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B aslarken , 

T.B.M.M. Baskanlığı, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TÜRKİYE 
BÜYÜK MiLLET MECLiSi'nin açılışının 65 nci yıldönümünü, geçmiş 
yıllardan farklı bir şekilde, yurt içinde ve dışında geniş kapsar-rı-lı, çok yönlü -pe 
yaygın programlarla kutlamak; bu kutlama vesilesiyle, MILLI EGEMENLIK 
duygusunu, ruhunu, şuurunu, düşüncesini ve idealini bütün fertlerin zihinlerinde, 
gönüllerinde, davranışlarında pekiştirrnek ve güçlendirmek; milli tarihimizin akışı 
içinde, Devlet idaresinde ve sosyal hayatımızda, milli iradeye, milli egemenliğe, tam 
bağımsızlığa, eşitliğe, hürriyete, adalete ve hakkaniyete ne derecede bağlı 
olduğumuzu, sadık kaldığımızı ve değer verdiğimizi, bütün dünyaya ~nıtn:ı;ak 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Başkanlık Divanı kararıyle KULTUR, 
SANAT ve YAYlN KURULU kurmustur. 

T.B.M.M. Kültür, S~nat ve Yayın Kurulu, ilerde Valilerin Başkanlığında 
görev yapmakta olan "IL Kutlama Kurulları "nın görev, yetki ve sorumluluk 
alanlarının dışında ve üstünde kalarak, ağırlığı "Milli Egemenlik ve Demokrasi" 
üzerinde uzun vadeli kalıcı hizmet ve yatırımları planlamakta; ayrıca, Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının ve Haftasının daha etkili ve cazip olarak 
kutlanmasına da destek olmaktadır. 

Bu Dergi, "Kutlama Faaliyetleri Programı" içindeki konulardan biridir. 
Dört ayda bir yayınlanması öngörülen T.B.M.M. DERCİSİ'nin bu özel 

sayısında "M illi Egemenlik Kavramı 'nın, tarihi ve siyasi gelişim ve oluşum seyrine; 
buna dayalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 
süre içinde, ağırlığı kültür, sanat, eğitim konularındaki sosyal yeniliklere ve 
gelişmelere yer verilmiştir. 

Bu sayıda ağırlığı az görülen, ülkemizin tarihi, tabii ve turistik özelliklerine, 
değerlerine, esetl:erine ve varlıklarına, bundan sonraki sayılarda daha çok yer 
verilecektir. 

Milli iradenin, dokunulmaz ve zedelenmez "en üstün ve kutsal irade" olarak, 
Milli Egemenliğe ve Demokrasimize temel ve kaynak olduğu, olmakta da devam 
edeceği; bunu, T.B.M.M. nin temsil ettiği inancı ve görüşü ise Dergi'nin, 
değişmeyen ve daima işlenecek konusu olacaktır. 

Ayrıca, demokratik bir planlama modeli ve stratejisi içinde gelişen, büyüyen ve 
güçlenen Türk Devletinin ve Milletinin yurt içinde ve dışında, daha iyi, daha etkin, 
daha doğru şekilde tanınabilmesi ve anlaşılabilmesi için; endüstri, ekonomi, 
teknoloji alanlarındaki gelişmeleri de, resim istatistik ve grafikler/e karşılaştırmalı 
olarak sunulacaktır. 

Ayrıca, T.B.M.M.nin geçmişteki ve gelecekteki önemli gündem konularına da 
Dergi sayfaları açık tutulacaktır. 

Elimizdeki Dergi'ni1'!,, deneme mahiyetinde T.B.M.M.nin kuruluşunun 65 nci 
yıldönümüne mahsus OZEL bir SAYI olduğunu; ilk sayının dört ay sonra 
yayınlanacağını; bu sebeple bazı noksanlıklarımızın bulunduğunu belirtir; 
okurlarımızdan özür dileriz. 

Gelecek sayıların daha iyi, daha güzel çıkabilmesi konusundaki azim ve 
kararlılığımızı ifade eder, en iyi dileklerimizi sunarız. 
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Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir. 





M illetine karşı inancını, güvenini ve saygısını, kendi kişiliğinin 
ayrılmaz bir parçasına dönüştüren Yüce Atatürk 'ün, çok güç 
şartlar altında kurduğu ve özenle yerleştirmeye, geliştirmeye 
çalıştığı en büyük eseri Cumhuriyetin temel ilkelerinin başında, 
((Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi gelir. 

Bugün dünyada Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetten 
esinfenrnek suretiyle bu yönetim şeklini seçmiş ve birçok 
inkılaplara girişmiş ülkeler bulabiliriz. Fakat bunlar arasında 
millet egemenliğinin tam geçerli olduğu bir Cumhuriyet 
yönetimine kavuşana rastlamamızda müşkülat çekeriz. 

Eşsiz kurtana Ulu Önder Atatürk millet egemenliğine 
verdiği büyük değeri 1924 Ağustosunda yaptığı bir konuşmada; 

((Hakimiyet-i Milllye öyle bir nurdur ki, onun karşısında 
zincirler erir, tae ve tahtlar yanar, mahvolur" şeklinde son derece 
veciz ve çarpıcı bir ifadeyle dile getirmiştir. 

Yüce Atatürk 'e göre, ancak, millet egemenliğine dayanan bir 
yönetim, daima o ~lkeyi her alanda yüceltir. 

Atatürk 'ün üzerine titrediği millet iradesinin temsil edildiği 
Türkiye Büyük Millet Meclis~ ülkenin bütün sorunlarına bu yüce 
çatı altında çare bulunabileceği güven ve inancını millete her şart 
ve ortamda mutlaka vermek zorundadır. Ancak o zaman o 
büyük insanın, bu düşüncesinde ne kadar haklı olduğunu 
kanıtlamanın kıvanç ve gururunu taşıyabilir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin kutsal ve onurlu görevini Anayasa'nın çizdiği 
sınırlar içerisinde daima dikkatle ve özenle yerine getireceğine ve 
milletimizin her alanda ilerlemesi doğrultusundaki katkılarını 
devam ettireceğine gönülden inanıyoruz. 

Bu inançla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının 65'nci yıldönümünde milletçe Yüce Atatürk'ün 
inkılap ve ilkelerini sonsuza kadar yaşatmanın azim ve kararldığı 
ile dopdolu olarak, geleceğe güven ve umutla bakmaktayız. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
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. . . 
MILLI EGEMENLIK 

23 Nisan 1920 Saat 13.45 .. Geçici Başkan Sinop Milletvekili Şeıif Bey, 
Büyük Millet Medisi'ni şu sözlerle açıyordu: 

" .. Kıymetli milletvekilleri ... istanbul'un muvakkat kaydıyla yabancı 
kuvvetler tarafından işgal olunduğu ve bütün müesseseleriyle birlikte hilafet 
makamı ve hükümet merkezinin istikbalinin iptal edildiği bilginiz 
dahilindedir. Bu duruma boyun eğmek, milletimizin yabancı esirfiğini kabul 
etmesi demektir. Ancak tam istikldl ile yaşamak kesin azminde olan ezelden 
beri hür yaşamış milletimiz esaret altında yaşamayı şiddet ve kesinlikle 
reddetmiş ve derhal milletvekilierini toplayarak Büyük Medisimizi 
meydana getirmiştir. Bu Büyük Meclisin en yaşlı reisi olarak Allah 'ın 
yardmıı ile milletimizin dahili ve harici tam istiklal içinde mukadderatırıı 
şahserı üstfendiğini ve yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek 
Büyük M illet M eclisini açıyorum .. " 

Bütün tarihi boyunca büyük devletler kurarak h ür ve bağımsız yaşamış 
bir milletin varlığına ve bağımsızlığına karşı girişilen bir tecavüzü şiddet ve 



kesinlikle reddetmesi doğaldı. Ne var ki, 23 Nisan 1920 tarihine ulaşılması 
kolayca elde edilmiş bir başan değildir. Çok çetin mücadeleler verilmesini, 
olağanüstü gayret ve fedakarlıklarda bulunulmasuu gerektinniştir. 
Milletimizin yapısını oluşturan yüksek vatanseverlik duygusu Atatürk'ün 
yüce önderlik nitelikleriyle bütünleşince, aşıhnası çok zor ve hatta muhal 
sayılan engeller birer, birer arkada bırakılarak kutsal hedefe ulaşıhnıştır. 
Milletin üstünlüğüne, milli iradenin yüceliğine duyulan güven duygusu 
başarının en büyük sımdır. 

Atatürk, bütün yaşanu boyunca milli iradenin kuvvetine ve 
üstünlüğüne, onun mucizevi karakterine inanmış lider niteliğini hep 
muhafaza etmiştir. Özellikle bu niteliği, toplumu belirlenen yüce hedef 
doğrultusunda yönlendirerek harekete geçinnede en büyük etken 
ohnuştur. 

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman "Hakimiyeti Milliyeye 
müstenit yeni bir Türk Devleti kurmak" temel düşüncesini 
oluşturuyordu. 20 Temmuz 1919'da Erzurum'da mücadele arkadaşlanna; 
"Açıkca söyleyeyim, şekli hükümet zamanı gelince Cumhuriyet olacaktır" 
diyerek cumhuriyetçi düşüncenin ana temelini teşkil eden Milli Egemenlik 
fikrini bir kere daha vurgulaıruştı (1 ). Her türlü başarının sırrının, her nevi 
kudretin gerçek kaynağının milletin kendisi olduğuna ilişkin kanaatı hiçbir 
zaman gücünü yitinneıniştir. Devlet düşüncesinin, tasarladığı sistemin 
kaynağındaki ana öğe Milli Hakimiyet ilkesidir. Atatürk'e göre, "İrade-i 
Milliye, bilwııuın efradı milletin arzulannın, emellerinin ınuhassalasından 
ibarettir(2). Gerçek !iderleri, bu arzulan, bu emelleri çok iyi hisseden, 
onlara en doğru teşhisi koyan kişiler olarak tanımlarken "H akik i 
inkilapcılar, ya da halkçdar onlardır k~ terakki ve teceddüt inkilabına 
sevketmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki hakiki temayü/e 
nüfuz etmesini bilirler" demiştir. 22 Eylül 1924 tarihinde Samsun'da 
öğretmeniere hitaben yaptığı konuşmada "Bir heyeti içtimaiyenin mutlaka 
maşeri bir fikri vardır. Eğer bu her zaman ifade ve izhar edilemiyorsa, onun 
adem-i mevcudiyetine hükmolunmamalıdır. O, fiiliyatta behemal 
mevcuttur" diyerek toplwnun yapısuıda saklı yüce iradeyi çok anlamlı bir 
biçimde açıklamıştır(3). 

Milli mücadelemizin tam bir halk harekatı olduğu kuşkusuzdur. Bu 
yapısal özelliği 1. Türkiye Büyük Millet Meclisine olduğu gibi yansımış ve 
meclis halktan aldığı büyük güçle olağanüstü bir parlamento niteliğinde 
görev yapnuştır. O kadar ki, yasama erki yanında yürütme erki ve hatta 
belli bir ölCy-iide yargı erki bu mecliste toplaruruştır. Bu mecliste fikirler her 
türlü kayıt ve şarttan uzak, alabildiğince serbesti ortaıru içinde söylenmış, 
milli mücadele ruhwıa uygun bir biçimde çetin görüşmeler ve tartışınalar 
yapıhruştır. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşınıası gereken 
niteliklerini mecliste yaptığı bir görüşmede şöyle belirtmişti: "Yüksek 
meclis sadece inceleme z;e denetleme niteliğinde bir meclis değildir. Bütün 
milfet işlerine doğrudan doğruya el koyması düşüncesinden yanayız (4). 

Sanıet AGAOGLU 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakim olan 
ana felsefeyi seçkin kalemiyle şöyle anlatmaktadır: Bütün dünya tarihinde 
milfet meclisleri arasında milletin kaderinde en küçük noktalara kadar, bu 



şekilde hakimiyet ve iktidara el koymuş başka bir meclis gösterilernez. Ona, 
bu yetki yalnız birinci Esas Teşkilat Kanununda (Anayasa) yazılı olan 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin kaderine kayıtsız ve şartsız 
hakimdir" hükmünden gelıniyordu. Çünkü o meclisin kupandığı yetki 
yazılı hüküınlerle ilgili olmayan bir kaynaktan doğuyordu. Işte o kaynak 
"Kuvay-ı Milliye ruhu" idi"(S). 

Gerçekten, bu ruh, bir anlamda milli iradeyi ifade eden bu yüce güç 1. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakim olarak "Milli Egemenlik" 
ilkesinin ana kaynağını oluştumıuş ve 1921 Anayasası bu yüce güçten 
esinlenerek ilk defa "Milli Egemenlik" ilkesini parlamento hayatımıza ve 
Türk Anayasa sistemine getirmiştir. Böylece halkın devleti kurulmuştur. 

Bu yönüyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 
23 Nisan 1920 tarihi, yeni Türk devletinin kuruluşwıda büyük önem ve 
anlam taşıyan bir dönüm noktası olduğu kadar, "Milli Egemenlik" 
ilkesinin Türk idare sistemine girişinde en büyük esin kaynağı olması 
itibariyle de demokratik hayata geçişimizin ilk önemli adıını ve hareket 
noktasıdır. 

O tarihden bu yana 65 yıl geçmiştir. Temel i 23 Nisan 1920' de atılan ve 
tarihimizde ilk defa doğrudan doğruya halk iradesine ve milli egemenlik 
ilkesine dayalı olarak kurulan parlamentoınuz, ileri bir sosyo-ekonomik 
düzeye ulaşan toplumumuzun artık vazgeçemeyeceği yüce bir organdır. 
Y aşadığıınız bütün deneyimler bunu tüm açıklığıyla ona ya koymuştur. 
Kuvay-ı Milliye ruhunun yarattığı eşsiz güç, nasıl bu teneıniz vatan 
topraklannı kunararak, kaynağını halk iradesinden alan, halkın sesinin 
bütün berraklığıyla yansıdığı yüce bir meclis kunnayı başanmşsa, Türk 
toplumunun bugünkü kuşaklan da, aynı duyarlık ve görev anlayışı içinde 
bütün kurumlan ve tüm aydınlanyla bu yüce ınüesseseyi en saygın biçimde 
yükseltmek ve güçlendirmek göreviyle karşı karşıyadırlar. Başta parlaınen
tomuzu oluşturan ınilletvekillerimizle basınımız olmak üzere tüm siyasal, 
sosyal ve kültürel kurumlanınızın, özellikle bu dönemde yüce milletimize 
karşı büyük bir sorumluluk altında bulunduklannı vurgulamak isteriz. 

Parlamentonun sesi halkın sesidir. Parlamento halk için vardır. 
Parlamentoyu bu yüce yönleriyle dipdiri, sorunlanmızın yegane salıibi 
olarak güçlendinnek ve saygınlaştınnak gerekir ki, milli egemenliğin ta 
kendisi olan halkın sesi yeterince duyulabilsin, halk için en yararlı hizmetler 
sunulabilsin. Y aşadığıınız deneyimler bu yüksek ideale başka türlü 
vanlmayacağının kanıtlanyla doludur. 

Siyasal tarihimizin belli bölümlerinde, Türk toplumu kısa da olsa 
temsili parlamenter sistemin dışında kalmış, parlamenter sistemin işlediği 
dönemlerde ise yer yer sistemin işlemesini zorlaştıran siyasal oluşumlarla 
karşılaşmıştır. Yaşadığımız bu deneyimlerden yararlanılması, toplumu
muzun geleceği açısından çok önem taşımaktadır. Bu deneyimler göz ardı 
edilirse, bugünkü kuşaklann tarih önündeki sorumluluğunun tartışma 
kabul etmeyecek boyutlara ulaşacağı kuşkusuzdur. Türk aydınının 
milletimizin eşsiz sağduyusunun rehberliğindc ve yüksek sorumluluk 
bilinci içinde tarihi misyonunu en iyi biçimde yerine gctirece~rine 



inanıyoruz. Bu inancırnızı tarihten edindiğimiz engin deneyimler ve 
toplumumuzda demokratik parlamenter sisteme duyulan büyük güven 
duygusu pekiştimıektedir. 

Çeşitli fikir ve inançların temsil ve değerlendirilmesine, insan hak ve 
hürriyetlerinin en iyi biçimde korunmasına imkan veren yegane düzenin 
demokratik parlamenter sistem olduğu bugün artık tartışmasız bir 
gerçektir. Bu düzen, hukukun üstünlüğünün, herkesin kişiliğine bağlı, 
dokunulınaz, devredilınez, vazgeçilınez temel hak ve hürriyetlerin en 
büyük güvencesidir. Bu yüksek idealler doğrultusunda parlamenter 
sistemin yüceltiLnesi ve güçlendirilmesi, saygınlığının daha da arttınlması 
aklın ve tecrübenin gösterdiği tek yoldur. Kapalı pazar ekonomisinden 
Sanayi toplumuna doğru sür'atle · gelişen ülkemiz, çoğulcu sistemin 
ekonomik, sosyal ve siyasal şartlarını hızla tamamlama yolw1da olduğuna 
göre, her türlü yapay zorlamalardan uzak kalınarak akıl yolunda 
birleşilı11esi bu siyasal oluşumun doğal sonucu kabul edilı11elidir. 

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul ettiğimiz 23 Nisan 
1920 tarihinin yıldönümleri, bu yıla kadar çocuk bayramı yönü ağırlıklı 
olmak üzere kutlanagelmiştir. Önemli günlerimizden biri olan 23 Nisan 
bayramının aynı zamanda çocuk bayranu olarak kabulü çok anlamlıdır. 
Toplumumuzda adeta bir çağ değişiminin başlangıç noktası olan 23 Nisan 
1920 tarihiyle kurulan siyasal, sosyal yerıi değerler topluluğunun 
gelecekteki güvencesi, bugünün küçüğü yannın büyüğü Türk çocuğudur. 
Bu anlam ve amaçla bayraımn büyük Atatürk tarafından aynı zamanda 
çocuk bayranu olarak belirlenmesi ve hele, hele dünyada tek çocuk 
bayramı özelliğini taşıması gurur vericidir. 

Bilindiği gibi bu bayraınımız, aynı zamanda Milli Egemenlik 
bayramıdır. Bu yıldan itibaren bayranun bu yönünün de yeterince 
işlenmesi, milli egemenlik kavranunın daha geniş boyutlarda değerlendiril
mesi ve vurgulanması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 
Qivanınca kararlaştırılnuş ve bu amaca yönelik prograı1uar hazırlanmıştır. 
Uınit ediyoruz ki, bayram iki amaç doğrultusunda toplwnwnuzun 
beğenisini kazanarak en iyi biçimde ve düzeyde kutlanacaktır. 

Yazıımzın ana fikrini teşkil eden "Milli Egemenlik" kavraınını 
büyük Atatürk'ün bir sözüyle tekrar vurgulaınak istiyoruz: 

"Hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı milli 
egemenliktir." 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Medisi 

Başkanı 

Hu yazıda; ATATÜRK'e ait ifadeler: ATATÜRK'ün Söylev ve Demeç/eri 5.95-197, 

DiGER KAYNAKLAR: 
Mashar Mufit KAN SU "Erzurum 'Jan Ölümüne Kadar 
Ataturk İle Beraber" (Cilt.l S.14} 
Mahmut GOLOGLU "J. Meşrutiyet" S.l6R 
Saıııet AGAOGLU "Kuvay-i Milliye Ruhu" 5.45 



10 

MİLLİ HAKİMİYET 

k kiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 65. Yıldönümünde 
Devletimizin hergün daha güçlenerek ebediyete kadar baki 
kalacağına milletçe inanıyor ve güveniyoruz. 

Tarih boyunca daima hür yaşamış Türk Milleti'nin kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti, hakimiyetin kayıtsız ve şartsız millete ait 
olduğu temel düsturundan hareketle, altmışbeş yıldır gelişmiş ve 
dünyada demokratik parlamenter sistemin en iyi misailerinden biri 
haline gelmiştir. 

Büyük Önder Atatürk'ün "Demokrasi prensibinin en asrl ve 
mantıki tatbikini temin eden hükümet şekli" diye ifade ettiği 
cumhuriyet, devlet ve demokrasi anlayışımızı mükemmel olarak 
ahenkleştiren bir idare şekli oLnuştur. 

Demokratik nizam, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde 
korunduğu ve burılara saygının en yüksek olduğu bir rejiındir. Temel 
vasıflan adalet ve hukukun üstürılüğü olan bu nizam, insan şeref ve 
haysiyetinin, söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en 
güvenilir teıninatıdır. 



Hürriyetçi demokratik nizamda, milll hakimiyet demokrasinin 
tek esasıdır. 

Şurası unutulmamalıdır ki; millete en iyi hizmetin verilebilmesi, 
devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi, ancak 
milli hakimiyetin kurulabilmesi ile mümkündür. Çünkü, devlet 
millet için vardır. Devletin millet ile bütünleşmesi esastır. Devlet, 
başta vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması olmak 
üzere, adaletin temini, yurdun savunması, ·emniyet ve asayişinin 
sağlanması, sosyal ve iktisadi faaliyet ve hizmetlerin en verimli şekilde 
yapılabilmesi maksadıyla, gene millet tarafından kurulan müessese
lerden meydana gelir. 

Şu hususu önemle belirtmek gerekir ki, hürriyetçi demokrasiyi 
benimsemiş toplumlarda, farklı düşüncelere rağmen demokrasinin 
bütün kaideleriyle işlemesi ve muhafazası, ancak buna herkesin sahip 
çıkması ile mümkündür. Başta Aziz Milletimiz ve onun bağrından 
çıkan Yüce Meclisimiz olmak üzere, bütün siyasi ve sosyal 
müesseseler bu şuurcia olmalıdır. 

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. 
Cumhuriyeti biz kurduk; onu devam ettirecek sizlersiniz" 
diyerek bizlere emanet ettiği demokratik parlamenter sisteme olan 
bağlılığımız, her geçen gün daha da artmakta ve perçinleşmektedir. 

Her kanş toprağı mübarek şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış 
olan ve atalarımızdan teslim aldığımız mukaddes vatanımızın idare 
şekli Cumhuriyet ve Demokrasi, ebediyete kadar Türk Milleti ile 
birlikte var olacaktır. Hiçbir kuwet, bu akışı durduramıyacaktır. 
Zira Türk Milleti tarihi boyunca, milli bağımsızlığını, devlet 
yapısının temel düsturu olarak kabul etmiştir. 

Türk Milleti, her zaman olduğu gibi, zeka, kabiliyet, azim ve 
çalışkanlığı ile dünyanın bütün milletleriyle rekabet edebileceğini 
isbat etmiş bir millettir. 

Geleceğin, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için daha 
mesut, daha parlak ve güvenli olacağı inancıyla, hakimiyetin kayıtsız 
şartsız milletimize ait olduğunu gösteren Yüce Meclisimizin 
açılışının 65. Yıldönümünü tekrar kutlarım _______ _ 

Turgut ÖZAL 
Başbakan ve Anavatan 
Partisi Genel Başkaru 
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"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BA YRAMI" 

23Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak 
ku danmasının çok derin bir anlamı vardır. TBMM Toplantı 
Salonunda Başkanlık Divanının üzerinde "Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir" sözü yazılı bulunmaktadır. Milletvekillerinin gözlerinde 
ve düşüncelerinde bu ifade bütün anlamı ve değeriyle devamlı olarak 
yeralmaktadır. 

Bilindiğl gibi demokrasilerde iktidarın gücü,diğer bir anlatıınla, 
demokrasi; ulusal iradeye dayanan, rejimin erdemine gerçekten 
inanmış ve gönül vemıiş insanlar tarafmdan uygulanması halinde, o 
nisbetle başarılı sonuçlar alınan, insan haysiyetine ve kişiliğine en 
uygun bir rejimdir. 



Özgürlükçü parlamenter rejimlerde hükümet otoritesinin gücü, 
parlamentonun gücü ve saygınlığıyla düz orantılıdır. 

Ülkede otoritenin hukuka bağlılığı, hertürlü yolsuzluğun 
yapılmaması veya önlenmesi, halkın korkusuz yaşaması ya da 
yannlara güveni, sosyal adaletin sağlanması, milletin yönetim şekliyle 
öğünmesi gibi hususlar, meclisierin güçlü ve saygın olmasına bağlıdır. 
Bunun sağlanması, milletvekillerinin ayrı ayrı herbirine düşen ciddi 
bir görev ve sorumluluktur. Bir başka şekilde söylersek bizlere, hele 
12 Eylül öncesinin kanlı günlerinin tüm acılarını yaşayan bugünkü 
kuşaklara, demokrasiye ve TBMM'nin saygınlığına inanmış bütün 
demokratlara, siyasi partilerimize düşen çok önemli bir görev vardır. 
Bu görev, Büyük Millet. Meclisine gölge düşürmemek, onun 
saygınlığını korumaktır. Iktidanyla, muhalefetiyle tüm siyasi 
partilerimizin, kurumlarımızın üstüne titreyecekleri en önemli 
hususlardan biri bu olmalıdır. Bu olmalıdır, çünkü özgürlükçü 
demokrasi, Büyük Millet Meclisinin varlığıyla işlerlik ve değer 
kazanır. 

