yansııruştır. Örneğin, Dışişleri Bakanının bir ülkeye elçi tayin etme hakkı 
var mıdır, yok mudur gibi bir tartışmayı Meclis tutanaklarında bulabiliyorsunuz; 
yani, Meclis yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir; dolayısıyla bir ülkeye bir elçi, 
bir diplomat tayin edilecekse bu görev, Hariciye Vekaletine; yani, Dışişleri 

Bakanına ait değil, Meclisin kendisine aittir diye bir anlayışı ve buna yönelik tartış
maları rahatlıkla görebiliyorsunuz ya da İçişleri Bakanının herhangi bir yere, ile vali 
atama yetkisi var mıdır, yok mudur tarzında yapılım ş tartışmalar vardır. Esas olarak 
bu görevler de bir icrai görev olduğu için, yine, Meclisin çatısı altında toplanan 
görevlerdir şeklinde bir anlayış var ve buna titizlikle sahip çıkan bir Meclis ol
duğunu söyledim. Gece gündüz toplantı halinde; dolayısıyla, her türlü kararı da, bu 
toplantı halinde olunduğu için sürekli şey yapılabilir diye bunu da savunuyorlar 
milletvekilleri. 

Bunun, yani, bu Meclis üstünlüğü ilkesinden uzaklaşma olarak sayılabilecek 
birkaç istisna var bu dönemde, ı920-ı923 arasında. Bu dönemde, Meclis üstünlüğü 
ilkesinden uzaklaşma adına olarak düşünülebilecek birkaç uygulama var. Bunlardan 
bir tanesi, bakan seçimlerinde Meclis başkanının aday göstermesi sistemine geçil
mesi. Şimdi, başta, biraz önce söyledim; yani, bakanlar tek tek bir sorumluluk alan 
bir başbakanın oluşturduğu bir kabine şeklinde değil de, Meclisin tek tek seçtiği, 
ayrı ayrı seçtiği bakanlar olduğundan söz etmiştim. Meclis başında bu uygulama 
varken, bir süre sonra, ı 920'nin sonbaharında Meclisin sadece ve sadece Meclis 
başkanının gösterdiği adaylar arasından bakan seçebileceği şeklinde bir uy-
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gulamaya geçiliyor. Bu da, Mecliste oldukça ciddi bir tepki çekmiştir. Esas olarak 
her konuda yetkili olan bir Meclisin bakan seçiminde kendisinin önüne getirilen 
adaylar dışında başkalarına oy veremerne şeklinde bir uygulamaya geçilmesine, 
Meclis üstünlüğünün esas olarak ihlal edildiği şeklinde yorumlanmıştır; bir istisna 
olarak bunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili hemen şunu söyleyeyim: Bu uygulama, 
daha sonra, yine milletvekillerinin oylarıyla ve Meclisin bu yetkilerine titizlikle uy
maları sonucunda ve şey yapmaları sonucunda, 1922 yılında tekrar değiştirilmiştir 
ve Meclis başkanının bakan seçimlerinde aday gösterme yetkisi tekrar elinden alın
mıştır ve başlangıçta olduğu gibi, tekrar, Meclisin istediği kişiye oy verebilmesi 
esasına geçilmiştir; bir uygulama olarak bunu görüyoruz. 

Bir başka uygulama, İstiklal Mahkemeleri üzerinde Meclis denetimi mesele
sidir. Bu da, biliyorsunuz, 1912'den beri savaş halinde olan bir toplum olduğu için, 
asker kaçakları sorunu çok ciddi bir hal alıyor ve bu meseleyi çözmek için 1920'nin 
sonbaharında milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. Asıl 
görevleri asker kaçakları sorunuyla ilgilenmek; daha sonra bu yetkiler geniş
letilecek ve bu malıkernelerin faaliyetleri sonucunda da, gerçekten kısa bir süre 
içerisinde, bu firari meselesi, yani, asker kaçakları sorunları çözülecektir; ama, 
Meclis bu İstiklal Mahkemelerinin kararları üzerinde Meclisin herhangi bir şekilde 
denetimi söz konusu değil. Bu konuda da milletvekillerinin önemli bir bölümü, her 
konuda yetkili olan bir Meclis, kendi içinden çıkan İstiklal Mahkemelerinin karar
ları üzerinde söz sahibi ya da bir denetim mekanizması oluşturamamalarmı bir 
Meclis egemenliği ilkesine aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyorlar ve 
nitekim, bu konuda da 1922'nin temmuz ayında, yine, belli bir süre sonra İstiklal 
Mahkemeleri üzerinde Meclis denetimi getirilmiştir. Bütün o döneme kadar olan İs
tiklal Mahkemelerinin faaliyetlerine son verildiği gibi, o tarihten sonra kurulacak 
olan İstiklal Mahkemeleri kararları üzerinde de Meclis denetimi getirilmiştir. 

