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Ö N S Ö Z 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yaytn Kurulu, 1985yüvndan bugüne kadar 
sürdürdüğü çeşitli faaliyetleri arasında bilimsel nitelikli toplantılara özel bir önem vermiştir. Bu 
toplantılarda demokratik rejimin fikrî ve hukukî dayanağım oluşturan millî egemeni A ilkesi çeşitli 
yönleriyle incelenmektedir. Heryû bu tür toplantılarda sunulan bildirilerin ve yapılan tartışmaların 
kitap haline getirilerek bastırılman ve yurt düzeyinde dağıtılmastyla bu çabaların kalıcı nitelik ka
zanması ve çok daha geniş bir kitlenin yararlanmasına sunulması sağlanmaktadır. 

Heryû üniversitelerimizden biriyle işbirliği halinde düzenlenen bu Sempozyumlardan ilki 1965 
yılında gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar 6 kez gerçekleştirilen Sempozyumun 7 ncisi bu yıl 
KÜTAHYA'da yapılmaktadır. 

Bu kitapta bildirilerini yayınladığımız yedinci sempozyum 22 Nisan 1991 tarihinde Kütah
ya Valüiği ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün işbirliğiyle 'Millî Mücadele'de Büyük Zafer 
ve Millî Egemenlik" konusunda gerçekleştirilmiştir. Bu Sempozyumda 'Mülî Egemenlik ilkesi", 
'BüyükZafer ve T.B.M.M.", 'Büyük Zaferin Dış Siyaset Bakımından Sonuçları", 'MilliMü
cadelede Malî Politika" konularında bildiriler sunulmuştur. 

Bu Sempozyumun gerçekleştirilmesinde Türkiye Büyük Millet Medisi ile işbirliğinde bulu
nan Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne ve Sempozyuma bildirileriyle katkıda bulunan bilim adam
larımıza teşekkür ediyor ve bu yaymanızı okurların hizmetine sunmayı zevkli bir görev biliyoruz. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ 
KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU 

BAŞKANLIĞI 





VII. MİLLÎ EGEMENLİK SEMPOZYUMU 

Millî Mücadelede Büyük Zafer 
ve 

Millî Egemenlik 

Toplantı Yeri : Kütahya 
Tarih : 22.4.1991 

SUNUŞ 

HAYDAR ÖZUĞURLU (Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Şen) — Sayın Başkanım, 
saygıdeğer konuklar; Millî Egemenlik Haftası münasebetiyle düzenlenen VII . Millî Ege
menlik Sempozyumuna hoşgeldiniz, onur verdiniz. 

Program, saygı duruşu ve istiklâl Marşımızın icrasını takiben sunuş konuşmaları ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanının yapacakları Millî Egemenlik Haftası Açış 
Konuşmalarını takiben icra edilecektir. 

Arz ederim. 

Büyük önder Atatürk ve şehitlerimizin manevî huzurlarında bir dakikalık saygı du

ruşuna ve İstiklâl Marşına davet ediyorum efendim. 

(Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı) 

H A Y D A R ÖZUĞURLU (Devamla) — Ruhları şad olsun. 
Sunuş konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Valimiz Sayın Erdoğan Atasoy'u arz 

ederim. 

Buyurunuz Sayın Valim. 

KÜTAHYA VALİSİ ERDOĞAN ATASOY — Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
Sayın Başkanı, Meclisimizin Başkanvekili, değerli milletvekillerimiz, değerli rektörümüz, 
sayın generalim, muhterem konuklar, değerli Belediye Başkanımız, basınımızın ve TRT'mi-
zin değerli mensupları, sevgili izleyiciler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Yıldö
nümü ve Milli Egemenlik Haftasının açılışı münasebetiyle bizleri ve ilimizi onurlandır
dığınızdan dolayı şahsım ve tüm Kütahyalılar adına hoşgeldiniz diyor, teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Anadoluda uygarlığın beşiği olmuş, tarihî ve doğal güzellikler, zenginliklerle dop
dolu şirin yurt köşesini, çini, seramik şehri Kütahyamızın, ülkemizin içindeki yeri ve önemi 
dikkat çekicidir ve gün geçtikçe de bu önem artmaktadır. 

V I I . Millî Egemenlik Sempozyumunda yer alan "Millî Mücadelede Büyük Zafer 
ve Millî Egemenlik" konularının, ilimizin yakın tarihindeki önemini ve anlamını biliyor
sunuz. Millî Mücadelede Kütahyamız en yoğun olaylara sahne olmuş illerimizden birisi
dir. Yunan işgali altına girmiş, bu esareti 13 ay 13 gün çok acı bir şekilde yaşamıştır. 
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6 Ağustos 1920 günü gelerek Kütahya'ya unutulmaz bir gün yaşatan Mustafa 
Kemal Paşa, İstasyonda, Kütahya'da teşkil edilen Millî Alayı teftiş ederek tak
dirlerini ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşanın komutasında 26 Ağustosta baş
layan Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sona ere
rek, aynı zamanda Kütahya'nın da kurtuluş günü olmuştur. 

Sonuç alıcı darbe ilimiz topraklarında indirilmiş, Zafer Tepe, Çalköy, Ada 
Tepe, Şehit Sancaktar, Mehmetçik, Üç Tepe Şehitliği ve Dumlupınar, Türk Mil
letinin destanlar yarattığı nice şehitlerimizin ölümsüz cesareti, nice gazilerimi
zin şeref payı aldıkları yerler olmuştur. 

) 
Millet egemenliği her Türkün yüreğinde sarsılmaz ve bölünmez bir inançla 

perçinleşerek çağdaş topluma, çağdaş devlete yakışan yönetim olmuştur. Ata
türk'ün, Devlet anlayışında en önemli ana ilke olarak kabul ettiği husus millî 
egemenliktir. Ülke bütünlüğü ve millî bağımsızlığımız için, millî güçlerin etken, 
millî iradenin egemen olması esastır. Hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de da
yanak noktası, Büyük Atatürk'ün yine birçok defalar ifade ettiği gibi millî ege
menliktir. Atatürk'ün "Yurtta Barış, dünyada barış" ilkesi temeline dayanan 
Uluslararası Çocuk Şenliği evrensel bir boyut kazanarak zenginleşmekte ve mil
letimize büyük bir gurur kazandırmaktadır. Bu anlayış, ileri demokratik devlet 
ve toplum düzenlerinde yerleşmiş olan hoşgörü, uzlaşma, diyalog gibi demok
rasi kültürünü oluşturan geleneklerin ülkemizde de yerleşerek yeni umutlar, ye
ni hedeflerle hızla gelişen dünyamızda saygın yerimizi ve mutluluğumuzu ebedi 
kılmak çabamız olmalıdır. Bu anlayış ve düşüncelerle hepinizi "Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir" özdeyişi ile yürekten selamlıyorum. 

Bu bilimsel toplantının yeni ufuklara, millî hedeflere, mutlu geleceklere kat
kılarda bulunmasını ve başarılı geçmesini diliyorum. Bu toplantının gerçekleş
mesine imkân sağlayan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanına ve 
diğer görevlilere, ilgililere şahsım ve Kütahyalılar adına şükranlarımı arz ediyor, 
teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

HAYDAR ÖZUĞURLU (Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Şefi) — Sunuş ko
nuşmalarını yapmak üzere Kütahya Milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Mec
lisi idare Amiri ve Kültür Sanat ve Yayın Kurulu üyesi Sayın Mustafa Uğur Ener'i 
arz ederim. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer Başkanı, muhterem eşleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın 
Başkanvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Sanat Yayın Kurulunun 
değerli üyesi milletvekillerimiz, Sayın Valim, Sayın Komutan, Sayın Belediye Baş
kanımız; Türk Devletini Kütahyamızda başarıyla temsil eden değerli yönetici
ler, saygıdeğer bilim adamları, aziz hemşehrilerim, TRT ve basının değerli men
supları; Türk Milletinin yaşamış olduğu ve başından geçen, Kurtuluş 
Savaşı ihtiyacını gösteren olayların gerçekten bu topraklarda büyük zaferle 
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neticelenmesi; ama sadece bir kahramanlık ve vatan sathını kurtarmaktan öteye 
gitmemişçesine derinlemesine bir anlayışa belki milletimizce ifade edilememe
sinden dolayı işte bugün değerli bilim adamlarımızın biraz sonra sizlere vere
cekleri, tartışacakları bir sempozyumla, bu büyük zaferin millî egemenlik ko
nusundaki etkilerini millî egemenlik ilkesine tesirlerini hep beraber dinleyece
ğiz. Tabii böyle bir sempozyumun işte Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde ilk dê  
fa Ankara dışında Kütahya'da başlamış olması, Türkiye Cumhuriyetinin temel
lerinin atıldığı bir il olması hasebiyle de fevkalade önemlidir. Ben, bir Kütahyalı 
olarak bu duygulann Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı ve diğer üye 
arkadaşlanmızca yürekten benimsenerek Kütahyamızda yapılmasına, gerçekleş
mesine karar verenleri ve bize bu sempozyum dolayısıyla onur verdikleri için 
Sayın Başkanımızı Kütahyalılar ve şahsım adına huzurunuzda şükranla, teşek
kürle anıyor, kendilerini gerçekten Kütahyalılar adına kutluyorum. 

Türk Milleti belki de dünyada hiçbir millete nasip olmayan büyük bir ba
şarı göstererek, ülkesini paylaşmak isteyen çok uluslu ülkelere karşı mücadele 
vermiştir. Bu savaşı verirken, bir yandan da demokrasi kavramını ülkemize yer
leştirmeye çalışmıştır. Bu millet, o günlerden bu günlere gelerek Atatürk'ün çiz
diği millî sınırlar içerisinde hem demokrasiyi pekiştirmiş, hem de çağdaş ve mü
reffeh bir ülke olma yolunda gerçekten büyük adımlar atmıştır. Güzel şehrimiz 
Kütahya da Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşuna, dolayısıyla Türk de
mokrasisinin yerleşmesine önderlik eden en önemli şehirlerin belki de başında 
gelmektedir. İşgalci güçler Türkiye'yi dünya tarihinden ve haritasından silme
nin yolunu İstanbul'u almakla bitmeyeceğini, asıl hedefin Ankara ve Ankara'
da yeşermeye başlayan demokrasi çınarının yok edilmesi olduğunu fark etmiş
lerdir. İşte bu nedenle, başta Yunanlılar olmak üzere Ankara üzerine yürüyerek 
büyük Türk Milletinin bu büyük çınarının köklerini kazıyabileceklerini sanmış
lardı; ama bunu yapamayacaklarını, çünkü bu çınarın kökünün bütün Anado
lu olduğunu anlayamamışlar, büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Nitekim, bu ger
çek özellikle Kütahyamızda kafalarına dank etmiştir. 

Güzel Anadolumuzun bütün güzel şehirleri tüm dünyaya ne ulu bir çınarın 
kökleri olduklarını işte o zaman gösterdiler. Ülkesi için kanını son damlasına 
kadar akıtmaya and içmiş Türk insanı bu andını tuttu, Kütahya'mızda ve özel
likle Gediz'imize yerleşen Çerkez Ethem kuvvetleri yok edildi. Dumlupınar'da 
koskoca bir tümenin toplam mevcudu 200 er civarına düşünceye kadar savaşıl
dı, Sakarya Meydan Muharebesinde, İnönü Savaşlannda, Büyük Taaruzda bir 
tarih yazıldı, bu topraklar onbinlerce şehidin kanlarıyla sulandı. 

İşte, bu nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1985 yılında Ankara'
da başlattığı, daha sonra Türk millî egemenliğinin önemli merkezlerinde; Sam
sun'da, Amasya'da, Erzurum ve Sivas'ta devam ettirdiği Millî Egemenlik Haf
tası kutlamalarının bu yıl da güzel Kütahyamızda başlamasından kıvanç duyu
yor, gururlanıyoruz. Tabiatıyla bu gururumuzu daim kılacak ve bu egemenlik 
zincirini Türk millî eğitimiyle bütünleştirme yolunda hayli mesafe almış olan 
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genç demokrasimizin en önemli egemenlik hakkım teşkil edecek olan ve gerçek
leşeceğine yürekten inandığımız Dumlupınar Üniversitesinin Kütahya'da bir an 
evvel realize edilmesiyle gerçekten bu egemenliğin tamamlanmasının Kütahya'
da sağlanması bakımından ben burada bulunan başta Sayın Meclis Başkanımız
dan ve özellikle Anadolu Üniversitesinin çalışkan değerli rektöründen Kütah
ya'ya bu konuda hassasiyet gösterilmesini ve Anadolu Üniversitesinden ayrıl
mayı bir kopma olarak değil; ama Kütahya'mıza yakışan Dumlupınar isminin 
üniversite damgasıyla onurlandırılması konusunda yardımcı olacakları inancıy
la hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

HAYDAR ÖZUĞURLU (Kültür, Sanat ve Yayın Kurula Şefi) — Millî Mü-
cadelde Büyük Zafer ve Millî Egemenlik konulu VII. Millî Egemenlik Sempoz
yumu ve Millî Egemenlik Haftasının açış konuşmasını yapmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkam Sayın Kaya Erdem'i arz ederim. 

Buyurun Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
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t. Kaya ERDEM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Kütahyalılar, aziz konuklar; 
Yedinci Millî Egemenlik Haftasını Osmanlılar zamanında uzun süre şehza

deler şehri olan ve bugünde halıcılık, özellikle çinicilik alanında dünya çapında 
ün kazanan güzel şehrimiz Kütahya'da açmaktan dolayı büyük bir mutluluk du
yuyorum. 

Türkiye'miz kara günlere, bildiğiniz gibi, Birinci Dünya Savaşı sonunda sü
rüklendi. Haksız, vahşice işgal ve parçalama planları uygulamaya konuldu. İş
te, o zamanlar bütün Türkler gibi, Kütahyalıların da Vatan sevgisi doruğuna çıktı. 
Kütahyalılar Eylül 1919'da kentlerinde Kuvva-i Milliye örgütünü kurdular. Düş
man, 1920 Temmuzunda Gördes ve Alaşehir'i zaptedip Demirci'yi tehdit ettiği 
sırada Kütahya Müdafaai Hukuk Merkezi olağanüstü tedbirler aldı. 6 Ağustos 
1920 de Kütahya'ya gelerek Millî Kuvvetleri teftiş eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa, "Kütahya halkının milli davada gösterdi
ği hassasiyetin, maddî ve manevî fedekârlığı takdirle, Meclisimiz adına şükran
larını bildirdi" böylece, bugün kutlamaya başladığımız Millî Egemenlik Hafta
sının ilk temelleri daha o günlerde, Kütahya'da atılıyordu. 