Çocuk, bir milletin geleceğidir. Bugünün çocuğu, yannın milli 
iradesinin teşekkülüne katkıda bulunacak büyüğüdür. Onun için 
çocuğun, milli iradenin değerini bilen, onun önemiıli kavramış biri 
olarak yetiştirilmesinin büyük önemi vardır. 

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ibaresi bu önemi açık 
bir şekilde vurgulayan ve belirten bir ifadedir. 23 Nisan'ın yalnız bir 
çocuk bayramı imiş gibi kurlanması doğru görülemez. Çünkü 23 
Nisan'ın milll bayram olarak kararlaştırılması "Çocuk Bayramı" 
olarak da kararlaştırılmasından öncedir. Gerçekten de padişah ve 
halife gücü yerine millet iradesinin esas alınmasının ve bu iradenin 
sağladığı zaferlerin, bir bayram olarak kurlanması daha önce 
olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23 Nisan' ı bu anlam 
ve içeriğiyle ele alarak değerlendim1eye tabi tutması doğru ve gerçeğe 
uygun bir yaklaşundır. 

Türk ulusu bu anlam ve değeriyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayraıru'nı sonsuza dek kutlayacaktır _______ _ 

Necdet CALP 
HP Genel Başkanı 
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MİLLİ HAKİMİYET ANLAYISI VE 
TÜRK MİLLETİ , 

Tüm yönetim tarzları içinde insan haysiyetine en uygun, hukuk 
devleti sisteminin kuruLııasını mümkün kılan, devletin millet için var 
olduğu anlayışını esas kabul eden yegane yönetim şekli demokrasidir. 
Demokrasinin temeli ise millet iradesi ve milli hakimiyere 
dayanmaktadır. Demokrasi ile idare edilen ülkelerde devlet gücünü 
bir takım hayali anlayışlardan değil doğrudan milletin kendisinden 
aLııaktadır. En önemlisi de iktidarın İcraatının hesabını tekrar millete 
vennek zorunda kaLııası, başaramıyanın ve verdiği sözü turaınıyanın 
tekrar iktidar gücünü koruyamamasıdır. Büyük Atatürk engin 
dehası ile Kurtuluş Savaşı gibi zor ve çetin bir mücadelenin ancak 
millet temsilcilerinden destek aldığı takdirde başanya ulaşacağını 
tesbit etmiş, tüm milli mücadeleyi Büyük Millet Meclisinin kendine 
verdiği yetki ve ondan aldığı güçle sürdünnüştür. Kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin Anayasanın ve kanunların çerçevesi içinde 
Cumhuriyeti kollama ve koruma görevini yaptıktan sonra, en kısa 
sürede tekrar demokrasiye dönıne geleneği ulu Önder'in ortaya 
koyduğu bu temel prensipten illıamını aLııaktadır. 



Demokraside dikkatle korunması gereken diğer bir prensip de 
çoğunluk diktası şekline dönmemesi gereğidir. Mecliste millet iradesi 
Partiler kanalıyla sürdürülmektedir. Seçim sistemleri bu gün bizde 
de olduğu gibi, seçmen çoğunluğunun reyini temsil etmeyen bir 
Partinin, Mecliste sandalye çokluğu sağlıyarak ,iktidar olmasını 
mümkün kılmaktadır. Demokrasi ülke yararının gerek kıldığı asgari 
müştereklerde birleşme ve uzlaşma rejimi olduğuna göre, iktidarın 
muhalefetin görüşlerine önem vermesi, Mecliste partiler arasında iyi 
bir diyalog kurulması da büyük bir önem taşımaktadır. Partiler 
arasında her konuyu bir çekişme ve en haklı ve hayati konuları bile 
bir sürtüşme haline getirmenin hem milli irade anlayışı ile 
bağdaşmadığı, hem de Demokrasiye ve ülkeye zarar verdiği geçmişte 
yaşanan olaylarla görülmüştür. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak Türkiye'de demokrasinin 
bütün müesseseleri ile yerleşmesi ve en sağlıklı biçimde işlemesi en 
halisane arzumuzdur. Bu sebeble sorumlu ve ülke yararını önde 
tutan bir muhalefet anlayışını sürdürmekteyiz. Millet iradesine, 
hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğu anlayışına sonsuz 
inancımız dolayisiyle Demokrasinin yücelmesi için üstümüze düşeni 
sonuna kadar yerine getireceğimizi aziz milletimize bir defa daha 
açıklamak isteriz. Çünkü tarih göstermiştir ki Türk milleti 
Demokrasiye aşık ve millet iradesine ortak tanımıyan yüce bir 
millettir----------------------

Turgut SUNALP 
M.D.P. Genel Başkanı 



ATATÜRK . " .. 
MILLI MUCADELE VE 
MİLLİ EGEMENLİK KA VRAMI 
Prof. Dr.Fahir ARMAOGLU 

ccBüyük Millet Meclisi, Türk Milletinin asırlar süren aranmalannın özü ve onun 
bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir. Türk M illeti, mukadderatını 
Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren, 
karanlıklan sıyınp kaldırmış ve ümitleri boğan felaketlerden, milletin gözlerini 
kamaştıran güneşler ~ zaferler çıkarmıştır". 

O 
smanlı İmparatorluğu, 18. 
yüzyılla birlikte eski kudret 
ve ihtişamını kaybetmeye 

ve bunun neticesi olarak da muhare
be meydanlannda yeniJip toprak 
vermeye başlayınca, bir "ıslatah", 
yani "reformlar" dönemi ortaya 
çıkmıştır. Nasıl İmparatorluğun bü
yümesi, ve genişlemesi askeri güç ve 
kudrete dayanmış ve devlet bu 
dönemde askeri sistem üzerine 
teşkilatianmış ise, yenilgilerin sebep
leri de askeri alanda aranmış ve 
dolayısile, "ıslahat"a da önce askeri 
teşkilattan başlanmıştır. 

Şüphesiz, 18. yüzyılda matba
anın Osmanlı İmparatorluğuna giri
şine paralel olarak, bilim ve kültür 
hayatında da bazı adımlar atılmış ve 
bilhassa Avrupa kültürü ile temaslar 
da olmuştur. Lakin bu gelişmeler 
sistemli bir devlet politikası olmak
tan uzak kalmıştır. 

ı9.yüzyıl ile birlikte bu "ıslahat" 
hareketlerinin mahiyetini değiştir
meye başladığını görüyoruz. Hatta 
bu mahiyet değişikliği ni, ı 789 Mar
tında tahta geçen, III. Selim ile 
birlikte tesbit ediyoruz. III. Selim, 
"Nizam-ı Cedid" i sadece bir askeri 
teşkilatın reorganizasyonu olarak 
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görmemiş, aynı zamanda, Devlet'in 
"yeni bir düzen"e göre ıslahı, yani 
reforme edilmesi olarak almıştır. lll. 
Selim de "Nizam-ı Cedid", çok 
geniş bir kavramdır. Lakin ne var ki, 
yeniliğe karşı çıkan kuvvetler, bu 
geniş kavramın gerçekleşmesine im
kan vermedikleri gibi, gösterdikleri 
tepkiyi de, III. Selim hayatı ile 
karşılamak zorunda kalmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda yeni 
bir "devlet anlayışı" sistemini 
getirmek İsteyen ilk teşebbüs, Fran
sız İhtila.Iinin, hürriyet, insan haklan, 
milli irade, millet egemenliği gibi 
kavramlannın, bir bakıma Osmanlı 
toplumuna tesirini ifade eden Tan
zimat ile olmuştur. 3 Kasım 1839 
tarihli Tanzimat Fermanı, ilk defa, 
devlet yapısını yeni bir anlayışla ıslah 
etmeyi öngören ve bunu da, siyasi 
iktidan kullanan Sultan'ın otorite
sine karşı, bir takım "kişi hakları"nı 
çıkararak, bu otoriteyi kişi haklan ile 
sınırlamak İsteyen bir belgedir. 
Tanzimat Fermanı, bu çeşit "va
tandaş hakları" ile, siyasi iktidar 
arasında bir denge kurmaya çalışmış 
ve, tabir caizse, vatandaşı devlet 
karşısında korumak istemiştir. Yok
sa, Tanzimat'ın anlayışında, vatan-

daş'ın siyasi otoriteye ortak olması 
ve hatta, siyasi otoriteyi denetlernesi 
gibi bir şey, yani "milli irade" ve 
millet egemenliği" gibi kavramlar 
söz konusu değildir. 

Yalnız, 1876 Birinci Meşrutiyeti 
ile ı 908 İkinci Meşrutiyeti, bu 
belimiğimiz istikamette daha geniş 
adımlar atmaya çalışmış, fakat, bildi
ğimiz veçhile, her ikisi de kısa 
ömürlü olmuştur. Kısa ömürlü 
olmasaydılar bile, Atatürk'ün Milli 
Mücadele ile birlikte ortaya attığı 
"milli hakimiyet", "milli ege
menlik" kavramlan ile, bu iki 
Meşrutiyet hareketinin muhtevası 
arasında çok büyük mesafe vardır. 

Bu arada başka bir noktaya da 
değinmek gerekiyor. 

Osmanlı İmparatorluğunda Pa
dişah'ın otoritesi, Avrupa monar
şilerinde olduğu gibi, hiç bir zaman 
ilahi hukuka ve ilahi menşeye 
dayandınlmamıştır. Padişah, Halife
Sultan olmak gibi hem dini ve hem 
de siyasi otoriteye sahip olmasına 
rağmen, siyasi otoritesinin kaynağı, 
aynı zamanda "Halife" olmasından 
değil, tarihten yani devlet kuruculu
ğundan geliyordu. Bilindiği gibi, 



Osmanlı Padişahlannın "Halife" 
liği, devletin kuruluşundan ikiyüz yıl 
sonra başlamıştır. 

Diğer taraftan, Osmanlı toplu
mu, yine Avrupa toplumlannda 
gördüğümüz gibi, sosyal sınıf siste
mine de sahip değildi. Sosyal mobili
te, yani sosyal seyyaliyet, devletin 
kuruluşundan itibaren topluma ha
kim olmuş ve sosyal menşei ne olursa 
olsun, yetenek sahiplerinin, devletin 
en yüksek makarnlanna kadar yük
selebilmesi yolu daima açık tutul
muştur. 

Böyle olunca, demokratik devlet 
kavramının ana unsurlannı teşkil 
eden "milli irade", milli egemen
lik" gibi kavramiann da Osman!~ 
toplumunda kolaylıkla yer etmesı 
beklenirdi. Lakin böyle olmamıştır. 
Bunu, birinci planda, dinin toplum 
hayatı üzerindeki hakimiyeti ile i~h 
edebiliriz. Kim ne derse desın, 
anayasa, hürriyet, insan haklan, milli 
egemenlik gibi kavramlar, esasında 
"Hıristiyan" Avrupadan gelen "ya
bancı" fikirlerdi. Bu sebeple, bir 
avuç yenilikçinin dışında, dinin 
hakimiyeti altında bulunan, toplu
mun selenekçiliği, bu yen!li~ere 
karşı daima direnme göstermıştır. 

Tabiatile bu duruma, ne kadar 
yenilikçi olurlarsa olsunlar, III. 
Selim, Il.Mahmut ve Abdülmecit 
gibi padişahlann, siyasi otoritelerini 
kaybetme endişelerini de ilave etmek 
gerekir. Onun içindir ki, ATA
TÜRK, Mondros mütarekesi ile, bu 
otorite sahiplerinin anık sahneden 
çekilmeye mahkum olduğunu ve 
Osmanlı Devletinin sonra erdiğini 
gördüğü zaman, meydana gelen 
si~asi otorite boşluğunu, yeni bir 
"Al-i Osman" ile değil, "millet 
egemenliği" ve "milli irade'_' ~le 
doldurmak üzere harekete geçmıştır. 

19 Mayısla Açılan Dönem 

G
erçek anlamda "milli irade" 
ve "milli egemenlik" kav
ramlannın Türk toplumuna 

girmesi, Atatürk ve Milli Mücadele 
ile olmuştur. Atatürk, Nutuk'da, 19 
Mayısta Samsun'a çıktığı zam~n 

memleketteki durumu anlatırken, 
Osmanlı Devletinin ömrünün ta
mam olduğunu, İmparatorluğunun 
tamamen parçalandığını, ortada bir 

avuç Türkün banndığı bir "ata 
yurdu" kaldığını, Osmanlı Devle
tinin bağımsızlığının, Padişahın, Ha
lifenin, hükümetin, manasız sözler 
haline geldiğini söyledikten sonra, 
bu durumda yapılacak tek şey 
olduğunu, bunun da ''Hakimiyeti 
milliyeye müstenid, bildkaydüşart 
müstaki/ yeni bir Türk devleti tesis 
etmek" ten itibaret bulunduğunu 
ifade eder. 

Atatürk'ün yaptığı bu değerlen
dirmede iki husus bilhassa dikkati 
çekmektedir : Birincisi, yeni devletin 
kuruluşunu "Millet"e dayandırma
sıdır. Şimdiye kadar Osmanlı Dev
letinde yapılanlardan çok farklı 
olarak Atatürk, "Devlet" müesse
sesini "millet"e dayandınyordu. 
Yani siyasi iktidar ile millet arasında 
sıkı bir bağ kuruyor ve devlet'i 
millet'e kurdurduğu için de, "mil
let"i siyasi iktidann sahibi yapı
yordu. 

Diğer bir husus ise, "bağımsız
lık" kavramı ile "milli egemenlik" 
kavramı arasında çok yakın bir 
bağlantı kurmasıdır. Başka bir de
yişle, Atatürk, yeni ve "bağımsız" 
bir devlet kurmayı tek çare olarak 
görüyor, fakat "milli egemenliği" 
bu bağımsızlığın tek dayanağı olarak 
kabul ediyordu. Halbuki, 19. yüzyı
lın milliyetçilik ve milli bağımsızlık 
hareketleri ile, "milli egemenlik" 
kavramı arasındaki bu bağ mevcut 
olmamıştır. Veya, bu hareketlere 
liderlik edip onlara hız verenler, 
Atatürk gibi, milli egemenliği, milli 
bağımsızlığın temel şartı olarak 
görmemişlerdir. Dolayısile, Atatürk' 
ün, Milli Mücadele ile başlayan 
"milliyetçilik" hareketinin mühim 
bir karakteri de, milli egemenlik" 
kavramı ile bağlantılı olmasıdır. 

Milli iradesiz milli egemenlik 
düşünülemiyeceğine göre, ve daha 
aşağıda göreceğimiz üzere, Atatürk 
bütün milli mücadele boyunca "mil
li irade" kavramını milli egemen
liğin temel unusuru haline getirdi
ğine göre, çağdaş milliyetçilik anla
yışına "milli irade" ve "milli 
egemenlik" kavramlannı da katmış 
olmaktaydı. Binnetice, Atatürk'ün 
milliyetçilik anlayışını, milli irade'siz 
ve milli egemenlik'siz düşünmek 
mümkün olmayacaktır. 

Milli Mücadele ile "milli irade" 

arasındaki bağı Atatürk, Nutuk'da 
şu şekilde belirtmektedir: ''Tezahür 
eden milli mücadele, harici istilaya 
karşı vatamn halasını yegane hedef 
addettiği halde bu milli mücadelenin, 
muvaffakiyete iktiran ettikçe, safha 
safha bugünkü devre kadar iradei 
milliye idaresinin bütün esasat ve 
eşka/ini tahakkuk ettirmesi, tabii ve 
gayrı kabili içtinap bir seyri tarihi 
idi" 

Görülüyor ki, Atatürk, milli 
mücadeleyi sadece bağımsız bir 
devletin kurulması olarak görmemiş, 
bağımsızlık mücadelesi başan ka
zandıkça, her safhada ve merhalede, 
"milli irade" "idaresini" nin bütün 
esaslannı ve şekillerini göstermesini 
de öngörmüştür. Başka bir deyişle 
"milli irade idaresi" nin, yani 
cumhuriyet ve demokrasinin kurul
masını, bağımsızlık mücadelesinin 
başansına bağlamıştır. Hatta, bağ
lamakla da yetinmememiş, bağım
sızlık yolunda başanlar kazanıldıkça, 
"milli irade idaresi" nin gerçekleş
mesinin de "kaçınılmaz" olduğuna 
inan mıştır. Ve bir diğer şayanı dikkat 
nokta da, Atatürk'ün, bu kaçınılmaz 
olan "milli irade idaresi"nin "tarihi" 
bir akışın neticesi olduğunu belirt
mek suretile, bu "idare" yi, daha 
önce yapılan siyasi fikir mücadelele
rinin de bir neticesi olarak telakki 
etmesidir. Atatürk, böylece, Tan
zimat'la başlayan siyasi fikir hare
ketlerinin de neticesini bağlamak
taydı. 

Erzurum ve Sivas Kongre
leri 

A
tatürk'ün milli mücadeleyi 
sevk ve idare etmesinde, bir 
mühim nokta bilhassa dik

kati çekmektedir: Milli Mücadele 
şüphesiz işgalci kuvvetiere karşı 
yapılacak ve bağımsız bir devlet 
ancak silahlı mücadele ile kurulabi
lecekti. Böyle olunca, Samsun'a 
çıktıktan sonra, Atatürk'ün ilk önce 
askeri teşkilatı derleyip toplaması ve 
Mondros mütarekesinden sonra si
lahsızlandırılmış ve dağılmış orduya 
bir çeki-düzen vermesi gerekirdi. 
Halbuki, bakıyoruz, Atatürk, "as
keri teşkilat" tan önce, "milli 
teşkilat" dediği, milleti organize 
etme ve teşkilatiandırma yoluna 
gitmektedir. Milli birliği kurmayı, 
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önce milleti derleyip topadamayı 
daha ehemmiyetli görmektedir. Mil
let'in biraraya getirilip teşkilatlan
dınlrnası ise, "milli irade" prensi
bine dayandınlmaktadır. 21/22 Ha
ziran 1919 da yayınladığı Amasya 
Tamimi, bunun en açık ifadesidir. 

Atatürk, Amasya Tamimi"nin 
1. maddesinde, "vatanın bütünlüğü 
ve milletin bağımsızlığı tehlikededir" 
dedikten sonra, 3. maddesinde, 
"Milletin istiklalini yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır " diyerek, 
vatanı ve milletin bağımsızlığını 
kunarmanın tek çaresinin "milli 
irade" de olduğuna işaret etmiştir. 

Milll irade, o zamanın şanlan 
içinde nasıl onaya çıkacak ve millet, 
azim ve kararını nasıl onaya koya
caktı? 

Atatürk Amasya Tamimi'nde 
bunu da göstermekteydi: Erzurum
da, bir "milli kongre" en kisa 
zamanda toplanacaktı . Böylece, yeni 
devletin "milli meclisi" nin ilk 
adımı Erzurum Kongresi ile atılmış 
oluyordu. 

Atatürk Sivas Kongresi Sırasında (1919) 
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Erzurum Kongresi 23 Temmuz 
1919 sabahı açıldığında Atatürk, 
yaptığı konuşmada, "milli irade" ve 
"milli egemenlik" esaslannı bil
hassa vurgulamıştır. Atatürk, Nu
tuk 'da bu konuda şöyle demektedir: 

"Ve mukadderata hakim bir 
iradei milliyenin ancak Anadoludan 
zuhur edebileceğini tasrih ettim ve ira
dei milliyeye müstenid bir şurayı milli 
tesisini ve kuvvetini irade-i milliyeden 
alacak bir hükümetin teşkilini ilk he
defi mesai olarak gösterdim" 

Atatürk'ün bu söylediklerinden 
çıkan ilk netice, Atatürk'ün kafasın
da, Erzurum Kongresinin adeta 
parimenter demokrasinin esaslannı 
kurmak için toplanmış olduğudur. 
Atatürk, Erzurum Kongresinin "ilk 
hedef" inin, milletin kaderinin "mil
li irade" ile tayin edilmesi , "milli 
irade" ye dayanan bir "milli 
meclis" ("Şılrayı milli) teşkili ve bu 
Meclis'in içinden çıkan ve dolayısile 
gücünü "milli irade" den alan bir 
"hükümet" teşkili olduğunu söy
lemekle, parimenter demokrasinin 
ilk işaretlerini vermiş olrnaktaydı. 

Tabiatile, o günün şartlan içinde 
ve bilhassa İstanbulcia saltanat ida
resi ve onun hükümeti mevcut iken, 
bu derece radikal bir adım atmak 
kolay değildi . Bu sebepten, Erzurum 
Kongresi kararlan iki cepheli olmuş
tur. Kararların birinci cephesinde, 
İstanbul hükümeti göreve davet 
edilmiş, varanın işgaline karşı muka
vemet etmesi ve yine bu mukavemeti 
"milli irade" ye dayandırmak için 
Milli Meclis'in, yani Mebusan Mecli
si'nin toplanması istenmiş, buna 
karşılık karariann öbür cephesinde 
de, bunlar yapılmadığı takdirde de, 
Millet 'in kendisinin harekete geçe 
ceği, yani Millet'in kendi kaderini 
kendisinin eline alacağı uyarması 
yapılmıştır. Bundan dolayıdır ki, 
Erzurum Kongresi kararlannın ağır
lık noktası "milli irade" olmuş ve 
bu da, karariann 4. maddesinde, 
"Kuvayı milliyeyi amil ve iradei 
milliyeyi hakim kılmak esastır" 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Erzurum Kongresinin tanışma 
konulanndan biri de, kunuluşu 
Amerikanın kucağına atılmakta bu
lan bazı görüşlerin bağlanmış olduğu 



"manda" fikri idi. Atatürk Erzu
rum Kongresinde buna şiddetle karşı 
koyduğu gibi, Kongre kararlan
nın 6. maddesinde de, manda ve 
himaye kabul edilemez denilerek 
"milli bağımsızlık" prensibi kabul 
edilmişti. Buna rağmen, bu konu
daki tartışma Kongre'den sonra da 
ve bilhassa İstanbul çevrelerinde 
devam etmiştir. Atatürk bu vesile ile 
çektiği bir telgrafta, bu meseleyi 
dahi "milli irade" ve "milli ege
menlik" prensibine dayandımuş ve 
milli egemenlik esasına ve milli 
meclis'e dayanmayan hiç bir hükü
metin bu konuda bir harekette 
bulunanuyacağını belirterek şöyle 
demiştir: "Şurası da nazarı dikkatte 
tutulmalıdır ki, memleket ve mılletin 
mukadderatı hakkında Amerika ve
ya herhangi bir devletle anlaşmaya 
selahiyettar olabilecek bir hükümet, 
ancak hakimiyeti milliye esasını kabul 
ve şura yı millinin vücudunu tasvib ile 
ona istinad etmeyi terviceden bir 
hükümettir". Atatürk, bu sözlerile, 
İstanbul hükümetinin "milli irade" 
ye dayanmadıkça, diğer devletlerle 
herhangi bir anlaşmaya yetkili olma
dığını vurgulamak istiyordu. 

Bilindiği gibi, 4-11 Eylül 1919 
günlerinde toplanan Sivas Kongresi, 
bütün Anadolu ile Trakyayı temsil 
etmesi sebebile bir "milli kongre" 
hüviyetini kazanmış ve bu sıfatla da 
Erzurum Kongresi kararlannı aynen 
benimsemiştir. Sivas Kongresinde, 
milli hareketin sesini duyurmak için 
çıkanlmasına karar verilen gazetenin 
adının da İradei Milliye olması, 
üzerinde aynca durulacak bir nokta
dır. 

23 Nisan'a Doğru 

S 
i vas Kongresi, bütün Anadolu 
ve Trakyayı temsil etmesi ha
sebile gerçek anlamda bir milli 

kongre idiyse de, şartiann gereği, 
hemen İstanbul'dan ayn bir meclis 
ve hükümet kurulmasına gidilme
miştir. Bundan dolayı da, Erzurum 
Kongresinin teşkil ettiği ve Sivas 
Kongresinde kabul ettiği ve Ata
türk 'ün başkanlığındaki Heyeti 
Temsiliye, bir hükümet haline 
getirilmemiştir. Atatürk, İstanbul 
idaresini ve hükümetini, Anadoluda 
doğmuş olan "milli irade" nin 
kontrolu altına almak istiyordu. 

Gerçek şudur ki, İstanbul hü
kümeti de, Anadoluda "milli irade" 
ve "milli egemenlik" istikametinde 
beliren harekete karşı gözlerini 
kapayamadı. Çünkü kendisinin İsti
karneri ile "milli irade"nin istika
meti çelişıneye başlamıştı. Bu sebep
le, İstanbul hükümeti de Atatürk ile 
bir uzlaşma yolu aramak istedi. 
İstanbul hükümetinin temsilcisi 
Bahriye Nazın Salih Paşa ile Heyeti 
Temsiliye Başkanı Atatürk arasında 
20-22 Ekim 1919 günlerinde yapılan 
Amasya görüşmelerinin sebebi bu 
idi. 

Bu görüşmeler sonunda Anadolu 
ile İstanbul arasında bir takım 
anlaşma esaslan tesbit edildi. Bu 
esasiann ana noktası, İstanbul hü
kümetinin "milli irade" ve "milli 
egemenlik" prensiplerini tatbike 
koymayı kabul etmesi idi. Bu da, 
savaş sonunda dağılmış olan, İstan
buldaki Meclisi Mebusan'ın tekrar 
toplanması ve bunun için seçimlerin 
yapılması ve Sivas Kongresi kararla
nnın bu Meclis'in onayına sunulması 
ile yapılacaktı. 