Bir başka uygulama, yine, Meclis üstünlüğü ilkesinden uzaklaşma olarak 
sayılabilecek bir başka uygulama da, Eskişehir, Kütahya savaşlarının kaybedilmesi 
üzerine, işte, Yunan güçlerinin Sakarya'nın doğusuna, Sakarya lımağının doğusuna 
geçmeleri ve Polatlı'ya kadar gelmeleri ve o ortam içinde, biliyorsunuz işte Meclisin 
Kayseri'ye nakledilmesi gibi tartışmalar da yapılmıştı; hatta, bir bölüm evrak gön
derilmiştir. Bu dönemde, cepheden gelen bir heyetin önerisi üzerine, Mustafa 
Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle, üç aylığına Başkumandanlığa getiriliyor. Orada 
da, milletvekillerinin önemli bir bölümü, başlangıçtaki sayı küçüktür, sonra giderek 
büyüyecektir bu sayı, Mustafa Kemal Paşanın Başkumandanlığa getirilmesine 
değil, Başkumandanlık Kanununun 2'nci maddesine, yani, Başkomutana, Baş
kumandan sıfatıyla vermiş olduğu emirlerin kanun hükmünde sayılması yetkisi 
verilmesine karşı bir muhalefet hareketi gelişmiştir. Burada da, zaten, Mustafa 
Kemal'in kendi sözleri de vardır. Bu yetkileri alırken Meclis kürsüsünden yapmış 
olduğu konuşmada "bu yetkiler çok olağanüstü yetkilerdir, vermek doğru değildir; 
ama, bu durumda, yani şu olağanüstü koşullarda yapacak başka bir şey yoktur, bunu 
üç ay süreyle kısıtlayın üç ay sonunda tekrar duruma bakarsınız ve olağanüstülük 
ortadan kalktığı takdirde bu yetkileri tekrar Meclise iade etmeye hazırım" diye yap-
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mış olduğu bir de konuşma vardır. Bu üçer aylık süreler de uzatılıyar ve bir senelik 
bir zaman dilimi, yani 3 kere uzatılarak bir yıla tamamlanıyor, yine 1922'nin Tem
muz ayında Meclisteki çoğunluğun, esas olarak, işte Meclisin yetkilerine sahip çık
ma anlayışında olan bir hava Mecliste esmeye başlayınca bu yetkiler de tekrar Mec
lise iade ediliyor. Bunun dışında Birinci Meclis döneminde gerçekten Meclis karar
ları üzerinde herhangi bir şekilde bir denetim ya da işte, Meclisin aldığı kararların 
geriye çevrilmesi vesaire falan gibi uygulama hiç yoktur hatta hem Başkumandan
lık Kanunundaki mesele olsun hem bakan seçimleriyle ilgili eski uygulamaya dön
me olsun gerek istiklal mahkemeleri konusundaki denetim olsun, onun dışında 
mesela Hürriyeti Şahsiye Kanunu diye bir kanun var, bu da temel hak ve özgürlük
leri güvence altına alan bir kanun, bunlar olsun bunlar hep iktidardaki milletvekil
lerinin arzusu dışında ve kıran kırana oylamalar sonucunda kabul edilmiş yasalar
dır; ama, kabul edildikten sonra da iktidardaki çoğunluk bu kabul edilmiş olan 
yasalara saygı göstermekte hiçbir tereddüt göstermemişlerdir ve uygulama devam 
etmiştir. Dolayısıyla, 1920-1923 arasında Türkiye'de gerçekten o olağanüstü koşul
lara rağmen Meclis üstünlüğü ilkesinin, yasamanın üstünlüğü ilkesinin çok ciddi bir 
biçimde hayata geçirildiği bir dönem olarak karşımıza çıktığını söylemek gerekiyor. 
Sonra ne olmuştur?.. 1923'teki seçimlerden sonra, işte Birinci Meclis muhalefetli 
bir Meclisti, iki dereceli seçim sistemi ve merkezden aday gösterme uygulamaları 
sonucunda ve buna karşı muhaliflerin de bir grup olarak seçime katılınama kararı 
almaları üzerine 1923'te, esas olarak, bir muhalefeti olmayan, bütün adayların mer
kez tarafından belidendiği bir Parlamentoya geçiliyar 1923'te İkinci Meclisle bir
likte. Bağımsız seçilen bir tek istisna vardır; Gümüşhane Milletvekili Zeki Kadir
beyoğlu, onun dışında bütün hepsi merkezin gösterdiği ve daha sonra seçimlerden 
sonra Cumhuriyet Halk Partisine dönüşecek olan birinci grubun adaylandır. 

Dolayısıyla, çok ince elenmiş sık dokunmuş bir Meclis olmasına rağmen bu Mec
liste de 1925 yılına kadar muhalefet eksik olmamıştır. İşte, Meclisin içinden bir 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası muhalefeti falan çıkıyor ve 1924 Anayasası 
kabul edilirken yapılan tartışmalara da baktığımızda esas olarak yine bu Birinci 
Mecliste çok baskın olan Meclis hakimiyeti fikrinin burada da ilk birkaç yıl içinde 
baskın olduğunu, en azından bazı milletvekilleri tarafından dile getirildiğini söy
lemek mümkün. İşte, 1924 Anayasasında cumhurbaşkanının süresinin bir par
lamento süresiyle, yani 4 yılla sınırlı olmayıp 7 yıl olması, işte Meclis ·kararları 
üzerinde veto yetkisi verilmesi cumhurbaşkanına, Meclisi fesih yetkisi verilmesi 
gibi tasarıda yer alan birtakım hükümler Meclis çoğunluğu tarafından reddedilmiş
tir ve nihai metne bunlar girmemiştir. Yani, bunlar da yine Meclisin yürütme kar
şısındaki yetkilerine sahip çıkma anlayışının birer ifadesidir. Bununla birlikte, özel
likle 1925'teki, Mart ayındaki Takriri Sükun Kanunundan sonra 1945'e kadarki 
dönemde Türkiye'de tek parti döneminin yaşandığını biliyoruz. 