Kütahya, daha sonra Batı Cephesinin en ağır yüklerinden birini çeken önemli 
bir merkez haline geldi. Birinci İnönü Savaşının ilk çarpışmaları da Kütahya'da 
gerçekleşti. Yunanlılar, 1921 de başlattıkları büyük saldın sırasında, pek çok yer 
arasında Kütahya'mızı 17 Temmuzda aldılar. Şehrimiz karanlığa gömüldü ama 
umudunu hiç yitirmedi. Ebedi kurtuluşumuzun en anlamlı ve büyük olayı ise 
Kütahya bölgesinde cereyan etti. Eşsiz önder Gazi Mustafa Kemal Paşa, doğru
dan doğruya kendisinin yönettiği "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" ile, 
Dumlupınar'da işgalci güçleri yok etti. Kütahya, aynı gün, 30 Ağustosda kur
tuldu. Gazi Başkomutan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularına kesin kurtu
luş için "İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri" emrini, işte bu Büyük Zaferden sonra 
vermiştir. 

Kütahya, kurutuşumuzun kapısını açmıştır. Milletimizin egemenliği ve onun 
tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kökleşmesi, hiç şüphesiz, Kütah
ya'da kazanılan bu zaferle kesinleşmiştir. Bundan dolayıdır ki, bu yıl Millî Ege
menlik Haftamızı Kütahya'mızda açıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım, 
Büyük Önder Atatürk, size kısaca anlatmaya çalıştığım Millî Kurtuluşu

muzu sadece ve yalnız milletin kendi karan, azmi ve çabası ile gerçekleşebilece
ğini daha en umutsuz sayılan günlerde görmüştür. O, 1919 yılı başından beri 
çelik bir irade, eşsiz bir sabır, inanılmaz bir toparlama gücü ile, aklın alamaya
cağı kadar çabuk bir biçimde Türk Parlamentosunu; yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kurdu ve ancak ondan sonradır ki idealist yurtsever vatandaşlarımızın 
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kurtuluş çabalan ve otoritesine dayanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini kur
madan Büyük Zaferi kazanabilir miydi? Türkiye bugün bütün, eksikliklerine 
rağmen güçlü ve sağlam bir ülke durumuna gelebilir miydi?.. Sanmıyorum. Ata
türk'ün en büyük yanı millet egemenliği ilkesini kabul ettirmesi ve bunun uygu
lamasını kıskançlıkla sağlamasıdır. 

Bugün de dünya da Atatürk Büyük bir lider olarak anılıyorsa ve XX. yüz
yıl içinde kayıp giden geçici yıldızlardan kesinlikle aynlıyorsa, inanınız bunun 
en büyük sebebi Millet Egemenliği ilkesine olan inanç ve sevgisindendir. Bugün 
Asya'da demokrasi ile yönetilen üç ülkeden biri Türkiye'dir. Bu düzeye gelebil
memiz milli egemenlik ilkesine olan sarsılmaz inancımızdandır. Bu inancımızın 
somutlaşmış simgesi de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Egemenliğin temsil edildiği yegane ku
rum ve ebediyen millî sınırlarımız içinde bu egemenliğin temsil edildiği yegane 
müessese olarak kalacaktır. Yüce Meclisimiz her sıkıntının, her sorunun kesin 
olarak çözülebileceği en yüksek ve tek makamdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yetmiş yıla ulaşan şerefli geçmişi için
de, yeni Türkiye Cumhuriyetinin temel siyasal organını oluşturmuştur. 1946 yı
lında çok partili demokratik hayata geçilmesinden sonra da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, demokratik gelişmelerimizde büyük ve yapıcı bir rol oynamıştır. Ata
türk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet yapısı içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin temel konumuna ilişkin olarak söylediği ve bugün de geçerliliğini aynen 
koruyan şu sözleri çok dikkate değerdir; 

"Memleketin mukadderatında yegane selahiyet ve kudret sahibi olan Bü
yük Millet Meclisi, bu memleketin düzeni için, iç ve dış emniyet ve masuniyeti 
için en büyük teminattır. Büyük Millî dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet 
Meclisinde şifa buldu, gelecekte de yalnız orada kesin tedbirlerini bulabilecek
tir. Türk Milletinin sevgi ve bağlılığı daima Büyük Millet Meclisine yöneldi, ve 
daima oraya yönelecektir." 

Değerli misafirler, biraz sonra, değerli bilim adamlarımız Millî Egemenlik 
ilkesi ile Millî mücadelemiz arasındaki sıkı ilişkileri inceleyip bu konularda siz
leri aydınlatmaya çalışacaklardır. 

Târihimize en çok aydın yetiştiren kentlerden biri olan güzel Kütahyamız-
da, bilim hayatının daha da gelişmesini diliyorum. Bugün için tek olan fakülte
nin yanında kısa sürede diğerlerinin de yer alması içten arzumdur. 

Bugünkü güzel toplantıyı düzenleyen Kütahya Valiliğine ve Belediye Baş
kanlığına, bir zamanlar öğretim üyeliğini yaptığım Anadolu Üniversitesinin Rek
törlüğüne, bilim adamlarımıza ve diğer ilgililere teşekkür ederim. 7. Millî Ege
menlik Haftasını en iyi dileklerimle açıyorum. 
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Değerli konuklar, Millî Egemenlik Haftasının açılışının Ankara'da yapıl
ması ve bugüne kadar yapılmış olmasının bir nedeni de Meclis Başkanlığı ve 
yetkilileri olarak 22 - 23 - 24 Nisan tarihlerinde Ankara'da yoğun bir programın 
görev olarak verilmiş olmasındandır, özellikle Meclis Başkanına. Bir Millî Ege
menlik Haftasının açılış konuşmasının da Meclis Başkanları tarafından yapıl
ması usul halinde olduğundan, bu toplantıyı açılışı başka bir ilde yapmak müm
kün olmuyordu. Biz, Kütahya'nın özelliğim de gözönüne alarak, bu sene bu haf
tayı burada tertip ederken, bütün imkânları gözönünde tutarak, zamanı da de
ğerlendirmek suretiyle, programın 22 Nisan gününe ait sabahki kısmını öğlen
den sonraya sıkıştırdık ve yoğun bir program olarak öğlenden sonra geceye ka
dar devam edecek. Ben, bu bakımdan üzülerek bu toplantıyı, açık oturumu so
nuna kadar izleme imkânım olmuyor ve burada bu toplantıyı terk etmek zorun
da kaldığımdan dolayı da gerçekten üzülüyorum. Bunu bağışlayacağınızı umarım. 

Her şeyden evvel bu toplantıyı burada bu şekliyle tertip etme imkânı bul
duğum için de ben memnunum, bu imkânı sağladık, arkadaşlarım Mustafa Uğur 
Ener ve diğer arkadaşlarımız bu toplantıyı izleyeceklerdir. 

Ben hepinizi en içten duygularla tekrar selamlıyor ve bu Millî Egemenlik 
Haftasının en iyi şekilde geçmesini diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

HAYDAR ÖZUĞURLU (Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Şefi) — Sayın Baş
kanım, Millî Egemenlik Haftasının açılışı münasebetiyle Bakanlar Kurulu üye
lerimizden ve Kütahya'ya sının olan valilerimizden ve belediye başkanlarımız
dan çok sayıda telgraf gelmiştir. Ben bunlardan sadece Başbakanımızın gönder
miş olduğu telgrafı okuyacağım, arz ediyorum efendim. 

"Nazik davetinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. 71 yıl önce ku
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin tarih sahnesinden silinmek is
tendiği bir dönemde, istiklâlimiz ve millî egemenliğimizin bütün dünyaya ilan 
edilişinin bir timsali olmuştur. O günlerde yeni Türk devletinin temel ilkelerin
den biri haline gelen millî egemenlik, bugünkü demokratik Türkiye'nin ilk to
humları olmuş ve millî egemenlik kavramı taze dimağlara yerleştirilerek kuşak
tan kuşağa aktarılmıştır. 

Düzenlemiş olduğunuz bu sempozyuma konu olan hususların Türk Devle
tiyle birlikte sonsuza dek yaşayacağı inancıyla sempozyumun başarılı geçmesini 
diliyor, seçkin konuklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan" 

Sayın Başkanım, bilimsel toplantımızın Oturum Başkanlığını Anadolu Üni
versitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yapacaklardır, oturumu 
yönetmek üzere Sayın Büyükerşen'i kürsüye arz ediyorum efendim. 
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SEMPOZYUM 

OTURUM BAŞKANI : 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 
Anadolu Üniversitesi Rektörü 

BAŞKAN — Türkiye Büyüfe Millet Meclisinin değerli başkan ve üyeleri, 
Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Komutan ve değerli izleyiciler; Türki
ye Büyük Milet Meclisinin kuruluşunun 71 inci yıldönümü ve Millî Egemenlik 
Haftası münasebetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Ku
rulu Başkanlığı, Kütahya Valiliği ve Üniversitemizin müştereken hazırlamış ol
duğu "Millî Mücadelede Büyük Zafer ve Millî Egemenlik Sempozyumu" nu 
açıyorum. ^ 

önce konuşmacıları yerlerini almak üzere davet edeceğim. 

Bildiğiniz gibi birinci konuşmacı Üniversitemiz öğretim üyesi Prof Dr. Ah
met MUMCU; ikinci konuşmacı Doç. Dr. ihsan GÜNEŞ; üçüncü konuşmacı 
Yrd. Doç. Dr. Halime DOĞRU ile dördüncü konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Meral 
AŞIKOĞLU'nu kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU'nun konuşma konusu "Millî Egemenlik ilke
si"; Doç Dr. ihsan GÜNEŞ'in yapacağı konuşma, "Büyük Zafer ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi"; Yrd. Doç. Dr. Halime DOĞRU'nun konuşması "Bü
yük Zaferin Dış Siyaset Bakımından Sonuçlan"; Yrd. Doç. Dr. Meral AŞIKOĞ-
LU'nun konusu da, "Millî Mücadelede Malî Politika" üzerine olacaktır. 

Gerek Sayın Başkan -Hocam Sayın Kaya ERDEM- gerekse Sayın ENER 
konuşmalarında, Kütahya'da bir üniversite isteğinden bahsettiler. Aynca, Sayın 
ENER, konuşmasında özellikle üniversitenin kuruluşu için, altını çizerek, ben
den görev beklediklerini belirttiler. Bu konuda izin verirseniz sayın konuşmacı
lara söz vermeden evvel düşüncelerimi ve hissiyatımı arz etmek isterim. 

Galiba yaşım ilerledikçe biraz ahnganlaşıyorum, özellikle Sayın ENER'in, 
bilhassa Anadolu Üniversitesi Rektöründen bu üniversitenin açılışı konusunda 
"ricada bulunuyorum" demesi üzerine, bende öyle bir kanaat oluştu ki, sanki 
Anadolu Üniversitesi burada ayn bir üniversite kurulmasını pek istemiyor. Çün
kü, "Biz ondan ayrılmak, kopmak olarak telakki etmiyoruz böyle bir üniversi
teyi. Aksine onun bir uzantısı olarak görüyoruz kendimizi" şeklinde ifadeleri 
oldu. 

Ben bunun aksini söyleyeceğim. Kütahya'daki üniversite Anadolu Üniver
sitesinden ayn bağımsız bir üniversite olmalıdır. Yani bizim üniversite doğurgan 
bir üniversitedir. Yanılmıyorsam buradaki fakülte kuruluşunun 16 ncı senesine 
girdik. O tarihlerde üniversite kurma yetkisi bugünkü gibi kayıt altında değildi. 
Üniversiteler ve Akademiler o günkü yasalarına göre nerede üniversite veyahut 
kendilerine bağlı, bilahare bağımsız kılınacak, kuruluş meydana getireceklerine 
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kendi yetkili kurulları ile karar veriyorlardı. O tarihlerde pek çok üniversite Ak
deniz sahillerinde ya da metropoliten şehirlere yakın güzel yerlerde üniversitele
rine bağlı, yükseköğretim müesseseleri kurarken, biz Eskişehir'de toplanarak, 
nereye yükseköğretim hizmeti götürelim diye düşündük. O tarihlerde Kütahya'
yı, Afyon'u Bilecik'i kimse düşünmezdi. Hatta buralara üniversite öğretim üye
lerini göndermek hiç akla gelmezdi. Biz ise hizmetimiz için ilk yer olarak, îç 
Anadolu'nun batısında tarihi değerleri olan, ancak büyümede şansları olma
yan şehirlerimizi seçerek hizmet götürmeyi yeğledik ve Eskişehir dışında yükse
köğretim müessesesi açmaya karar verdiğimiz ilk yer Kütahya'dır. Kütahya'da 
yıllarca bu hizmeti yaptık, bugüne kadar da getirdik. 

Hiç şüphe yokki, kurduğumuz müesseselerle Kütahya'nın 16 yıldan bu ya
na bugün bir yükseköğretim geleneği oluşmuş ve kendi kadroları teşekkül et
miştir. Benim de, Sayın ENER, Sayın Kütahyalılar, diğer milletvekilleri ve Kü
tahya'nın diğer değerli yöneticileri gibi, arzularımdan bir tanesi, Kütahya'da kendi 
başına ayaklan üzerinde durabilecek bir üniversitenin kurulmasıdır. Bunu sa
dece ben değil, üniversitemizin bütün mensupları candan desteklemektedirler. 
Böyle bir üniversitenin gerçekleşmesi halinde bizler de, kendimize düşen görevi 
yapmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu duyacağız. Ayrıca, şunu da söyleye
yim : Onun çok kısa zamanda bizim üniversite gibi gelişip serpilebilmesi için 
de elimizden gelen bütün yardımı göstereceğiz. Ancak hemen belirteyim ki, es
kiden olduğu gibi, bu kuruluşlara biz karar vermiyoruz. Bunun yeri Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Binaenaleyh, eğer Meclisten böyle bir karar çıkarsa biz 
kadrolarımızdan da buraya görevlendirmeler yapmak suretiyle, asli olarak öğ
retim elemanı veririz. Hemen yanımızda, elimize doğan, daha doğrusu bizim 
tarafımızdan Kütahya'da dünyaya getirilen, genç bir üniversitenin bilimsel rüşte 
erişini, kültürel mürüvvetini görmenin bahtiyarlığına erişeceğiz. Bunu özellikle 
bilgilerinize arz ederim. Bizler Anadolu Üniversitesi olarak yürekten ve candan 
bu düşünceyi destekliyoruz. (Alkışlar) 

Konuşma sırası itibariyle ilk sözü, Üniversitemizin değerli öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ahmet MUMCU'ya veriyorum. Konuşma sürelerini hatırlatmakta fayda var 
mı bilmem; biz hocalar sözü alınca, zamana pek dikkat etmeyiz; çünkü, söyle
yeceğimiz söz çoktur, hele Ahmet Bey ve diğer arkadaşlarım bu bakımdan çok 
derin bilgilere ve kültüre sahip insanlardır, ama sempozyumu da belli bir süre 
sının içerisinde tutmak mecburiyetindeyiz. Konuşma süresi 15'er dakikadır. 