Salih Paşa bu görüşmelerde, 
Heyeti Temsiliye'nin lağvedilmesini 
istemiş ise de, Atatürk buna yanaş
manuş, ancak seçimlerden sonra 
teşekkül eden "Milli Meclis", ger
çekten "milli irade" ve "milli 
egemenliği" temsil eder şekilde 
çalışırsa, o zaman Heyeti Temsiliyen 
temsil ettiği ve Sivas Kongresinde 
kurulan Anadolu ve Rumeli Müda
faa Hukuk Cemiyeti, kendi varlığına 
kendi karan ile son verebilirdi. 

Amasya Görüşmelerinde top
lanmasına karar verilen Meclisi 
Mebusan seçimlerin yapılmasından 
sonra, ilk toplantısını 12 Ocak 1920 
de İstanbulda yaparak çalışmalanna 
başlanuştır. Atatürk, bu çalışmalan 
yakından takibedebilmek için 27 
Aralık 1919 da Ankara'ya gelmiştir. 
Bu sırada, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyeri'nin bü
tün teşkilarına bir vesile ile gönder
diği tamirnde Atatürk, İstanbuldaki 
Meclisi Mebusan için şöyle diyor
du: "İradei milliyenin tecelligahı 
kanunisi olan Meclisi Mebusanı 

açarak hakimiyeti milliyeyi teyide 
muvaffak olan Cemiyetimiz ... " 
Sanınz. 1908 Meşrutiyetinden sonra 
kurulan Meclisi Mebusan için "milli 

irade" ve ''milli egemenlik" deyim
lerinin kullanılması ilk defa Atatürk 
tarafından olmaktaydı. Esasına bakı
lırsa, Amasya Görüşmelerinden son
ra Atatürk, bir çok yazışmalannda, 
Meclisi Mebusan için hep "Meclisi 
Milli" deyimini k~annuştır. 

Yine Meclisi Mebusan çalışmaya 
başladıktan sonra, çalışmalannı milli 
kurtuluş istikametinde yürütmesini 
teşvik etmek için bu Meclis başkanı
na 4 Mart 1920 günü çektiği telgrafta 
da Atatürk, "Bütün millet bu tarihi 
günlerde, iradei milliyesinin veka
leti mutlakasını haiz bulunan mebus
lann mukarreratı katiyesine naşiki
bane (sabırsızlıkla) muntazırdır" 
demekteydi. 

Türkiye Büyük MilJet Mec
lisi 

D 
aha Amasya görüşmeleri 
sırasında, Meclisi Mebusa
nın toplanması karar veril

diği zaman, Atatürk, bu Meclisin, 
işgal altındaki İstanbul toplanması
nın son derece sakıncalı olacağını ve 
güvenlik içinde çalışanuyacağını, do
layısile Meclisi Mebusan'ın İstan
buldan gayn bir yerde toplanmasın
~a israr etmiş ve Salih Paşa da, 
lstanbula dönünce bu fikri hüküme
te kabul ettirme~ için çalışacağını 
söylemişti. Lakin Istanbul hüküme
ti, çeşitli sebeplere dayanarak bu fikri 
kabul etmedi. 

Kabul etmedi, ama Atatürk'ün 
de tahmini doğru çıktı. Zira, işgalci 
devletlerin askerleri 16 Man 1920 
sabahı, Meclisi Mebusanı basarak bir 
çok millervekilini tevkif ile, Meclisi 
dağıttı. 

Bu hadise ile, "milli irade" nin 
temsili ve "Milli egemenliğin" 
kullanılması onadan kalkıyordu. Ve 
siyasi iktidan elinde tutan veya 
tutmaya çalışan Saltanat, hiç bir şey 
yapanuyordu. Bundan dolayıdır ki, 
Atatürk, "milli irade" ve "milli 
egemenliğin" meşru ve hukuki 
temsil organını teşkil için hemen 
harekete geçti ve bütün valiliklere 
kaymakamlıklara ve kolordu ko
mutanlıklanna, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyeri Heyeti 
Temsiliyesi adına gönderdiği 19 
Man 1920 tarihli tamimde, Ankara' 
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edilen "siyasi iktidar" sistemının 
Anayasa Hukuku bakımından ma
hiyeti, Atatürk 'ün de belirttiği gibi, 
"vahdeti kuvva", yani "kuvvetler 
birliği" dir. Yasama, yürütme ve 
yargı kuvvetleı-inin hepsi "iradei 
milliye" de, "Millet" in kendisin
dedir. Millet, bütün bu kuvvetlerin 
kullanılma yetkisini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne vermiştir. Kısacası , 
Atatürk 'ün bu "Dört Umde" si 
dahi, milli irade ve milli egemenlik 
prensiplerini herşeyin üstünde mü
talea etmiş ve onlara her türlü "güç" 
ün üstünde güç ve üstünlük tanımış 

tır. 

Bu arada şunu da belirtelim ki, 
dünyanın hiç bir monarşik toplu
munda, "dini" veya "tarihi" men
şeli "siyasi iktidar" anlayışından, 
milli irade ve milli egemenlik 
iktidarına, Atatürk'ün gerçekleştir
di ğ i kadar hız.lı, süratli bir demok
ratik geçiş görülmemektedir. Kısa
cas ı, Atatürk Saltanata ve Hilafete 
daha 1920 Nisanında son venp, 
Cumlıuriyet ' i kumıaktaydı. 

1921 Anayasası 

T
ürk Milletinin "milli irade" 
sinin ve d~layı s ile "milli 
egemenlik" kavramının bel

geleşmesi, yani hukukileşmesi, ilk 
defa 2D Ocak 1921 tarihli ve 85 s ayılı 
kanun olan ilk "Anayasa" ile 
olmuştur. 

1921 Anayasası'nın 1. Maddesi, 
1924, 1961 ve 1982 Anayasalanmız.ın 
değişmez. gerçeği olan ve Türk 
Milletine "Millet" olmanın şuurunu 
veren şu muhteşem prensiple, Ata
türk'ün deyimi ile "umde" ile 
başlamaktaydı: Hakimiyet bilakay
düşart milletindir ". Yani: 

EGEMENLİK KAYITSIZ VE 
ŞARTSIZ MiLLETiNDiR. 

1. Maddenin bundan sonraki 
kı smı , "i dare usulü, halkın mukad
deratını bizzat ve bilfiil idare etmesi 
esasına müstenittir " demekteydi. İşte 
burada bir noktayı vurgulamak 
zorundayı z. : İkinci Dünya Savaşın 
dan sonra ve bilhassa Birleşmiş 
Milletler Anayasas ı ile, o z.amana 
kadar pek üzerinde durulmayan bir 
prensip çok moda olmaya başlamıştı . 
Bu da, bilhassa sömürgeciliğe son 
vermek ve sömürge halklannın 

J:t .!:ı ı.·• 

Teski!.ıt-1 !- s.ısiw K.ıw11111 (An.ıv.ısa) 
dk. 1k1 maddeu: . 

Madde 1: Hakimivet bil.ıkavd-u şart rml
letiwlir. i dare uw!u ha/km. mukadder.ıt l -
111 buz.ıt t•e bdjid 1dare etme esasm.ı 
nui,.tenittir. 

M.ıdde 2: lcr.ı kudreti tesm o;e/ahn'!'ti 
milletlll yegane ve h.ıkd.,, ,;umemli ;lan 
B1lyuk Md/et Meclisinde tecelli c'!' teml'r
k uz edı:r. 
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bağımsızlığını sağlamak için ortaya 
atılan "self-determination", yani 
milletierin kendi kaderlerini kendi
lerinin çizmesi prensibi idi . Gerek 
1920 Nisanında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabul ettiği ve 
Atatürk'ün "eseri" olan "dört 
umde" nin üçüncüsünden, gerek bu 
umde'nin anayasalaşmasının ifadesi 
olan 1921 Anayasasının 1. Madde
sinde görmekteyiz ki, dünyanın bir 
çeyrek yüzyıl sonra uyanıp ehem
miyetini anladığı "self-determina
tion" prensibini, Büyük Atatürk, bir 
çeyrek yüzyıl önce Türk Milleti'nin 
varlık, bağımsızlık ve yaşama prensi
bi yapmış ve hepsinden de mühim
mi, bu prensibi "hukukileştirmiş
tir". Bir devletin "hukuki dayanağı" 
ve temeli haline getirmiştir. 

Milli mücadelenin aynlmaz bir 
parçası haline getirdiği "milli ege
menlik" kavramına Atatürk, büyük 
bir titizlikle ve milli mücadelenin en 
zor günlerinde dahi bağlı ve saygılı 
kalmaya bilhassa itina göstermiştir. 
Türk milletinin kaderinde büyük 
yeri olan Sakarya muharebesi için 
gerekli hazırlıkiann fevkalade ehem
miyetli olması hasebile, ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin başkanı 
olarak, üç ay için Meclis'in yetkileri 
nin kendisine verilmesini isterken, 
şöyle diyordu : Müddeti ömrümde, 
hakimiyeti milliyenin en sadık bir 
hadimi olduğumu nazarı millelle bir 
defa daha teyid için, bu selahiyelin üç 
ay gibi kısa bir müddetle takyid 
edilmesini ayrıca taleb ederim " 

Keza, 1 Kasım 1922 de saltana
dın ilgası 13 Ekim 1923 de 
Ankara ' nın başken olması ve 
nihayet 3 Mart 1924 te Hilafet'in 
ilgası , hep, milli iradenin temsil
ci si ve Millet adına milli egemenlik 
hakkının kullanan Türkiye Büyük 
Millet Mecli si karadan, yani kanun
larla olmuştur. Atatürk, Osmanlı 
Devletinin son kalıntılannı tarihe 
intikal ettirirken, bunu Millet'in 
karan ve milli irade ile yapmaya 
bilhassa dikkat etmiştir. 

1924 Anayasası 

2
4 Temmuz 1923 te imzalanan 
Lozan Banşı ve bunun arkasın
dan da 29 Ekim 1923 te 

C umhuriyet'in ilanından sonra, şinı 
di ortaya yeni bir devlet çıkmış ve bu 
devlet, milletlerarası varlığını kabul 
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ettirmiş bulunmaktaydı. Artık Milli 
Mücadele'nin olağanüstü şanlan 
geride kalnuş ve normal bir devlet 
hayatı başlanuştı. Böyle olunca, 
devlete son şeklini vermek, yeni 
devletin yapısını hukuklleştirmek, 
yani yeni bir Anayasa yapmak 
gerekliydi. 1%1 yılına kadar devam 
edecek olan, Türkiı'e Cumhuriyeti' 
nin bu ilk anayasası, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafın,ian 20 Nisan 
1924 tarihinde 491 s;. vılı kanunla 
kabul edilen, 1924 Ana.'asası'dır. 

1924 Anayasasının t ı büyük 
özelliği, "milli devlet''in ilk. na yasası 
olması hasebile, "Milli Egemenlik" 
prensibine ağırlık vermesidır. Ve 
keza, milli egemenlik prensibi dola
yısile de, 1921 Anayasasının "Kuv
vetler Birliği" esasını aynen muha
faza etmiştir. Bu konuda, Ana
yasa Komisyonu sözcüsü Celal Nuri 
Bey (Gelibolu), anayasa tasarısını 
Meclis'e sunarken yaptığı konuşma
da şöyle diyordu: 

"Sunduğumuz anayasa projesin
de bir kaç ilke gözönünde tutulmuf
tur. Birinci ilke "Milleyetçilik" tir. 
Osmanlı saltanatı, uluslarüstü, yani 
uluslararası bir saltanat idi... Onu 
yapan da Osmanlı anayasası idi. Bu 
ise, Türk Cumhuriyetinin anayasa
sıdır. Bunda, Türk Milletigözönünde 
tutulmuftur ... "Kuvvetler Birliği" 
nazariyesine titizlikle uyu/muştur. 
Çünkü bu Kurul'u doğuran, bu 
Cumhuriyeti meydana çıkaran 
"kuvvetler birliği" esasıdır. Kuv
vetler birliği'nden anladığımız fudur: 
Egemenlik hakkı doğrudan doğruya 
millete aıttir. Fakat milletin, bu 
hakkını bütün ayrıntılarına kadar 

. kullanması imkansızdır. Bu nedenle 
de bir Meclis kurdu. Bu, Yüksek 
M eelisinizdir :· 

Anayasa Komisyonu sözcüsünün 
belirttiği bu hususlar, 105 maddelik 
1924 Anayasası'nın 3. ve 4. maddele
rinde yer almaktaydı. Bu Anayasa
nın 3. maddesi, "Hakimiyet bila-

kaydüşart milletindir" dedikten 
sonra, 4. madde, "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi milletin yegane ve 
hakiki mümessili olup, millet 
narnma hakkı hakimiyeti istimal 
eder" demekteydi. 

Daha önce de belirttiğimiz veç
hile, Türk Milletinin ilk defa Milli 
Mücadele ve 1921 Anayasası ile 
benimsemiş olduğu "milli egemen
lik" kavranu, 1924 Anayasasında bu 
şekilde yer aldığı gibi, Türk Milleti
nin demokrasiye olan inanç ve 
bağlılığını bir kere daha yansıtan 
1%1 ve 1982 Anayasalanrun da ilk ve 
en mühim dayanağını teşkil etmiştir. 
Denebilir ki, Milli Egemenlik, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel taşı
dır ve Curnhuyiret'in "ebed müd
det" hayatı ile beraber yaşıyacak olan 
Milli Egemenlik kavranu ve pren
sibi, Türk Milleti'nin en sağlam ve 
vazgeçilmez inançlanndan biri ola
rak kalacaktır. 
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Atatürk ve Milli Egemenlik 

A
tatürk, milli egemenlik kav
ramını, Samsun'a çıktığın
dan itibaren milli hareketin 

bir muharrik kuvveti, bir itici gücü 
olarak kullanmıştır. Türk Milletini 
harekete geçirmenin vasıtasi, milli 
bütünlüğün birleştirici unsur ola
rak ele almıştır. Milli şuurun dinamik 
bir hale getirilmesinde müessir bir 
kuvvet olarak görmüştür. Kısacası, 
"milli egemenlik" kavramı Türk 
Milliyetçiliğinin hakim unsurlann
dan biri olmuştur. 

Milli egemenlik kavramı, Türk 
Milliyetçiliğini harekete geçiren bir 
itici güç olarak ortaya çıkınakla 
beraber, Atatürk bu kavramı ve 
prensibi geçici bir dönemin niteliği 
olarak ele almamış, aksine Türk 
Milletinin ve Türk Devleti'nin hem 
kuvvetinin ve hem de bekasının bir 
şartı olarak da görmüştür. 1923 de 
şöyle diyordu: 

"Hiç şüphe yok, devletimizin 
ebedi müddet yaşaması için, memle
ketimizin kuvvetlenmesi için, mille
timizin refah ve mutluluğu için, 
hayatımız, namusumuz, şerefimiz 
geleceğimiz için ve bütün kutsal 
kavramlarımız ve nihayet herşeyimiz 
için, mutlaka en kıskanç hislerimizle, 
bütün uyanıklığımızla ve bütün 
kuvvetimiz/e milli egemenliğimizi 
muhafaza ve müdafaa edeceğiz" 

Ve yine Atatürk, milli egemen
liği hür ve adil bir toplumun esas 
şartı olarak görüyor ve "Toplumda 
en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik 
ve adaletin devamlı şekilde sağlan
ması ve korunması, ancak ve ancak 
tam ve kat 'i manasi/e milli egemen
liğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. 
Bundan öltürü hürriyetin de, eşitliğin 
de, adaletin de dayanak noktası milli 
egemenliktir". diyordu. Başka bir 
deyişle, Atatürk'ün düşüncesinde, 
milli egemenlik, demokrasinin temel 
direği idi. 

Atatürk'ün milli egemenlik an
layışında, aynı zamanda bir "sınıf 
şuuru" ve "s ı nıf kavramı " nın 
reddi de vardır. Bu kavram, bu 
anlayış, milletin bütünlüğünün ifa
desidir. Atatürk, "Kayıtsız şartsız 
tabirile belirtilen egemenliği, milletin 
üzerinde tutmak demek, bu egemen-

24 

kan, onu liiruınsuz hale gctjrcn sosyal adıılelin gcrçcklcş
uıeshlir. 

III. D EVLETiN B OT ON LOCü; HESMl DlL; 
BAŞK ENT 

MADDE 3 - Tür i-.. iyc Dcvkti, ilikesi ve milidiyle 
bölünmez bir bütündür. 

Resmi dil Türkçedir. 
Başken t Ankara'dır. 

GEREKÇE 
MADDE 3 - Türk Millet ôıün ve Türk ülkesinin bö

liinmez.liği ve bütiiıılüğü ber türlü izahtan v:ire~tc bir ta
rihi vıikıa ve hukuki temeldir. 

lV. EGEMENLİK 
MADDE 4 - Egemenlik kayıtsız Türk Milletinin-

dir. 
Millet, egeme nli ği ni , Anay~.;anın koyduğu esaslara 

-göre, yetkili o rganlar eliyle kull a nır: 
Egemenliğin kullanılın as ı hiçbir suretle belli bir ki

şiye, zümreyc veya sınıfa bırakıl amaz. Hiçbir kimse ve
ya organ, kaynağını Anayasadan almıyan bir devlet yet
kisi kullanamaz. 