Bu dönemde her ne kadar anayasal düzeyde, 1924 Anayasasındaki anlayış, 
Meclis üstünlüğü ve yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulunduran bir Meclis ise 
de yani 1921 Anayasasındaki ilkenin tamamen bir başka Anayasaya geçirilmesi ve 
aynı ilkenin devam ettirilmesi ise de uygulamada bu hayata pek geçirilememiştir. 
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Bir kere bunun birkaç nedeni var. Bunun bir tanesi, seçimlerdeki merkezi kontrol
dür. Bu esas olarak Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı, genel başkan yar
dımcısı ve genel sekreterinden oluşan üç kişilik bir kurulun bütün milletvekili aday
larını belirlemesi, her ilde kaç kişi seçilecekse o kadar aday göstermesi ve ikinci 
seçmenierin de oybirliğiyle gösterilen adayiann milletvekilliğini onaylamaları şek
linde bir mekanizmadır seçim, yani dolayısıyla, bir seçimden ziyade bir seçmeyi, 
bir atamayı andıran bir uygulamadır. Bununla birlikte hemen şunu belirtmek lazım. 
İki savaş arasındaki dönemden bahsediyoruz, işte, Birinci Dünya Savaşıyla İkinci 
Dünya Savaşı arasındaki dönemden bahsediyoruz, bu dönemde otoriter rejimler 
bütün Avrupa'da ve bütün dünyada, yeryüzünde çok hakim durumdadır ve çoğunda 
parlamenter uygulama hiç yoktur, yani bir parlamento yoktur, parlamento açık 
değildir. Türkiye'nin tek parti dönemine çağdaşı diğer Avrupa'daki rejimlerden 
ayıran önemli noktalardan birisi budur ve Parlamento sürekli açık kalmıştır, yani bu 
dönem içerisinde Parlamentonun kapalı olduğu herhangi bir dönem yoktur; ama, 
tek partili bir Meclistir, bütün seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi tek başına katıl
mıştır. Mekanizmayı söyledim, işte, parti başkanlık divanının oluşturduğu adayların 
ikinci seçmenler tarafından, yani halkın seçtiği, milletvekilierini seçecek olan mün
tehibi saniler tarafından belidendiği ve çoktan seçme hakkının dahi verilmediği bir 
mekanizmayla bu milletvekilleri geliyorlar ve bu dönemde ı 924 Anayasasından 
çok partinin nizamnameleri, yani tüzükleri esas anayasa konumuna geçmiştir, yani 
iki anayasadan söz etmek mümkündür. Birisi resmi, devletin Anayasası olan ı 924 
Anayasası bir de fiiliyattaki anayasa olan Cumhuriyet Halk Partisinin program ve 
tüzükleri. İşte, bunlar ı923'te var, ı927'de var, ı93ı'de var, ı935'de var. Anlayış 
çok farklı değil; ama, mesela ı 93 ı tüzüğünden birkaç maddeyi sizi de çok yar
madan hatırlatmak isterim. Bir kere, Meclis toplantı halindeyken Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu en az haftada bir kez toplanmak zorunda. Dolayısıyla, Mecliste 
konuşulacak konular en az haftada bir kez grup toplantısında ele alınıyor. Grup top
lantısı kamuya kapalı, yani kamuoyu önünde yapılınıyor bu tartışmalar, sadece top
lantının arkasından grup başkanlık di vanı eğer isterse bir tebliğle, bu bazen bir cüm
le oluyor, bazen çok uzun olabiliyor, neler konuşulduğunu kamuoyuna açıklıyor; 
ama, esas olarak kamuoyuna kapalı bunlar. Bu grup müzakerelerinde milletvekil
lerinin istediği şeyi söylemeleri, istediği eleştiriyi dile getirmeleri serbest; ama, 
bunlar kamuya kapalı, hala da yayınlanmamıştır, yani bu grup toplantı tutanakları, 
ı924 ve ı925'deki 6 oturum dışında, onlar da Bilgi Üniversitesi tarafından çok 
yakınlarda yayınlandı, bunlar yayınlanmamıştır. Esas tartışmalar orada yapılıyor. 
Burada bakanlara sorular sorabilirsiniz, çok ciddi bir denetim mekanizmasını gün
deme getirebilirsiniz, terletebilirsiniz, her şey serbest; ama, grup müzakereleri 
sonucunda bir karara varılınca o karara bütün milletvekilleri uymakla mükellef, 
yani bu kararların dışına çıkamıyorlar. Grup toplantısına katılmamış olanlar alınan 
kararı bilmek, öğrenmek zorundalar ve Mecliste bu grup kararının aksi istikametin
de herhangi bir söz söyleme hakları yok. Sadece Mecliste değil Meclis dışında 
kamuoyuna ya da işte basın organlarına vesairede grup kararları aleyhine herhangi 
bir demeç verilemiyor. Bir sürü sorumlulukları var. İşte, grup kararlarının savunul-
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ması, birtakım seçimler yapılacaksa partili üyelere seçtirilmesi vesaire. Eğer bun
lara da uyulmazsa önce rica sonra ihtar sonra da ihraç cezalan verilebiliyor. 
Dolayısıyla, bu dönemde her ne kadar Anayasada her ne kadar bir Meclis üstün
lüğünden söz ediliyorsa da fiiliyatta yürütmenin Parlamento üzerinde bir 
hakimiyetinden, yani tek partili bir yürütme organından söz edebiliriz. Bu yürüt
menin de Parlamento üzerinde ciddi bir hakimiyeti olduğunu söylemek gerekir ve 
sonuç olarak da bu dönemde, 20 yıllık dilimde, 1925- ı 945 arasında esas olarak 
böyle, mesela, gensoru mekanizması hemen hemen hiç işletilmemiştir. Sadece 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ve Serbest Fırkanın faaliyet gösterdiği 