Buyurun Sayın Prof. Dr. Ahmet MUMCU 

17 



PROF. DR. AHMET MUMCU 
Anadolu Üniversitesi Fen - Edebiyat ve 
İktisadî - İdarî Bilimler Fakülteleri öğretim Üyesi 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, değerli Kütahya Valisi, Sayın Belediye Başkanı, Sayın 

Garnizon Komutanı, değerli konuklar; Sayın Rektörümün dedikleri doğru; saz 
elimizde olmasa bile elimizde saz varmış sayarız ve kendimizi pek kontrol altına 
alamayız, ama elimizden geldiği kadar benim seçtiğim ve bana verilen konuyu 
toparlamaya çalışacağım. Çünkü, "Millî Egemenlik İlkesini" 15 dakika içeri
sinde özetlemek gerçekten zor, fakat buna gayret edeceğim. 

Dikkat ettiyseniz, benim konum doğrudan doğruya Kütahya ile ilgili değil, 
bu güzel şehzadeler kentimizle ilgili değil, bu kentte kazanılan zaferle de ilgili 
değil; bu konudaki değerlendirmeleri yanımda oturan üç değerli arkadaşım ya
pacaklar. Ben ise, sürekli olarak bahsettiğimiz millî egemenlik ilkesini biraz da
ha yakından incelemek ve belki bugüne kadar pek düşünülmeyen bazı konular 
üzerinde sizlere bilgi arz etmek ve bizim seçtiğimiz, bizim modelimiz olan millî 
egemenliğin niteliği hakkında sizleri biraz daha aydınlatmak istiyorum ki, millî 
egemenliğin büyük zaferle olan ilişkisi ve bugünkü durumu daha iyi gözler önün
de belirsin. 

Egemenlik, biliyoruz, devleti devlet yapan üstün bir güç. Bir devlet; ülke, 
nüfus ve o devletin içinden çıkan bir güçle ancak devlet haline gelebilir. O güç 
dışarıdan gelirse karşımızda devlet yok, bir sömürge vardır. Binaenaleyh, ege
menlik dediğimiz gözle görülmeyen, ama her gün hissettiğimiz devlet gücü ve 
devletin belkide en önemli belirgin niteliğidir ve egemenlik dediğimiz o üstün 
güç, devletler kurulduğundan bugüne kadar, biraz önce de söylediğim gibi, göz
le görülmemesine rağmen, sürekli olarak varlığını hissettirmiş ve egemenliğin 
dayanağı olan kaynaklar üzerinde de, insanlar ilk çağdan beri düşünmüştür; bu 
güç nereden çıkıyor, nasıl oluyor da bir ülkenin halkı, egemenlik denilen devlet 
gücüne itaat ediyorlar, o gücün yaptığı yasalara uyuyorlar. Bunu izah için ççşitli 
zamanlarda insanlığın geçirdiği çeşitli aşamalara uygun bir biçimde cevaplar bu
lunmuş. Bunların içinde büyük Fransız İhtilaline kadar en yaygın olanı egemen
liğin kaynağının ilahi bir nitelikte olduğu; hem batıda, hem doğuda, yani ege
menlik hakkının, devlet yönetme gücünün bir kişiye ya da bir aileye ilahi kö
kenli bir işlem, bir eylem sonucu geldiğidir. Bu, artık modası geçmiş bir görüş. 
Belki bir iki ülkede daha benimseniyor ama, modası geçmiş bir görüş, ama kı
saca şu bakımdan küçük bir açıklamada bulunmayı yararlı görüyorum. Ege
menliğin kaynağını ilahi bir güce dayananlar da ikiye ayrılırlar. 

Birincisi, egemenliği elinde tutan üstün gücün doğrudan doğruya tanrı ol
duğunu ileri sürer, eski Mısır'da olduğu gibi, ya da tanrının baş hizmetkârı, es
ki Sümerler'de olduğu gibi, olduğunu ileri süren bir görüştür. İlk çağda hedef
lerinde bu görüşün oldukça yaygın bir şekilde yaşandığını görüyoruz. 
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İkinci görüş; ilahi kök konusunda egemenliğin tanrı tarafından belli bir ai
leye verildiği, yani tanrı ile bir özdeşleşme söz konusu değil, ama tanrı, mesela 
batıda tanrının hizmetinde olan kimse tarafından egemenliğin bir aileye verildi
ği ve o ailenin de bu şekilde dolaylı olarak ilahi bir güce sahip olduğu konusun
da. Şunu da hemen bildirmekte fayda var : Egemenlik dediğimiz gücün, o gü
cün belirdiği toplum tarafından kabul edilmesi lazım, yani egemenliğin en önemli 
niteliklerinden biri onun meşru olmasıdır. Ne demek meşruiyet? Meşruiyet, söz 
konusu egemenlik gücünün, o toplum tarafından, o toplumun eğilimlerine, o 
toplumun anlayışına, o toplumun genel kültürüne uygun bir şekilde kabul etti
rilmesidir. Eğer egemenliğin kaynağında böyle bir meşruluk dayanağı varsa, ege
menlik gücü sürekli olur. Bundan dolayıdır ki, zaten egemenliği elinde tutanlar 
sürekli olarak bu egemenlik gücünün kendilerine meşru olarak verildiğini hep 
süregelmişlerdir. Bu iş ilk cağlardan beri böyle olmuştur. 17 nci, 18 inci yüzyıla 
kadar egemenliğin ilahi bir kökene dayandığı hakkındaki görüşler meşru görüş
lerdir, yani büyük insan kütleleri bu konuda herhangi bir şekilde düşünmeye 
gerek görmüyorlar. Ancak, çok önemli değişiklikler başlayınca, özellikle batı 
aleminde, büyük coğrafi keşiflerin getirdiği ekonomik patlama, eşitlik üzerinde 
insanların düşünmeye başlaması, egemenliği ellerinde tutan kimselerin de diğer 
insanlardan farklı kimseler olmadığı konusundaki birtakım anlayış biçimleri
nin ortaya çıkması, genel bir kültür patlaması karşısında ilahi bir temele daya
nan egemenliğin meşru olup olmayacağı, bunun nasıl olabileceği, kimin hangi 
yola tanrıdan egemenliği alıpta bir aileye verdiği yolunun akla aykırı olduğu şek
linde önemli tartışmaların başlamasına yol açmış ve bu tartışmalar insanoğlu
nun genel kültürel gelişmesi ile paralel olarak yavaş yavaş egemenliğin kökeni
nin başka kaynaklarda aranması yoluna sürüklenmiştir. Fazla uzatmamak için 
şunu söylemek istiyorum : İlahî menşeili egemenlik görüşü yerine, 18 inci yüz
yıldan itibaren demokratik kökenli görüşler hakim olmaya başlamış ve bu gö
rüşler bugüne kadar yaşayarak iki temel noktada kristalleşmiştir 

Birincisi, egemenliğin halka ait olduğu yolundaki görüşler; öbürü, egemen
liğin millete ait olduğu yolundaki görüşler. Egemenliğin halka ait olması gerek
tiği yolundaki görüşleri en mükemmel hale getiren isviçreli ünlü bilim adamı 
Jean Jacgues Rousseau'dur. Burada halk ile millet arasındaki ince farkın üze
rinde durmama izin veriniz. Halk, milletin somutlaşmış biçimidir. Halkı sayar
sınız, halkı görürsünüz, halk sadece belli bir andaki varlığı ile göze çarpar ve 
sürekli kılık değiştirir; içindeki meslek grupları ile, nüfusunun fazlalığı ile, art
ması ile, yani halk matematiksel bir kavramdır. Jean Jacgues Rousseau diyor 
ki, "İlahi egemenlik savı akla aykırıdır. Biz bunu bir tarafa bırakalım, esas olan 
insandır ve bütün insanların birbiri ile eşsiz olmasıdır. Mademki bütün insanlar 
birbiri ile eşittir, o halde egemenlik gücünün de insanların içinden çıkması la
zımdır. Ancak, biz bunun bir gerçekçi bilim adamı kimliği ile irdeliyoruz ve di
yoruz ki, bütün halk egemenliğe sahiptir. Halk, ölçülebilir, sayılabilir bir nite
likte olduğuna göre, halkın içindeki bütün bireyler de egemenlik hakkına sahip
tir. 10 bin kişilik bir devlet düşünelim. 10 bin kişinin her biri onbinde bir 
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oranında egemenlik gücüne sahiptir. Buradan çıkan sonuç; egemenlik dediği
miz, insana doğuştan gelen, hakkın devredilmezliği ve hiçbir şekilde ondan vaz
geçilemez. Bu durumda halk egemenliği prensibine eğilim gösterenler halkın tem
silcileri yoluyla bir meclis oluşturulmasını, bir parlamento oluşturması gerekti
ğini reddederler. Çünkü, her onbin kişide biri diğerleri ile eşit olarak bu hakka 
sahiptir ve bu haklar insana yapışmış haklar olduğu için başkasına devredilemez. 

Tabiî burada bir soru akla geliyor. Eğer o devletteki nüfus çok fazla ise, 
milyonlarca kişiye ulaşıyorsa, her insan da egemenlik hakkına sahip olduğuna 
göre, insanların da doğrudan doğruya bütün gün devlet işleri ile uğraşmaları 
egemenlik hakkının gereğini yerine getirmeleri mümkün olamayacağına göre, 
mutlaka temsilci seçmeleri lazım. Yoksa bu noktada nazariyesini biraz yumuşa
tırsak, mecburi olarak çok fazla nüfuslu ülkelerde egemenlik hakkına sahip olan 
bireyler kendilerinin temsilcilerini seçerler, ancak bu temsilciler sadece kendi tem
silcileridir. Nasılki bir gayrimenkul satın almak için bir arkadaşınıza vekalet ve
riyorsak ve o arkadaş sadece benim gaynmenkul işindeki vekilimse, ben de dev
leti yönetme konusundaki yetkimi bay A'ya, ya da bayan M'ye veriyorum, o sa
dece benim vekilimdir, başkasının vekili değildir. Buradan ne çıkıyor? Halk ege
menliği ilkesine uyarsanız, nasıl bir vekalet veren kimse vekilini her zaman azle-
debilirse, bu şekilde yönetim için vekalet verdiğiniz vekilleri de her an görevden 
azledersiniz. Tabiî bu görüş, binlerce yıldır ilahi egemenlik görüşünü yıktı, ama 
uygulanması çok zor bir görüş. Onun yerine, Rousseau'nun da getirdiği bu yeni 
yoldan yürüyen başka bilim adamları, bugüne kadar güncelliğini kaybetmeyen 
ve daha evvelki çok uzun bir süre demokrasi rejimleri, özellikle uygulaması ha
kim olacak millet egemenliği ilkesine geçirdiler. Millet egemenliği, halk egemenliği 
ilkesinden farklıdır. Çünkü, millet bir bütündür, manevî bir varlıktır; halk gibi 
tek tek sayılmaz, niteliği her gün değişmez. Millet, bir toplumun geçmişten ge
len duygulan, düşünceleri ile bugünkü yaşayış biçiminden, ortak duyguların
dan oluşan ve ileriye doğru bu duygularla birlikte yürüyüp giden manevi bir var
lıktır, belirgen bir varlıktır. Bu durumda, dikkat ederseniz, egemenliğin sahibi 
olarak halk yerine milleti getirirseniz bu takdirde insanların tek tek temsilcileri
ni atamaları devletin yönetilmesi için ve diledikleri zaman bu yetkiyi geri alma-
lan söz konusu olamaz. Temsilciyi seçmek şarttır, demokraside ve özellikle mil
let egemenliğine dayanan demokraside Başka türlü, millet dediğimiz manevî var
lık kendi kendini zaten yönetemez, mutlaka temsilciler seçecektir, ama temsilci
ler seçildiği andan itibaren artık kendilerini seçen, tek tek seçen kendilerine ve
kalet veren kimselerin değil, bütün bir milletin temsilcisidirler. Çünkü, milleti 
bölümlere, bireylere ayıramıyorsunuz. Milletin içindeki bir birey, temsilcisini seç
tiği zaman onu millet adına seçiyor, kendi adına seçmiyor. Buradan çıkan sonuç 
şudur: Millî egemenlik ilkesini kabul ederseniz, seçtiğiniz temsilciler, kendileri
ni seçen kimseleri değil, bütün milletin temsilcisidirler, bütün milletin temsilci
sidirler ve o yüzden onları seçen kimseler de canlan istediği vakit temsilcilerini 
azledemezler. Bunu kim yapar? Yine bir bütün olarak millet yapar, belli seçim 
sıralan geldiği vakit. 
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Görüyoruz ki, millet egemenliği ile halk egemenliği arasın da önemli bir 
fark vardır ve ne yazıkki biz de her iki kavram arasındaki bu incelik bilinmiyor. 
Biz de, özellikle siyasal iktidarlar çok partili demokratik hayata geçtikten sonra 
şöyle demişlerdir : "Çoğunluğu ele geçirirlerse biz millî iradenin sahibiyiz." Bu,, 
millet egemenliği ilkesi ile bağdaşmayan ve milletin varlığım inkar eden halk ege
menliğine doğru giden bir görüştür. Halk egemenliğinde çoğunluk hangi vatan
daşların tarafındaysa, çünkü prensipte halk kendisini doğrudan doğruya yöne
tiyor, şüphesiz çoğunluğun dediği olacaktır. Ama, millet egemenliğinde, egemen
liğe sahip olanlar belli bir zümrenin, belli bir grubun, belli bir kimsenin değil, 
bütün milletin temsilcileri olduğu için, tesadüfen bir seçim sonunda çoğunluğu 
eline geçiren siyasal parti millet iradesinin sahibi değildir. Belki, milleti yönet
mek için bir süre kendisi yetkili kılınmıştır, hepsi bu. Bizim demokrasi anlayışı
mızda ki, bu çarpıklık yavaş yavaş düzelme yoluna girdi. Çünkü, çoğunluğu 
elinde tutan siyasal bir grup, ben milletin sahibiyim, millet iradesinin sahibiyim 
dediği takdirde, geriye kalan milleti inkar ettiği gibi, millet kavramına ters dü
şen bir tutum içine girmektedir. Biraz önce de söylediğim gibi, millet bölünmez 
bir bütündür. O bütünün bir bölümünün iradesi, diğer bölümün iradesine müm
kün değildir. Bir vücut gibi, nasılki bir vücudu ortadan kestiğiniz zaman iki ta
rafta yaşayamazsa, millet iradesini de bölemezsiniz, öyleyse bugünkü modern 
demokrasilerdeki millî irade ilkesinin bize çok önemli güvenceler getirmektedir. 
Onlardan biri çoğunluğun azınlığa olan baskısının yok edilmesidir. 