GEREKÇE 
MADDE 4 - Bu maddede, Milli Mücad~ledt".r.ı beri 

Dcl·lct yapımızın temelini teşkil eden Milli cgeıııcnlik esa
sı ve bundan ~ııkan nclicel·er tanzim edibnektcdir. 

~~~~ ıncıılik kavrar..ı Ü7.erindc uzun boylu izabah ı::e
rckli görmüyoruz. Ancak ~u kadanııı bclirtdim ki, bura
d a bahis konu~u edilcnı cgc ıııc ıılik Devieller Hukukunda 
bağıııısızlığ ı ifade eden bir nıdhuııı olarak kullaııılnıış de· 
ğildir. Iç hulmkta, egemenlikten Devlet iktidarının saru
bi veya kayruığı anla~ılınak gerekmektedir. Milli Mücadc· 
lenin siyasi felsefi ve A·ııaya1a gcleueğirıı i1-e göre bir an· 
lamdaki egemenliğiın ~ahibi ıııiller.ir. Millet bu iktidan
nı - veya egemenliğini- h~rhangi bir kiş i veya zümre 
ile paylaşmaıııalı.tadıl". Bu baLıınıdan bu adi)·Cl « ka~· ı!s ı :.ı 
ve · şarüızdır ıı nu husıı ~u bütiin açıld'ığ ı ilc belirtmek 
Jçın, 2 nci fıkmıun birinci cümlesi egemenliğin kuUa · 
nılınasrrJ:n dahi lwlli bir kiş iye, zümre) e vc)"a SOS)"ll l sı 

nıfa bırakıJamıyac:ığıııa ~aret efnıektedir. 
Madde, a) ıu zamanda, Devlet yetkilerinin sıımrlurı -

1961 AnaW'"" 4. Muddcsi 



desindeki Cun vlm riyetin nitelikleri vı: 3 tincü mad

desi hükümleri dcğişüri lemez ve değiş t iri lmesi tek

lif edilıınıez. 

V. Devletin 
temel ıınıaç 
ve görevleri 

MADDE 5. - Devletin temel 

amaç ve görevler i, T ürk Millelinin 

bağıms ızlığını ve bütünlüğünü, ülke

nin bölünmezl iğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 

korumak, kişi lerin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak; ki şinin remel hak ve hür
riyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkele

riyle ba~aşmayacak ııurette sırurlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engeller.i kaldırmaya, i nsanın 

maıddi ve ımanevi varlığının gt:lişmesi için gerekli 

şartları hazırlamaya çalı.şmaktır . 

VL Egemenlik MADDE 6. - Egemenlik, kayıt-
sız şartsız Milletindir. 

Türk MiHeti, egemenliğini. Anayasanın koydu
ğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanıLması, hiçbir surette hiçbir 
kişiye, ııümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçıbir 

kimse veya organ k.ayrıağını Anayasadan almayan 

bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

VII. Yasama 
yetkisi 

MADDE 7. - Yasama 

Türk Mil'letı adına Türkiye 

Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 

yetkisi 
Büyük 

liğin bir zerresinı, sıfatı ve ismi ne 
olursa olsun, hiç bir makama verme
mek, verdirmemek demektir" ve 
ekliyordu "Egemenlik, hiç bir mana, 
hiç bir şekil ve hiç bir renkte ve 
belirtide ortaklık kabul etmez". 

"Yeni T ürkiye C umhuriyetinin 
yapısının ruhu m illi egemenliktir. 
M ilietin kayıtsız şartsız egemenliği
dir" diyen Atatürk, millet ege
menliğinin temsil vasıtası olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi için de 
şunları söylemekteydi: 

"Büyük Millet Meclisi, T ürk 
M illetinin ası rlar sü ren aranmaları
nın özü ve onun bizzat kendisini idare 
etmek şuurunun canlı bir timsalidir. 
Türk Mil/eti, mukadderatını Büyük 
Millet M eclisinin k ifayetli ve vaian
perver eline tevdi ettiği günden 
itibaren, karanlıkları sıyı rıp kaldırmış 
ve ümitleri boğan felaketlerden, 
milletin gözlerini kamaştıran güneşler 
ve zaferler çıkartmıştır"-----

1982 Anayasası 6. Maddesi 
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ANKARA'NIN BASSEHiR OLUSU , , , 
VE 

MiMARİ GELİSİMİ ÜZERİNE , 
Prof.Or. Aptullah KURAN 

Atatürk, topyekun kalkınmanın, toplumu ve toplumun aynası olan kurumları 
yeni/eyebilme yeteneğimizle orantılı olabileceğini görmüştü. Atatürk için, Ankara salt bir 
başşehir değil, genç Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşlaşma özlemini şüpheye yer 
bırakmayacak biçimde gözler önüne serecek bir simge idi. Nitekim, bu simge Türkiye 
Cumhuriyetinin dünyaya tanıtılmasında son derece etkin rol oynamıştır. Şatafata 
kaçma yan, sade görünümü ve kendi programı içinde tutarlılığı ile 1930'ların Ankara 'sı 
Atatürk 'ün eseridir. 



I
• stiklal Savaşı sırasında Milli 

Mücadelenin sarsılmaz kararlılı
ğını simgeleyen Ankara, 1919 yı

lında, sağlam bir kale ile taçlanan 
sarp bir kayanın e~eklerine sığınmış 
küçük bir Anadolu şehriydi. Bu şehir 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
Konya, Kayseri ve Sivas gibi önemli 
bir yönetim ve kültür merkezi 
olmamış, Anadolu kervan yolu 
şebekesi üzerinde daha çok tiftik 
yünü ve deri üretimiyle tanınmıştı. 
Ondokuzuncu yüzyıl ortalanna ka
dar, çok sayıda Avrupa'lı ailenin de 
paylaştığı gelişmiş bir ekonomiye 
sahipti. 1812 de 1000'i aşkın tezgahta 
Avrupa ve İstanbul çarşılan için 
tiftik yünü üretildiği biliniyor. Fa
kat, 1880'li yıllara gelindiğinde An
kara tiftiği artık dünya pazarianna 
rekabet edemiyor, şehirdeki tezgah
lar çalışmıyordu. Üretimin kısırlığı
na bir de 18.000 kişinin canına mal 
olan 1874 kuraklığı eklenince An
kara sakinleri göçe zorlandılar. Şeh
rin nüfusu 25.000'e düştü. 1892 
yılında demiryolunun Ankara'ya 
ulaşması şehre bir miktar canlılık 
getirdiyse de iş hayatının eski 
seviyesine çıkmasını sağlayamadı. 
Öte yandan, demiryolu bağlantısı 
Ankara'nın geleceğini daha sonra 
etkileyecek, Türkiye Cumhuriyeti' 
nin başşehri olmasında önemli bir rol 
oynayacak tır. 

Fatih Sultan Mehmet 30 Mayıs 
1453 günü İstanbul'a girdiğinde 
'Bundan böyle başşehrim burasıdır', 
demişti. Anadolu ve Rumeli 'ye 
yayılmış bir imparatorluk kurmayı 
tasarlayan Fatih için son derece akıkı 
bir karardı bu. Çünkü kayzerler 
şehri İstanbul alımlı doğal güzelliği
ne ek olarak Asya ve Avrupa'nın 
birbirine el uzattığı stratejik bir 
konuina sahip bulunuyordu. 

Ne var ki, Fatih Sultan Meh
met'in kısa ve uzun süreli planianna 
uygun düşen İstanbul Mustafa 
Kemal Paşa'nın fikirleriyle bağdaş
ınaktan uzaktı. Bir zamaniann muh
teşem metropolü, yirminci yüzyılda, 
Milliyetçilerin yeni Türkiye özlem
leriyle çelişen yozlaşmış kozmopolit
liği simgeliyordu. Dahası, İstanbul' 
un devlet merkezi olma niteliğini 
kaybettiği ve yeni bir başşehre 
ihtiyaç olduğu fikri Balkan Savaşın
dan beri Osmanlı aydınlannca tartı-

şılmaktaydı. 19ı2 yılında, Ahmet 
ferit (Tek) İfham gazetesinde çıkan 
'Konstantiniye'den Osmaniye'ye adlı 
makalesinde şöyle diyordu: "Payİ
tahtın İstanbul gibi güzel bir 
şehirden uzaklaştınlma~ı güç bir 
meseledir. Hisse, an'aneye aykın bir 
teşebbüstür. Fakat ne yapalım ... 
Payİtahtın vatanın merkezine, mil
letin kalbine kurulması, yerleşmesi 
lazımdır. Payitaht bir devletin başı 
demektir. Düşmana baş uzatılmaz. 
Baş saklanır; kollar ve ayaklar onu 
müdafaa eder. Hudut bu kadar 
yaklaştıktan sonra İstanbul'da rahat 
oturmanın imkanı yoktur. Şimdiye 
kadar İstanbul'un ani tehlikesi yalnız 
Boğazlar cihetinde idi. Şimdi buna 
birde karadan tehdit ilave olundu. 
Üç taraftan tehlikeye maruz bir 
noktada payİtaht kurulmaz". 

Ahmet ferit'in düşünceleri, 
Edirne'nin düşmesinden sonra İs
tanbul'un savunmasız kaldığına dik
katleri çeken Colınar von der Goltz 
Paşa'nın görüşlerini yansıtmaktaydı. 
Goltz Paşa dön Osmanlı şehrini 
başşehir olarak ileri sürüyordu: 
Konya, Kayseri, Halep ve Şam. 
Ahmet ferit ise 'Osmaniye' adını 
verdiği ye.ni bir başşehir öneriyor ve 
Osmanlı Imparatorluğunun çökme
sinden sonra onun yerini alacak yeni 
Türk devletinin, dört köşesi İstan
bul, Hopa, Kerkük ve Rodos ile 
tanımlanacak sınırlar içnide kalaca
ğına işaretle Osmaniye'nin bu coğra
fi dikdörtgenin merkezinde, Kayse
ri yakınlannda kurulmasının yerin
de olacağını savunuyordu. 

Milli Mücadelenin Anadolu'daki 
ilk merkezi Sivas'tı. Sivas Kongre
sinde alınan ve usulüne uygun bir 
hükümet kuruluncaya kadar işlerin 
Sivas'taki Genel Kongre Temsilciler 
Kurulunca yürütülmesini öngören 
karar üzerine Mustafa Kemal Paşa 
yönetimi fiilen ele almış, yönetim 
merkezi de Sivas olmuştur. 

Sivas Kongresine katılan delege
ler, aynca, milletvekili seçimlerinin 
bir an önce yapılıp Meclisin toplan
masını da karar altına almışlardı. 
Mustafa Kemal de delegelerin kara
mu destekliyor, fakat daha önce 
Erzurum Kongresinde de belirtildiği 
gibi, Meclisin İstanbul'da değil bir 
Anadolu şehrinde toplanmasını isti-

yordu. Mustafa Kemal'in bu isteğine 
Istanbul Hükümeti pek çok gerekçe 
öne sürerek karşı çıkmıştı. Fakat 
taraflar arasında Amasya' da yapılan 
müzakereler sonunda Temsilciler 
Kurulu, Meclisin mutlak güvenlik 
içinde bulunduğu sürece, İstanbul'da 
toplanmasını kabul etmiş, buna 
karşılık İstanbul Hükümeti de 
Anadolu'dan seçilen milletvekilleri
nin İstanbul'a giderken Eskişehir'de 
Mustafa Kemal ile görüşme önerisini 
benimsernişlerdir. 

ı 919 Yılının Aralık ayında İstan
bul Hükümeti seçimlerle meşgul 
iken T eınsilciler Kurulu yönetim 
merkezini sessizce Sivas'tan Anka
ra'ya nakletti. Gerçi Sivas Mustafa 
Kemal'in Anadolu'da en güvenli 
bulduğu şehirdi. Fakat Sivas'ın 
Osmanlı siyasetinin ağırlık merke
zinden çok uzak kaldığı ortaya 
çıkmıştı. Kaldı ki, askeri gerekler de 
lstiklal Savaşı başlamadan önce 
yönetim merkezinin İstabul'a ve 
cephelere demiryolu bağlantısı olan 
bir yere naklini zorunlu kılınaktaydı. 
Bu sebeple, Meclisin açılışından önce 
Mustafa Kemal Ankara'ya gelerek 
ınilletvekilerini Eskişehir yerine bu
rada kabul edeceğini açıklamıştır. 

Meclisin ı 2 Ocak ı 920 günü 
İstanbul'da açılması üzerine hızla 
gelişen olaylar 16 Man'ta İngiliz işgal 
kuvvetlerinin şehrin Türk kesimine 
girmesi ve 18 Mart günü son 
toplantısını yapan Osmanlı Meclisi
nin oybirliğiyle bazı üyelerinin göz
altına alınmasını protesto ettikten 
sonra çalışmalanna süresiz ara ver
mesiyle noktalanmıştır. 19 Mart 
günü ise fırsatı iyi değerlendiren 
Mustafa Kemal derhal yeni seçimlere 
gidilmesini istiyor, 23 Nisan 1920 
günü Büyük Millet Meclisi Cumhu
riyetinin kuruluşu ve Ankara'nın 
başşehir olması yolunda ilk adım 
atılıyordu. 

Ankara'nın merkez oluşu İstiklal 
Savaşı sürerken fazlaca konu edil
medi. Fakat silahlar susunca ortaya 
bir de 'payitaht' sorunu çıktı. 1920'li 
yıllarda kurak ve ağaçsız Ankara 
kum fırtınalan ve sivrisinek yuvası 
bataklıklanyla çekici bir yer değildi. 
Sert iklimine, yetersiz alt yapısına ve 
sağlıklı bir gelişmeye elverişli olma
dığına işaret eden bazı milletvekilleri 
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İstanbul'dan 'payitaht', Ankara'dan 
'makarr-ı idare' diye söz ediyorlar, 
ısrarla İstanbul'a dönülmesini isti
yorlardı. Buna karşılık, İstanbul'a 
dönmenin eski rejimi canlandırmak 
ve bir çeşit geriye gitmek olacağını 
öne süren Atatürk ise devletin 
kuvvet ve ilhamını savaşta olduğu 
gibi barışta da Anadolu'da aramanın 
gereğinı savunuyordu. Tartışma, 
lsnıet Paşa ve arkadaşlarının bu 
konuda Büyük Millet Meclisine bir 
önerge sunup önergenin dört gün 
sonra kanunlaşmasına kadar sürdü. 
13 Ekim 1923 tarihinde kabul edilen 
tek maddelik kanunun metnı: 
"Türkiye Devletinin makarr-ı idare
sı Ankara şehridir", şeklindeydi. 
Böylece, Ankara, sinesinde dört yıl 
barındırdığı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin resmen mer
kezi oluyor, onaltı gün sonra ilan 
edilecek Türkiye Cumhuriyeti'nin 
başşehri olması yolunda son adını da 
atılıyordu. 

Aslında, Ankara'nın başşehir 
olması kararı bu resmi işlemden en 
az on ay önce alınmıştır. Çünkü 16 
Ocak 1923 günü lzmit'te Türk 
basınının başyazadarıyla yaptığı özel 
bir toplantıda Gazi Mustafa Kemal, 
devletin merkezi konusunda şunları 
söylemişti: 

"Lozan Konferansının neticeleri
nin bugüne kadar vasıl olduğu halde 
ve vasıl olacağı hudut/ara yakın of<ın 
yerlere nazarlarımızı dolaştırdık: H ü
kümet merkezi neresi olmalıdır? 
Düsündük. Bendenizce iki nokta-i 
na~rdan tetkikat yapmak icap eder. 
Biri her nevi taarruz ve tecavüze karşı 
yerinde kıpırdamayacak kuvvet ve 
sükunetini muhafaza edecek bir yer 
olmalı. Bu itibarla, tabii, memleketin 
merkezini arastırmak lazım. Yoksa 
bir geminin topundan telaşa düşebile
cek bir yerde bir hükümet merkezi 
olamaz. i kincisi, hükumet m er koi 
öyle bir yerde olmalı ki,. hükümet 
nazarını memleketin bütün muhitle
rine mü sav i surelle at/edebilsin. Mem
leketin bir kenarına çckildiğimi1 
zaman, vatanın bizden uzak gayri 
marnur yerlerini unutuvcriyorul ... 

i stanbul en güzel şehri miz, en 
kıymetli bir hazincmizdir. Işgal altın
da bulunduğu müddet zarfında 
bütün Anadolu onun elemini taşıdı. 
H ala işgal ızdırabından kurtulama-
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mış olan istanbul'u ve Istanbul 
halkını düşünüyoruz. Fakat bu 
muhabbetimiz onun mutlaka H ü
kümet merkezi olması seklinde tecelli 
etmcmelidir... Bu mcr~lckeuc çalış
mak isteyenler, bu mcmlekcti idare 
etmek isteyenler, memleketin içine 
girmeli, bu millet ilc aynı şartlar içinde 
yaşamalı ki, ne yapmak lazım 
geleceğini ciddi surret/c hissedebilsin
lcr. 

Herhalde birçok sebepler, Hükü
met merkezinin A nkara-Kavseri
Sivas müsellesi içinde bir noktada 
olmasını icap ettiriyor. Bu müsellesin 
bir res'inde bulunan Ankara, pekala 
merkez olabilir; esasen hadisat da 
arasını merkez yapmıştır. istanbul, 
birçok nokta-i nazardan mevkiini, 

. . - .; ... ~ 
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şerefini gene mahfuz tutacaktır. An
kara 'da ot urmakla beraber, gene 
İstanbul'dan daima istifade edece-
ğiz. 

Cumhuriyetin iLinından önce 
Ankara'da resmi bina yok denecek 
kadar azdı. 23 Nisan 1920 yılında 
Büyük Millet Meclisi Ankara'da 
toplanıp, Ankara merkez olunca 

Milli Müdafaa Vekaleti Ankara Ka
lesinin altındaki Ta~ Mektebe, Maa
rif Vekaleti. Tren Istasyonu yanın
daki Muallim Mektebine, Haıiciye 
Vekaleti, şimdi arsasında Merkez 
Bankasının bulunduğu Duyun-u 
Unıunıiye Binasının üst katına, Baş
vekaletle birlikte bütün diğer veka
letler Hacı Bayram Camiinin yakı
nındaki Vilayet Konağına yerleştiler. 
Büyük Millet Meclisi ise İttihat ve 
Terakki Kulübü olarak yaptınlan 
binada toplanıyordu. 

/. f'.H .. \1 . tı1 . b11ı.ut - A11k"r' ı 
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İ ~tıkl.11 ~ava ş ı nın ~urduğu yıllar 
da Ankara 'da tabıatıyla in şaat faali 
veli olmadı. !·akat Lozan Muahede
~ının ımnsını takiben geni ş bir ımar 
faalıyetine geçildi . Kısa sürede Millet 
('>onra Ulus ) Meydanı etrafında yeni 
yapılar ytikselmeye başladı. Yenı 
Buvtik Millet Meclisi Binası ile 
Ankara Palas Oteli İstasyon Caddesi 
uzennde karşılıklı yer alıyor, Millet 
Mevdanının kuzeyindeki Çankın 
Caddesınde şımdi Maliye Bakanlığı 
olan Başveka!et Binası ile İş Bankası, 
Bankalar Caddesinde ise Ziraat ve 
Osmanlı Bankaları ile Gümrtikler 
Başmüdürlüğü Binası bulunuyordu. 
Daha aşağıda, Hariciye Vekaleti ile 
Namazgah Tepesi denilen düzlükte 
Türk Ocağı ve bnoğrafya Mi.ı:tesi 
vardı. 

İlgınçtır ki, 29 ı ~kını 1923 gunu 
Cumhurıyet neo- Osmanlı uslubun
da bır bı~ada ilan edilmiş, yukarıda 
so7u edılen bınalar da şımdi 'Birınci 
Ulusal Mimarlık ' akımı dediğimi? 

neo-Osmanlı i.ıslubunda yapılm ı ş 
lardı. Yü7yılın birinci çeyreğinde 
olgunlaşan bu üslubun yeni Ankara· 
ya uygulanmasının değerlendirıııe
sine geçmeden önce Osmanlı mıma
risinın gelışimine kısaca go7 atmak 
vararlı olur. 

ll 1 li. \f If !itll. t •t 1 ! 11br. ı 
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Onaltıncı yüzyılda mantık! so
nuca ulaştırılan Osmanlı klasik 
mimari ekolü Sinan'dan sonra yüzel 
li yıl daha gücünü korumuş, fakat 
Avrupa'dan esen Barok ve Rokoko 
rüzgariarına dayananıayarak onseki
zinci yüzyıl başlannda yıkılnıışrır. 
Batı etkisinin Lale Devrinde ortaya 
çıkması bir rastlantı değildir. Karlof
ça Muahedesinden sonra Osmanlıia
nn artık iyice hissettikleri Avrupa 
baskısı onları Avrupa'yı daha yakın
dan tanımaya itmiştir. Bu yakınlaş
manın sonucu önceleri, kıvrak, 
hareketli ve renkli Barok motifleri
nin Türk binalarma öze dokunma
dan serpiştirilmesi şeklinde belirnıiş 
fakat ondokuzuncu yüzyıla gelindi
ğinde mimarimizin klasik yapısı 
kaybolmaya başlamıştır. Tophane 
Nusretiye Camiinde, doğu ile batı 
arasında bocalayan bir kişilik arama 
çabası, bir Rönesans saraycığının 
arkasında Korent sütununu andıran 
ıninareleriyle Dolmabahçe Bezmi
alem Valide Sultan Camiinde eklek
tik Avrupa mimarisinin bir örneği 
görülür. Ancak, aynı yüzyılın sonla
rına doğru Osmanlı mimarisinde bir 
karşı akınıla karşılaşırız. Bu yeni 
üslubun değişen sosyo-politik or
tanıla yakından ilgili olduğuna şüphe 
yoktur. Çünkü Sultan Abdülmecid' 
in yaptırdığı Ortaköy Camii nasıl o 
dönemin Batılılaşma emellerini tenı
sil ederse, İslami motiflere de yer 
verilen Aksaray Pertevniyal Valide 
Sultan veya Yıldız Hamidiye Camii 
ile Osmanlı ruhunun dirilrilmesi 
amaçlan ır. 

Doğuya ve Islama dönen Os
manlı kültürü Türk ıııimarlaıını 
heyccanlandırmış, gelişmeler, yir
minci yüzyıl başlannda Mehmet 
Vedat ve Ahmet Kemalettin Bcyle
rin temsil ettikleri 'Birinci Ulusal 
Mimarlık' adı verilen akımı ortaya 
çıkarmıştır. Vedat ve Kemalettin 
Bcylcrin ikisi de Avrupa'da okumuş 
fakat aynı zamanda Osmanlı klasik 
üslubunu çok iyi bilen mimarlardı. 
Bu yüzden, binalarında Osmanlı 
mi m ari sinin b içi nı, oran ve ritim leri
ni çok belirgin şekilde ifade ettiler. 
Belirli kalıpların uygulanması anıeli
yesi ile Osmanlı klasik mimarisinin 
özüne varılmasının ayrı şeyler olma
sına rağmen Vedat ve Kemalettin 
Bcylerin inşa ettikleri yapıları, zama
nının sanat ve kültür ortamı içerisin-
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de başarılı olarak değerlendirmek 
gerekir. En azından bir boşluğu 
doldunnuşlar, İkinci Mcşrutiycti 
takiben İstanbul'da Cumhuriyetin 
ilanından sonra da Ankara 'da eserler 
vererek Türk mimarının Lale Devri
nın başlaması üzerine kaybolan 
itibarını yeniden elde etmesinde 
öncü olmuşlardır. 

Yeni binalar eski Ankara'nın 
köhne görüntüsünü ortadan siliyor
du. Ancak, dönemini doldurmuş bir 
çağın özlemini dile getiren bu binalar 
genç Cumhuriyetin mimari simgesi 
ni de belirlemektcydiler. Oysa, 
Birinci Dünya Savaşı sonunda Avru
pa'da gelişen modern mimari akımı 
dünyanın ilgisini çckmektcydi. Yeni 
mimari uluslararası bir karaktere 
bürünüyordu. Türkiye Cumhuriyeti 
ise milliliğini geçmışın donmuş 
kalıplarında arayan nostaljik bir 
tutunıla başşehriııi 'genç ve yeni 
olma' niteliğine ters düşen 'yaşlı ve 
eski' görünüşlü yapılada doldurmak
taydı. 

Bazı yazarların 'mürteci nıinıaıi' 
dedikleri neo-Osmanlı mimarisine 
ilk karşı çıkan yine Atatürk olmuş
tur. Çünkü Ankara'nın modern bir 
şehir olarak kurulma yolunun açıl
ması Atatürk'ün 1926 yıLnda Sanayi-i 
Neflsc Mektcbi hocalarından İtal 
yan mimarı Guilio Mongeri tara
fından hazırlanan kuleli, kubbeli 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü projesini 
redderınesi ilc başlar. Karar verilmiş
tir. Alman şehireilik profesörü H~r
man Jansen yeni Ankara'nın nazım 
planını hazırlamakla görevlendirilir. 
Jansen planında öngörülen Bakanlık 
lar Mahallesinin mimari sorumlu
luğu Viyana Büyükelçimiz tarafın
dan Türkiye'ye davet edilen Avus
turyalı profesör Cleınens Holzmeis
ter'e verilir. Holzıııeistcr'in hazırla
dığı proje uygun bulunarak inşaata 
geçilir. Milli Müdafaa Veka!eti ile 
Erkaıı - ı Harbiye-i Uıııumiye Riya
setı Binaları 1930 yılında biter. 
Bunları, l933'de Nafia Veka!eti, 
1934'de Dahiliye Vekalcti ile Ali 
Mahkeme, 193S'de Ticaret Veka!eti 
binaları takip eder. En son olarak da 
Holzmeister'in 1938 yılında proje-
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lendırdığı furkiye Büylik Mıllet 
Medisi Bınası 1950 yılında tamam
lanır . 

Holmıeister'in sade ve ağırbaşlı 
ıııiıııari üslubunun Ankara hükü
metince Türkiye Cumhuriyetinin 
yenı kultur ve sanat anlayışı ıle 
bağdaştığı görülüyor, bu yalın mi
man uslubun Türkiye 'nin çağdaş
Iaşmas ı politikasındaki yen ıtibarıyla 
Atatürk tarafından da beniımeııdiğı 
anlaşılıyordu. 

Aslında, rahmetli ıııiıııar Arif 
Hıkmet Koyunoğlu 'nun anılarında 
belirttiği gibi Atatürk geleneksel 
mimari bezenıeden hoşlanıyordu. 
Etnoğrafya Müzesinin inşası esna 
sında bir kaç kere inşaat gelmiş, 
özellikle süslenıe konusunda görüş 
ve tercihlerıni dile getirmişti. e var 
kı, her zaman olduğu gibı, Atatürk' 
un akılcı tutumu mimari konusunda 
da kendi zevklerinden fedakarlık 
pahasına olsa bile onun doğruluğuna 