dönemlerde var; ama, onun dışında bırakın gensoruyu herhangi bir bakanın ya da 
bir Cumhuriyet Halk Partisi politikasının bir milletvekili tarafından Meclis kür
süsünden direkt olarak ya da dolaylı olarak eleştirilmesi dahi pek söz konusu değil
dir. Ben başka bir vesileyle, esas olarak benim çalışma konum Birinci Meclistir, 
doktora tezim Birinci Meclis üzerineydi, başka bir vesileyle de ı923'ten ı946'ya 
kadar olan tutanakların da hemen hemen tamamını gözden geçirdim. Oralarda, 
mesela Birinci Meclisteki canlı atmosfer, böyle saatlerce ve sayfalarca bir konu et
rafında defalarca söz alarak yapılmış olan tartışmaların hiçbirinin daha sonraki 
Meclis tutanaklarında böyle bir canlı tartışma göremiyoruz. Ciltlerin boyutları daha 
azdır, işte konu gündeme getirilir "kabul edenler-etmeyenler" şeklinde bir oy
lamadan sonra "kabul edilmiştir" diye geçer. Ciddi tartışmaların yapıldığı bir dönem 
değildir; ama, bununla birlikte, biraz önce vurguladığım gibi, Parlamentonun açık 
olmuş olması o dönemde başlıbaşına Türkiye'de bir parlamenter demokrasi kül
türünün yerleşmesinde sanının önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Bütün bunlardan sonra şunu söylemek lazım sanıyorum: Genel olarak Tür
kiye'de bir anlayış var. İşte, bu, esas olarak ı 960'larda Anglo Amerikan Sosyal 
Bilimlerinin rüzgarının estiği dönemde bir modernleşme kuramı vardır. O kurama 
göre esas olarak, işte geleneksel ve modern yapılar birbiriyle çatışırlar, geleneksel 
yapılar kırıldıkça işte modern yapılar bunun yerini alacaktır, esas olarak ekonomik 
yardım vesaireyle başlayacak bu. Geleneksel temsil mekanizmalan kırılacak batılı 
tip parlamenter düzene geçiş vesaire olacaktır ve sonuçta da belli bir süre sonra, 
diyelim ki ı 00 sene sonra, 200 sene sonra bütün dünya birbirine benzeyecektir, az 
gelişmiş ülkeler çok gelişmiş ülkeleri yakalayacaklardır, işte öyle bir noktada 
buluşacaktır bunlar diye bir kurarn vardı ı 960'lı yıllarda ve bu sosyal bilimleri ger
çekten çok hakimiyeti altına almıştı, bunun prototipi olarak da Türkiye gösterilirdi 
ve denirdi ki, Türkiye'de de işte nitekim bir tek partili dönemle başlamıştır, işte 
denemeler yapılmıştır. ı 924- ı 925'te Terakkiperver, ı 930'da Serbest Fırka, henüz 
demokrasiye hazır olmadığımız görüldüğü için bu denemelerden vazgeçilmiştir, iş
te 1946'da üçüncü denemede nihayet bu başanya ulaşmıştır şeklinde açıklanıyor; 
oysa, biraz geriye doğru gittiğimizde Birinci Meclis gerçeği Türkiye'de bir işe tek 
partili rejimle başlandığı şeklindeki argümanın pek gerçeği yansıtmadığını gös
teriyor; yani, çoğulcu olarak başlamıştır Türkiye işe daha sonra tek parti dönemine 
yönelmiştir, ı 946 ya da ı 945'deki geçiş demokrasiye ilk geçiş değildir ikinci geçiş
tir hatta bence üçüncü geçiştir. Çünkü, bir başka tartışma, işte Osmanlıyla cum-
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huriyet dönemi arasında süreklilik var mıdır yok mudur gibi başka bir konu açıla
cak; ama, mesela 1908 dönemindeki Parlamento da gerçekten çoğulcu bir Par
lamentodur ve Tarık Zafer Tunaya'nın -ki, siyasi partiler konusunda gerçekten çok 
önemli çalışmaları var- mesela 1908 Meclisi için "Türkiye'nin siyasi laboratuvarı" 
der. Gerçekten atomize parti sistemi vardır. Yani, o kadar çok parti vardır ki, yani 
gerçekten çok çoğulcu bir dönemdir. Dolayısıyla, bu aslında 1946'daki ilk geçiş 
değil 1908, belki 1913 Babıali baskınına kadar uzatılabilecek dönem, sonra İttihat 
Terakki liderlerinin kişisel diktatörlüğü, işte daha sonra ı 920- ı 923 arasında farklı 
bir Parlamento üstünlüğüne dayanan bir sistem, 1925'ten sonra Takriri Sükun 
Kanununu izleyen dönemlerde tek partili bir sistem, ı 945'den sonra yine birçok par
tili sisteme yeniden geçiş şeklinde bir lineer gelişme modelinden çok bir zikzaklı 
gelişme modeli izlediğimiz söylenebilir. Bu açıdan bakılınca da bence ı 920 Mec
lisinin -ki, bugünkü bu, yani 23 Nisan Bayramı da esas itibariyle bu Meclisin açılış 
günüyle ilgilidir, 23 Nisan 1920'yle- dolayısıyla bu Birinci Meclisin pratiğinin hiç 
gözden uzak tutulmaması ve orada yapılmış olan tartışmalara her zaman bir kez 
daha dönüp dönüp bakılmasının Türkiye açısından çok yararlı olabileceğini, orada
ki tartışmaların gerçekten de bugün dahi tartıştığımız birçok kavram açısından ipuç
ları, işte bize yardımcı olabilecek birtakım ipuçları içerdiğini düşünüyorum. Böyle 
bir Meclise sahip olmuş olmak da Türkiye için bence çok gurur verici bir şeydir. 
Yani, olağanüstü koşullar altında, Kurtuluş Savaşını, demokratik yoldan ayrıl

madan, demokrasiye sıkı sıkıya sarılarak; o olağanüstü koşullar altında demok
rasiye sıkı sıkıya sanlarak yönetmek ve başanya ulaştırılmış olması bence Türkiye 
için gurur duyulması, kıvançla anılması gereken bir mirastır ve sanıyorum işte bu 
toplantılar ve bundan sonraki dönemde de yapılacak olan toplantılada bu mirasın 
önemi izleyen yıllarda da sık sık vurgulanacaktır. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum; sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirel. 