İkincisi, daha önemlisi, milletvekillerinin azledilme korkusu olmadan belli 
bir süre rahat rahat çalışabilmeleridir; çünkü millet için çalışıyorlar, belli kişiler 
için çalışmıyorlar. Belki belli ideallere sahipler, belli idealleri gerçekleştirmek için 
çalışıyorlar, ama bunun arkasında yatan motif, doğrudan doğruya milletin bü
tününe hizmet götürmesidir. 

Son olarak söyleyeceğim şudur : Millet egemenliğinin bu şekli de modern 
demokrasilerde kabulünün bir sınırı daha var. Biz diyoruz ki, 1920 yılından beri 
"egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" Buradaki "kayıtsız şartsızlık..." dikkat 
ediniz, yine ayrı bir incelik arz ediyor. Egemenliğin sadece millete ait olması, 
yani başka hiçbir zümrenin, başka hiçbir grubun millet içindeki başka birtakım 
toplulukların egemenliğe sahip olamaması, kayıtsız ve şartsız sadece millete ait 
olması egemenliğin, Zaten millet egemenliği prensibinin mantığından da çıkan 
sonuç budur. 

İkinci nokta: Millet egemenliğinin sınırsız olmayacağı, yani millet egemen
liğinin içinden çıkan gücün hiçbir şekilde sınırlanamaz, millet iradesinin üstün
de hiçbir güç yoktur görüşünün modern demokrasilerde artık yavaş yavaş terk 
edilmesidir. Biraz önce konuşmama başlarken egemenliğin kabul edilebilmesi 
için hangi kökenden gelirse gelsin meşru olması, o toplum tarafından meşru ka
bul edilmesi gerektiğini ileri sürmüştüm. Bugünkü demokrasilerde millet ege
menliğinin meşru sayılmasının kökeni millet egemenliğinin kullanılmasında 
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evrensel hukuk kurallarına uyumun sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, millet ege
menliği ilkesi bugün hukukla sınırlıdır. Millet egemenliği de ancak evrensel hu
kuk kuralları çerçevesinde kendi gücünü gösterebilir. İşte bundan 71 yıl önce ku
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisi aşama aşama başlangıçta belki halk ege
menliği görüşüne uygun bir gelişme içine girmişken ilk yıllarda, sonradan yavaş 
yavaş soyut bir millet egemenliği ilkesine yönelmiş ve hem 1961, hem 1982 Ana
yasalarında, size biraz önce anlatmaya çalıştığım modern demokratik millî ege
menlik ilkesinin büyük ölçüde kabulü yolunda bir aşamaya girmiştir. Bu şekil
de belki millet ve halk egemenliği konusundaki bazı tereddütleri giderebildiy-
sem kendimi mutlu hissedeceğim. Zamanınızı aştıysam özür dilerim. 

Hepinizi sevgi ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mumcu'ya teşekkür ediyor ve sözü "Büyük Zafer ve 
T.B.M.M." tebliğini sunmak üzere Doç. Dr. Sayın İhsan Güneş'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Güneş. 
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Doç. Dr. İhsan GÜNEŞ 

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı 

Sayın milletvekilleri, Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Be
lediye Başkanım ve değerli Kütahyalılar; ülkeyi işgalden kurtarmak üzere veri
len onurlu mücadelenin çağdaş, ulusal, demokratik bir devlet oluşumunun ge
risinde millî iradenin tecelli ve temerküz ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. 
Bu nedenle öncelikle bu Meclisin özelliklerine kısaca değinmekte yarar vardır. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak adlandırdığımız ve bundan 71 
yıl önce açılan Meclisin özellikleri nedir? Her şeyden önce bu Meclis, ulusal bir 
Meclistir. Bundan önceki meclislerde böyle bir durum görmüyoruz. Çünkü, azın
lıklar Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan azınlıklar ya kendi devletlerini kurmak 
veya bulundukları bölgeyi başka bir devletle birleştirmek amacında oldukları 
için seçimlere katılmamışlardır. Bu meclis, genç ye idealist milletvekillerinden 
oluşan bir meclistir, özveride ülke ve ulus çıkarlarım her şeyin üstünde tutan 
bir meclistir. Geniş tabanlı, çok sesli, kararlarını demokratik platformlarda alan, 
olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Denetime büyük bir önem veren mec
listir. Ülkede yaşayan tüm grupları temsil eden bir meclistir. Toplumun tüm ke
simlerinden insanlar bu Mecliste yer almıştır; işçisi, tüccarı, avukatı, gazetecisi, 
bankacısı, öğretmem, yargıcı, diplomatı, şeyhi, aşiret reisi, mühendisi, dokto
ru, ülkeyi kurtarmak için bu Meclise gelmiştir. Yaşam biçimleri, eğitim düzeyle
ri, dünya görüşleri, felsefî inançları birbirinden farklı olan bu insanları bir ara
ya getiren amaç nedir? Amaç, genellikle iki noktada toplanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, fiilî durumu, yani işgali ortadan kaldırmak ve Erzu
rum, Sivas Kongreleri doğrultusunda saptanan Ankara'da belirlenip İstanbul 
Meclisi Mebusanının da 28 Ocak'ta kabul edilip 17 Şubat'ta yayımlanan Misakı 
MüB'deki ilkeleri gerçekleştirmektir. Bu ilkeler nasıl gerçekleştirildi acaba? Bu 
ilkeler gerçekleştirildikten sonra ülke düşmandan temizlendikten sonra Mecliste 
bir düşünsel birliğin olduğunu söyleyebilmemiz zordur. Niçin? Çünkü, kimi mil
letvekilleri işgalci güçlerin kuvai milliye güçleri ile kurulabileceğine inanıyor ve 
düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkıyordu. Kimi milletvekilleri de düşman 
yurttan kovulduktan sonra geleneksel Osmanlı düzeninin biraz refoıma tabi tu
tularak devam ettirilmesini savunuyordu. Kimileri ise yeni bir düzenin kurul
masını istiyorlardı, ama bu yeni düzeni isteyenler ikiye ayrılıyorlardı. Bir kısmı 
Türkiye'nin dışmda çağdaş gelişmeye uygun olarak, Rusya'da olduğu gibi, bir 
bolşevik düzenin kurulmasını istiyor, büyük bir çoğunluğu da Atatürk'ün gös
terdiği yolda Samsun'a çıkarken belirttiği, bir avuç Türk'ün yaşadığı atayurdunda 
ulusal egemenlik ilkelerine dayalı tam bağımsız yeni bir devletin kurulmasını is
tiyorlardı. Belli bir amaca ulaşabilmek için nasıl bir yol izlemek gerekirdi? Bu 
amaca ulaşabilmek için her şeyden önce bir itfa gücünün oluşturulması gereki
yordu. Nitekim Meclis açıldıktan sonra Mustafa Kemal'm isteği üzerine vakit 
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geçirilmeden mesuliyetini takdir ve tespit edecek bir icra vekilleri heyetinin oluş
turulmasına karar verildi ve Meclis kendi içerisinden tek tek milletvekillerini se
çerek ve Genelkurmay Başkanlığında hükümetin içerisine sokarak bir icra ve
killeri heyeti oluşturuldu. Böylelikle yönetim bakımından Türkiye'ye yeni bir 
sistem getirildi, oluşturulmasına karar verildi. Ve Meclis kendi içerisinden tek 
tek milletvekillerini seçerek ve Genel Kurmay Başkanlığını da Hükümetin içeri
sine sokarak bir icra vekilleri heyeti oluşturuldu. Böylelikle yönetim bakımın
dan Türkiye'ye yeni bir sistem getirildi. Bu sistem Meclis Hükümeti sistemiydi. 
Niçin bu Hükümet sistemi getirildi? Atatürk'ün bu sistemi bilinçli olarak be
nimsediğini görüyoruz. Zira biraz önce belirttiğim gibi Atatürk'ün amacı tam 
bağımsız yeni bir devlet kurabilmekti ve bu devleti çağdaş uygarlık düzeyine ulaş
tırmaktı. İşte bunun için Meclis Hükümet sisteminden yararlanmak, bu siste
min özelliği nedir? bu sistemin özelliği kısaca şu noktalarda toplanıyor : 

Ulusun birliğini temsil eden tek güç Meclisti. Devlet Başkam bu sistemde 
yoktu. Hükümete Meclis yön veriyordu. Meclis amacına ulaşıncaya değin ara
lıksız olarak çalışacaktı. Bu istekler çerçevesinde bu amaçlar doğrultusunda İc
ra Vekilleri Hükümeti çalışmaya başjadı; ancak savaşı kazanmak, düşmanı yurt
tan kovmak kısa sürede gerçekleşecek bir olay değildi. Düşmanın yurttan ko
vulması uzadıkça Meclisteki tartışmalar, görüş ayrılıkları da giderek yoğunlaş
maya başladı, özellikle 1920 Ağustosundan başlayarak Mecliste bir hizipleşme 
hareketinin başladığını görüyoruz. Bunun nedeni de şu noktada toplanıyordu : 
Deniyordu ki, Türkiye'nin başına gelenler plansızlıktan, programsızlıktan gel
mektedir, bir plan, program yaparsak, amaçlarımızı belirlersek istediğimiz amaca 
ulaşabiliriz. Meclis Eylül 1920'de 60-70 kişiden oluşan halk zümresi adıyla bir 
grubun kurulmasıyla bu durum açıkça ortaya çıktı. Mecliste grupların ortaya 
çıkması millî iradeden beklenen verimin alınamamağına yol açtı. Çünkü bir ta
raftan düşmanı yurttan kovacak kararların alınması, öbür taraftan yeni devleti 
millî irade doğrultusunda sağlam temellere oturtacak yasaların çıkması gereki
yordu. Gruplar çoğaldıkça Meclisin çalışması yavaşladı ve Mustafa Kemal Paşa 
bu durumu uzaktan bir süre izledi ve en nihayetinde olaya el koymak zorunda 
kaldı. Mecliste özellikle inkılapça, demokratik düşünceye sahip milletvekilleriyle 
grup grup konuştuktan sonra bir Meclis grubunun oluşturulmasına karar verdi 
ve 10 Mayıs 1921'de bu grubu kurdu ki, bizim tarihimizde Birinci Grup olarak 
nitelendirilmektedir ve İktidar Grubunu oluşturmaktadır. Bu grup çok kısa bir 
programı esas aldı. Programın birinci maddesi Misakı Millî idi, ikinci maddesi 
ise Teşkilatı Esasiye Kanunuydu. 20 Ocak 1921 yılında çıkarılmış olan Teşkilatı 
Esasiye Kanunuydu. Bu grupta yer alamayanlar, grup dışında kalanlar Mustafa 
Kemal'e, dolayısıyla gruba karşı cephe almaya başladılar. Çünkü bunlar Teşki
latı Esasiye Kanununa aslında karşı çıkıyorlardı. Niçin karşı çıkıyorlardı? Bir 
defa Teşkilatı Esasiye Kanunu egemenliğin kayıtsız şartsız ulusta olduğu ilkesini 
getiriyordu. İkincisi yönetim sistemi halkın kendi kendini yönetmek ilkesine da
yanacaktı. Yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi 
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olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde belirleniyordu. Türkiye Devleti Büyük 
Millet Meclisince yönetilecek ve Hükümetin adı da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti adını alacaktı. Görülüyor ki, bu ilkeler doğrultusunda devlet sis
teminin belirlenmesi taa Tanzimattan beri süre gelen egemenliğin başında bulu
nan kişinin yetkilerinin sınırlandırılması ilkesini çoktan aşıyor ve egemenliğin 
kaynağını kökünden değiştiriyordu, tşte bu değişimi özümseyemeyenler, bu de
ğişimi istemeyenler Teşkilatı Esasiye Kanununa karşı geldiler ve o nedenle de 
Mustafa Kemal'e bir hayli karşı çıktılar. 

Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubunun, yani Birinci Grubun ku
rulmasından sonra Meclis çalışmasının oldukça düzenli bir hale geldiğini görü
yoruz. Mustafa Kemal'e karşı olanlar ve bu gruba karşı olanlar da yavaş yavaş 
toparlanmaya başlıyorlar, 1921 yılının sonunda 1922 yılının başında İkinci Grup 
olarak bir muhalefet grubu olarak ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla bu iki grubun 
kendi arasındaki mücadeleleri millî iradenin Mecliste kök salmasına ve iktidar
da bulunan hükümetin, iktidarı elinde bulunduran Birinci Grubun daha düzen
li çalışmasına ve göreve gelen kişilerin görevlerini daha iyi yapmasında etkin rol 
oynuyor. Bu Müdafai Hukuk Grubunun Mecliste yarattığı bu siyasal gerginlik 
yaşanırken, Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının yenilgilerinin yarattığı moral 
bozukluğunu gidermek ve Türkiye Büyük Millet Meclisini dağıtıp yani millî ira
denin tecelli ve temerküz ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisini dağıtıp Anado-
ludaki işgali kökleştirmek isteyen Yunanlıların itilaf devletlerinden aldıkları yar
dımla yeniden saldırıya geçtiklerini görüyoruz. Bu saldın çok hızlı bir biçimde 
gelişiyor. Ve güçlenememiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları daha fazla 
ezilmemek için mümkün olduğu kadar geriye doğru çekiliyorlar. Mustafa Ke
mal Paşanın emriyle ordu Sakarya'nın doğusuna çekiliyor, dolayısıyla Afyon, 
Kütahya, içinde bulunduğumuz güzel kentimiz ve Eskişehir düşman işgaline uğ
ruyor. Bu durum Mecliste çok büyük tepkilere yol açıyor. Genel Kurmay Başka
nı olayı açıkladığı zaman ve Meclisin Kayseri'ye taşınmasını istediği zaman Mec
liste büyük fırtına kopuyor. Bu tartışmalar sonucunda ordunun gerçek duru
munu incelemek üzere Meclisten bir heyetin seçilerek cepheye gittiğini görüyo
ruz, ihtiyaçlar nedir, durum nedir, bunlan tespit edecektir. Tabiî bu olay Musta
fa Kemal karşıtlarını harekete geçiriyor ve bunlar "Ordu nereye gidiyor, bu gidi
şin sorumlusu kim, bugünkü durumu yaratanlar niçin ordunun başına geçmi
yor?" gibi sorular ortaya atıyorlar ve böylece doğrudan doğruya Mustafa Ke
mal Paşayı hedef alıyorlar. Bu durumdan kurtuluş yolu ne idi : Mustafa Ke
mal'in inancına göre, Mustafa Kemal Paşa ordunun başına geçmek istiyor ve 
üç aylık bir süreyle Meclisin yetkilerini de kullanmak üzere Başkomutan olabi
leceğini belirtiyor, ki Mustafa Kemal Paşanın millî iradeye ne kadar bağımlı ol
duğu yine burada da karşımıza çıkıyor. Sonsuz bir süre değildir, üç aylık bir sü
re için bu yetkiyi istiyor ve büyük tartışmalardan sonra bu yetki Mustafa Kemal 
Paşaya veriliyor. Mustafa Kemal Paşa Genel Kurmay Başkanlığı ve Millî Savun
ma Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapıyor ve diğer bakanlıklarla da orduyu ilgi
lendiren konularda bir ortaklık sağlayabilmek için bir sekreterya oluşturuyor; 
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ordunun insan gücünü, araç gereç sayısını alabildiğine artırıyor cepheye gidip 
incelemeler yapıyor ve savunma planları hazırlanıyor. Nitekim 23 Ağustosta Sa
karya mevzilerinde şiddetli çarpışmalar başlıyor ve bu durum 13 Eylüle kadar 
sürüyor. 13 Eylülde işgalci güçlerin temsilcisi olan Yunanlılar yeniliyorlar; fakat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordulan bunları izleyemiyor. Neden izleyemiyor; 
çünkü genel seferberlik ilan edip herkesi silah altına alamamıştır. Araç gereç ba
kımından yetersizdir, sayı bakımından yetersizdir. Bir süre izleniyor; ama izle
yenler sadece süvari birlikleridir, tüm ordu değildir. 

Sakarya Savaşımn kazanılmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ve Başkomutan daha fazla kan dökülmeden Anadoludaki düşman güç
lerinin Anadoluyu terk etmesini istiyor ve Mecliste yaptığı konuşmalarda Mus
tafa Kemal Paşa "yasama ve yürütme yetkisine sahip Meclisin başkanı sıfatıyla 
beyan ederim ki, biz savaş değil, barış istiyoruz, "barış yapmaya hazırız ve buna 
engel hiçbir sebep de yoktur" diyerek bir kez daha barışçıl elini uzatıyor; ama 
karşılayan olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün bu konuşmasını 
Fransızcaya çevirtip tüm Batılı devletlerin temsilcilerine dağıtıyor ve daha sonra 
Saruhan Milletvekili İbrahim Süreyya ve 62 arkadaşının ortak önergesiyle Mus
tafa Kemal Paşaya gazilik unvanı veriliyor ve Mareşale terfi ediliyor. Ayrıca 129 
kişiye takdirname, 234 kişiye de İstiklal Madalyasının verilmesi sağlanıyor. 

Sakarya Savaşından sonra Mustafa Kemal Paşanın Ankara'da oturması mu
halefete mensup milletvekillerini pek hoşnut etmiyor, özellikle Malta'da tutuk
lu iken Ankara'ya gelip Mecliste görevine başlayan bazı milletvekilleri muhale
fetin geliştirilmesinde etkin rol oynuyorlar. Bunlar bir yandan izlenen askerî po
litikanın Bakanlar Kurulunda diğer yandan Anadolu ve Rumeli Hukuk Gru
bunda sorgulanmasını yapmak istiyorlar, bunun yanında Meclisin gizli toplan
tılarında da Meclis Başkanlığıyla Başkomutanlığın, Genel Kurmay Başkanlığıy
la İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığının aynı kişide bulunmasını eleştiriyorlar ve 
Meclis içerisinden ordunun ihtiyaçlarını tespit etmek üzere bir komisyonun ku
rulmasını istiyorlar. Tabiî Mustafa Kemal Paşa ordunun durumunun gerek grupta 
gerekse Bakanlar Kurulunda ele alınmasını istemiyor. Bu durum tepkilere yol 
açıyor, istifalar oluyor, istifa edenlerin içerisinde Millî Savunma Bakanının bu
lunması da enteresan bir gelişme oluyor. Bundan yararlanan muhalefet millet
vekilleri eleştiri dozunu daha da artırıyorlar ve Sakarya Savaşından beri uzun 
bir süre geçtiği halde ordu niçin saldırmıyor, ülkeyi niçin kurtarmıyor, Biz sa
vunma savaşı yaparız; fakat taarruz savaşı yapamayız. Bizim düşmanımız Yu
nanlılar değildir, Yunanlıların karşısında bir miktar asker bırakalım, biz Irak 
üzerinden saldırıya geçelim, İngilizlere saldıralım, dolayısıyla onları yenmekle 
bu savaşı kazanırız gibi birtakım düşünceler ortaya atıyorlar. Tabiî bu moral bo
zucu konuşmalar Mustafa Kemal Paşayı çok üzüyor. Oysa bu sırada Batıda iti
laf devletleri bir araya geliyorlar ve bir ateşkes mütarekesi projesi hazırlıyorlar. 
Mustafa Kemal Paşa cepheleri gezerken bu mütareke teklifi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine geliyor. Hükümet bu teklifi aldığı zaman uzun bir süre 
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16 saat inceliyor ve vardığı sonuç şudur : Bu konuda karar verecek güç Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Niçin? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi millî ira
denin temsilcisidir. Aynı zamanda şunu da söylüyor; bu teklifte orduyu ilgilen
diren maddeler de var, Başkomutanın da bundan haberdar edilmesi gerekir. Ni
tekim bu konuda verilecek cevap hazırlanırken biz bir bakıyoruz yeni bir tasan 
geliyor, barış tasarısı, bir barış tasarısı? Hükümet bu konuda Sivrihisara gidi
yor, Mustafa Kemal Paşayla görüşüyor ve gerekli cevap veriliyor. Ancak Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin barış tasarısına verdiği cevap kabul edil
miyor ve tek çözüm yolu kalıyor, bu sırada Avrupa'da bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsilcileri de raporlar gönderiyorlar, Türkiye'nin kurtuluşu si
lahlı bir savaştan geçer. Nitekim Atatürk, ulusu, Meclisi, orduyu hazırladıktan 
sonra ve gerekli hazırlıktan tümüyle yaptıktan sonra 26 Ağustosta büyük taar
ruz başlıyor ve 9 Eylülde düşmanın denize dökülmesiyle bitiyor. 

Değerli dinleyiciler; söyleyeceklerimi özetleyecek olursam; Büyük Taarru
zun yarattığı sonuçlar nedir? Büyük Taarruz millî egemenliğin perçinlenmesin
de etkin bir rol oynamıştır. Niçin? Çünkü, millî egemenliğin perçinlenebilmesi 
için biraz önce belirttiğim gibi tam bağımsız bir devletin kurulması gerekiyor
du. Düşmanın yurttan kovulmasıyla büyük bir bölümünün kovulmasıyla tam 
bağımsızlığa doğru giden yol açılmış oldu. 

İkincisi; ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim sisteminin kurulması gereki
yordu. 1920'den 1922'ye kadarki sürede bu yönetim sistemi de kurulmuş oldu. 
Ulusal egemenliğin perçinlenmesi için ulusal bir devlet olması gerekiyordu. Za
ten azınlıklar gittiği için, azınlıklar bu oluşuma katılmadığı için ulusal bir dev
let de ortaya çıkmış oldu ki daha sonra saltanatın kadınlmasıyla ulusal egemen
lik daha da perçinleşecek ve Lozan Antlaşmasıyla tümü de onaylanacaktır. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Güneş'e teşekkür ediyor ve sözü Sayın Halime Doğru'-

ya bırakıyorum. 

Buyurun Sayın Doğru. 
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Yrd. Doç. Dr. Halime DOĞRU 
Anadolu Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü öğretim Üyesi ' 

BÜYÜK ZAFERİN DIŞ SİYASET AÇISINDAN SONUÇLARI VE MİL
LÎ EGEMENLİK İLKESİNE ETKİSİ 

1922 yılı başında millî kuvvetlerin en önemli görevi Yunan işgal kuvvetleri
ni Batı Anadolu'dan ve Trakya'dan çıkarmak, Misak-ı Millî Esaslarına göre ba
rışı sağlamaktı. 

Mustafa Kemal 1922 yılında son askeri girişimde bulunmadan önce mütte
fiklerle, Misak-ı Millî Esaslarına uygun, barış yapmak istedi. Bu niyetle 1922 
Şubatında dış işleri Bakam Yusuf Kemal Bey'i Avrupa'ya gönderdi. Yusuf Ke
mal Bey Londra ve Paris'te diplomatik temaslarda bulundu. Bu sıralarda İstan
bul hükümeti de aynı şekilde temaslar kurmak amacıyla hariciye nazın Ahmet 
İzzet Paşa'yı Avrupa'ya göndermişti. Ancak İstanbul hükümetinin hariciye na
zırı Ahmet İzzet Paşa'mn bu temasları, sadece Türkiye aleyhine sonuçlar do
ğurmuş aynı zamanda Batılı Devletlerin bu ikili, durumdan faydalanmasına ola
nak vermiştir. Buna göre müttefikler Paris'te bir banş teklifi hazırlamışlar, an
cak bu teklifte Sevr banş andlaşmasının maddelerim yumuşatmakla yetinmiş
lerdir. Türkler tarafından bunun kabul edilmesi ise olanaksızdı. 

Aynı tarihlerde uluslararası platformda yer almak isteyen Mustafa Kemal, 
Nisan 1922'de Cenova'da toplanacak olan Uluslararası İktisat Konferansına An
kara Hükümeti'nin davet edilmesini sağlamaya çalışıyordu. Buna rağmen Mus
tafa Kemal'in, projesine Sovyet dış işleri komiseri Çiçerin'den başka destek ve
ren bulunmadı. Llyod George ve Curzon bu fikir üzerinde tartışmaya bile ya
naşmadılar. 

Sakarya zaferinden sonra müttefiklerle banş yoluyla antlaşma olanağı bu
lunmadığı anlaşılınca Türkiye için Misak-ı Milliyi kuvvet yoluyla gerçekleştir
mekten başka çare kalmamıştır. Bunun üzerine Türk ordusunun batı cephesin
de 26 Ağustos 1922'de Yunanlılara karşı giriştiği Büyük Taarruz başarılı oldu 
ve zafer kazanıldı. Basan Misak-ı Milli Esaslarının İngiltere ve Yunanistan'a kabul 
ettirilmesini kolaylaştırdı. 

İngiliz devlet adamlan Lord Curzon ve Llyod George Türkleri İzmir'e gir
meden önce durdurmak istedilerse de başarılı olamadılar. 

30 Ağustos'ta Anadolu'da Yunanlılara karşı kazanılan zafer çok büyüktü. 
Zafer müttefikleri birbirine daha fazla yaklaştırdı. 7 Eylül'de İngiliz Kabinesi 
toplanarak İstanbul ve boğazlan elden bırakmamak için çare aramağa başladı. 
İstanbul'da bulunan General Harrington'un yetkilerini arttırdılar. Buna rağmen 
İngilizler fikirlerinin Avrupa devletleri gibi dominyonları tarafından da benim-
senmediğini hayretle gördüler. İngiltere'nin, ayncalıklann elden çıkacağı fikrini 
savunması üzerine Fransa ve İtalya bir süre İngiltere'nin yanında yer aldılar. 
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Yunanlılara karşı kazanılan askeri zafer kısa bir süre içinde Ankara hükü
metinin Batılı Devletlere karşı pazarlık gücünü önemli bir şekilde arttırmıştı. 

Türk ordusu İzmir'i ve Bursa'yı geri aldıktan sonra Boğazlar Bölgesini ve 
Trakya'yı işgalden kurtarmak girişiminde bulundu. Böylece Türkiye ve mütte
fikler yeniden yakın bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. 

Yeni bir savaş durumunun kendileri için olumlu bir sonuç vermeyeceğini 
bilen müttefikler 23 Eylül 1922'de askeri çatışmanın durdurulması ve ateşkes 
için toplantı yapılmasını Önerdiler. 

Mütareke görüşmeleri 3 Ekim 1922'de Mudanya'da başladı. Aralıklı olarak 
11 Ekim'e kadar devam etti. Görüşmelerde Türk heyetinin başında Büyük Mil
let Meclisi Batı cephesi komutam İsmet Paşa bulunuyordu. Hükümeti adma Lord 
Curzon bu konferansa Mustafa Kemal'in katılmasını bekliyordu. Ancak İsmet 
Paşa'nm gelmesi şok etkisi yaptı. Mustafa Kemal ise generaller düzeyinde yapı
lacak görüşmelerde yer almak niyetinde değildi. 

Konferans İsmet Paşa'nm başkanlığında açıldı. İngiltere adına General Har
rington, İtalya adına General Mombelli, Fransa adına General Charpy ve Yuna
nistan adına da gemide bekleyen General Mazarakis katılmıştır. 

Doğu Trakya'nın derhal Yunanlılar tarafından terk edilmesi talebinin, müt
tefiklerce red edilmesi üzerine konferans görüşmeleri daha başlangıçta tehlikeye 
girmişti. Silahlı çatışma tehlikesinin tekrar başlaması ihtimali belirmişse de 11 
Ekim 1922'de andlaşma sağlanabilmiş, Mudanya Ateşkesi imzalanmıştır. 

Mudanya ateşkesi Anadolu için büyük bir diplomatik başarıydı. Böylece 
yeni cephe açılmadan Ankara dileklerinin çoğunu elde ediyor. Doğu Trakya ge
ri alınıyordu. Batılı Devletler Büyük Millet Meclisi yönetimini kabul ediyor, si
yasi ilişkileri onunla kurup sürdürüyordu. İtilaf devletinin generalleri ilk defa 
Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Türklerin işgalinde olan Mudanya'da görü
şüyorlardı. 

lleriki yıllarda Llyod George'un "Sevr'den bu yana en büyük gerileme" 
olarak niteliyeceği Mudanya Ateşkesi, Anadolu'nun Avrupa'ya karşı kazandığı 
tartışmasız en büyük siyasi zaferdir. 