inandığı yola itmiş ve Türkıye 
Cumhuriyetini simgeleyen Ankara' 
da kapanmış bir çağın kültür 
biçimlerini canlandırma yerine o 
dönemde Avrupa'da yerleşnıeye baş 
layan modern mimari tarzının fornı 
lan nı görmenin daha geçerlı bır 
tutum olacağını görmüştür. Bu 
tutumun mantık! bir sonucu olarak, 
ve değişen kültür anlayışını vurgula
mak anıacı ile, Atatürk, birkaç yıl 
önce nıiıııar Vedat Bey'in restore 
edip büylittüğü Çankaya'daki köş
künü 1932 yılında terkederek Profe
sör Holzmeister'in yaptığı yeni 
köşke taşınmış ve bu hareketle 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
benimsendığı en alınılı biçimde tescil 
edilmişti. 

Neo-Osmanlı tarzında ııımıariye 
karşı çıkarken Atatürk sadece sivri 
keıııerli, kuleli -kubbeli yapıların Os
manlı görünümünü uygun görmedi
ğini belirtnıemiş, fakat Neo-klasik 
mimarinin yirminci yüzyılın gerisin
de kalan eski stilleri canlandırma 
şeklindeki zıhniyeti reddetıııiştir. 
Çllnkll, Atatllrk, daha 1922 yılında 
"Memleket behemehal a1ri, medeni, 
muteceddrd olacaktrr. Buim ıçm bu 
havat dar·a ndır, " diyor, ıııodernleş 
ıııeden, zamana ayak uydurmaktan 
söz ediyordu. Atatürk için çağdaş
laşma Türkiye 'nin yaptığı sosyo
polıtık atılımın kaçınılmaz bır parça 
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sı idi. Ulkenin 1920'li yıllarda içinde 
bulunduğu durunıda ise çağdaşlaşma 
mümkün olan her konuda ve yerde 
eskiyi düzcltmeye çabalamak yerine 
yeniden başlanıayı ön plana getiri 
yordu. Silahlar susmuş fakat savaş 
bitmemişti. Askeri seferberliğin ye
rini kültür seferberliği almıştı. Mo
denıleşnıe, kültür mücadelesinin baş 
sorunu, inkılapçılık, kültür müca
delesinin ana ilkesi olmuştu. 

Atatürk, topyekun kalkınmanın, 
toplumu ve toplumun aynası olan 
kurunılan yenileyebilnıe yeteneği
nıizle orantılı olabileceğini görmüş
tü . Atatürk için, Ankara salt bir 
başşehir değil, genç Türkiye Cum
huriyetinin çağdaşlaşma özlemini 
şüpheye yer bırakmayacak biçimde 
güzler önüne serecek bir sinıge idi. 
Nitekim, bu simge Türkiye Cum-

huriyetinin dünyaya tanıtılıııasında 
son derece etkin rol oynamıştır. 
Şatafata kaçnıayan, sade görünümü 
ve kendi programı içinde tutarlılığı 
ile 1930'lann Ankara'sı Atatürk'ün 
eseridir. 

Gerçi bugün 1930'lardaki Anka
ra'nın görüntüsü bozulmuş, Yeni
şehir'in küçük bölgeleri dışında şehir 
Jansen'in planladığından çok farklı 
bir biçim almıştır; ama sosyo
ekonomik sebeplere dayalı bu deği
şim süreci içinde bir gerçek de su 
ylizüne çıkmıştır. 

Eğer nıinıarlığı, Beşinci Uluslar
arası Modem Mimarlar Kongresinin 
tanımladığı gibi, insanın günlük 
ihtiyaçlarını karşılarken onun iç 
dünyasını yüceltecek fiziki çevrenin 
yaratılması faaliyeti olarak kabul 



edersek, artık çağdaşlaşmanın evren
sel bir soyutlamaya varmak için 
geçmişi reddetmek olmadığının bi
lincine varıldığını söyleyebiliriz. İn
sanın iç dünyasını yüceltecek yaratı
cılığının çağdaş teknolojinin ötesin
de mİnıann kendi öz kültür hazine
sinde bulunduğu, geleneğin bir seri 
kalıplardan oluşmayıp yaşayan ve 
zaman içerisinde olgunlaşan bir 
değerler topluluğu olduğu şimdi 
daha belirginleşnıiştir. Büyük Ata
türk'ün modem miınarlığı 1920'li 
yıllarda bu ileri görüşlülük çerçeve
sinde desteklediğinden ise hiç 
şüphe edilmemek gerekir. 
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1 ATATÜRK DEVRİ 
• • • • 

KUL TURHAYATINA 
TOPLU BİR BAKIS 

' 
Prof.Or. Mehmet Kaplan 

1918-1938 yıllan arasında, Türkiye'de, Türk tarihinin, sadece Türk tarihinin değil, 
dünya tarihinin en ilgi çekici sosyal, politik ve kültürel hadiselerinden biri cereyan eder. Bu 
yıllar içinde, dünyanın en büyük imparatorluklanndan biri olan Osmanlı devleti, bütün 
müesseseleriyle muhteşem bir atlantik gibi tarihin derin sulanna karışırken, hayret verici 
bir hayatiyete ve yaratıcı güce sahip, yeni bir devlet doğar ve kısa zaman içinde kendine 
has yeni bir sosyal düzen, hayat felsefesi ve kültür vücuda getirir. 
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Bu hadiselerin oluşumunda daha 
önceki tarihi şartların da büyük rolü 
olmakla beraber, ona şekil veren esas 
güçler, Mustafa Kemal Paşa gibi dahi 
bir kumandan ve devlet adamı ile 
Türk halkının ve aydınlarının, içinde 
bulundukları tarihi durumu çok iyi 
değerlendirmeleri, gerçekleri açık ve 
seçik olarak görmeleri ve beraberce 
aynı hedefe doğru gitmeleridir. 

Daha önceki tarihi şartların 
başında, Osmanlı devletinin son iki 
yüz yıl içinde çöküş devresine girmiş 
olması zikredilebilir. Bu iki yüz yıl 
içinde Osmanlı devletini teşkil eden 
yabancı kavimler,birer birer isyan 
ederek istiklallerini ilan etmiş; bu 
durum karşısında Türk halkı ve 
aydınları da kendi varlıkları ve 
kaderleri üzerinde düşünmek ve 
hayatianna yeni bir şekil vermek 
mecburiyerinde kalmışlardı. Bu de
virde Türk aydınları arasında üç fikir 
belirir: Birtakım ısiahat hareketleriy
le Osmanlı devletini çöküşten 
kurtarmak, rejimi değiştirmek ve 
Türk halkında yeni bir şuur uyan
dırmak. 1839-1918 yıllan arasında 

Türk aydınları bu fikirlerle oyalanır
lar. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 
düşmaniann Anadolu 'yu istilası, 
Türk halkını kendi anayurtlarında 
yoketmeğe kalkmaları, İstiklal Sava-

şı denilen büyük trajediyi ve destanı 
doğurur. Türk halkı ve aydınları bu 
kanlı savaş esnasında, yeni bir benlik 
şuuruna, gerçeklik duygusuna ve 
yaratıcı güce sahip olurlar. 

1915 yılında, Çanakkale savaşı 
içinde, Türk milletinin kendisine bir 
kurtarıcı olarak sarıldığı Mustafa 
Kemal Paşa tarih sahnesine çıkar. 
Kültür bakımından dikkati çeken 
nokta, Türk halkı ile Türk aydınla
rının bu tarihten sonra Mustafa 
Kemal Paşa 'ya Türk milletini temsil 
eden bir destan kahramanı gözü ile 
bakmaları ve onu adeta mitolojik bir 
duygu ile yüceltmeleridir. 

Aslında Mustafa Kemal Paşa, 
son derece realist, tarihi şartları çok 
iyi değerlendiren, kültürlü, milleti
nin derin temayüllerini bilen ve 
çağının farkında olan bir insandır. 
Fakat halkın ve aydınların ona bakış 
tarzında, Türk tarih ve kültüründen 
gelen efsanevi bir taraf vardır. 
Mustafa Kemal Paşa'nın kendi yazı
ları ile Türk aydınlarının ona dair 
yazdıklarını karşılaştırınca, tarih ile 
efsanenin çok dikkate değer bir 
sentezını görürüz. 

Devrin bütün ileri fikirli aydınla
rının 1918 yılından itibaren Mustafa 
Kemal Paşa'nın etrafında birleşmele 
ri, onun her hareketini ve sözünü 



yazıya geçirmeleri ve yorumlamalan, 
tarihte eşine ender rastlanan bir 
hadisedir. Mustafa Kemal Paşa'nın 
başansında, yeni Türk devletinin 
fikri zemininin teşekkülünde ve yeni 
bir Türk kültürünün yaratılmasında, 
Mustafa Kemal Paşa ile onu seven, 
onu anlayan ve yücelten aydın 
zümrenin büyük rolü vardır. 

1918-1938 yıllan arasında, Tür
kiye'de vukua gelen mucize, Mustafa 
Kemal Paşa ile Türk halkı ve Türk 
aydınının tarihte aeşine az rastlanılır 
karşılıklı sevgi ve her konuyu içine 
alan diyalogu sayesinde gerçekleşir. 
Bu dcvirdc Türk milletine ruh ve 
şekil veren fikirler, adeta bir dağdan 
bir nehrin çıkması gibi, tarihi 
şartlarm içinden fışkınr; Mustafa 
Kemal Paşa ilc aydınların dilinde ve 
kaleminde en güzel, en vazıh 
ifadelerini bulur. Ben burada bunları 
kısaca özetlerneğe çalışacağım. Bu 
özet, 1980-1981 yıllan nda, doçent ve 
asistanlanmla yaptığım geniş araş
tırmaya, altı cilttc toplanan üç bin 
sahifelik metne dayanmaktadır(]). 

Cumhuriyet Türkiye'sine şekil 
veren fikirlerden çoğu, İstikili Savaşı 
esnasında, ateş karşısında doğmuş
tur. Bu devirde neşredilen yazılan 
gözden geçirirsek,bu vakıayı açıkça 
görürüz. 

Milli İrade ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi: Bu fikirlerden birinci
si ve en önemlisi, Atatürk'ün büyük 
bir vuzuhla ortaya koyduğu ve 
konuşmalannda sık sık tekrarladığı 
"milli irade" fikridir. İstanbul'un 
düşmanlar tarafından işgali, Osmanlı 
padişahının ve etrafındakilerin düş
nıana kayıtsız-şartsız tesbm olmala
n, Anadolu' da yer yer milli müdafaa 

cemiyetlerinin teşekkülü, öteden 
beri demokratik fikirlere sahip olan 
Mustafa Kemal Paşa'ya tarihi bir 
misyon yükler. Anadolu 'ya çıkmak, 
orada dağınık olarak başlayan muka
vemet hareketlerini birleştirmek ve 
demokratik metodları, "milli ira
de"yi, ulaşabileceği en son noktaya 
varıncaya kadar geliştirmek. 

Erzurum Kongresi, Sivas Kong
resi ve daha pek çok teşebbüs ile 
Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da 
başlayan mukavemet hareketlerini 
ve dağınık düşünceleri birleştirnıeğe 
ve belli bir hedefe yönelterek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 
tesise muvaffak olur. 23 Nisan 1920 
tarihinde Ankara'da açılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, teşekkülü 
bakımından dünyanın 'en demokra
tik müesseselerinden biridir ve çağ
daş Türkiye'nin temelini oluşturur. 
Mustafa Kemal Paşa, böyle bir 
müesseseyi kurmakla, Türk halkının 
iradesine en medeni şekli verdiği gibi, 
onu, bütün sosyal inkılaplan başan
ya ulaştıran yeni bir iktidar merkezi 
ve kaynağı haline getirir. Bu meclis 
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet 
rejimini kabul ederek, yeni bir 
anayasa yapar. Cumhuriyet fikri ve 
müessesesi, Mustafa Kemal Paşa ve 
Türk halkıyle aydınlan için kutsal 
bir değerdir. Bu, yüzyıllar boyunca 
devam eden saltanat rejiminin sonu 
ve yeni bir tarih ve sosyal hayatın 
başlangıcı demektir. Milli irade ve 
Cumhuriyet fikri, Cumhuriyet devri 
Türkiye'sinde, hem bir kült, hem de 
bir kültür konusu haline gelmiştir. 
Bu bakımdan onu vücuda getiren 
Mustafa Kemal Paşa'nın da bir kült 
ve kültür konusu olması tabiidir. 

İstiklal Fikri: Mustafa Kemal 
Paşa, bir yandan milli iradeye şekil 
verirken, bir yandan düşmanı Ana
dolu'dan kovacak yeni bir ordu 
hazırlar. O ve arkadaşları, 1919-1922 
yıllan arasında büyük bir başarı ile 
yürüttükleri İstiklal Savaşı 'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
günü gününe takibi, teşviki ve 
desteklemesi sayesinde kazanırlar. 
Bu yıllar arasında Mustafa Kemal 
Paşa ile aydınlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile savaş meydanlan 
arasında mekik dokurlar. İstikili 
Savaşı 'nın başanya ulaşması, Türk 
milletine, onun temsilcisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne ve Mustafa 
Kemal Paşa'ya büyük bir güç 
kazandırır. Meclisin 12 Mart 1921 
t~rihli oturumunda kabul ettiği 
"Istiklal Marşı", o yıliann tarihi 
şartları içinde doğan milli duygu ve 
değerleri ifade eden en güzel eserler
den biridir. Türkiye'de o tarihten 
bugüne kadar Meclisler ve Anayasa
lar değişmiştir ama "İstiklal Marşı" 
olduğu gibi kalmıştır. "İstiklal 
Marşı" Türkler için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gibi, kutsal bilinen 
sosyal bir müessesedir. Milli istiklll 
çağdaş Türkiye'nin varlık ve şahsi
yetine şekil veren en önemli fikirler
den biridir. 

Misak-ı Milli: Mustafa Kemal 
Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongrele
rinde oluşturduğu, 28 Ocak 1920 
tarihinde son Osmanlı Meb'usan 
Meclisi tarafından da kabul edilen 
Misak-ı Milli, Türkiye Cumhuriye
ti'ne şekil veren en önemli fikir ve 
vesikalardan biridir. Bugünkü Tür
kiye'nin sınırlan bu vesikaya göre 
tesbit edilmiş ve bu sınırlar içinde 
yeni bir Türk devleti kurulmasına 
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karar verilmiştir. Misak-ı Milli, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Wilson'un, daha savaşın ortasında 
ileri sürdüğü ilkelere de uyuyordu. 
Avrupa devletleri Sevre andaşması 
ile Türklerin canla başla benimsedik
leri bu ilkeyi kabul etmediler ve 
Türkiye'yi bölrneğe kalkıştılar. 
Türkler İstiklal Savaşı ile Misak-ı 
Milli sınırlan içinde kalan yerleri 
kurtardılar ve 24 Temmuz 1923 te 
Lozan andaşması ile iradelerini 
düşmanlarına da kabul ettirdiler. 
Türkiye Cumhuriyeti, o günden 
bugüne kadar Misak-ı Milli fikrine 
bağlı kalmış ve Türkiye sınırlan 
dışında bir toprak talebinde bulun
mamıştır. Atatürk'ün yeni Milliyet
çilik anlayışı, "Yurtta sulh, cihanda 
sulh" fikfi Misak-ı Milliye dayanır. 
T arihl gerçekiere uygun olan bu 
fikir, yani Atatürk milliyetçiliği, 
Türk aydınlannı, Tanzimat'tan son
ra müdafaa ettikleri Osmanlıcılık, 
ittihad-ı İslam, Turancılık gibi 
ütopik düşüncelerden ve bazı Türk 
aydınlannın büyük bir ümitsizlikle 
benimsedikleri mandacılıktan ayınr. 

Milli Devlet Fikri: İstikla! 
Savaşı ile gerçekleştirilen Misak-ı 
Milli, Türkiye sınırlan içinde yeni 
esaslara dayalı, yeni bir milli devlet 
fikrinin de temelini teşkil eder. Bu 
yeni milli devlet, millet anlayışı, 
hayat felsefesi, sosyal müesseseleri ve 
kültürü ile Osmanlı devletinden 
tamamiyle aynlır. 

Halkçılık: Milli iradeye dayanan 
ve bu milli iradeyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile gerçekleştiren 
çağdaş Türk devletinin hayat görü
şünün esasını "halkçılık" teşkil 
eder. Cumhuriyet devrinde Türk 

kültürüne hakim olan anafikirlerden 
biri "halkçılık"tır. 

Osmanlı İmparatorluğu zama
nında, Türk halk kültürü ile Osman
lı devletini idare eden aydın tabaka
nın kültürü arasında büyük fark 
vardı. Bu fark, Türk Halk edebiyatı 
ile Divan edebiyatı arasındaki dil ve 
hayat görüşü arasındaki farkta ken
disini açıkça belli eder. Anadolu 
Türk halk dili ve edebiyatı İslamlık
tan önceki dil ve edebiyatın bir 
devamıdır. Osmanlı devleti zama
nında saray çevresindeki aydınlann 
yarattığı yazı dili ve Divan edebiyatı 
Iran dil ve edebiyatının tesiri altında 
teşekkül etmiştir. Türk aydınlan, 
Tanzimat'tan sonra, bu aynlığı 
görerek, halk dili ve halk edebiyatı 
kutbuna yaklaşınağa çalışmışlarsa da, 
bu ideal, ancak Cumhuriyet devrin
de gerçekleşir. Ziya Gökalp'ın ortaya 
koyduğu Türk halk kültürü fikri, 
Cumhuriyet devrinde, bütün unsur
lan ile Türk devleti tarafından 
benimsenir ve yeni Türk kültürünün 
temeli olur. 

Türkçülük: Türk halk kültürü
ne gidiş, Türk aydınlannda en eski 
çağlardan bugüne kadar gelen Türk 
tarih ve kültürüne karşı büyük bir 
ilgi uyandınr. Başta Atatürk olmak 
üzere, devri n bütün aydınlan, en eski 
çağlardan bugüne gelen Türk kültü
rünü keşfe ve tarih ile halihazın 
birleştiren bir "milliyetçilik" anla
yışını yaratmağa çalışırlar. Bu araş
tırmalan yapmak için kurumlar, 
fakülteler ve enstitüler kurulur. 

Garpçılık ve Çağdaş Medeni
yet Fikri: Türk aydınlannın büyük 
bir kısmı, Tanzimat 'ın başından 



beri, Garpçıhk ve çağdaş medeniyet 
fikrini benimsemişlerdir. Mustafa 
Kemal Paşa ve etrafındaki aydınlar 
da garpçı ve çağdaş medeniyet 
taraftandırlar. Cumhuriyet devri 
garpçıhğının, daha önceki nesillerin 
garpçılığından farkı, Batı kültürü ile 
milli kültürü birleştirrneğe çahşma
sıdır. Atatürk gibi bu devir aydınla
nnın hemen hepsi, hem milliyetçi, 
hem de garpçıdırlar. Atatürk dev
rinde bu çalışmadan çok ilgi çekici 
eserler vücuda gelir. 

Gerçekçilik: Atatürk'ün başlıca 
özelliKlerinden birisi,gerçekçi oluşu
dur. Onun başanya ulaşmasında, bu 
tutumunun büyük rolü vardır. 
İstikla.J Savaşı esnasında ve Ankara 
başkent olduktan sonra, Türk ay
dınlan da eski romantik ve ütopik 
fikirleri bir yana bırakarak, gerçekçi 
olurlar. Atatürk devri Türk edebi
yatı ve resim sa~tında Anadolu 
coğrafya ve insanının ön planda 
gelmesi, bu gerçekçiliğin en açık 
delilidir. 

Laiklik: Atatürk'ün yaptığı en 
büyük inkılaplardan biri de laiklik tir. 
Mustafa Kemal Paşa, 1 Mart 1924 
günü Türkiye Büyük Millet Mecli
si'nin İkinci devre, ikinci toplantısını 
açış konuşmasında, "İslam dinini 
asırlardan beri alışılageldiği veçhile 
bir siyaset vasıtası mevkiinden uzak
laştırmak ve yüceltmek gerektiği
ni" belirtir ve 3 Mart 1924 günü 
kabul edilen bir kanun ile hilafet ilga 
edilir. Osmanlı devleti kültür haya
tında din çok önemli bir rol 
oynuyordu. Osmanlı padişahlan, 
manevi güçlerini Hilafet'ten alıyor
lardı. Tanzimat'tan sonra, İslam 
birliğini temin için de dine büyük 

Atatürk ll. T.B.M.M. bafkanlık 
kürsüsünde 
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önem verilmişti. Fakat Türk aydın 
lannın bazılan laik düşüncenin 
zeminini hazırlamışlardı. II.Abdül
hamid devrinde, padişahın geniş 
hilafet politikasına rağmen, Servet-i 
fünun nesli tamamİyle dünyevi-laik 
bir edebiyat vücuda getırınıştı. 
Cumhuriyet devrinde laiklik resmi 
bir ideolojinin temel unsurlarından 
birini teşkil eder. 

Yeni Eğitim Sistemi ve Hayat 
Felsefesi: Atatürk devrinde okullar
daki eğitim ve öğretim tamamİyle 
laik bir mahiyet alır. Atatürk'ün 
"dünyada en hakiki mürşit ilim
dir" fikrine uyularak, ilkokuldan 
üniversite son sınıfına kadar, yetişen 
nesillere çağdaş il me dayalı bir dünya 
görüşü verilir. Bu devirde Batılı 
filozofların ve yazariann eserleri 
Türkçeye çevrilir. 1933 yılında yap ı 
lan üniversite reformu ile üniversite
lere çağdaş batılı ilim ve düşünce 
hakim kılınır. Bu devir edebiyatına, 
bu akıma paralel olarak "dünyevi 
saadet" fikri hakimdir. 1936 yılında 
ilk eserlerini venneğe başlayan Or 
han Veli nesli, "yaşama sevinci"ni 
işleyenbir edebiyat vücuda getirir. 

Harf inkılabı: Türk aydınlan 
Tanzimat'ın başından beri Türkçe
nin bünyesine uymayan Arap harf
lerinden şikayet etmişler ve bazı 
ısiahat teşebbüslerinde bulunmuş
lardır. Atatürk, 1928 yılında gerçek
leştirdiği harf inkılabı ile bu meseleyi 
kökünden halletmiştir. Harf inkıla
bından sonra Türk dilini sadeleştir
me hareketi de hızlanmıştır. Bu 
hareketin en müsbet tarafı, Türkçe 
köklerden çağdaş bir bilim dili 

ı yaratılmaya çalışılmasıdır. Batılı_ dü
şüncenın Türkçeye yerleşmesınde 

L~erimlerin büyük rolü olmuştur. _ 
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Atatürk, Türk kadmla rıyla 

bir gezintide 

Musiki ve Güzel Sanatlar: 
Kültür değişmelerinde en mukave
metli olan sanat, musikidir. Atatürk 
devrinde halk musikisi ile beraber 
Batı musikisine de büyük önem 
verilmiş, batı sanatlannı öğreten 
sanat akademileri ile konservatuvar
lar açılmış; Ankara, İstanbul ve diğer 
illerde sahne hayatı geliştirilmeğe. 
çalışılmıştır. 

Yukanda çok kısa olarak onaya 
konulmağa çalışılan sosyal, politik ve 
kültürel faaliyetlerin hepsi birbirine 
bağlı bir bütün teşkil eder. Bu fikir ve 
inkılaplann hepsinin öncüsü ve baş 
savunucusu Atatürk olmakla bera
ber, daha önce de belinildiği gibi, 
Atatürk devri aydınlannın çok 
büyük bir kısmı, onun bu fikir ve 
inkılaplannı desteklemişler, işlemiş
ler ve halka yaymışlardır. Atatürk 
devri yazarlannın eserleri incelenirse, 
bu gerçek, açık olarak gözükür. Bu 
başanda Atatürk'ün istisnai şahsiye
tinin ve ikna kabiliyetinin rolü 
olmakla beraber, Türk aydınlannın 
da bu fikir ve ink.ılaplan benimse
meğe, kültür ve zihniyet bakımından 
hazır olmalan, Atatürk'ün şahsında, 
özledikleri Lideri ve ideal insanı 
bulmalandır. 

Atatürk'ün tarihi şahsiyeti ve 
aydınlann onu desteklemeleri, Türk 
halkını da bu yeni fikirleri benimse-
rneğe teşvik etmiştir _____ _ 

Bir konservatuar takbesi arp dersmde 
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ATATÜRK'E ÖZGÜ EVRİM 
FELSEFESiNiN, 

GÜZEL SANATLAR'IMIZDA 
ÇAGDAŞLAŞMA ÜLKÜSÜNE 

KA TKISI 

Milletimizin dehada yükselmesi ve 
bu sayede layık olduğu uygarlık 
düzeyine erişmesi, tabiariyle yüksek 
meslek erbabmı yetiştirmek ve milli 
kültürümüzü yüceitmekle mümkün-
d .. 1 ur. 

Gazi Mustafa Kemal (1922) 

A
tatürk'e özgü evrim felsefe
sinin tek itici gücü olmanın 
önemini taşıyan sürekli bir 

dinamizm, güzel sanatlanm1zın ev
rim çabasını olağan üstü bir atılımla 
hızlanrurmada başlıca etken olmuş
tur. Onun 'içindir:ki Ata'nm, cum
huriyetin kuruluşundan hemen son
ra, her şeyden önce kültüre ve 
dolayısıyla sanata elatması, milli 
varlığımızın tek kanıtı olan bu ilk 
temel kaynağın kendiliğinden sahip 
olduğu dinanizmi, olağanüstü bir itiş 
gücüyle ansızın canlandınp hlzlan
dırıruştır. 

Her şeyden önce gelenek ve 
kültürün, daha çok ortak bileşim
den alabildikleri güçle varlıklarını 
sürdürebilen güzel sanatlann, vakit 
vakit çeşitli sebeplerle duraklaması, 
gelişimi engelleyen tehlikeli bir 
statizmin oluşumuna yolaçmakta
dır. Güzel sanatlan ve tüm estetik 
uğraşlan böylesine etkileyici bir 
marazdan kurtaramam1ş olan ülkele