Değerli İzleyiciler, Milli Egemenlik ve Siyaset Sempozyumunun ikinci oturu
munu konuşmacılarımız yaptıkları konuşmalada tamamladılar. 

Dikkat ettiyseniz hemen hemen dört konuşmacımız iki bölüm şeklinde takdim
de bulundular. Birisine teorik bölüm diyebiliriz. Değerli iki konuşmacımız egemen
lik kavramı ve egemenlik-meşruluk ilişkisi üzerinde durdu, diğer iki konuşmacımız 
da genel olarak anayasa yargısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ilişkisi ve ı 920 ile 
ı 946 arasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisinde egemenliğin kullanılması 

konusunda açıklamalarda bulundular. Tabii, bütün bunlar çok önemli konular. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bu yana 84 yıl geçti, bu 84 yılın her döne
mi, her anı çok önemli. Parlamento tarihini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
bastınyoruz; henüz tamamlanınadı hatta yarısını biraz geçtiğimizi söyleyebilirim, 
daha çok basılacak cilderimiz var; ancak hem milli egemenlikle hem demokrasiyle 
hem cumhuriyetle hem de siyasetle çok yakından ilişkisi bulunan bu Türk Par
lamento tarihimizin dikkatle incelenmesi ve okunınası gerekli. Geçirdiğimiz aşa
malar var, İstihaleler var, zaman zaman karşılaştığımız zorluklar var, büyük eleş
tiriler var, fırtınalar var, suikastlar var, zaman zaman ara vermeler var. Dolayısıyla, 
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geldiğimiz noktayı geriye dönerek şöyle bir incelediğimizde gerçekten bu egemen
lik kavramının da siyaset kavramının da cumhuriyet kavramının da iyi bir değişim 
ve dönüşüm geçirdiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla, bu dönemde ve bu kut
lamalar içerisinde hem sabahki oturumda Parlamentoda grubu bulunan siyasi par
tilerimizin genel başkanlannın özgün konuşmalar yapmaları hem de bu oturumda 
çok saygın bilim adamlannın değişik, farklı ve ilgi çeken konularda görüşlerini 
açıklamaları bence çok yararlı olmuştur. Ben onlara tekrar huzurlannızda teşekkür 
ediyorum ve bu oturuma da iştirak eden milletvekillerimize, değerli konuklarımıza 
ve Meclisimizin değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 

Bize intikal eden bir soru olmadı, süremiz doldu, şu anda da tespit edemiyorum. 

Hepinize tekrar teşekkürler, saygılar, sevgiler. 

SUNUCU- Bilimsel toplantımız burada sona eriyor. 

Katılımınız için teşekkür ediyoruz. 
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Bülent ARINÇ 

1948 yılında Bursa'da doğdu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. 24 Aralık 
1995'te yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nden Manisa Millet
vekili seçildi. Aynı partide MKYK üyeliğinde bulundu. Bu dönemde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Komisyonu'nda 
çalıştı. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde 
üçüncü kez Manisa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 19 Kasım 2002 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. 
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Doç. Dr. Zühtü ARSLAN 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu 
olan Zühtü Arslan, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Leicester Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında "Siyasal Hayat ve Kurumlar" temel 
alanında doçent oldu. Halen Polis Akademisi ve Başkent Üniversitesi'nde ders ver
mektedir. Bunun dışında İngilizce ve Türkçe yayınlanmış çok sayıda makaleleri 
bulunmaktadır. 
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Prof. Dr. Ramazan AYDIN 

10.4.1944 yılında Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde doğdu. A.Ü. Fen Fak. Fizik 
Böl. (1967) ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda Lisans (1967), Atom Fiziği, 
Bonn Üniv. Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nde Yüksek Lisans (1971) ve aynı üniver
sitede Doktorasını (1974) yaptı. 

E.Ü. Fen Fakültesi'nde Asistanlık ( 1968-1969), Bonn Üniv. Uygulamalı Fizik 
Enstitüsü'nde Araştırma Asistanı (1972-1975), ODTÜ'de Öğretim Görevlisi (1975-
1977), Yardımcı Doçent (1977 -1980), Doçent (1980-1988), Profesör (1988 ) olarak 
görev yaptı. T. Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Mer
kezi'nde Bil. Danışmanlığı yaptı (1983-1985). 

Genel Fizik, Optik ve Dalgalar, Atom Fiziği, Kuantum Fiziği, Laser ve Uy
gulamaları, Elektro-Optik, Optoelektronik, Laser Tasarım, İleri Atom Fiziği gibi 
dersleri lisans ve lisansüstü düzeyde Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde başta 
ODTÜ Fizik, Elektrik-Elektronik Müh., Mimarlık Bölümleri olmak üzere Kara 
Harp Okulu, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri'nde eğitim faaliyetleri vermiştir. 

ODTÜ Fizik Bölümü'nde Bölüm Bşk Yrd. (1977-1978), ODTÜ, Fen ve Ed. 
Fak.'nde Dekan Yrd. (1978-1980), ODTÜ Fen-Ed. Fak.'nde Dekan Yrd. ve Dekan 
Vek. (1982-1986), Fakülte Kurul Üy. ve Fakülte Yön. Krl. Üy. (1982-1988), ODTÜ 
Gen. Sek. Vek. (1986-1989), GÜDAŞ Yön. Krl. Bşk. (1990-1997), Atom ve 
Molekül Fiziği Anabilim Dalı Bşk. (1982-1998), Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. 
Rektör Vek. (1998-1999), aynı üniversitede Rektörlük (1999), T. Atom Enerjisi 
Kurumu Danışma Krl. Üy. (2001) görevlerinde bulundu. 