Mudanya Ateşkesi İngiliz diplomasisi için önemli bir yenilgi sayıldı. Hatta 
Yunan dostu olarak bilinen İngiliz Başbakanı Llyod George görevinden ayrıl
mak zorunda kaldı. Ayrıca İngiltere, yıllardır uyguladığı anlamsız yanlı politi
kasını terk etmesi gerektiğini anladı. 

Bundan sonra Büyük Millet Meclisi için en önemli sorun ateşkesin arka
sından onurlu bir banş andlaşması yapmak ve ülkede çok yönlü kalkınma atı
lımları için düzenlemelere geçmekti. 

Büyük zaferin dış siyaset açısından en önemli sonucu Lozan'da yapılan ba
nş görüşmeleri ve sonunda imzalanan andlaşma olmuştur. 
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Lozan barış görüşmelerinde bir tarafta Türkiye, diğer tarafta : ingiltere, 
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya bulunuyordu. Kon
feransa, Türkiye'nin isteği ve ısrarı üzerine Boğazlarla ilgili meselelerin görüş
melerine katılmak üzere Sovyet Rusya ve Gürcistan da davet edildi. Amerika 
Birleşik Devletleri ise Konferansa gözlemci gönderdi. 

20 Kasım 1922'de Konferansın açılış oturumu yapıldı. 4 Şubat'ta kesintiye 
uğrayan barış görüşmeleri 23 Nisan 1923'de yeniden başladı. 24 Temmuz 1923'de 
Lozan barışı imzalandı. 

Türkiye'yi temsil eden heyetin başında Mudanya Ateşkesinde başarısını ka
nıtlamış olan İsmet Paşa bulunuyordu. İsmet Paşa görüşmelerin her aşamasın
da Mustafa Kemal'e danışmış, gelişmeleri Büyük Millet Meclisine bildirmiştir. 

Dış siyasette önemli sorunların çözümlenmesinin başlangıcı olan Büyük Za
fer aynı zamanda İç siyasette, Millî Egemenlik ilkesi açısından önemli gelişme
lerin başlangıcı oldu. 

Lozan da yapılması kararlaştırılan barış görüşmelerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ile birlikte Osmanlı Hükümeti de çağrılmıştı. Batılı mütte
fiklere göre, yeni andiaşma, Sevr Barışının yalnızca bir düzeltilmesi olacaktı, 
dolayısıyla yeni andlaşmayı Osmanlı Hükümetinin de imzalaması doğaldı. 

Müttefikler henüz Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasından itiba
ren Türk ulusunun egemenliğine kavuştuğunu, hele zaferin kazanılmasından son
ra Osmanlı Devletinin, ulusu ile hiç bir ilgisi kalmayan köhne bir yönetici kad
rosundan başka hiç bir şey olmadığını anlayamamışlardı. 

İstanbul hükümetinin barış görüşmelerine çağırılması Ankara'da büyük bir 
huzursuzluk yarattı. Hele Sadrazam levfik Paşamn hiç çekinmeden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi hükümeti ile Lozan'da, nasıl iş birliği yapacağını Ankara'ya 
sorması bardağı taşırdı. 

levfik Paşa hâlâ zaferin kazanılmasından sonra İstanbul ile Ankara ara
sındaki anlaşmazlığın bittiğini bundan böyle el birliği ile çalışma gerektiğini söy
lüyordu. 4 yıla yakın bir süreden beri sürdürülen Türk Kurtuluş Savaşının önem, 
amaç ve anlamından hâlâ habersiz görünüyorlardı. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden gücünü alan ordunun, Büyük zaferi kazandığını anlamak istemiyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa, bunalımdan kurtulmanın tek yolunu, saltanatın kal
dırılmasında buldu. Barış andlaşmasının çıkarlarımıza uygun yapılması için gö
rüşmelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince yürütülmesini, Osmanlı 
Devletinin zaten çoktan beri ortadan kalktığını, bu gerçeğin bir kanunla belir
tilmesinin yeteceğini söyledi. Mecliste yapılan görüşmelerden sonra 1 Kasım 
1922'de Osmanlı saltanatı kaldırıldı. Bundan sonra, Osmanlı hanedanından bir 
kişi, halife unvanını taşıyacak ve siyasi hiç bir yetkisi bulunmıyacaktı. 
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Yeni durumu kendisi için uygun bulmayan Vahdettin 17 Kasım 1922'de İn
giliz hükümetine sığınarak İstanbul'dan kaçtı. Halifelik hakkı Osmanlı ailesin
de saklı tutuluyordu. 

Buna dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecit'i halife seçti. 

Millî Egemenlik ilkesi, kaldırılan saltanatın yerine geçti, kişisel egemenlik 
sona erdi. 

Saltanatın kalkması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve millî egemen
lik ilkesinin asla geçici olmadığı konusu bütün dünyaya ilan ediliyordu. Böylece 
devrimin ilk büyük adımı atılmış oldu. 

Atatürk egemenliği padişahtan alıp gerçek sahibi olan ulusa verme işim dik
katli ve özen'le yerine getirdi. 

Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldıran yasayı 
ilan ederek, Lozan'daki temsil konusunu sorun olmaktan çıkardı. Konferansa 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adına delegasyon gönderildi. 
Böylece iç ve dış siyasette millî egemenlik ilkesi uygulanmış oluyordu. 

Atatürk, millî egemenliği kullanmaya yetkili tek organın Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olduğunu bunun dışında hiç bir organın millî egemenlik kullanmağa 
yetkili olmadığım sık sık vurgulamıştır. Ona göre milletin tek ve gerçek temsil
cisi bu makamdır. 

Sözlerimi, 1921 anayasasında yer alan ve Atatürk'ün 1 Mart 1921 de Bü
yük Millet Meclisinin açılışında söylediği açılış nutkunda yer alan bir cümle ile 
bitirmek istiyorum : 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İdare usûlü halkın kendi kendini 
idare etmesi esasına dayanır." 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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MİLLÎ MÜCADELEDE MALÎ POLİTİKA (X) 

Yrd. Doç. Dr. Meral AŞIKOĞLU 

I. GİRİŞ 

Türk Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşının devamı olan çarpışmalar şek
linde görülmekle beraber, kendine özgü özellikler göstermekte ve tarihi akışını 
değiştiren sonuçlara yönelmektedir. Birinci Dünya Savaşına Osmanlı Hükümeti 
katıldığı ve sonuçlanna katlandığı halde; Kurtuluş Savaşı, Osnanlı Hükümetine 
rağmen Anadolu'nun olanakları ile yürütülen bir mücadeledir. 

Kurtuluş Savaşını, Birinci Dünya Savaşı sonunda barış düzenini kuran ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini hazırlayan mücadele dönemi olarak aldı
ğımızda, bu mücadelenin başlangıç tarihini de, Mustafa Kemal Paşanın bilinçli 
bir mücadele amacıyla Samsun'da Anadolu toprağına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 
olarak kabul etmek gerekir. 

Anadolu'da bir çıkış, bir kurtuluş kapısı arayan Mustafa Kemal Paşa Sam
sun'da karaya çıktığında Türkiye'nin durumu nedir? Geniş çapta ve çeşitli cep
helerde yürütülmesi gereken yeni bir savaşı bağrında besleyecek olan Anadolu'
nun maddî ve malî kaynaklan nelerdir? Türkiye topraklannda çeşitli renk ve 
desendeki düşman bayrakları dalgalanan son kalesindeki maddî ve malî olanaklar 
böylesine bir mücadeleyi yürütebilmeye yeterli midir? Bu mücadele, ortaya atı
lan kişilerin aşırı yurtseverlik duygulan, iyi niyetleri ve milletçe egemen yaşama 
dileklerinin dışında malî ve maddî yönden gerçekten mümkün müdür? Kısaca
sı, Kurtuluş Savaşının başlangıcında savaşı can vergisi, kan vergisi, ter vergisi 
ve mal vergisi ödeyerek yürütecek Anadolu'nun 19 Mayıs'ındaki envanteri ne 
durumdadır? Bildirimizin birinci bölümünde bunu ortaya koymaya çalışacağız. 

Anadolu'nun 1919 Mayıs'ındaki Ekonomik, Malî ve İnsangücü yönünden 
envanterini ortaya çıkartırken Anadolu'nun bütünleşme hareketinde Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinin Finansman kaynaklannı inceleyeceğiz. 

Daha sonra bu envanterde yer alan kaynakların yarattığı malî gücü ve bu 
malî güçle fakir Anadolu'da her yönden yeterli ölçüde donatılmış kesin zaferi 
sağlayacak 590 bin kişilik ordunun nasıl yaratıldığım Kuva-i Milliye'nin malî kay
nakları başlığı altında Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir Kongrelerinde alınan malî 
kaynaklar açısından incelemeye çalıştık. 

Daha sonraki bölümlerde Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve ilk malî kay
nakları ile ilk Bütçe çalışmaları incelemeye çalışılmıştır. 

Son olarak da Kurtuluş Savaşında Alınan Dış Yardımlar konusunda Türki
ye'ye Sovyet Rusya'nın, Fransa'nın ve Hindistan'ın yardımları araştınlmış ve in
celenmeye çalışılmıştır. 

(X) Bu çalışma VII. Millî Egemenlik Sempozyumunda 22 Nisan 1991 günü sunulmuştur. 
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1922 yılının sonbaharında Türkiye Kurtuluş savaşını fiilen sona erdirir ve 
yeni bir döneme girerken Osmanlı İmparatorluğundan iyi miras devralmıyordu. 
Ülkenin üçte birine yakın bir kısmı düşman tarafından yakılmış ve yıkılmış, sosyal 
sabit sermaye esasen yetersiz olmasına rağmen, kurtuluşa tahrip edilmekten kur
tarılamamış, geçmiş yönetimin oldukça büyük dış borcu yeni yönetim tarafın
dan kabul edilmişti (1). Trablusgarp, Balkan, Birinci Cihan ve Kurtuluş Savaşla
rı Türkiye'de şehit görmedik aile bırakmamıştı. Anadolu ve Trakya Toprakları 
üzerinde yaşayan 12 milyon civarındaki nüfusun büyük kısmı, çocuklardan, yaş
lılardan, kadın ve savaş malûllerinden meydana geliyordu (2). Cumhuriyetin ilk 
yıllarının ekonomik verileri ise şöyle idi: Adam başına gayrisafi milli hasıla 65 
$, 108 Türk Lirasından ibaretti; gayri safi milli hasılanın % 67'sini tarımsal ge--
lirler, % 23'ünü hizmet sektörü gelirleri, 10'unu ise sanayi sektörü gelirleri 
teşkil ediyordu. Toplam nüfusun % 82'si köylerde yaşıyor, okur-yazar oranı ise 
•9b ll'i geçmiyordu. 

Atatürk ve onun yakın arkadaşları kazanılan zaferin büyüklüğüne inanmak
la beraber, asıl mühim olan hususun kazanılan askerî zaferin "İktisadî bir za
ferle taçlandınlması" noktasında biri eşiyorlardı. Geçmişte kazanılan zaferlerin 
ve uğranılan hezimetlerin altında ekonomik faktörlerin önemli rol oynadığının 
kesin bilinci içinde idiler. 

1919 yılının malî koşulları bir bakıma Kurtuluş Savaşı'nın malî koşullarını 
ortaya koymaktadır. Zira 1919 yılı Mayıs'ında uygulanan vergiler, bazı değişik
liklerle bütün Kurtuluş Savaşı boyunca uygulanacak; Devlet gelirlerinin önemli 
bir bölümünü ellerinde tutan Düyunu Umumiye ve Tütün Rejisi İdareleri bir 
sorun olarak mücadelecilerin düşüncelerinde yer alacaktır. 

Kurtuluş Savaşının malî portresini ortaya koyabilmek için devlet gelirlerini 
oluşturan vergilerin, dış borçların ve devlet gelirlerinin önemli bir kısmını ya
bancı alacaklar adına tahsil eden Düyunu Umumiye ve Tütün Rejisi İdareleri
nin incelenmesi gerekmektedir (3). 

Kurtuluş savaşı öncesinde Devlet gelirleri aşar, arazi, bina, özel ormanlar, 
hayvanlar, gelir, madenler, su ve kara avı, gümrük ve damga vergileri, gemî, ta
pu, yargı, pasaport ve konsolosluk harçları ile tuz, tütün av malzemeleri ve tü
tün tekellerinden oluşmaktadır. Devlet gelirlerinin önemli bir bölümünün yöne
tim ve tahsili yabancı dış borç alacakları adına Düyunu Umumiye İdaresine bı
rakılmıştı (4). Kurtuluş savaşının hemen eşiğinde iken, savaşın Finansmanında 

(1) İsmail TÜRK, "Atatürk ve Türk Mal! Sistemi", Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Eko
nomik Gelişmesi, (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu, A.Ü.S.B.F. Yayını: 513, 
Ankara, 1982), s.7. 

(2) Tezel YAHYA, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950) (Ankara, 1982), s.50. 

(3) Düyunu Umumiye İtkimi İstatistik ve Raporları (Tevfik Çavdar -Millî Mücadele Başlarken Sayılarla 
vaziyet ve Manzarai Umumiye- s. 118). 

(4) Alptekin MÜDERRİSOĞLU, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynaklan, (Ankara, 1974), s.98. 
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kullanılacak gelirlerin çok büyük bir kısmı, yabana uyruklu dış borç alacaklı
ları adına, yabancı bir kuruluş olan Düyunu Umumiye İdaresinin elinde bulun
maktadır (5). Bu durumda zaten fakir ve o günlerin koşulları altında gelir kay
naklan sınırlı olan Anadolu, Düyunu Umumiye İdaresi yönetimi dışında kalan 
az miktarda ve verimi düşük gelir kaynaklan ile Kurtuluş Savaşını sürdürme ça-
balanndandır. 

Bu dönemde, Tütün Reji yetkisi de son derece geniştir. Reji yabancı ülkele
re satılacak olanların dışında kalan bütün tütünleri istediği fiyattan satın almakta, 
tütün bayilerinden alınacak vergileri tahsil etmekte idi. Bu idarenin tek amacı 
üreticinin yetiştirdiği tütünden mümkün olduğu kadar çok kâr etmektir (6). 