rin milletlerarası sanat karşılaşma-
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lannda yeralabilmeleri ve günümüz
de tüm şiddetiyle sürüp giden, 
gelenek-kültür'de üstünlük savaşına 
eşit güç ve düzeyde kanlabilmeleri 
imkansızdır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşun
dan hemen sonraki elli yıl içinde, 
güzel sanatlanmızın tüm kollarını 
derinden etkileyen reform çabalarını, 
Atatürk'e özgü evrim felsefesinin, 
Gelenek-kültür dinamizmine, dola
yısıyla güzel sanatlarım1za katkısı 
olarak değerlendirmek yerinde olur. 
Unutmamalıdır ki Atatürk'ün, cum
huriyetin 10. dönüm yılı nutukların
da (29 Ekim 1933) göze çarpan kesin 
anlamlı ilkeler arasında, şu kısa ama 
çok etkin ilke de yeralmış bulun
maktadır: 

"... Milll kültürün her çığırda 
açılarak yükselmesini, Türk Cum
huriyetinin temel direği olarak temin 
edeceğiz! ... ,, 

"Gelenek-Kültür-Sanat" üçlü
sünde, zamanla çeşitli sebeplerle 
başgösteren statizm (duraklama), 
milll-çağdaş planda yenilenip taze
lenme iradesinden tümüyle yoksun 
bir inanışa tutsak düşmenin bağnaz
lığıdır. Ulu Önderimiz Atatürk, 
böylesine tehlikeli bir saklncayı, daha 
başlangıçta önlemenin bilinci içinde, 
her şeyden önce güzel sanatlarda da 
çağdaş eğitim-öğretim'e yön verme
nin zorunlu olduğu gerçeği üstünde 

ısrarla durmuştur; ve genç cumhu
riyetin gereken düzeye bir an önce 
erişebilmesini sağlayacak tedbirlere 
başvurma yolunda, sağlıklı plan ve 
projelerin saptanmasına özen gös
termiş ve şöyle demiştir: 

'
1 

.. . Pratik ve geniş kapsamlı bir 
eğitim için, vatan sınırları içindeki 
önemli merkezlerde çağdaş kitap/ık
ların, bitki bahçeleri ile, hayvanat 
bahçe/erinin, konservatuvarların, ens 
titülerin, müzeler ile güzel sanat 
sergilerinin kurulması gerekli olduğu 
gibi, özellikle bugünkü milli kuruluşu 
gözönüne alarak, ilçe merkezlerine 
kadar tüm memleketin basımevleriyle 
donatılması gerekmektedir! ... '1 

Milli gelenek ve kültürümüzün 
ve özellikle müziğimiz ile edebiya
tımızın ve güzel sanatlarımızın, 
çağdaşlaşma yolunda yenilenip taze
lenmelerine imkan sağlayacak ideal
in, kurtuluş savaşının eşsiz menkı
beleriyle, ortak bir bileşime dönüşe
rek, adeta müzikleşmesini Ata'ıun 
özlemle bekleyişi, apayrı bir incelik 
ve zarafet örneğidir ve Ulu Önder, 
bu çok yüce görüşü de şöylesine bir 
yorum ve yargı ile dile getirmiştir: 

11 
... Her anı vatan için, torunlarımız 

ve gelecek kuşaklar için şerefli olay
larla dolu, büyük bir kahramanlık 
menkıbesi olan Anadolu savaşlarının 
heyecan veren ayrıntılarını, tarihin 
diline bırakıyorum. '' 



Fakat efendiler! M ilkt, milletin 
ruh sanatı, musikisi, edebiyatı ve 
bütün güzel sanat/arı, bu kutsi 
kavganın ilahi nağmelerini sonsuz bir 
vatan aşkının coşkun/uğu içinde, 
daima güzel sesierk dile getirmeli
dir! ... 

Ne var ki Ulu Önderimiz Ata
türk, bütün bu yukarda sayılıp 
dökülen özlemlerini elde etme yo
lunda inançla serpmiş olduğu to
humların feyizli ürünlerinden hemen 
hiçbirini göremeden, 1938 yılının 
Kasım ayında sonsuzluğa göçmüş ve 
bu acı sonuç, kültür ve sanat 
dünyamızı da büyük bir elemle 
sarsmıştır; ve Ata'nın özellikle mü
zik alanında ele aldığı konuların 
çoğu, ancak 1939 yılından itibaren 
birer birer gerçekleşip kültür dün
yamızı aydınlarmaya başlamıştır (!). 

Atatürk'ün çağdaşlaşma ideili
ne, teori ve felsefede, tanı bir 
anlayışla ışık tutmuş olan ünlü 
düşünürümüz Ziya Gökalp'in (1875-
1924) bu konuya yönelik yargı ve 
yorumunu, her fırsatta tekrar tekrar 
gözden geçirmek ve söylediklerinin 
özüne gereği gibi erişebilmeye çalış
mak, her zaman i•:i'1 kaçınılmaz bir 
görev olduğuna gore, Gökalp'in 
"gelenek" ve "kural" yorumuna, 
yani kendi deyimiyle "anane" ve 
"kaide" yorumuna, burada bir kez 
daha dikkatle değinnıede büyük 
yarar vardır ve Gökalp şöyle demiştir: 

11 
... Her biri bağımsız ve salt varlığa 

sahip olan kurallar, oturdukları 
yerlerde oturdukları gibi kalırlar ve 
bir gelecek yaratamazlar. Geknek ise, 
yaratma ·ve gelişme demektir. Çünkü 
gelenek, çeşitli anları birbiriyle kay
naşmış bir geçmişi, arkadan hareket 
ettiren bir güç gibi ileri doğru iten bir 
akıma sahiptir ki, sürekli olarak yeni 
gelişimler ve eğilimler doğurur. Gele
nek, tek başına doğurucu ve yaratıcı 
olmakla birlikte, kendisine asılanan 
yabancı yeniliklerde, damarla~ındaki 
besi-suyundan feyiz alarak canlanır 
ve bayağı taklitte olduğu gibi çürüyüp 
düşmez! ... (1918) '' 

Ziya Gökalp'in yukardaki yoru
munda yeralan "yabancı yenilikler" 
kavramının özü, Ata'nın her şeyden 
önce önem verdiği eğitim-öğretim'in 
getireceği yeniliklerin kültüre, yani 
genelde geleneğe katkısıdır, sonr;ı da 
milletlerarası kültür ve sanat karşılaş 

malannda, karşılıklı olarak dıştan içe 
yansıyabilecek yararlı etkilenişler 
anlamına gelmektedir; ve bu tür 
etkilenişler, Ziya Gökalp'in kastetti
ği milli ruha özgü "hayat nüsgü
nün" (basi-suyunun), yani milli
cevherin taşıdığı güçten feyiz alarak, 
milli gelenek ve kültürlerin daha da 
renklenerek yenilenmelerine yardım
cı olmaktadır; ve gene Ziya Gökalp'e 
göre, bu tür etkilenişler, "bayağı 
taklitte olduğu gibi çürüyüp 
düşmemektedir". Nitekim kültür 
tarihimizde bu yoldan meydana 
gelmiş, iki önemli yenilenip tazelen
me vardır ki, bunlardan ilki, 19. 
yüzyıl başlarında, tek planlı minya
tür sanatının yerini almaya başlamış 
olan, perspektifli, yani üç-boyutlu 
Türk resim sanatıdır. İkincisi ise, 
tek-sesli (monodik-nıadil) musiki
miz ile, halk türkülerinin direkt ya da 
endirekt etkisi altında, ya da tümüyle 
serbest esinlenişlerle oluşan çok-sesli 
Türk sanat müziğidir ki, bu tür 
yenilenip çağdaşlaşmalar, özellikle 
cumhuriyetten bu yana evrimsel 
çabalarını kıvanç verici bir üstünlük 
sürdürmüşler ve milletlerarası değer 
ve niteliklere sahip büyük çapta 
eserlerin meydana gelmesine imkan 
sağlamışlardır. Görülüyorki böylesi
ne olumlu sonuçlann elde edilebilmiş 
olmasınd.o, memleketimizde ilk kez 
çağdaş eğitim ve öğretimin, 19. 
yüzyıldan itibaren sağladığı yabancı, 
yani o zamana kadar bilinmeyen 
yeniliklerden erkilenişin büyük rolü 
olmuştur. Ve tabiatıyle çağdaş eği
tim ve öğretimi Türkiye'de de 
değerlendirme amacıyla girişilen te
şebbüslerin ilki, yani resimle ilgili 
olanı, İstanbul'da "Mühendishane
i Berri-i Hümayun"un (Askeri 
Kara Mühendisliği Okulu) (1795) 
açılması, ikincisi de, tanınmış müzik
çi Giuseppe Donizetti'nin (1788-
1856), Sarayda Avrupa türünde bir 
orkestra kum1ak ve müzikte çağdaş 
eğitim ve öğretimi Türkiye'ye getir
mek üzere II. Mahmut tarafından, 
İtalya'dan İstanbul'a davet edilereke, 
sarayda görevlendirilmesiyle başla
mıştır. 

Menıleketimizde Atatürk İnki
laplarının yönverdiği kültür ve sanat 
reformları, cumlluriyetin kuruluşu 
ile birlikte başlamış ve cumhuriyetin 
10. yılında esaslı uygulamalara geçil
miş ve bütün bu girişimler de hedef, 
ön planda, aşağıda sıra ile açıklanan 
güzel sanatlar kurumu ve konuları 
olmuştur; şöyleki: 

!)İstanbul'da ilk olarak 1882 
yılında, Osman Hamdi Bey gibi ünlü 
bir bilim adamı, ressam ve arkcalo
ğun enerjik girişimi ile Sanayi-i 
Nefise Mekteb-i Alisi (Güzel Sanat
lar Yüksek Okulu) adı altında 
kurulmuş, 1883 yılının Man ayında 
öğretime başlamış bulunan ve 1928 
yılından itibaren Güzel Sanatlar 
Akademisi olarak, 1964 yılından 
itibaren de Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi adı altında faaliyetini 
sürdürmüş olan bugünkü Mimar 
Sinan Üniversitesi, 1982 yılından 
itibaren, ilk rektörü Prof. Muhteşem 
Giray'ın yönetimiyle, İstanbul Dev
let Konservatuvarını da kuruluşu 
içine alarak faaliyete geçmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi, vak
tiyle Güzel Sanatlar Akademisi 
olarak çalışırken, Atatürk 'ün yakın 
ilgileriyle, daha çok 1930-40 yıllan 
arasında esaslı bir reorganizasyon 
dönemine girmiştir. O zamanki 
çalışmalara, yüksek kişilikleriyle 
unutulmaz hizmetlerini katmış bu
lunan ve bugün anık çoğu hayatta 
olmayan yönetici ve hocaların, -
Akademinin dosyaları 1948 yangı
nında tamamen zayi olduğu için 
sadece hafızaya müracaat edilerek, 
ihtisas bölümleri bakımından tesbit 
edilebilmiş bulunan adları aşağıdaki 
guruplarda gösterilmiştir. 

Mimarlık Bölümü öğretim üye
leri: 
Yüksek mimar Sedat Hakkı Eldem, 
Yüksek mimar Asım Mutlu, Yüksek 
mimar Arif Hikmet Holtay, Yük
sek mimar Mahmut Şükrü, Yüksek 
mimar Seyfi Arkan, Yüksek mimar 
T urgan Sabis 

Resim Bölümü öğretim üyeleri: 
Namık İsmail (Müdür), Çallı İbra
him, Hikmet Onat, Nazmi Ziya 
Güran, Feyhaman Duran, Zeki Faik 
İzer (Müdür), Cemal T ollu, Bedıi 
Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, 
Sabri Berke, Nurullah Berk, Halil 
Dikmen, Ali Avni Çelebi, Ayetullah 
S ümer. 

Teorik-Meslek ve Kültür dersleri 
öğretim üyeleri: 
Celil Esat Arseven, Prof. Hüsnü 
Harnit Sayman, Burhan Toprak 
(Müdür), Ahmet Harndi Tanpınar, 
Mazhar Şevket İbrişoğlu, N.f.Kısa
kürek. 
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Güzel Sanatlar Akademisinin 
1916-1919 ve 1921-1926 yılları 

arasmda bulunduğu Cağaloğlu 'ndaki 
Lisan Mektebi 

Heyket Bölümü öğretim üyeleri: 
Mahir T omruk, Nejat Sirel (Müdür), 
Zühtü Müritoğlu, Hadi Bara, Nus
ret Suman, Kenan Yontunç. 

Dekoratif Sanatlar Bölümü öğre
tim üyeleri: 
Vedat Ar, İsmail Hakkı Oygar, 
Kenan Temizan, Mithat Özar, Edip 
Hakkı Köseoğlu, Hayati Görkey, 
Zeki Kocamemi, Sabih Gözen. 

Türk Süsleme Sanatlan Bölümü 
öğretim üyeleri: 
İsmail Hakkı Altınbezer, Necmed
din Okyay, Kamil !\kdik, _Yasıf 
Sedef, Prof. Süheyl Unver, Isınail 
Yümnü Sanver, Muhsin Demironat, 
Halim Özyazıcı. 

Güzel Sanatlar Akademisinin 
1935 yılında başlayan reorganizasyon 
çalışmalanna, batının tanınrmş bazı 
sanat adamlan da katkıda bulun
muşlardır ki, bu yabancı uzmanlar 
arasında Avusturyalı mimar Ginter, 
Alman sanat tarihçisi Helmuth 
Bossert, Fransız şehireilik uzmanı 
Henry Prost, ünlü Alman miman 
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Sanayi-i Nefise Mektebinin ilk öğretim 
kadrosu 

Bruno Taut, Fransız ressarm Leo
polde Levy, Fransız dekoratif sanat
lar uzmanı Marie Louis Sue, Alman 
heykelcisi Rudolf Belling gibi ünlü 
kişiler bulunmakta idi. 

Akademinin reorganizasyon dö
neminde ve daha sonraki yıllarda, 
plastik sanatlara ve özellikle resim 
sanatına yönelik bilimsel çalışmalar
da, ressam rahmetli Nurullah Berk' 
in büyük hizmeti geçmiş ve bu 
alandaki kitap ve yazılanyla plastik 
sanatların teorik yönden yorumuna 
geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Yukarda da değinilmiş olduğu 

gibi, Akademinin yakın geçmişteki 
reorganizasyon yıllanyla ilgili önemli 
hususlan içermek üzere yazılrmş 
olan bu yazı, 1948 yangını dolayısıyla 
daha çok hafızaya ve hatıralara dayalı 
olarak yazıldığı içindir ki, ilerdeki 
araştırmalara imkan sağlaması ihti
mali olan bir kanava-araştırma ol
manın niteliğini taşımaktadır. 

2) 1937 yılında İstanbul'da, Ata
türk'ün yakın ilgileriyle, Güzel 
Sanatlar Akademisine bağlı olarak, 
ressam ve heykelcilerimizin eserleri-
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ni, sürekli olarak teşhire imkan 
sağlamak üzere ve memleketimiz
deki 19. yüzyılın naif resmini, yani ön 
planda Bektaşı resimlerini de içine 
alacak ve perspektifli resme yönelik 
ilk uğraşlan ve daha sonraki dönem
lerin günümüze dek oluşturduğu 
eserleri sistemli olarak sergileyecek 
bir Resim ve Heykel Müzesi 
kurulmuştur; ve Dolmabahçe Sara
yına bağlı Veliaht Dairesinin bu işe 
tahsisi Atatürk'ün direktifleriyle 
temin edilmiştir. 

3) Türk ressam ve heykekileri
nin, jürice uygun görülecek eserlerini 
yılda bir kez sergilemek üzere, 1939 
yılında Ankara'da ilk olarak bir 
Devlet Resim ve Heykel Sergisi 
faaliyete geçirilmiştir. Bu sergide 
teşhir edilen eserler arasından jürü 
tarafından seçilenlere ayrıca ödüller 
verilmektedir. 

4) İstanbul'da ilk olarak 1828 
yılında Giuseppe Donizetti tarafın
dan kurulan Saray Orkestrasının 
devamı olarak faaliyetini sürdüren 
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestrası, 1935 yılında çıkarı
lan yeni bir yasa ile reorganize 
edilmiş ve aynca yabancı uzmanlarla 
da güçlendirilmiştir. Halen sadece 
Devlet Konservatuvarlannın me
zunlarıyla kuruluşunu güçlendirmiş 
olarak çalışmalarını geliştiren orkes
tra, yurt dışında da kendi solistleri
ınizle -davetli olarak- başarılı konser
ler vermekte ve çok-sesli çağdaş 
Türk sanat müziğinin yabancı ülke-

lerde de tanınmasına imkan sağla
maktadır. Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestras ı , yıllardanberi yaban
cı uzmanlara lüzum kalmadan faali
yetini sürdürmektedir. 

5) Atatürk'ün yakın direkrif ve 
ilgileriyle, ilk olarak 1935 yılında 
Ankara'da kurulmuş olan Devlet 
Konservatuvarı, çok-sesli müziğin ve 
özellikle çok-sesli Türk sanat müzi
ğinin gerektirdiği bilimsel çalıştır
nıaları geliştirme yolunda, 50. yılını 
da başarıyla idrak etmiş bulunmak
tadır. Ankara Devlet Konservaru
van 1982 yılından itibaren Hacette
pe Üniversitesinin Eğitim Fakülte
sine bağlı olarak faaliyetini sürdür
mektedir. Müzik, opera, bale ve 
tiyatro ihtisaslarını bu kurumda 
tamamlamış olan genç kuşak sanat
çılanyla İzmir ve İstanbul'da da 
Devlet Konservatuvarlan, Devlet 
Opera ve Baleleri Devlet Senfoni 
Orkestraları ve ayrıca Devlet Tiyat
rolan kurulmuştur. 

Ankara Devlet Konservatuvan
nın kuruluşuna katkıda bulunmak ve 
konuya Türk uzmanlanııla birlikte 
eğilmek üzere, 1935 yılında batıdan 
davet edilmiş olan ünlü müzik, 
tiyatro, opera ve bale uzmanlan 
arasında, dünyaca tanınmış Alman 
bestecİsİ Paul Hindemith ile, tiyatro 
opera rejisörü Prof. Cari Ebert, 
İngiliz bale uzmanı Dame Ninette 
de Valois, Alman müzik pedagogu 
Eduard Zuckmayer, Alman orkestra 
şefi ve Weimar'ın eski Genel Müzik 
Direktörü, Dr. Emst Pratorius da 
bulunuyordu. 

Türkiye'de çok-sesli sanat müzi-

gıne yönelik yenilenme hareketine 
başlangıçta geniş ölçüde katkıda 
bulunmuş olan ve öğrenimlerini, 
cumhuriyetten biraz önce ve genel
likle cumlıuriyet ile birlikte ve daha 
sonraları, batının bellibaşlı konser
vatuvadan ve müzik akademilerin
de, ya da Ankara, İzmir, İstanbul 
Devlet Konservatuvarlan ile İstan
bul Belediye Konservatuvarında yap
mış bulunan bestecileri mizden en ön 
planda Beş'ler diye de anılan ünlü beş 
bestecimizden Cemal Reşit Rey 
C 1904), Ferit Alııar (1906-1978), 
Adnan Saygun (1907), Ulvi Cemal 
Erkin (1906-1972), Necil Kbm 
Akses c· 1908) çok-seslilik hareket
lerinin öncüleri olarak, müzil litera
türünün hemen her türünde eserler 
vermişler, yur içinde ve dışında, 
Atatürk refornılarıyla başlayan mü
zik inkilabının ilk bestecileri ve 
hocalan olarak tanınmışlardır. 

Beşler gurubundan Cemal Reşit 
Rey, müzik ihtisasını Paris'te, za
manın ünlü hocası Madame Mar
guerite Long'un yanında yapmış 
(1913); Ferit Alnar, Viyana'da Avus
turya'lı ünlü besteci Joseph Marx'ın 
öğrencisi olarak Müzik Akademi
sinden mezun olmuş (1926-3 1 ); 
Adnan Saygun, Fransanın büyük 

üstadlarından Vincent d'Indy'ye öğ
renci olarak komposizyon çalışma
larını tamamlamış; Ulvi Cemal 
Erkin, müzik tahsili Paris'te Schola 
camorum'da yaparak, bestecilik ihti
sasıyla mezun olmuş (1930); Necil 
Kazım Akses, Viyana Müzik Aka
demisinde, önce Joseph Marx ile 
çalışarak bestecilik ihtisası yapmış, 
sonra da Prag Konservatuvannda 
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Alois Haba ile komposizyonda 
çeyrek-ton sistemi üzerinde çalışarak 
ihtisasını tamamlamıştır (1926-34 ). 

Beşler'i, Bülent T arcan, Ekrem 
Reşit Üngör, Sahahaddin Kalender 
Kemal ilerici, Bülent Are!, Nevit 
Kodallı, İlhan Usmanbaş, İlhan 
Baran, Cengiz T anç ve öteki genç 
kuşak bestecileri izlemişlerdir ki, bu 
sanatçıların da çağdaş müzik litera
türümüze yeni eserler kazandırmada 
büyük ölçüde katkıları olmuş ve bu 
bestecilerimiz de Devlet Konserva
tuvarlarında eğitim-öğretim görevi 
yükümlenmişlerdir. 

Yukarda adları geçen genç kuşak 
bestecilerinden Nevit Kodallı, An
kara Devlet Konservatuvarının 
konıposizyon bölümünde, Necil 
Kazını Ak ses 'in öğrencisi olarak 
tahsilini tamamladıktan sonra Paris' 
te zamanının ünlü bestecİsİ Arthur 
Honegger'in öğrencisi olarak çalış 
mış ve kompozisyon yüksek ihtisa
sını Honeggcr'in yönetimi altında 
tamamlamıştır (1947-52). Besteci 
Bülent Are! ise, halen New York 
Üniversitesinde kompozisyon öğre
tim üyesi olarak çalışmaktadır. 

6) Ankara Devlet Konservatu
varında yetişmiş olan sanatçılarla, 
konservaruvarın kuruluşundan 13 yıl 
sonra (1948), Ankara 'da ilk olarak 
Tiyatro, Opera ve Bale Bölümlerini 
içine alan bir Devler Tiyatrosu 
kurulmuştur; ve zamanın Milli 
Eğitim Bakanı rahmetli Reşat Şenı 
seddin Sirer' daveti üzerine 2 Nisan 
1948 saat 20.30 da Büyük Tiyatro'da 
uygulanan açılış programında, Ce
mal Reşit Rey ile, Ulvi Cemal Erkin 
ve Necil Kazını Akses'in birer 
senfonik eseri ve Ahmer Adnan 
Saygun'un Kerem operasının 1. 
Perde, 1. Sahnesiyle ilgili 4. ve son 
bölümünün temsili yer almıştır. 
Ankara Devler Opera ve Balesi ve 
Tiyatrosu, faaliyerini daha ileri 
yıllarda önce İ s tanbul ' a sonra da 
Iznıir'e taşırnıış ve bu iki kentte, 
çalışmalarını bağımsız üniteler halin
de sürdürnıeye devanı etmiştir. 



Yukarda adianna değinilen bes
tecilerden bir kısmı, müzik litera
türümüze, çoğunluğu milli gelenek 
ve kültürümüzde esinlenerek oluş
turulan operalar da kazandırmışlar
dır ki, bu bestecilerimizin adları ve 
operalan şunlardır: Cemal Reşit Rey 
(Sultan Cem, Zeybek, Çelebi); 
Ahmet Adnan Sa ygun (Öz Soy, Taş 
Bebek, Kerem (Büyük-Opera), 
Köroğlu (Büyük-Opera), Gilga
meş (Epik-Dram); Necil Khım 
Akses (Bay Önder) (İlk 3 Tab) 
Nevit Kodallı (Van Gogh, Gilga
meş); Sahahaddin Kalender (Nas
reddin Hoca, Karagöz, Deli 
Dumrul); Ferit Tüzün (Midas'ın 
Kulakları); Çetin Işıközlü (Gül
behar); Cengiz Tanç (Deli Dum
rul); Okan Demiriş (IV. Murat). 

Ankara Devlet Konservatuvan 
ile öteki Devlet Konservatuvarların 
da ve İstanbul Belediye Konserva
tuvannda yetişen bestecilerimiz ile 
solistlerimiz, opera artistlerinıiz. 
balecilerinıiz, orkestra yönetnıenle
rinıiz, senfoni ve oda-müziği orkes
tralarımız, eşliksiz korolannıız, yurt 
içinde olduğu gibi, yurt dışındaki 
bellibaşlı sahne ve salonlarda da elde 
ettikleıi üstün başanlarla alkışlan 
nıışlar ve bu tür faaliyetlerini bu 
günde sürdümıektedirler; ve batının 
bellibaşlı sahneleri arasında Milano · 
daki Scala Tiyatrosu da bulunmak
tadır. Nitekim ünlü sapranomuz 
Leyla Gencer, ünlü Fransız bestecisi 
Francis Poulenc'in Les Dialogues 
des Carmelites (Karnıelit'lerin Di
yaloğu) adlı eserinin Scala'da yapıl 
mış dünya prömiyerindeki başrolü, 
operanın davetiisi olarak Scala sah
nesinde büyük bir başarı ile oynamış 
ve hayranlıkla alkışlanmıştır (1957). 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk 'ün, özellikle çok-sesli Türk 
sanat müziğine yönelik ilke ve 
inançlan doğrultusunda evrimsel 
çabasını durmadan sürdüren Türk 
sanatçısındaki yaratıcı gücün, gele
ceğe yönelik daha nice başanlara 
gebe olduğu bir gerçektir. 

7) Türkiye'deki çağdaş kültür 
hareketlerinin en dikkate değer 
uygulamalanndan biri de güzel 
sanatlarda ileri derecede başarılı olan 
çocuklarımızın yurt içinde ve dışında 
yetişririlebilnıelirini sağlama yolun
da uygulanacak bir yasanın ilk olarak 
1947 yılında yürürlüğüğe girmiş 
olımsıdır ki, piyaııisr Idi! Birer, 
viyolonist Suna Kan,piyanısr Yerda 

Erman gibi yurt dışında olağanüstü 
başanda tumeler yapmakta olan 
virtüozlanmız, bu kanun sayesinde 
yetiştirilmişlerdir . 

Yukardanberi bütün bu sayılıp 
dökülen hareketler de gösteıiyorki, 
Atatürk İnkilaplannın, milli kültü
rümüzü ve dolayısıyla milli kaynak
lardan beslenen güzel sanatlarımızı, 
çağdaş bilimin minetlerarası değer
deki ortak tekniğinden yararlanarak 
oluşturulacak, kendimize özgü bir 

.\ ,hrl'l/111 hcx~ı opcr,ı~uıd.uı /Jtr ,, ıhnc 
( \ , zb.ılı. ıttm 1\.ı/cncler 

teknikle güçlendinnesi, Türkiye ' nıi
zin , çağdaş kültür ve sanatta özlenen 
aşamaya ulaşmasında, -bundan sonra 
da- başlıca etken olacaktır; bunda 
hiçkimsenin şüphesi olmasın (!) __ 

.Hul.ı <'m /..:ul.ıkl.ırı oper.ımıd.ı 11 
bır 1.ıhnc ( Ferıt Tu nm ) 