Orta ve Yükseköğretim Devlet bursu; M.E.B. Yurtdışı doktora bursu (F. Alın., 
1970-1975); Alexander von Humboldt Vakfı (Alın.) araştırma bursu ve ödülü 
(F. Alın. 1980~ 1982, 1988); ICTP (International Centre for Theoretical Physics), 
Trieste, İtalya, Asosiye Üyelik (1989-1998); Alın. Cumhurbaşkanlığı 1. Sınıf 
Liyakat Madalyası (2000) almıştır. 

Birçok bilimsel makale ve bildiri yayımlamış; editörlük, araştırma projesi, 
proje yöneticiliği ve tez danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

İngilizce ve Almanca bilen ve halen Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü olan 
AYDIN, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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Deniz BAYKAL 

Siyaset Bilimi Doçenti olan Deniz Baykal, 1938'de Antalya'da doğdu. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi'nde Doktora yaptı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversitelerinde bulundu. 
Halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Baykal, IV, V, XVIII, XIX, 
XX'nci dönem Antalya Milletvekili olarak Parlamentoda bulundu. Maliye, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısıdır. 
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Prof. Dr. Tuncer BAYKARA 

7 Temmuz 1940 yılında Denizli'nin Yatağan. İlçesinde doğdu. İ.Ü. Edebiyat 
Fak.'nde 1966 yılında lisans, 1971 yılında da doktorasını yaptı. 

1967-72 tarihlerinde Erz. Atatürk Üniv. Ed. Fak.'nde Tarih Asis.'lığı, 1973-87 
tarihlerinde Doç. olarak H.Ü. Ed. Fak.'nde Öğr. Görevlisi, Öğr. Üyesi ve Anabilim 
Dalı Başkanı, 1987 yılında Prof. olarak Ege Üniv. Ed. Fak. Tarih Böl., Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 

(TTK) Türk Kültürünü Araştırma Enst. Asli Üyesi olan BAYKARA, İngilizce, 
Fransızca ve Farsça'yı orta düzeyde, Rusça'yı ise az bilmektedir. 

İnceleme yapmak, kongre ve toplantılara katılmak üzere sırasıyla, Belçika, Jap., 
Taiwan, Alın., İsrail, Yunan., Rusya, Kazak., Azer., Fra., Hol., Kırg., Türkm., Çek 
Cum., Özbek., Macar., Fin., Avus., Hırvat.(2001), İng.(2002) ve Pol.'(2004)ya git
miştir. 1998-99 ders yılında (Kas.-Tem.) Kı.rg. Bişkek'deki Kırgız-Türk Manas 
Üniv., Tarih Böl. Bşk. yapmış, 18-22 Eylül 2000'de Çeşme'de 20 ülkeden 102 
katılımcı ile gerçekleşen CIEP0-14'ü düzenlemiştir. 

Eserlerinden bazıları: Türk Devrim Tarihi; Yatağan, Herşeyi ile Tarihi Yaşatma 
Denemesi; Türkiye Selçukluları Devrinde Konya; Milli Mücadele; Anadolu'nun 
Tarihi Coğrafyasına Giriş:I, Türk Devletinde İdari Taksimat; Zeki Yelidi Togan; Os
manlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu); Türk İn
kılap Tarihi ve Atatürk ilkeleri; Aydınoğlu Gazi Umur Bey; Hınıs ve Malazgirt San
cakları Yer Adları; Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Ait 
Araştırmalar; Tarih Araştırma ve Yazma Metodu; I. Gıyaseddin Keyhusrev (1164-
1211), Gazi-şehid; Türk Kültürü Araştırmaları; Türk Adının Anlamı; Türkiye'nin 
Sosyal ve İktisadi Tarihi (XI-XIV. Yüzyıllar); The Meaning of Türk; Türk Kültür 
Tarihine Bakışlar; Tuncer Baykara, Ben Kendim ve Tarihçilik Yolunda Kırk Yıl: 
1964-2004; 

1962'den başlamak üzere, 2004 Haziran ayı itibarıyle 24 kitap ve 280 makale 
sahibi olan BAYKARA, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Mehmet ÇELİK 

1954 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da, yüksek öğ
renimini Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı (1980). 1981 yılında Atatürk 
Üniversitesi'nde akademik hayatı başlayan Prof. Dr. ÇELİK: 

"Süryani Kilisesi'nin Doğuşu ve Gelişmesi" adlı teziyle Doktor (1985), 

"Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu'nda Din-Devlet İlişkileri" adlı 
teziyle Doçent (1995), 

"Fener Patrikhanesi'nin Ekümeniklik iddialarının Tarihi Seyri" adlı teziyle de 
Profesör oldu (2000). 

Atatürk, Ondokuz Mayıs, Fırat Üniversiteleri'nde görev yapan Prof. Dr. ÇELİK; 
halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesidir. 7 bilimsel kitabı, lOO'ün 
üzerinde makale ve bildirisi yayınlanan Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Türk kamuoyun
da "azınlıklar" üzerine çalışmalarıyla tanınmaktadır. 