Reji İdaresi kânnı artırdıkça, Hükümete ödeyeceği pay yükselmektedir. An
cak Reji İdaresi bu kârlı tekelden elde ettiği gelirleri gizlemeyi başarmış ve ilk 
üç yıl hesaplarında zarar göstermiştir. Böylece, hükümete ilk>üçyıl bir kuruş kâr 
payı ödememiştir. Dördüncü yıldan itibaren, böylesine kârlı bir tekelin sürekli 
zarar ettiğinin Paris Borsasınca yalanlanması nedeniyle, kâr göstermeye başla
mış, fakat her nedense gösterilen kâr hep ilk dilimin içinde kalmıştır. Böylece 
hükümet payı en düşük, Düyunu Umumiyi ve Reji idarelerinin payı en yüksek 
oranlarda ödenmiştir. Bu biçimdeki payı en yüksek oranlarda ödenmiştir. Bu 
biçimdeki paylaşma, 4 üncü yıldan başlayarak imtiyaz süresinin sonuna kadar 
böyle sürdürülmüştür. 

II. ANADOLUNUN BÜTÜNLEŞME HAREKETİNİN FİNANSMANI 

Atatürk'ün Samsun'dan karaya çıktığı 19 Mayıs 1919 günü ile Ankara'da 
Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 günü arasında Anadolu'nun hü
kümetsiz ve devletsiz kaldığı onbir aylık dönemde bir yandan halkın kurduğu 
Kuvayi Milliye cepheleri ile düşman işgaline yakın bölgeleri yönetirken, öte yan
dan da Atatürk'ün önderliğindeki Anadolu bütünleşme hareketi gelişmiş ve ger
çekleşmiştir. Erzurum Kongresi ile başlayan Anadolu bütünleşme hareketi Si
vas Kongresi ile gelişmesini sürdürmüş ve seçilen Heyeti Temsiliye'nin Anado
lu'nun yönetimine el koyması ile sonuçlanmıştır. Bu bütünleşme finansmanı nasıl 
yapılmış, gerekli malî kaynaklar nereden sağlanmıştır? Bu bölümde kısaca bu 
sorulan cevaplandırmaya çalışacağız. 

1. ERZURUM KONGRESİNİN FİNANSMANI 

23 Temmuz 1919 günü Erzurum'da toplanan kongreye 56 temsilci katılmış
tır. Erzurum dışındaki vilayet temsilcilerinin Erzurum'a kadar yollukları kendi
lerini seçen müdafaai Hukuk ve Reddi İlhak cemiyetlerince ödenmiştir. Söz ko
nusu cemiyetlerin gelirleri üyelerinin ödedikleri aidatlar ile halkın bağışların
dan oluşuyordu (7). 

(5) A.g.e. s.127. 
(6) Yeni Tarih Dünyası -Cilt : 1, Sayı: 8, (31 Aralık 1953), s.137. 
(7) Cevat DURSUNOĞLU - Millî Mücaddede Erzurum - s.137. 

35 



Açık ifadesi ile Erzurum Kongresinin masrafları halk tarafından karşılan
mış bulunuyordu. 

Erzurum Kongresi çalışmaları 16 gün sürmüştür. 7 Ağustos 1919 günü alı
nan kararlar bir bildiri şeklinde yayınlanarak çalışmalar sonuçlandırılmış ve Ana
dolu bütünleşme hareketinin ilk adımları atılmıştı. Alınan tek malî karar dış yar
dım konusunda bir temenni kararıydı. Kurtuluş Savaşının dış yardımlarla finans
manı konusunda temel ilke olacak bu karara, dış yardımlara ilişkin açıklamala
rımızda da değinmeye fırsat bulacağız. 

2. SİVAS KONGRESİNİN FİNANSMANI 

Sivas Kongresi çalışmalarına 4 Eylül 1919 tarihinde başlamış ve 11 Eylül 
1919 tarihinde bitirmiştir. Kongreye 19 ilden 36 temsilci katılmıştır (8). Kongre
ye katılanların harcamalarının büyük çoğunluğu Erzurum Kongresinde olduğu 
gibi Müdafaai Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetlerince karşılanmıştır. Bazı tem
silciler ise seçildikleri yerlerin birlik ve beraberlik içinde olması nedeniyle kendi 
olanakları ile Kongreye katılmışlar, her türlü giderlerini kendileri karşılamışlardır. 

Bu koşullar altında 18 Aralık 1919 günü Sivastan ayrılan Mustafa Kemal 
Paşa, beraberindekiler ve Heyeti Temsiliye üyeleri, çeşitli güçlüklerle dolu uzun 
bir yolculuktan sonra, 27 Aralık günü Ankara'ya varmışlardı. Ankara'da hal
kın bağışları ve merkezi Ankara'da bulunan 20 nci Kolordu Komutam Ali Fuat 
(Cebesoy) Paşa'nın desteği ile geçiştirilen günler, Anadolu bütünleşme hareketi
nin en son halkası olan Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 günü açılmasıy
la sona erecek; devletsiz ve hükümetsiz Anadolu'yu halk temsilcileri yönetmeye 
başlayacaktı. 

I I I . K U V A Y İ M İ L L İ Y E N İ N M A L Î K A Y N A K L A R I 

15 Mayıs 1919 günü İzmir'in işgali ile başlayan halkın silahlı direnişi 1920 
yılı sonlarına kadar, yani cephelerin tamamen düzenli ordu tarafından tutuldu
ğu zamana kadar, Kuvayi Milliyece yürütülmüştür (9). Kuvayi Milliye, yalnızca 
halk kuvvetlerini değil Müdafai Hukuk ve Reddi İlhak kuruluşlarını Heyeti Mil-
liyeleri, Kongreleri, Büyük Millet Meclisini Kamu kuruluşlarını ve düzenli or
duyu da içine alan tüm Kurtuluş Savaşını kapsamaktadır. 

Kuvayi Milliyenin Kurtuluş günlerinde Millî Mücadelenin Finansmanı için 
uygun sayılmayacak yollar izleniyordu. Kuvayi Milliye halk harekâtı olduğun
dan her türlü harcamaların halk tarafından karşılanması gerekiyordu. Bu ise 
halkın ikili vergi mükellefiyeti ile karşı karşıya kalması gibi bir durum yaratı
yordu. Kuvayi Milliyenin gelirleri halktan "Nakdi ve Ayni Teberru" adıyla aldı
ğı para ve mal şeklindeki bağışlardı. Sağlanan gelirlerin adı bağış olmasına rağ
men, herkes geliri oranında bağış yapmak zorunda idi. 

(8) Alptekin MÜDERRİSOĞLU, a.g.c, s.167. 
(9) A.g.e., s.171 
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1. BALIKESİR KONGRESİNDE ALINAN MALÎ KARARLAR 

26-30 Temmuz 1919 tarihinde Balıkesirde toplanan Balıkesir kongresinde 
yönetim ve malî yönlerden oldukça ayrıntılı kararlar alınmıştır. Balıkesir Kong
resi Kuvayi Milliye'ye Malî kaynakların sağlanmasını ikili bir sisteme bağlan
mıştır (9). Bu sisteme göre; önce Kuvayi Milliye birliklerine en yakın olan ve 
örgütlenmenin en alt düzeyinde bulunan ilçe Teşkilatı, Maliye ve levazım kurul
ları kendilerine bağlı olan Kuvayi ıMilliye Birliklerinin giderlerini karşılayacak, 
yapılan giderler daha sonra genel giderlerden düşülecektir. 

Genel giderlerin, her yerin büyüklük ve zenginliği oranında bölünmesi esa
sının uygulanmasının, ileri bir malî prensip olduğunu kabul etmek gerekmekte
dir. Böylece, Kuvayi Milliye'nin bütün giderlerin cephelere yakın ilçelere yük
lenmesini önlemekte, giderlerin her yerin büyüklük ve zenginlikleri arasında bö
lünmesinin benimsenmesi ile de sosyal adalet sağlanmış olmaktadır. 

' 2. NAZİLLİ KONGRESİNDE ALINAN MALÎ KARARLAR 

8 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Nazilli Kongresinde, Aydın ilini temsi-
len merkezi Nazillide bulunmak üzere "Heyeti Milliye" örgütü kurulmuş, Muğla 
ve Denizli illeri ile yedi ilçe ve onbeş bucakta Heyeti Milliye şubelerinin açılma
sına karar verilmiştir. 

Heyeti Milliye'nin giderleri halkın mal ve para şeklindeki bağışları ile ba
ğı şlann miktarı "İhtiyar Heyetleri" ve "Bilirkişiler" tarafından verilecek bilgi
lere dayanılarak takdir olunması ve tahsil edilmesi esası getirilmiştir (10). 

Nazilli kongresinde genel olarak Kuvayi Milliyenin İdarî ve Malî düzenini 
kurmak özellikle halktan para toplanmasında adaleti sağlamak için köklü ka
rarlar alınmıştır. Bu yönüyle, Kuvayi Milliye'nin gerçek bir halk ordusu şeklin
de örgütlendiğini ve Kuvayi Milliye'yi yaşatan halk kuruluşlarının çağdaş kamu 
yönetimi ve demokrasi ilkelerine uygun bir yönetime sahip bulunduğunu ifade 
etmek hatalı olmayacaktır. 

3. ALAŞEHİR KONGRESİNDE ALINAN MALÎ KARARLAR 

26-30 Temmuz tarihleri arasında toplanan Balıkesir Kongresinin, Kuvayi Mil
liye'yi bir düzene bağlamak için köklü kararlar almış, fakat uygulama alanının 
darlığı nedeniyle genel düzen kurulamamıştır. Zira, Balıkesir Kongresi kararla
rı, kongreye katılmış olan Balıkesir ve çevresindeki ilçelerde uygulanmaktadır. 
Oysa Yunan işgali içinde ve işgale yakın yerlerde bulunan bütün cephelerdeki 
Kuvayi Milliye birliklerinin düzene sokulması gerekmektedir. Balıkesir Kongre
sinin toplanmasından bir ay sonra Alaşehir'de toplanan Kongrenin amacı budur. 

(9) A.g.e, 198. 
(10) A.g.e. 201. 
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16-25 Ağustos 1919 günleri arasında toplanan Alaşehir Kongresinin, Balı
kesir Kongresinin kararlarını aynen benimsediği görülmektedir. Bu kongrede fark
lı olarak cephedeki savaşçıların cephe gerilerinde silahlı dolaşmalarının kesin
likle yasaklanması gösterilebilir. 

IV. BÜYÜK MİLLET MECLÎSİNİN İLK MALÎ KAYNAKLARI 

1. BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞI V E İLK MALÎ KAY
NAKLAR 

23 Nisan 1923 günü, olağan üstü yetkiler ile bir savaş meclisi niteliklerine 
sahip Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlamış, ancak ilk beş ay Millî Mü
cadeleye karşı olanların çıkardığı çeşitli iç isyanların bastırılması ile geçmiştir (11). 

Millî Mücadele döneminin finansmanı için zorunlu malî kanunların özel
likle gelir kanunlarının çıkarılmasında yumuşak bir tutum izlenmiştir. Bunun 
nedenini ise iç isyan çıkaranların olumsuz telkinlerine, halkın kapılmamasını sağ
lamaktır. Malî kaynaklara ihtiyaç duyulduğu halde vergi kanunlarının çıkarıl
masında, yumuşak bir tutum izlenmesi, düzenli ordunun da kurulmasını gecik
tirmiştir (11). 

Büyük Millet Meclisi, açılışından I I . İnönü Muharebesinin son günü olan 
12 Nisan 1921 gününe kadar geçen yaklaşık bir yıl içinde 109 kanun çıkarılmış
tır. Bu kanunlardan yarısından fazlası, başka deyişle 56 adedi Malî nitelikte ka
nun, 27 adedi askeri nitelikte kanun, 16 adedi idarî nitelikte ve 10 adedi de eko
nomiyi düzenleyici nitelikteki kanunlardır. 

Bir yıl içerisinde çıkarılan 56 adet Malî nitelikteki kanunun 30'u gelir 26'sı 
gider kanunudur. 

Büyük Millet Meclisinin ilk günü açılış töreni ile geçmiş ertesi gün 24 Ni
san 1920 günü, 17 Milletvekili Meclis Başkanlığına ilk kanun önergesini vermiş
tir (12). Meclisin tek cümlelik kanunu, aynı zamanda ilk malî nitelikte kanun 
olmuştur. 

Bu kanun metni ise; 
"Ağnam resminin sabıkı misillü dört misli olarak istifasına karar verildi". 
Bugünkü gençlerimizin anlayabileceği dille ifade edilecek olursa, 
"Hayvanlar vergisinin eskiden olduğu gibi dört kat olarak alınmasına ka

rar verildi". 

00 MÜDERRİSOĞLU, a. g. e., s. 256 
(12) Mahmut GOLOĞLU, Üçüncü Meşrutiyet, s. 175. 

38 



28 Temmuz 1920 tarihinde çıkarılan 8 sayılı kanun ile de Gümrük vergisine 
beş misli zam yapıldı (13). Beş gün sonra da, gümrüklere gelip depolara konu
lan bir haftadan sonra alınmaya başlayan Ardiye Resmi on misli artırıldı (14). 

Büyük Millet Meclisinin bu dönemde çıkardığı gelir artına kanunlar ile geniş 
halk kitlelerini ve özellikle kırsal kesimde çalışanları vergi yükü altına sokma 
amaçlanmıştır. 

2. İLK BÜTÇE ÇALIŞMALARI 

Ankara, Anadolu'da yeni bir Türk devletinin kuruluş hazırlıklarını sürdür
düğü yoğun çalışmalara sahne oluyordu. Meclis Genel Kurulu bir Bakanlar Ku
rulu kurulmasına karar veriyor (15). Bakanlann Meclis tarafından nasıl seçile
ceği kanunla tespit ediliyordu (16). Bakanlıkların seçimi yapıldıktan sonra, bü
tün devlet gelirlerinin Maliye Bakanlığınca yönetilmesine başlanmış bu arada 
uzun yıllardır Düyunu Umumiye ve Tütün Rejisi idarelerince toplanagelen dev
let gelirlerinin bu idarelerce tahsil edildikten sonra Maliye Bakanlığı veznelerine 
yatırılması sağlanmıştır. Böylece Maliye Bakanlığı tarafından ilk bütçe olmak
sızın Kamu Gelirleri toplanmaya başlanmış ve kamu harcamaları yapılmıştır. 

Hükümet ilk yıllık bütçe kanunu tasansını 30 Eylül 1920 günü Büyük Mil
let Meclisine sunmuştur. 1920 malî yılına ait Bütçe Kanunu, 28 Şubat 1921 gü
nü kabul edilmiştir (17). 1920 malî yıl 28 Şubat 1921 de sona erdiğinden ilk büt
çe uygulaması yılın son günü kabul edilmiş olmaktadır. 