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CUMHURİYET'İN KURULUSUNDAN 
GÜNÜMÜZE KADAR , 
TÜRKİYE'DE SOSYAL VE 
KÜLTÜREL 
GELİSMELER 

' 

Dr. Leyla ELBRUZ 

Osmanlı Devletinin kendine öz
gü idari ve sosyal yapısından, millet 
fikri etrafında şekillenen bir idari ve 
sosyal yapıya geçen Cumhuriyet 
Türkiyesine bu temel yapı değişikli
ğinin getirdiği sosyal ve kültürel 
tercihler açısından bakıldığında, 
Cumhuriyet döneminde, mevcut 
müesseselerin ısialu yerine, yeni ve 
ilave müesseseler teşkilinin esas 
alındığı görülmektedir. 

Cumhuriyet döneminin sosyal 
kültürel inkilaplan, Atatürk'ün 
ölümünden sonra 2. Dünya Savaşı
nın ortaya çıkardığı sınırlayıcı şartla
rın da etkisiyle bir müddet durakla
ımşsa da, 1916 yılında çok partili 
düzene geçilmesi ve 1950 sonrasında 
!uz kazanan, serbest piyasa ekono
misi çerçevesindeki sanayileşme ve 
batıyla ilişkilerin gelişmesi ile birlik
te, yeni bir kalıp içinde, tesirlerini 
icraya devam etmiştir. Bu durum 
Türk insanının sosyal hayatında ve 
kültür gelişmesinde önemli değişik
liklere yol açmıştır. Bu değişiklikler 
bir bakıma Cumhuriyet İnkilapları
nın yetiştirdiği nesillerin ülke kade
rinde söz sahibi olmalan ile yakından 
ilgilidir. 

Diğer taraftan 1960'lı yıllarda, 
Avrupa'ya toplu işçi sevkinin hızlan
ması, sosyo-kültürel hareketliliğe 
yeni boyutlar kazandıran bir başka 
faktör olmuştur. 

Cumhuriyet'le beraber benim
senen sanayiye dayalı bir sosyal 
yapıya geçiş politikası çerçevesi hızla 
artan nüfusun, tarımdan sanayiye ve 
hizmet sektörüne kaydığı gözlen
mektedir. 1927 yılında aktif işgücü
nün o/o 18'i hizmet ve sanayi sektö
ründe çalışırken, 1984'te bu oran 
%40'a ulaşmıştır. Böylece tarım 
topluluğu karakteri hızlı bir değişme 
göstermiş ve dolayısıyla, sosyal 
oluşum ve kültürel değişmenin en 
önemli göstergelerinden biri olan 
şehirleşme meselesi yeni boyutlarda 
gündeme gelmiştir. 

1927 yılında 13,6 milyon olan 
nüfusun % 16'4'ü şehir ve kasabalar
da yaşarken özellikle 1950 sonrasın-

da sanayileşme konusunda elde 
edilen başanlara paralel' olarak hız 
kazanan köyden şehire göç netice
sinde, şehirleşme oranı 1960 yılında 
% 26'3'e, 1980 yılında ise 44,7 
milyonluk nüfusun %46'5'una ulaş
ımştır. Bu oranın V. Plan dönemi 
sonunda (1989) o/o 52'ye ulaşınası 
beklenmektedir. 

Başka bir ifade ile büyük ölçüde 
sanayi ve hizmetler sektörünün 
cazibesinden kaynaklanan şehirleş
me oranındaki artış, 1927-35 döne
minde o/o 2,1 iken 1950-55 dönemin
de sanayiye geçiş hamleleri ile o/o 6,5'a 
ulaşan bir seyir takip etmiş ve bu 
tarihten sonra sürekli bir şekilde 
düşüş göstererek 1975-80 dönernin
de o/o 3,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Bu durum Ülkemizde insan faaliyet
lerini ve dolayısiyle sosyal yapı 
yanında kültürel gelişme ve değİş
ıneyi devlet eliyle yönlendirme ihti
yacını daha da belirgin hale getirmiş 
ve 1960'lı yıllarda başlatılan plarılı 
kalkınma çalışınalarına hız verilme
sine sebep olınuştur. 

Hızlı şehirleşme ve gecekondu
laşma, konut, istihdam, sosyal gü
venlik, sağlık gibi alanlarda bir dizi 
sosyal politikanın takibini zaruri 
kılmış, ancak bu hizmetlerin yerine 
getirilmesi için kaynaklar her zaman 
yeterli olmamıştır. Hızla büyüyen 
ihtiyaç, suurlı iınkanlar giderilmeye 
çalışılımştır. Bu ıneselelerin çözü
müne yönelik olarak alınan tedbirler 
meyanında, sosyal güvenlik kuruluş
larının teşkili, yaygınlık ve kapasite
sinde sağlanan gelişmeler özel bir 
önem taşımaktadır. Sözkonusu ted
birler neticesinde, işçi ve memur 
statüsünde çalışanlar yanında, ser
best meslek sahipleri de sosyal 
güvenlik hizmetlerinden yararlanma 
iınkanını bulmuşlardır. Bu suretle, 
1983 sonu itibariyle Emekli Sandığı
na bağlı aktif sigortalılar 1,3 milyon; 
emekli, dul ve yetim olarak aylık 
alanlar 610 bin, aile fertleri olarak 
bağlılar 4 milyon kişiye ulaşmıştır. 
Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı 
sigortalılar 12,1 ınilyon'u, Bağ-Kur 
Sigortalıları ise 4,5 ınilyon'u bulmuş
tur. 

Muhtelif serbest meslek grupla
nnın yardunlaşma sandıkları, vakıf
ları ve demekleri de sosyal güvenlik 



problemlerinin çozwnune katkıda 
bulunan kurumlar olarak gelişmiş tir. 

Tarım kesiminde çalışanların 
1985'ten itibaren ayn bir statüde 
sigonaya bağlanmasını hedef alan 
karar çerçevesinde Türk Toplumu
nu bütünüyle kavrayacak bir Sosyal 
Güvenlik Sistemi oluşturulması isti
kametinde, ciddi adımlar atılmıştır. 

Toplumu bütünüyle kapsayacak 
bir sosyal güvenlik sisteminin teşkili 
politikası içinde özel bir yer tutan 
sağlık hizmetlerinin köylere kadar 
yaygınlaştırılması hedef alınnuş, he
men her köye bir sağlık ocağı 
teşkilatının kurulması istikametinde 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
sayede, bebek ölümlerinde belirli bir 
azalma ve onalama ömürde anma 
görülmüş ve 1950-55 yılları arasında 
%46,7 olan kaba doğum ve o/o 21,1 
olan ölüm hızları 1975-80 dönemin
de bu gelişmeler paralelinde % 32,2 
ve o/o lO'O'a düşmüştür. 

Değişen şanlar neticesinde yal
nızca şehirlerde değil, yavaş yavaş 
kırlık alanlarda da kendini hissettir
meye başlayan konut problemi, yeni 
yapılaşma teknoloji istikametinde 
çözülmeye çalışılırken, ferdin imld.n
larını aşan ölçülerde seyreden mali
yetler dolayısiyle, kooperatifleşınc 
fikrinin yaygınlık kazanınası teşvik 
edilmiştir. Kooperatifleşmenin ihti
yaca cevap veremeyecek ölçülerde· 
yavaş çalışınası sonucu, anan talebi 
karşılamayı azami seviyede kolaylaş
tırınaya yönelik olarak Toplu Konut 
Fonu ihdas edilmiş ve kaynak 
birikimi için gerekli tedbirler alın
mıştır. 

Cumhuriyet Türkiyesindeki en 
köklü değişmelerden biri de sosyal 
bünyeye şekil verecek olan eğitim
öğretim faaliyetlerinin mcrkezleşti
rilmesi, bu konuda takip edilecek 
politikalardan netice alınmasını ko
laylaştırınış ve eğitim alanında batı 
standanlarının yaygınlaştınlması is
tikametinde önemli adımlar atılmış" 
tır. 

Bu gaye ile açılan yeni okulların 
sayısı, zaman içinde büyük artış 
göstermiş, ülkenin her köşesinde 
Cumhuriyetin temel tercihlerinin 
yayılmasına ağırlık verilmiştir: Bu 
suretle, 1927'de İlköğretim'de% 23, 
Onaokul'da o/o 7, Lise'de o/o 2 olan 

okuilaşma oranı, 1967'de o/o 67, o/o 19 
ve % 5'e, 1980'de ise o/o 93, o/o 53 ve 
o/o 22'ye yükselmiştir. 

1983 yılı itibari yle İlköğretimde
ki okuilaşma oranının % 100'e ulaş
ması, eğitim alanında elde edilen 
başarının bir ifadesidir. 

Nitekim, 1923-24'de öğretim 
sayısı 10.238, öğrenci sayısı 341.941 
iken, 1983-84'de sırası ile 209.355, 
6.521.476 olmuştur. 1923-24'de 517 
olan Lise öğretmen sayısı 1983-84' de 
88.557'ye, öğrenci sayısı 1.24l'den 
874.067'ye yükselmiştir. 

Diğer taraftan, 1981 yılından 
sonra başlatılan okuma yazma sefer
berliği çerçeevesinde açılan kurstarla 
büyük bir kısmı kadın olmak üzere, 
yaklaşık 3,5 milyon kişiye okuma 
yazma öğretilmiştir. Böylece 1927 
yılında o/o 10,6 olan okuryazar oranı 
1984 yılında% 76'ya ulaşırken, kadın 
ve erkek nüfusun okur-yazar oranla
n arasındaki açıklık büyük ölçüde 
giderilmi ştir. 

Takip edilen politikalar sonu
cunda bütün eğitim kademelerinde
ki kadın nüfus oranlarında önemli 
artışlar kaydedilmiş ve 1984 yılı 
itibariyle yüksek öğretimdeki kadın 
nüfus oranı % 34'e ulaşnuştır. 

Daha ziyade belirli bölge ve 
üniversitelerde, kadınsı meslek diye 
nitelendirilen sağlık ve sosyal bilim
ler alanlarında yoğunlaşan kız öğren
ciler, giderek bütün dallarda öğrenim 
gönııeye başlamışlar ve kız öğrenci 
oranımn en düşük olduğu teknik 
bilim ve mühendislik dalındaki oran 
1983-84 öğretim yılı itibariyle 
'lt 21,9'a ulaşmıştır. 

Eğitim görmüş kadın nütusunun 
anışıyla mevzuaatta yapılan değişik
liklerle kadınlara her alanda tamnan 
hakların fiilen kullanılınasına büyük 
ölçüde imkan tamninış ve kadınlar 
tarım dışı kesimde çalışına hayatına 
giderek anan oranlarda iştirak etme
ye başlamışlardır. 1983 yılı itibariyle 
tarım dış kesimde çalışanlar arasın
daki kadın nüfus oram % 15'tir. Bu 
oran Devlet Memurlarında % 25'e 
ulaşmaktadır. Özellikle Devlet Me
muru olarak görev yapan kadın 
nüfusun onalama eğitim seviyesinin 
erkeklere kıyasla daha yüksek olma
sı, kadının çalışınaması istikametin
deki kanaatierin tesirini bir ölçüde 

icraya devam ettiğinin ve kadınların 
çalışına hayatına atılabilmek ve aynı 
işi yapacak erkeklerle rekabet edebil
mek için daha yüksek seviyede 
öğrenim görme ihtiyacını duydukla
nnın bir göstergesi olmaktadır. 

Buna karşılık, kadınlarla erkekler 
arasında cinsiyet aynnuna dayalı bir 
ücret farklılığı, en azından, Devlet 
Daireleri ilc sendikalaşnuş büyük 
işyerleri açısından sözkonusu değil
dir. Aksine, Sosyal Sigortalar Ku
rumunca yayınlanan ücret istitistik
leri, son üç yıldan bu yana, kadın 
çalışanların daha yüksek ücret elde 
ettiklerini göstermektedir. 
Şehirlerde yeni iş yaratma imkanlan
nın zorlaşınası, kırdan şehire göçün 
sınırlandırılarak, işsizierin kendi çev
relerinde istihdam edilmelerine yö
nelik politikalara ağırlık verilmesine 
yol açmış ve bu maksatla son alınan 
''Kalkınmada Öncelikli Yöreler po
litikasıyla, yalnızca ekonomik geliş
meler açısından değil, kültürel açıdan 
da ülke seviyesinde dengeli bir 
kalkınmanın sağlanması hedef alın
nuştır. 

Cumhuriyet Türkiyesinde sos
yal ve kültürel sahada atılan adımla
rın başlıcalan arasında, demokratik 
rejimi ve bu rejime getirilen yorum 
çerçevesinde sosyal adalet prensibini 
saymak gerekir. Demokrasinin kök
leşmesi ve geleneğinin teşekkülü 
yolunda entellektüel arayışların mü
him rol oynadığı görülmektedir. 

Türkiye'de başlangıçta daha zi
yade "Ak tarmacı" olarak tarif edile
bilecek ilim ve sanat adamları anık 
yerli kaynaklara dönmek ihtiyacıyla 
yeni sentezler aramaya başlanuşlar
dır. Atatürk'ün istediği yolda milli 
kültürü ve tarihin taşıdığı mirası, 
şuurla değerlendiren, maddi ve 
ınanevi kalkınınanın yollarını yeni 
çözümlerde arayan aydınların yetiş
tiğine şahit olunmaktadır. 

Temelleri 1920'li yıllarda atılan 
ve harcı Kuvay-ı Milliye ruhu ile 
yoğrulan Türkiyenin bu günkü 
sosyo-kültürel yapısı, hiç şüphesiz, 
yeni bir Devlet ve Milli değerler 
anlayışı üzerinde yükselmektedir. Bu 
yoldaki gayretler anan bir hızla, 
milli, ilmi ve estetik ihtiyaçlara cevap 
teşkil edecek yönlendirmeler devam 
etmektedir. 
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Atatürk, Sivas Kongresi sırasında 
arkada~ları ik birlikte (1919) 
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23 NİSAN 1920 MİLLİ EGEMENLİK 
YOLUNDA 

Orhan Şaik GÖKYAY 

Giriş 

23 Nisan Milli Egemenlik Bay 
rarru'nm tarihini anlatmak üzere bu 
denemeyi hazırlamak için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kütüphane
si'nde bu konu ile ilgili tutanak 
dergileri, kanun dergileri, 23 Nisan 
dolayısıyla başta Mustafa Kemal 
Paşa olmak üzere, o günleri yaşamış 
olanlann konuşmaları, Büyük Millet 
Meclisi 'nin beyannameleri, tanınmış 
yazariann o yıliann gazetelerinde 
çıkmış olan yazılan, gazete haberleri 
ve benzeri kaynaklar okunarak not 
alınmış; önernleri, değerleri ölçüsün
de bu yazıda bunlara yer verilmiştir. 

Bunlardan bir bölüğü, ifadeleri 
hiç değiştirilmeden, olduğu gibi bu 
yazıya aktanlmıştır; bunları değiş
tinnekte kendimde yetki görmedim. 
O günlerden çok uzaklara düşmüş 
olan bugünkü okuyucuların, o hatı
ralan ve kaynaklan o zaman söylen
dikleri ve yazıldıklan dillerle oku
mak, anlamak ve yaşamak güçlüğü !:le 
katlannıaları, umarım, pek de sıkıcı 
olmayacaktır. 

Büyük Millet Meclisi'nin top
landığı günlerin öncesinden başlaya
rak, Zafer'in kazanıldığı günlere 
kadar nice çetin mücadeleler olmuş-



tur. Bunlan başta, Mustafa Kemal 
Paşa'nın Meclis konuşmalanndan, 
Meclis müzakerelerinden ve memle
kette olan bitenden anlıyoruz. Mille
tin karşılaştığı güçlükler ve engeller, 
yalnızca, vatanı her yanından sanıuş 
dış düşmanlan sınırlanmızdan at
mak değildir. İçeride de, amaçlan, 
düşünceleri ve çıkarlan başka başka 
olan iç düşmanlar vardır. Eşkiyalar, 
ayaklanmalar, yabancılann istekleri
ne ve aidatınalanna kendilerini kap
tınıuş olan duygusuzlar ve hainler de 
vardır. Belki de, milletin kahramanca 
çarpışarak, sonuca ulaşmak için 
yaptığı mücadelede, ilk önce bunlan 
yok etmek vardır, diyebiliriz. Kendi
lerini varanın ve milletin İstikialine 
kavuşması yolunda adaııuş olan 
insanların, giriştikleri mücadelede ve 
duyduklan endişelerde, gördükleri 
kötü rüyalarda bu saydıklanııuzın 
payı olduğunu da, o çetin günlerle 
birlikte hatırlamak gerektiği unu
tulmaınaLdır. 

İlk Büyük Millet Mecli
si'nin Açılışı 

Erzurum ve Sivas Kongrele
ri'nden sonra, Anadolu'nun çeşitli 
yeriefinden seçilerek gelip toplanmış 
olan temsilcilerin, Ankara'daki bu 
ilk toplantısında Mustafa Kemal 
Paşa bir Hükümet teşkilinin gerek
tiği konusunda uzun bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmasında, o, 
TEMSiL HEYETi'nin yüklendiği 
vazifeleri ve işleri açık açık yürüte
bilmesi için, bir Meclis Başkanı'nın 
seçilmesi, icra ve kanun yapma 
kuvvetlerinin kurulup işler hale 
getirilmesi lüzumuna işaret etmiş ve 
bunda tarilıe, tarihten aldığı tanık
lara ve günün icaplarına dayanarak 
konuşmasını sürdümıüştür. 

O günlere ait·tutanak dergisinde, 
bu konuşmanın sonunda, "Sürekli 
alkışlar üç dakika temadl etmiştir" 
diye bir not vardır. 

Bursa Mebusu Operatör Emin 
Bey ile iki arkadaşının "Milli 
Mücadeleye atıldığından dolayı 
Mustafa Kemal Pasa ile Arkadas
Ianna Meclis nar~·una teşekkUr 
edilmesine dair takriri" oy birliği 
ile kabul edilmiştir. Bu takririn 
metni şöyledir: 

"- Harb-ı Umumi'de göster
diği cesaret-i Askeriyye ve mede-

niyye, bilhassa Miıtareke'yi müte
akip, Vatan ve Milletimiz demir 
çember içerisine alındığı bir sıra
da istihkar-ı hayat ederek en evvel 
meydan-ı mücadeleye atılan ve şu 
suretle bugünkü milli varlığımı
zın husulüne sebep olarak bihak
kın milletimizin minnettarlığını 
celpeyleyen milli kahramanırnı
zın Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine, esamisi ma'lum ve gayn
ma'lum diğer Rufaka-yı kiraınia
nna Meclisimiz narnma suret-i 
resmiyyede beyan-ı teşekkür edil
mesini teklif eylerim." 

Hamdullah Suphi Bey de (Sinop) 
Mustafa Kemal Paşa ve Arkadaşlan
nın yapnuş olduklan mukaddes 
vatan hizmetleri için, millet adına ve 
milletin duygulanna tercüman ola
rak açıkça teşekkür edilmesini iste
miş, bu da (Kabul kabul) sesleriyle 
karşılanııuştır. 

Bu konu üzerine söz alan 
mebuslardan biri, Mustafa Kemal 
Paşa'nın konuşmasınm torunlannu
zın ve oğullanmızın ezbeıinde son
suza değin nakşedilip kalması için 
köylere vanncaya kadar dağıtılması
nı istemiş, bu istek de kabul 
ediLııiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, bu taktire 
ve kabulüne şöyle karşıLkta bulun
muştur: 

"-Benim için dünyada en 
büyük mükafat, milletin en ufak 
bir takdir ve iltifadıdır. Meclis-i 
alinizi teşkil eden aza-yı kirarn 
bütün milletin mümessili olmak 

itibariyla tevecühatımı bütün 
milletin teveccühatı gibi telakki 
ederim. (Alkışlar) Binaenaleyh bu 
dakikada hissettiğim saadetin 
azametini tarif edemem. Yalnız, 
hayatımda en zevkli bir an 
yaşadığımı arzetmekle Kesb-i 
mübahat eylerim. (Alkışlar) Te
şakkürlerimi ikmal için şunu da 
ilave etmeliyim. Ben diğer vatan
daşlanından fazla bu vatana ve bu 
millete medyun olduğum vazife
den daha fazla bir şey yapmış 
değilim. Eğer mütezahir bir mu
hassala varsa b un u yine milletin 
bana müteveccih olan enzar-ı 
itimadına medyunum. Millet esas 
olduktan sonra herferdinin azami 
muhassalasından istifade edilmek 
pek tabiidir. Tekrar teşekkür 
ederim efendim. (Sürekli alkış
lar)" 

Hükümetin derhal teşkili üze
rinde, bu arada aykın sesler de 
duyulmuştur. " .. Bu mesele-i mü
himme hakkında henüz bir karar 
yoktur, arlz ve amlk tetkik ediLııe
lidir .. " denmiştir. 

Bunun üzerine söz alan Mustafa 
Kemal Paşa şöyle konuşmuştur: 

"-Efendiler! Bütün maddi, 
manevi mesuliyeti, heyet-i temsi
liyye namı altında bulunan heyet 
üzerine almış, 16 Mart 1336 
tarihinden bu dakikaya kadar 
bütün acı safhalara, manzaralara 
karşı vazifeyi fevkalade bir vazife 
bilmiştir, bu mesuliyet çok ağır
dır. O heyeti artık bu ağır yükün 

i lk meclis çalışma halinde 
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altına bırakmayınız. Bu dakika
dan itibaren teklif ediyorum, 
derhal mukadderat-ı memleketi 
deruhte buyurunuz." 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu 
konuşıııasıııdan sonra, Çorum Me
busu ı:uat Bey ile Kastanıonu 
Mebusu Abdülkadir Kenıali Bey'in 
verdiği şu takrir oya konmuştur: 

"- Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri tarafından verilen takririn nıüza
keresi kafi gürülerek aynen rc'ye 
konnıasıııı teklif ederiz." 

Bu konunun "Arlz ve anılk ve 
teenni ilc" düşünülmesi gerektiğini 
ileri süren bir kaç ses çıkmışsa da 
müzakerenin yeterli olduğuna karar 
verilmiş ve takrir ekseriyetlc kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra 5. celsede seçimle
re geçilıııi.ş; azanııı henüz biribirini 
tanımadığı ileri sürülcrck seçimin 
ertesi güne bırakılması bir takrir ilc 
istenmiş ve bwıun yerine hemen 
konusulması istenen "nıüstacel bir 
takrir." verilmiştir. Bu takririn konu
su, agnanı resnıınin tesbiti"dir. 
Milletin canı ilc uğraştığı bir günde, 
koyu vergisinin acele olarak konu
sulmasını istemenin ne kadar abes 
~Id uğu mcydandadı r. 

Seçimin na~ıl yapılacağı üzerinde 
bir takını konuşmalar olmuş; Bursa 
Mebusu Muhittin Balıa Bey'in, oy 
toplamanııı 120, mutlak çoğunluğun 
da 61 olduğunu belinmesi üzerine 
yapılan oylanıada, Mustafa Kemal 
Paşa 110 oy alarak Büyük Millet 
Meclisi 'nın ilk Reisi seçilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Meclis 
Reisliğine seçildikten sonra yaptığı 
konuşmada; " Gerek hayat-ı 
askeriyye ve gerek hayat-ı siyasiy
yenin bütün edvar ve safahatını 
işgal eden nıücadela~ında daima 
Oüstur-ı haraketiın, Irade-i milli
yeye istinad ederek milletin ve 
vatanın muhtaç olduğu gayelere 
yürümek olmuştur ... " (Şiddetli 
alkışlar) demiştir. 
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Bundan sonraki gizli oturumda 
ise, Mustafa Kemal Paşa genel 
durum hakkında Meclis'e bilgi ver
mıştır. 

Büyük Millet Meclisi'nin 
Toplandığı 23 Nisan 1336 
Tari hi nin Milli Bayram 
Olarak Kabulü 

Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 
1336 (1920) günü toplanmıştır. 
Heyet-i Temsiliyye o gün Meclis'in 
açılacağını ve açılmadan önce neler 
yapılacağını bir genelge ile ve 
ayrıntılarıyla duyummştur. 

"Yüce Allah 'ın yardımıyla Ni
san 'ın 23 ncü günü Cuma namazın
dan sonra Ankara'da Büyük Millet 
Medisi açılacaktır." diye başlayan bu 
genelgede, ".. Varanın İstikiali ve 
Saltanat makamının düşmanlardan 
kurtulması gibi en önemli ve hayati 
vazifeleri yerine getirecek olan Bü
yük Millet Medisi'nin açılışını Cuma 
gününe rastlatmakla, o günün uğu
rundan, açılıştan önce Meclis'in 
bütün mensuplanyla Hacı Bayram-ı 
Veli Camiinde Cuma namazı kılına
rak, okunacak Kur'an-ı Kerim'den 
ve getirilecek selavanan yararlanıla
cağı bildirilmiştir. Namazdan sonra 
Sancak-ı Şerif taşınarak, Daire-i 
mahsusa'ya (Medis'in açılacağı yere) 
gelinmeden önce bir dua edilecek, 
kurbanlar kesilecektir. Tören dola
yısıyla, Hacı Bayram Veli Camii'n
den, Meclis binasına kadar Kolonlu 
Kumandanlığmca askeri kıtalar ile 
özel tertibat alınacaktır. İndirilecek 
hatmin son bölümü camiden sonra 
Meclis önünde tamamlanacaktır. 
İşgal altında bulunan bütün vatan 
parçalarının kurtanlması maksadıyla 
yapılacak milli çalışmalann önemi ve 
kutsallığı ve bütün millet fertlerinin 
kendi temsilcilerinden meydana ge
len Büyük Millet Medisi'nin vereceği 
vatan görevlerinin yerine getirilmesi 
mecburiyeri hakkında mev'izeler 
(öğüt) verilecektir. 

Bu din ve vatan görevlerinin 
yapılmasından sonra Osmanlı şehir
lerinin her tarafından Hükümet 
makamına gelinerek Meclis 'iı1 açıl
masından dolayı resmen kutlamalar 
yapılacaktır. 

Bu tebliğin hemen yayınlanıp 
yayılması için her vasıraya başvuru
lacak ve en çabuk yoldan en uzak 

köylere, en küçük askeri kışlalara 
kadar memleketin bütün kurumlan
na ve müesseselerine ulaştınlması 
sağlanacaktır. Ayrıca bütün levhalar 
(afişler) halinde her tarafa asılacak ve 