Prof. Dr. ÇELİK, İngilizce, Arapça ve Süryanice bilmektedir. 
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Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMiREL 

1957'de Trabzon'da doğdu. 1980'de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakül
tesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens
titüsü'nde yüksek lisans çalışmasını, ardından 1993 yılında doktorasını tamamladı. 
1981'de Yurt Ansiklopedisi'nin "sosyo-ekonomik yapı" bölümü koordinatörü olarak 
çalışma hayatına atılan Demirel, şimdiye kadar çeşitli basın yayın kuruluşları ile 
piyasa ve kamuoyu şirketlerinde çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor ve Türkiye'nin yakın tarihiyle 
ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalanndan bazıları: Ali Şükrü Bey'in Tan 
Gazetesi, Birinci Meclis'te Muhalefet İkinci Grup, Sosyalizm ve Parlamenter 
Demokrasi, İsmet İnönü, Defterler (1919-1973). 
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Şükrü ELEKDAG 

1924'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu ·bitirdik
ten sonra, Paris Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesinde, İktisat~ 
Doktorası yaptı. Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğuna intisap ettikten sonra 
Japonya Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, ABD Büyükelçiliği gibi 
önemli görevlerde bulunan Elekdağ, Harici ye mesleğinden emekli olduktan _sonra,, 
Bilkent Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu ve Milliyet ve Sabah Gazetelerinde 
köşe yazarlığı yaptı. 3 .Kasım 2002 seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak 
parlamentoya giren Elekdağ, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici-Başkanlığı yaptı. 
Halen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesidir. 
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Recep Tayyip ERDOGAN 

1954 yılında İstanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İk
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Camialtı, İETI ve Erokspor'da 16 
yıl futbol oynadı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. 14 Mart 2003 tarihinden beri 
Başbakan olarak görev yapıyor. 
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Prof. Dr. Mustafa ERDOGAN 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mustafa Erdoğan, aynı 
fakültede yüksek lisans ve doktorasını yaptı· (1981-88). İdari yargıda hakim olarak 
çalışırken 1985 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçti. 1997-98 
akademik yılında Amerika'nın Virginia eyaletindeki George Mason Üniver
sitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak araştırmalar yaptı. Halen Hacettepe Üniver
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Baş
kanı olarak görev yapıyor. Mustafa Erdoğan 1992 sonunda bir grup arkadaşıyla bir
likte Liberal Düşünce Topluluğu'nu kurdu. 1996 yılından beri Topluluğun çıkardığı 
Liberal Düşünce adlı üç aylık fikir ve araştırma dergisinin editörlüğünü yürütüyor 
ve akademik çalışmalarını da öncelikle bu dergide yayımlıyor. 

Eserlerinden bazıları: Liberal Toplum, Liberal Siyaset (1993, 1998), 
Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler (1993), Demokrasi, Laiklik, Resmi 
İdeoloji (1995, 2000), Anayasal Demokrasi (1996, 1997, 1999, 2001), Türkiye'de 
Anayasalar ve Siyaset (1997, 1999, 2001). 
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Orhan IŞIN 

1949 yılında Şanlıurfa-Birecik'te doğdu. Ankara Gazi Lisesinden mezun olduk
tan sonra, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, 1973 Mart 
ayında Kayseri ilinde Maiyet Memuru olarak göreve başladı. 57. Kaymakamlık 
Kursunu bitirmesini müteakip, sırasıyla; 1977-1980 Şemdinli, 1982-1984 Bahçe, 
1984-1988 Seferihisar, 1988-1992 Ünye, 1992-1997 Gemlik, 1997-1999 Turgutlu 
Kaymakamlıkların da bulundu. Turgutlu Kaymakamlı ğı sırasında Hüseyin ÖÖÜT
CEN Başarı Ödülü aldı. 7 Ekim 1999 tarihinden itibaren Hakkari Valiliği görevini 
yürüten Orhan IŞIN, 1 O Şubat 2003 tarihinde Manisa Valiliği görevine gelerek 
halen bu görevi yürütmektedir. 

Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Süleyman KAMÇI 

1956 yılında Trabzon İli Akçaabat İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ak
çaabat'ta tamamladı. 197 5 yılında Akçaabat Lisesi Fen Bölümünden birineilikle 
mezun oldu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 

1980 yılında Trabzon Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Arnirliği görevine 
başladı: Sırası ile Çaykara ve Devrek Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1983 
yılında 66. dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile bitirerek Balıkesir İli, 
Sındırgı İlçesi Kaymakamlığına atandı. 1986-1988 yılları arasında Ordu İli Aybas
tı İlçesi Kaymakamlığı, 1988-1991 yıllarında Bingöl Vali Yardımcılığı görevlerin
de bulundu. Bingöl Vali Yardımcılığı görevi sırasında 1 yıl İngiltere'ye gönderildi. 

1991-1994 yıllannda Kırıkkale İli Bahşili İlçesi Kaymakamı iken 20 Nisan 
1994 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, Mülkiye Başmüfettişi iken Bingöl 
Valiliğine tayin edilerek 1997-1999 tarihlerinde Bingöl Valisi olarak görev yaptı. 
Daha sonra Merkez Valiliği görevine tayin edildi ve Milli Güvenlik Akademisinin 
28 Şubat 2000-26 Temmuz 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen 48. dönem eğiti
mini bitirdi. 

4.9.2000 tarihinden itibaren Çanakkale Valisi olarak görevini sürdüren Süley
man KAMÇI, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Cemil ÖZCAN 

1953 yılında İzmir'in Ödemiş İlçesinde doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Sağlık Bakanlığına bağlı değişik birimlerde 
ocak hekimi, il sağlık müdür yardımcılığı, başhekimlik yaptıktan sonra Göğüs Has
talıklan dalında uz~an o)du ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalıp da doktora yaptı. 1987- ~ 991 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı 
Daire Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulun
du. Marmara, İnönü ve Celal Bayar Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaparken 
Anabilim Dalı Başkanlıkları, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılıkları, Yük
sekokul Müdürlükleri ve Dekanlık yaptı. 1990 yılında Doçent, 1996 yılında 

Profesör olan Özcan, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yurt içi ve yurt dışında uz
man ve danışman olarak çalıştı. 2002 yılında Celal Bayar Üniversitesi Rektör
lüğü'ne atandı. Evli ve 1 çocuk babası. 
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Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR 

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında sürdürdüğü danışmanlık ve başdanış
manlık görevleri ardından; Kırıkkale, Başkent ve Kocaeli üniversitelerinde tam 
zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. 