1920 yılı Bütçe Kanununun metin kısmı 25 maddeden oluşmuştur. Bu mad
delerin çoğunluğu, devlet harcamalarını düzenleyen genel kurallar ile ilgilidir. 
Bu kurallann çoğu savaş yıllarında yeni bütçe kanunları çıkarma olanağı bu
lunmamasından dolayı yalnızca avans kanunlan ile devlet harcamaları yönetile
ceğinden zafere kadar uygulanacak olan kuralları içermektedir (18). 

1920 yılı Bütçe Kanununda* Giderler 63 018 358 gelirler 51 629 732 lira ola
rak yer almıştır. Bütçede 11 629 732 lira açık söz konusu olmuştur. Bu bütçe 
açığı devletin para ödeyerek sağladığı mal ve hizmetlere karşılık gelir noksanlı
ğından kaynaklanmıştır. 

1921 malî yılı için bütçe hazırlanmamış bu nedenle malî yılın başlamasına 
bir gün kala çıkarılan avans kanunu ile Maliye bakanlığına tüm devlet giderleri
ne harcanmak üzere 2 milyon liralık harcama yetkisi verilmiştir (19). 

(13) Malî Kanunlar, Cilt : 1, s.5. 
(14) 2 Ağustos 1920 tarih ve 10 sayılı Kanun. 
(15) 25 Nisan 1920 tarih ve 15 sayılı Meclis Genel Kurul Kanın. 
(16) 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanun. 
(17) 28 Şubat 1921 gün ve 103 sayılı Kanun. 
(18) 28 Şubat 1921 gün ve 103 sayılı "1336 seneyi Muvazenei Umumiye Kanunu". 
(19) MÜDERRİSOĞLU, a. g. e., s. 465. 
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Maliye Bakanlığının bu yetkisine karşılık, ülkenin kaynaklarının sınırlı oluşu, 
yetkiyi sınırlıyor; hazinenin bütün olanakları askerî harcamalara yöneltildiği halde 
ihtiyaçlar bir türlü karşılanamıyordu. Tekalifi Milliye Emirlerinin yürürlüğe ko
nulması ve başarılı olarak uygulanması sonucu, uzun süren Sakarya muharebe
leri boyunca ordunun bütün ihtiyaçları para harcanmaksızın ve bütçeye yük ol
maksızın karşılanabilmişti. 

1921 malî yılı içinde üç büyük muharebe olmuştur. İkinci İnönü, Kütahya 
- Eskişehir ve Sakarya. Anadolu bu üç muharebede de sarsılmıştı. 

Kütahya - Eskişehir Muharebeleri sonucunda Afyon - Kütahya ve Eskişe
hir illeri kaybedilmiş Sakarya'da Anadolunun bütün varlığı ve Türk Milletin bü
tün gücü ortaya konularak muharebe kazanılmıştır (20). 

Olağanüstü koşulların devam etmesi dolayısıyla 1920 ve 1921 yılı bütçeleri
nin zamanında ve tam bütçe özelliklerim kapsar biçimde hazırlanmasına neden 
olan etkenler 1922 yılı bütçesinin de hazırlanmamasına neden olmuştur (21). 

V. KURTULUŞ SAVAŞINDA ALINAN DIŞ YARDIMLAR 

1. SOVYET RUSYA YARDIMLARI 

Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin bir halk örgütü olarak cepheleri tutması ve 
Yunanlılar ile silahlı çarpışmalara girişmesi üzerine, Sovyetlerin Kuvayi Milliye 
ile ilişki kurmaya çalıştığına tanık oluyoruz. 

Atatürk'ün isteği ile Sivas Kongresinden sonra (Eylül 1919) Rusların yar
dım olanaklarını araştırmak üzere Rusya'ya gider Halil Paşa Temmuz 1920'de 
yüzbinlira değerindeki altınla yardımına alındı (22). 

1920 yılı Eylül aymda da Ruslar 3 387 tüfek, 3 362 sandık cephane ve 300 
dolayında süvari yardımı yaptılar (23). 

Moskova anlaşmasından sonra Sovyet yöneticiler yardımı arttırma kararı 
verdiler. İkinci İnönü Muharebesinin kazanılmasından sonra Türk Hükümetine 
otuzbin altın ruble hediye ettiler (24). Daha sonra dört milyon altın ruble yar
dımda bulundular (25). Rusyadan gelen bu altınlar ile daha çok silah ve cepha
ne alınmasına çalışılmıştır. 

(20) A.g.e, s.472. 

(21) A.g.c, s.475. 

(22) Tevfik BIYIKLIOĞLU, Atatürk Anadolu'da, s.21. 
(23) Yakın Tarihimiz, Cilt II, s. 186. 

(24) Türk İstiklal Harbi, II Cilt, Batı Cephesi, 3. Kasım. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi 
Dairesi, Seri No. 1, s. 511. • 

(25) S. 1. ARALOV, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, S. 114. 
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Rusların Kurtuluş savaşında yaptıkları para yardımlarının toplamı 11 mil
yon altın ruble ve 100 000 T L . değerinde külçe altından oluşmuştur (26). 

Kurtuluş savaşı boyunca, Sovyet Rusya'nın çeşitli tarihlerde yapmış olduğu 
silah ve cephane yardımları Türk resmî kayıtlarına göre aşağıdaki gibidir (27). 

2. FRANSIZ YARDIMLARI 

Londra konferansı sırasında açıkça Türkiye'yi destekleyen Fransa, imzala
nan Bekir Sami-Briand andlaşmasmın kabul edilmemesine rağmen Türkiye ile 
uzlaşma yollan aramaya devam ediyordu. Sakarya zaferinin kazanılmasından 
sonra Fransa'nın barış isteği daha da arttı. Anadolu'da bağımsız ve güçlü bir 
Türk devletinin kurulması kendi menfaatleri açısından gerekliydi. Bu nedenle 
dünya tarihinde ilk kez bir devlet dünkü düşmanın güçlenmesi için maddî des
tekte bulunmaya yönelmişti. 

Fransız yardımları hakkında en doğru bilgilerin, kurtuluş savaşının hazır
lık döneminde Millî Savunma Bakanlığı yapmış Kazım Paşanın notlarında bu
lunduğu tespit edilmiştir (28). 

Fransızların işgal ettikleri Türk topraklarından çekilirken bıraktıkları si
lahlar, 

Tüfek 10 089 
Mermi sandık 1 505 
Fransızlar ayrıca 10 adet uçağı da Türkiye'ye hediye etmişler ayrıca Fransa 

piyasalarından silah ve cephane satın alınmasına zemin hazırlamışlardır. 

3. HİNT MÜSLÜMANLARININ YARDIMLARI 

Merkezi Bombay'da bulunan Hindistan Hilafet Komitesinin açmış olduğu 
yardım kampanyası, Hint müslümanları arasında büyük bir ilgiyle karşılanmış
tır. Bu şekilde açılan kampanya ile Ankara'ya 123 000 İngiliz lirası ulaştırılmıştır. 

Ancak bu yardım yolu ile gelen paraya Kurtuluş savaşının hazırlık döne
minde çekilen bütün sıkıntılara rağmen el sürülmemiş Osmanlı bankasında mu
hafaza edilmiştir. 

Kurtuluş savaşı bitiminde T. tş Bankasının kuruluş sermayesi olarak kulla
nılmıştır. 

(26) MÜDERRİSOÖLU, A.g.e., s. 545. 
(27) Kazım ÖZALP - Millî Mücadele 1919 - 1992 Cilt 1, s. 219. 
(28) Kazım ÖZALP, A.g.e. s. 221. 

Tüfek 
Makinalı tüfek 
Mermi 
Top 
Top mermisi 

37 812 adet 
324 adet 

44 587 sandık 
66 adet 

141 173 adet 

41 



VI. SONUÇ 
Anadolu halkı büyük önder Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde başlattı

ğı bu mükemmel mücadelenin tüm harcamalarını da yine kendi üstlenmiş ve biz
lere üzerinde yaşadığımız bu ülkeyi emanet etmişlerdir. Aslolan, önemli olan bu 
hazineyi iyi korumak ve onların gösterdiği bu fedakârlığa layık olmaya çalış
maktır. 

Kurtuluş Savaşının başlangıcındaki maddî ve malî olanaklar iyice bilinme
den, temeldeki sorunlar ortaya konulmadan, savaşı finanse etmek için alman 
önlemleri değerlendirmek mümkün olmadığından dolayı, bildirimizde sorun
larla birlikte, Finans kaynaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, Mus
tafa Kemal Paşa'nın özetle değindiği 19 Mayıs 1919 Türkiye'sinin ekonomik ve 
malî olanakları ayrıntılı olarak incelemeye çalışılmıştır. Bunun yanında yapılan 
dış yardımlara da kısaca değinilerek çalışma sonuçlandırılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aşıkoğlu'na da teşekkür ediyorum. 
Zamanı planladığımız gibi kullandık, sanıyorum, sorulara geçiyorum. So

ru sormak isteyen varsa buyursun : 
Buyurun. 
ATİLLA UĞUR (Kütahya İktisadî Bilimler Fakültesi Türkçe Okutmanı) — 

Sayın Başkanım, izin verirseniz bir soru yönelteceğim. Her şeyden önce tebliğ 
sunan hocalarımıza saygılarımı sunarım. 

özellikle Ahmet Mumcu Hocamdan, yorumunu rica edeceğim bir konu var. 
Efendim, yaklaşık olarak biz 70 yıldır bu cumhuriyet sürecini yaşamaktayız. Bu 
süreç içerisinde, Avrupalıların asırlar boyunca kat ettiği mesafeyi biz 70 yılda 
katettik, örneğin onların yaşadığı rönesans ve reformu, 4-5 asır önce yaşadığı 
reformu, rönesans ve reformu yaşadık, ardından bir iki asır önce yaşadığı röne
sans ve reform dönemini yaşadık, ardından sosyal ve kültürel olgulan 70 yıla 
sığdırdık. Sanıyorum bu durumda oldukça farklı durumlar ortaya çıktı, biz bu
nu hazmedemedik, özümseyemedik. özellikle biz halen demokratikleşme süre
cini yaşamaktayız. Çünkü, özetle söyleyecek olursam, efendim, seçilmişler atan
mışlara egemense demokrasi vardır. Atanmışlar, seçilmişlere egemense demok
rasi yoktur. Şimdi bu karmaşanın, kargaşanın nedeni nedir, niçin bu süreci ya
şamaktayız? Birçok kültürel, ekonomik faktörler var. Bunlardan kendimizi na
sıl soyutlayabiliriz ve daha hızlı kalkınma sürecine nasıl girebiliriz? 

Bu konuda aydınlatırsanız çok mutlu olacağım Sayın Hocam. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Prof. Dr. Ahmet MUMCU — Efendim, sayın meslektaşıma teşekkür ede

rim; fakat sorduğu sorunun cevabı herhalde benim bildirimin süresinden çok 
daha fazla sürer, güzel konulara temas etti. Aradan 71 yıl geçti, pek çok aşama
ları yaşamadık, Batının geçirdiği aşamaları yaşamadık, acaba ne yapmak lazım 
sorusunun kısaca özetlenmiş şekilde karşılığı bu, anlamı bu. 
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Bir defa şunu söylemek istiyorum 70 yılda erişilen nokta gerçekten büyük 
bir noktadır. Şimdi batıdaki demokrasi hareketlerine şöyle bir göz attığımız va
kit, örneğin ingiltere'de demokrasinin 500 - 600 yıl içerisinde ancak yerleşebil
diğim görüyoruz. Kansız oldukça kansız fakat yavaş yavaş, ağır ağır gelişmiş; 
hatta ingilizlerin çok bağlı olduğu krallık müessesesi dahi 17 nci yüzyılda bir 
aralık ortadan kaldırılmış, çok büyük zorluklar sonucunda bugüne erişmişler., 
Bugün dünyada özlemini çektiğimiz batı demokrasileri, mesela bir Fransız de
mokrasisi, İskandinav demokrasileri gibi demokrasiler bu noktaya 200 yılda an
cak gelmişlerdir. Demokrasiyi, radikal bir hareketle, bize benzer bir hareketle 
kuran Fransızlar, ki çok uzun bir fikrî çalışma sonucu ihtilâl aşamasına gelmiş
lerdir, 100 -150 yıllık büyük bir düşünce faaliyeti, size kısaca anlatmaya çalıştı
ğım halk egemenliği, millet egemenliği tartışmalarından başlayarak büyük bir 
fikr| mirasa dayanan Fransızlar dahi, 1789'dan sonra tam 100 yılda geçirmişler
dir demokrasi sıkıntılarını. O yüzden bizim 71 yılda vardığımız merhale aslında 
küçümsenecek bir merhale değildir. Geçenlerde bir Avrupalı diplomatla konu
şuyordum, "Siz kendinize karşı çok acımasızsınız, siz kendinizi yok edercesine 
tenkit etmekten zevk alıyorsunuz galiba, ben zaman zaman Türkiye'ye geliyo
rum, bakıyorum -Türkçe de bilen bir zat- Türkler büyük çalkantılar içinde yaşı
yorlar, bu çok doğal, her şeyden önce yerleştiğiniz bölge dünya açısından sancı 
veren bir bölge, geçirdiğiniz kültür değişikliği, dünya üzerinde eşi olmayacak 
boyutlarda bir değişiklik, belki Japonlar'la mukayese edilebilir en fazla bu ka
dar eşsiz, büyük bir deney geçiriyorsunuz ve başarıya ulaşıyorsunuz ama hep 
karamsarsınız, kötümsersiniz, bunu anlayamadım" dedi. Ben de şunu demek 
istiyorum. Emin olunuz, Fransızların 100 yılda eriştiği merhaleye biz 70 yılda 
bir hayli yaklaştık. Arkadaşımızın söylediği gibi büyük sıkıntılarımız, bu kültür 
değişikliğinin arkasında yatması gerekli tarihi mirasa sahip olmamamızdır. Bu
nu telafi edeceğiz, başka çaresi yok. Ama biraz daha iyimserlikle bakalım ileri
ye, geleceğe ve hem kendi değerlerimizi ve hem de ihmal ettiğimiz başka evren
sel değerleri yavaş yavaş işlemeye başlayalım, ki bu yolda Türkiye sanıyorum 
oldukça iyi bir şekilde yol almaya başladı. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Mumcu. 
Başka var mı efendim?.. Olmadığına göre oturumu kapatıyor ve konuşma

cılara teşekkür ederken, sizlere de gösterdiğiniz sabır ve ilgiden dolayı aynca te
şekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 12.00 
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