Yurt dışında British Chevening bursuyla Londra Üniversitesinde, Fulbright bur
suyla Washington DC'de Georgetown Üniversitesinde, İngiliz ve Amerikan Arşiv
lerinde ve Cenevre'de Birleşmiş Milletler Arşivinde incelemeler yaptı. 

Türkiye'nin siyasi tarihi ve kurumlan üzerine yayınlanmış 16 kitabı olan Prof. 
Dr. Hikmet Özdemir, halen Ankara'da Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları 
Başkanı olarak görev yapmaktadır. 
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Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY 

1940 yılında Bodrum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Muğla'da tamamladı. 
1960-1964 yıllan arasında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Yakınçağ Kür
süsünden mezun oldu. 1965-1971 yıllan arasında Londra'da Lisansüstü tahsili yaptı. 

1976 yılından itibaren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde göreve başladı. 
Halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

Evli ve iki çocuk babası olan ÖZGİRAY'ın eserleri, 1920-1938 yılları arasında 
Türkiye ile bütün ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler üzerinedir. 
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Prof. Dr. Nadir ÖZKUYUMCU 

1961 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı şehirde tamamladı. 
1982-1983 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldu. Adı 
geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans tezini 1985 yılın
da tamamlacJı. 1993'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dok
torasını bitirdi. Haziran 1994'te Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü-Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak 
atandı. 26.11.1997'de aynı Anabilim Dalı'nda Doçent oldu. 2003'te de yine aynı 
Anabilim Dalı'nda Profesör kadrosuna atandı. Mart 2004'te Celal Bayar Üniver
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığına seçilen Nadir ÖZ
KUYUMCU; çalışma sahası Türklerin İslamiaşma dönemine ait olmakla beraber, 
bir Manisalı olarak Manisa tarihini de çalışmakta olup, 35 civaonda kitap, makale 
ve diğer yayınları bulunmaktadır. ÖZKUYUMCU evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Nevzat PAKDiL 

1950'de Göksun'da doğdu. Ankara Üniversitesi halıiyat Fakültesi ve Ankara İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Or
tadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisansı yaptı. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda öğretmen, eğitim uzmanı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 
Personel Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri görevlerinde bulundu. 

Başbakanlıkta Personel ve Prensipler Genel Müdürü, Başbakanlık Baş 

Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü, Erdemir ve Testaş 
kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 

Evli ve iki çocuk babası olan PAKDİL, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Kahraman
maraş'tan Milletvekili seçildi. Şu anda TBMM Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. 
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Doç. Dr. Mithat SANCAR 

1963 Nusaybin doğumlu olan Mithat Sancar, Diyarbakır Öğretmen Lisesi ve 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. "Temel Hakların Yorumu" konulu 
teziyle 1995 yılında doktor, başka çalışmalar yanında "Hukuk Devleti" konulu 
teziyle de 1999 yılında doçent oldu. Başta Birikim olmak üzere çeşitli dergilerde 
çok sayıda yazısı yayımlandı. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğ
retim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öne çıkan çalışmaları arasında Devlet Aklı 
Kıskacında Hukuk Devleti ve Kamusallığın Yapısal Dönüşümü (J. Habermas'tan 
çeviri) bulunmaktadır. 
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Prof. Dr. Mete TUNÇOKU 

1946 Denizli doğumlu olup, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunudur. Yüksek Lisans ve Doktorasını Japonya'da tamamladı. 1978'de Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başladı. 1985'te Doçent, 1990'da Profesör ol
du. Aynı üniversitede 1985-1992 arasında Uluslararası İlişkiler Bölümü Kurucu 
Başkanlığı yaptı. Prof. Tunçoku, 1992-93 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'nin ilk kurucu Rektörlüğünü yapmıştır. Ayrıca, Türk-Japon Vakfı ve 
Genelkurmay Askeri-Stratejik Etütler Başkanlığı (ATASE) üyesidir. 

Prof. Tunçoku'nun çalışma alanları; Japon iç-dış politikaları, Uzakdoğu Asya 
uluslararası ilişkileri, Japon dili eğitimi ve Çanakkale Savaşları siyasi tarihi olup, 
Türkçe, İngilizce ve Japonca yayımianmış makale ve kitapları vardır. 

Kyoto ve Tokyo Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan 
Prof. Tunçoku, 2002-2003 ders yılıyla birlikte, kadrosunu Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'ne nakletmiş olup; Japon tarihi, Japon kültürü, Asya uluslararası iliş
kileri, Türk dış politikasının güncel sorunları ve Çanakkale Savaşları tarihi alan
larında, ders ve seminerler vermektedir. Prof. Tunçoku aynca, Atatürk ve Çanak
kale Savaşları Araştırma Merkezi ile Türkiye-Doğu Asya Disiplinlerarası Araştır
ma ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanıdır. 
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Dr. Ahmet YILDIZ 

1966 yılında Diyarbakır'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans (1990), Bilkent Üniversitesi Siyaset ve 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora programını tamamladı (1998). Dok
tora tezi "'Ne Mutlu Türküm Diyebilenel Türk Ulusal Kimliğinin Etno-seküler 
Sınırları (1919-1938)" adıyla Türkçeleştirilerek İletişim Yayınları tarafından 2001 
yılında basıldı. 

"Federalizm ve Etnik Çoğulculuk" konulu çalışmasıyla Milliyet Gazetesinin 
1996 yılı Sosyal Bilimler Birincilik Ödülünü aldı. Akademik hayatını ders vererek 
ve yerli-yabancı çeşitli akademik dergilerde makaleler yayınlayarak sürdüren Yıl
dız, araştırma hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak TBMM Kütüp
hane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktadır. 
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