mümkün olan yerlere basılıp çoğaltı
larak parasız dağıtılacaktır. 

Büyük Millet Medisi'nin toplan
tısından sonra, Büyük Millet Medisi 
emriyle Reis Mustafa Kemal'in 
imzasını taşıyan bir beyanname 
başlığı altında yayınlanan Beyanna
mede şöyle denilmektedir. 

"- Anadolu'nun her köşesin
den ge_l_en .. vekil~erinizin teşk!l 
ettiği BU YUK MILLET MECLI
si olanı biteni dinleyip anladık
tan sonra Millete hakikatı söyle
meye lüzum gördü. İngilizler 
tarafından satın alınan ve milleti 
birbirine düsünnek maksadını 
güden bazı h~inler sizi aldatmak 
için türlü türlü yalanlar söylüyor
lar. İzmir vihiyetinin, Antalya'nın, 
Adana'nın, Ayıntap ve Maraş ve 
Urfa havalİsinin düsmanlar tara
fından işgali üze;ine silahına 
sanlan vatandaş ve dindaşlannızı 
yine size mahvettirmek için Padi
şah ve Halifeye isyan sözünü 
ortaya atıyorlar. Millet Medisi 
Halife Padişahımızı düşman taz
yikinden kurtarınak, Anadolu'nun 
parça parça şunun bunun elinde 
kalmasına mani olmak, paytah
tımızı yine anavatana bağlamak 
için çalışıyor. Bu vekilieriniz 
Cenab-ı Hak ve Resul-i Ekrem'in 
narnma yemin ederiz ki, Padişaha, 
Halifeye isyan sözü bir yalandan 
ibarettir ve bundan maksat, va
tanı müdafaa eden kuvvetleri 
aldatılan Müslümanların elleriyle 
mahvetmek ve memleketi sahip
siz, müdafaasız bırakarak elde 
etmektir. Hind'in, Mısır'ın başına 
gelen halden mü~arek vatanımızı 
kurtarmak için Ingiliz casusları
nın sizi aldatmak üzere uydur
duklan yalana inanmayın. İz
mir'ini, Adana'sını, Urfa ve Ma
ras'ını, elhasıl vatanın düşman 
istilasına uğramış kısımbnnı 
müdafaa edenleri, din ve milletle
rinin şerefi için kan döken kardeş
lerinizi arkadan size vurdurmak 
isteyen alçaklan dinlerneyin ve 
onbn Millet Medisi'nin karan 
üzerine cezalandıracak olanlara 

... 

yardım edin, taki din son yudumu 
gaip etmesin; taki milletimiz köle 
olmasın. Biz birlik oldukça düş
man, üzerimize gelmeyeceğini res
men ilan etti. Onun candan 
özlediği, aramızda nifak ve şi
kaktır. Allah 'ın laneti, düşmana 
yardım eden hainlerin Üzerine 
olsun ve rahmet ve tevfiki Halife 
ve Padişahımızı, millet ve vatanı 
kurtarmak için çalışaniann üze
rinden eksik olmasın!" 

Mustafa Kemal Paşa'nın Bü
yük Millet Medisi'nin ilk açıldığı 23 
Nisan 1336 (1920) günü ile ilgili 
izlenimleri: 

".. O esnada halkın efkanıu 
tesmim etmek ve hariçte efkar-ı 
umumiyye-i cihanı teşviş eylemek 
maksadıyla çalışanların kullandıkları 
vasıtalardan birisi de doğrudan 
doğruya benim şahsiyerim idi; mem
leketimizdeki milli heyecanı, hak ve 
istikla.Ji müdafaa uğrunda gösterdiği 
kabiliyer-i hayatiyyeyi inkar için bazı 
kimseler, bütün hücumlannı bana 
tevcih eyliyorlardı. Gerek millete ve 
gerek İstanbul'daki hükümete res
men diyorlardı ki, 'Mustafa Kemal'i 
tanımayınız; Mustafa Kemal'e em
niyet ve irimat etmeyiniz. İtilaf 
devletlerinin Türkiye'ye karşı gös
terdiği şiddet bunun yüzündendir.' 
Onlar böyle söylüyorlar ve ben 
benaraf edildiğim takdirde, millet ve 
memleketin hariçten her türlü dost
!uğu ve iyiliği göreceğini ileri sürü
yorlar; efkan bu suretle iğfale 
çalışıyorlar. 

Ben bu teşebbüste ne kadar 
zahiri, fakat mahirane bir kasıt 
olduğunu bütün vuzuhiyle görüyor
dum. Ancak Milletimin üstüne 
konan tazyik ve esaret yükünün 
benim yüzümden ileri geldiğini 
düşünebileceklerin mevcudiyetini 
zaman zaman düşündükçe kalbimin 
pek derin teessürat ile çarptığını 
hissediyordum. Hem kendimi bu 
teessürden kunannak, hem de böyle 
düşünebilecekleri, tevehhümden kur
tarmak için o güne kadar ihdas edilen 
vaziyyet-i rarihiyyenin ve vaziyetİn o 
günden sonraki safahauna ait meslıli
yeti diğer bir arkadaşa tevdi ederek 
kuşe-i inzivaya çekilmenin muvafık 
olacağını düşündüm; bu fikrimi o 
zamanlar temasımda bulunan rufa
kayı mesaimin kaffesine açık ve kat'i 
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bir lisanla bildirdim. 
Fakat rufakam, böyle bir hare

kerin düşman niyyat ve arzusunu 
tervicrcn başka semere vermeyeceği 
iddiasında bulundular. 

Dahili isyan ateşi Ankara kapıla
rına rakarrup etmekte idi. V aziyerin 
vahanıeti, nıesuliyerin az.ımeti, red
hiş edici bir mahiyette idi. Bu vaziyer 
karşısında şöyle düşi.indüm: Hadis 
olan vaziyerten her ne mülahazaya 
ıııebni olursa olsun çekilmek iki 
surette tefsir olunabilirdi. Birincisi, 
tutulan ışte nevnıidiyc düşmüş 
olmak; ikincisi, tutulan işin sıkler -i 
mesuliyctinc tahammül edemcnıck. 
Filhakika bu gibi yanlış hesaplar hem 
maksad-ı mukaddesi rahncdar ede
bilir, hem de bu maksat etrafında 
toplanan kuvvetleı·i inhiUilc uğratır
dı. Binacnalcyh, arkadaşlarımın sa
mımi}ryctme, milletimin azııı ve 
imanına ve düsmanlarııııızı evvel ve 
ahır ' iti.raaf-ı ;cze mecbur edeceği 
hakkındaki kati kanaarime ve Al
lah 'ın revflkına istinaden kcıııa-fi-s
sabık sonuna kadar mücadele-i 
milliyemizin şahsııııa tahmil ettiği 
vazife-i namus ve vicdanı ifada 
dcvanıa karar verdim." 

"Hakimiyet-i Milliyc" Gazetesi 
adına Mustafa Kemal Paşa ilc yapılan 
bir mülakatta-ki gazetenin sahibi 
Recep Zühtü olacaktır şunları söy
lüyor: 

İ şte 23 Nisan Cuma günü, 
öğleden sonra takriben saat 2.00'de 
Meclis Binasının kapısından girer
ken, günlerden ve gecelerden beri 
bütÜn mevcudiyetimi işgal eden bu 
efkar ve ihtisasara müstağrak bulu
nuyordum. içeriye gırıp Meclis 
salonunu dolduran Milletvekilien
nin cmnivct ve itimad-ı nazaralannın 
ba!ıa nıü~cvvccih olduklarını gördü
ğüm zaman tcşebbüsadınıızın mille
tin anıaline tamamen tcvafukunu bir 
kcrrc daha idrak ettim ve artık 
beninıle fikir ve eıııeldc ıııüsterck, 
milletin fikir ve emelini tcııısi.l eden 
bu kadar arkadaşla beraber çalışaca
ğıından ıııütevellid büyük bir bahri
varlık hissevlediııı. 
. 23 NISAN gününün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin Açılış 
Günü olarak kabulü ve kurlanısı - 23 
NİSAN'ın Milli Bayram addin~ dair 
Kanun: 
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Büyük Millet Meclisi'nin ilk 
toplandığı gün olan 23 Nsan'ın 
"Milli Bayram" olarak k urlanmasını 
tcklif eden kanunu, Meclis Reisi 
şöyle sunuyor: 

"-Efendiler, hakkın zulme, cc
bcruta karşı galcbcsini tecelli ettiren 
ve Şark tarih-i siyasetinde ıııühiııı bir 
inkilabın mütcşebbisi olan Meclis-i 
aliniz bugün senc-i dcvriyyc-i içti
ıııaiyycsini ikıııal etmiş oluyor. Bu 
ıııünascbet!c, 23 Nisan'ın lyd-i milli 
olarak kabul edilmesi yolunda rufaka 
tarafından verilmiş iki rakrir vardır, 
şimdi okunacaktır." 

Okwıan cakrirlcrdcn biri şöyle
dir: 

"Büyük Millet Meclisi Riyasct-i 
Celilesi'ne 

Ulvi ve mübarek tarih-i milliye 
mebdc olan 23 Nisan gününün 
a'yad-ı ıııilliyycdcn addindeki isabet 
ve zaruret heyct-i celilelerinin ıııa
lumudur. Meclis'in ikinci senc-ı 
küşadının ilk günü olan bu ycvm-i 
ıııübccccli hatıra-i ıııillette alcdddc
vaııı yaşatmak için, arideki kanunun 
kabulünü ve bugün başka hiçbir 
madde müzakere edilmeyecek k:ıbu
lündc herkesin müttefik bulunduğu 
bu esasın cncümcnlerc giuııcsindcn 
sarf-ı nazar olunarak hemen bu 
cclscdc ve müstacelcn kabulünü 
tcklif eylerız" 

"Teklif-i Kanuni 
1- Türkiye Büyük Millet Mecli

si'nin ilk ycvııı-küşadı olan 23 Nisan 
a'yad-ı ıııilliyycdendir. 

2- Tarih-i kabulünden ımıtebcr 
olan işbu kanunun İcrasına Büyük 
Millet Meclisi ıııcıııurdur. 

(San.ıhan) Refik Şevket, (Sinop) 
Mehmet Şevket, (Canik) Mehmet 
Genç, Fikri; (Hakkari), Mazhar 
Müfit, (Bitlis), Sadullah; (Sinop), 
Hakkı Hami; (Karahisar-ı Sahip), 
Mehmet Şükrü; (Konya), Refik; 
(Bitlis), Arif; (Siverek), Mustafa 
Lütfi; (Ergani) Mehmet !:min. 

İçel mcbusu Şevki Bey de, 23 
Nisan 'ın i yd-i milli ittihaz olunıııa
'>ına dair bir rakrir vcrıııisrir ve 
kanunu kısaca "23 Ni>an tariiıi lyd-i 
ıııillidir" scklindcdir. 

Tcklif üzerinde yapılan görüş
nıeler sırasında, Tunalı Hilmi Bey 
(Bolu) ilc Alxlulkadir Kemali Bey 

(Kasramonu)'in kanundaki " lyd-i 
milli" yerine, Türkçe olsun "Milli 
Bayranı olsun" diye yaptıkları dü
zcltnıc kabul ediliyor. 

Böylece kanun "23 Nisan 'ın Milli 
Bayranı adcdine dair Kan~n" adıyla 
çıkıyor. 

"1. Madde: Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin ilk ycvm-i küşadı 
olan 23 Nisan günü Bayram Gü
nü'dür. 

2. Madde: Tarilı-i kabulünden 
mutcbcr olan işbu kanunun İcrasına 
Büyük Millet Meclisi mcmurdur. 

23 NİSAN 1337 (192 1)- Numa
ra: 112" 

Bu kanun daha sonra "Ulusal 
Bayranı ve genel tatiller hakkındaki 
kanunun 2. maddesinin (b) fıkrası ilc 
"Ulusal Egemenlik Bayramı 22 
Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan 
günü" olarak değiştirilmiştir. Bu 
kanunun kabul tarihi 27 Nisan 1935, 
mınıarası da 2739'dur. 

Milli Egemenlik 
Bayramı'nın Basında 
Yankılan 

23 Nisan Milli L·.gcıııcnlik Bay
ramı ilc ilgili olarak tanınmış yazar
Iann İııı7Aılan altında bu günün 
değerini anlatan çok sayıda yazılar 
çıkmıştır. Bunlardan bazılan şunlar
dır: 

AKÇAROGLU Yusuf, "TE
CELLi GÜNÜ" 

" .. Türklük denen czeli ve cbcdl 
ku\·vcrin son zamanlarda yeni bir 
tecellisine şahid olduk. Türklük bu 
sefer, bir Cumhuriyet şeklinde ka
dim Anadolu'nun göbeğindc tecelli 
enı. Tecelli günü, bu gündür, 
bugünü kut!ayalıııı ve bugünü bize 
gösteren ulu Tanrı 'ya yüküne! im. İlk 
Türk Cuııılıuı-iycti 'nin tarihi vazife
si, esascn bir olduğu ve biri diğerinin 
tcsclsül ve devamı bulunduğu halde, 
ıııütci'..at ve ıııütcnakiz zannolunan 
şark ve garp ıııcdcniyctlcrini telif 
etmektedir." 

Cela l NURİ, "23 NİSAN" 
" .. 23 Nisan 'ı Malta 'nın Poh-erist 

zindanında idriık ettiğini" söyleyen 
yazar, "Türkiye Büyük Millet Mecli
si" cüıııbi ve bu cümlenin ifade 
ettiği ıııcflıuııı ve ıııana na?~ınıııızda 
büyüdükçe büyüdü. Bu Meclis 'in 



yalnız Reis ve azası değil, binası ve 
sakfı ile nazanrnızda bir ulviyyet 
kesbediyordu" diyor. 

Ruşen EŞREF, "23 NİSAN" 
" .. 23 Nisan bir fe lah nidası idi ki, 

bu büyük kuruluş ve kurtuluşu 
başannak için tarihin seçip beğendiği 
genç reisin ağzından ufuklara bu 
şihikadan dağılmıştır... 23 Nisan, 
yeni doğuşa ilk davettir ... 23 Nisan, 
temel gündür; en hakiki millet 
günüdür ... 23 Nisan, her yıl Türk 'e 
müjdeyi verecektir ki, ferdi devirle
rin, fani siyaset iniş-çıkışlannın 
fevkinde ebedi ruh vardır, Türk 
oğlu! Onu unutına! o ruh sendedir, 
tecelli etmeseydi, tarumar olur
dun!.." 

. İı;ze~ UL Vİı.. "YENİ DEVLE
TIMIZIN DOGUŞU" 

".. 23 Nisan milletin yaşama . 
kudretine şekil ve vücut verdi ... 23 
Nisan, Türk tarihinde en mübeccel 
bir dönüm yeridir, bir sevinç ve 
saadet kaynağıdır." 

Falih RIFKI, "23 NİSAN" 
" .. L1önü'nde ordu, 23 Nisan'da 

devlet teessüs etti. Bu iki tarih 
Cuml1uriyct için mukaddes tir .. " 

Yahya KEMAL, "SENE BEŞ" 
".. Bugünkü vatan miras bıra

kılmış bir kişver değil, Cumhuri
yet'in bizzat fetheniği bir ülkedir. .. 
Türklüğün ta Asya içerilerinden beri 
hür ve müstakil yaşamak mizacını 
gösterir bir darbımeseli vardı. Türk
ler, istikJallerini kaybetı11ek tehlike
sinde kalırlarsa asil bir isyanla "ya 
Devlet başa, ya kuzgun leşe" 
derlerdi. Bükülmektensc, ölmek is
teyen hür insaniann ağzından çıkan 
sözlerin bu söz en güzeli .. " 

Yakup KADRi, "TARİHİN 
BÜYÜK DEVİRLERİ" 

"23 Nisan! Bu günü hikaye 
etmek ne mümkün?! Bu gün geçme
di, biz onu hala yaşamaktayız. 
Hummalar ve heyecanlada dolu bu 
dön senelik harb, zafer, inkilap devri 
23 Nisan'ın teselsül ve temadisi 
demektir. Bu günün akşamı, bütün 
scrinliği, tatlılığı ve iltimaian ile 
beraber yannki nesle bizden miras 
kalacaktır ve ne mes'ut o nesil ki, 
olgun bir meyve gibi bunun bü'tün 
lezzetini tadacaktır. Bu nimet ona 
hel ai olsw1! Zira, bizim çektiğimiz. 
mihnet ve ızdırap hep onun içindir. 

Eğer senelerce bütün mevcudiyeti
miz bir ana karnı gibi sancılar içinde 
kıvrandı ise, eğer varanın her 
köşesinde kanlanmızı oluklardan 
akan sular gibi revan ettikse, bunun 
yegane hikmeti yanna bu mirası 
bırakmak içindi. 23 Nisan bir 
cihetten işte bu emdin, bu azınin 
takarrur ettiği gündür." 

Yunus NADİ, "23 NİSAN" 
".. Bugün milli bayramdır. 

Çünkü Türkiye Büyük Millet 
Melcisi'nin içtima ettiği gündür. 
Bugün Türkiye Millet Meclisi'nin 
ilk içtimaının altı senelik devresi
dir ... 

Ahiren Meclis'te kabul olunan 
bir kanun ile Cumhuriyet'in ilan 
olunduğu 29 Teşrinievvel tarihi 
resmi bayram ittihaz edilmiştir. 
Eğer bu meyanda 23 Nisan'ın 
bayramlığını takrir eden kanun 
ref'edilmiş ise bizce gam değildir. 
23 Nisan'ın bütün milletin kendi 
vicdanından doğan bir şekv ve 
heyecan ile tesid edeceği - velev ki 
gayriresmi -fakat hakikaten milli 
bir büyük bayram olmakta de
vam edecektir. Resmi tekellüfler
den azade, fakat halkın dış. u 
huruş içindeki bütün samimi 
hislerini galeyana getiren milli bir 
bayram, Türklerin halasını ifade 
eden Ergenekon'un asri ve hakiki 
tekerrürü 23 Nisan'dır. Hakikat
te Türk Cumhuriyeti 23 Nisan 
tarihinde tesis ve i'la kılınmış-
tır ... " 

Falih Rıfkı ATAY, "23 Nİ
SAN" 

" .. Herkes kurtulmak isteyebilir. 
Mescle kendini kurtarnıaya karar 
vem1ekte ve bu karardan gelecek 
bütün ızdırap ve tehlikelerle sonuna 
kadar boğuşmak kuvvetini hisset
mektedir. 23 Nisan, Türk milletinin 
işte bu karar ve iman bayramıdır. 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Dolayısıyla 
Cumhurbaskanı Kenan 
Evren'in M'esajlan 

23 Nisan 1982 Mesajından 
".. Şüphesiz bu güne ulaşan 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 
Türk demokrasisinin temelini 

milli hakimiyet ideolojisi oluş
turmaktadır. Bu prensip ebediye
te kadar Türk milleti ile var 
olacaktır. Hiç bir güç bu akışı 
durduramıyacakur. Bugünkü dün
yada bu prensip; içinde devletin 
ülküsü ve milletiyle bölünmez bir 
bütünlük içinde bulunması, mil
letlerarası ilişkiler bakımından 
ise, bu milletin kendi iradesinden 
başka hiçbir yabancı hakimiyet 
tanımayan, dünya milletler aile-' 
sinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olan bağımsız bir devlet 
anlamına gelir .. (gazeteler) 

Cumhurbaşkanı Kenan EV
REN 23 Nisan 1984 mesajında 
öğretmeniere şöyle seslenmiştir: 

".. Çocuklarımıza geçmişte 
varlığımıza göz diken ihanet 
ocaklarının pençesine düşenierin 
başarısızlık, çaresizlik, kan ve 
gözyaşı ile noktalanan acı sonla
rını hatırlatarak, her zorluğu 
aşmada, çağdaş uygarlığa ulaş
ınada Atatürkçülük 'ten başka 
çıkar yol olmadığını ve olamaya
cağını, bıkmadan, usanmadan 

anlatınız .. "---------

KAYNAKLAR: 

1- Zabıt Cerideleri: (24 Nisan 1336/1920) 
Teklifler: Mustafa Kemal Paşanın Teşki
lat-I Hükümet hakkında teklifi: (Sh. 30, 32, 
33, 36) 

2- Hakimiyet-i Milliye (24-28 Nisan) 
1336/1920 

3-1-tatürk 'ün Söylev ve Demeçkri ll/. Türk 
lnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları /. 
(1937-38) 2. Baskı - Türk .tArih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1961 

4- Yunus Nadi, 23 Nisan 1341/1925 
5- Falih Rıjkı Atay, Ulus Gazetesi 23 Nisan 

1936 





ÇOCUK BAYRAMı 
ÜZERİNE ... 

Türk sosyal hayatında aile toplumun temeli
dir. Sosyal bütünleşmeyi, anlaşmayı, uzlaşmayı 
sağlayan; bu suretle milli varlığımnın ve 
benliğimizin devamlılığını gerçekleştiren ve güç
lendiren en güçlü ve etkili kurum, ailedir. 

Çocuk ise, ailenin, bugün için mutluluk ve 
huzur kaynağı; gelecek için ümidi ve güvenidir. 

Bu sebeple çÖcuğun ve gencin, tarih boyunca, 
Türk milli hayatında; aile, millet ve devlet 
kurumları içinde çok önemli yeri ve değeri vardır 
ve görülmektedir. 

Bunun gereği olarak, çocuğu ve genci, 
Milletine ve Devletine bağlı ve sadık; ferdi ve milli 
sorumluluk duygusu ve şuuru yüksek; araştırıcı, 
eleştirici ve yapıcı nitelikleri gelişmiş bir şekilde 
yetiştirmek, Milli Eğitim politikasının vaz 
geçilmez amacı olmuştur. 

Bu anlayışın ve inancın bir sonucu olarak da 
dünyada ilk ve tek çocuk bayramı ve haftası: 
ülkemizde kudanmaktadır. 

Çocuk Bayramı, önce, 1929 yılında Atatürk' 
ün Çocuk Esirgeme Kurumu'na direktifi ve 
isteğiyle, 23-29 Nisan tarihleri arasında ÇOCUK 
HAFTASI olarak kutlanmıştır. Bu Haftanın ilk 
günü ÇOCUK BA YRAMI olarak değerlendi
rilmiştir. 

17 Mart 1981 tarihli ve 2429 Sayılı Kanunla 
"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adıyle 
kutlarnalara devam edilmektedir. 

TR T'run son yıllardaki, bu bayrama bütün 
dünya çocuklarını davet etmesi; kutlarnalara ayrı 
bir renk, zevk ve evrensellik kazandırmaktadır. 

Okurlara ~e. dünyaya, ilk ve tek bu bayramın, 
1929 yılındakı ılk duygulanndan, düşüncelerin
den, heyecanından, sevincinden ve mutluluğun
dan örnekler vermeyi uygun bulduk. .. 

Atatiirk, bir yurt gezisinde çocuklarla 
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Başta , o tarihierin Başbakan İsmet İNÖNÜ 
olmak üzere, çeş itli G azetelerde yayınl anmı ş 
makaleleri ve yazıları bu maksatla aşağıda 
verı yoru z. 

Başbakan imıet i nönü 'n ün 1929 _\'//mda "Çocuk H afta ll" 
ı•e "Çocuk Bayranıt "do/,ıyrsrvlc "Çocuk H,ıjtasr "dergisurele 
ya7dtii,ı makale 

Çocuk sevgisi 
"İçinde bulunduğumuz çağda çocuk sevgısı 

tabilden büsbütün başka bir mahiyeti haizdir. Bu 
günkü insan cemiyetinde çocuk sevgisi, anlayışın ve 
medeniyelin bir kuvvetli ihtiyacı haline gelmiştir. 

Ailede çocuk, hayatları birbirine ilgileyen en 
sağlam dikiştir. Aile hayatının güçlüklerini 
kolaylaştıran, geçim sıkıntılarını katlanarak geçiş
tiren, gürültüler ve fırtınalar ortasında kuş sesinin 
zevki ile sinirleri yatıştıran çocuktur. Çocuk 
ç_içeklerin en güzeli, en ziyade ruh okşayanıdır. 
I nsan ağacının çiçeği, aile hududunu aşan, 
cemiyetin bir varıdır. Bence insan oğlunu, ot olsun, 
hayvan olsun, her hangi bir canlıdan ayırdeden, 
ondaki gelecek kaygusudur. İnsanlarm öğündükle
ri bütün güzel, büyük ve ölmez eserler, hep yarına 
uzak gelecek/ere inanan, binlerce yıl ötelere 
yüreklerinde saygı sızlayan adamların verimidir. 
Bir cemiyette geleceğe inanın başlıca işareti ise çocuk 
sevgisidir. Bir içtimal heyetle her hangi bir çocuk, 
hemşeriferden sevgi, bakım, koruma ve neşesine 
yardım görürse, o heyetle hayatın tadı o kadar 
artar, o heyette emniyet, birbirine dayanma 
duygusu o kadar köklenir. Vatan yurdunda çocuk 
alakasının derecesini çocuklar neşeleri, şen olmaları 
ile kendileri gösterirler. Y aşiının olduğundan başka 
türlü görünmek mari/etine insan çiçeği kendini asla 
düşürmemiştir. Onun için çocukları şen, gürbüz ve 
pervasız olan yerlerde cemiyetin onlarla temelli 
alakası şüphe götürmez bir gerçektir. Ne mutlu 
anlayışı ve duygusu böyle olan cemiyet/ere! 

Samyorum ki, çocuk haftasmm, hepimiz için ne 
kadar değerli bayram olduğunu söylemiş oluyo
rum. Bu haftada en zevkli işimiz çocuklarımızın 
hoşuna gitmek için elimizden geleni yapmaktır. 
Çocuk haftasında vatanın havası çocuğun kuş 
sesi ile çınlamalıdır. 
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Ankara, - 1929 
Başvekil İ S M ET 

H akimiyetr M ilirve Ga/Ctcsi 27 Nisan 1929 Başmakaleden 

... Cömert ve hassas kalpler için çocuk merhameti, 
şüphesiz insani duyguların en büyüğüdür. Fakat 
işin bir de milli ve istikbale ait noktası vardır ki, 
burada hepimizin daha ziyade düşünmesi iktıza 
eder. Çocuk bizzat milletin istikbalidir. Yarın 
bütün maddiyat ve maneviyalı ile milli varlığı 
onun eline teslim edeceğiz. Eğer bu el, onu idare 
edecek kuvvete, eğer bu el sahibinin ruhu, medeni 
hayatın icaplarına intibak edecek kudrete malik 
olmazsa, milli variık nasıl devam ve inkişaf 
edebilir? 

... Çocuğun ve gençliğin vaziyeti, istikbale bu derece 
müessir olduğu için, halde ve istikbalde bütün 
millet hayatının harisi olan devlet, bu mes'elede 
büyük bir hakkı müdahaleye malik olduğu nisbette 
büyük bir mes 'uliyet taşır. Aileler in, içti ma i 
muhitlerin çocuk dünyasına karşı büyük vazifeleri 
vardır. Fakat aileler, muhitler vazifelerini ifa 
etmezler ve hatta bu vazi/elerin ne olduğunu bile 
bilmezlerse, devlet bütün vesaitini tahrik ederek, 
tenvir, murakabe ve nihayet icra kudretini 
kullanır. 

... Yeni bir cemiyet hayatı kuran bizler, ilk dikkat 
ve ehemmiyeti çocuk dünyasına atfetmeğe mecbu
ruz. Çocuğu bir an eve! eski adet/erin, eski 
telakkilerin istismar mevzuu olmasından kurtar
malıyız. Bizim hangi sahada olursa olsun israf 
edilecek hiç bir şeyimiz yoktur. Çocuk alemindeki 
israf ise en tehlikeli bir vaziyet doğurur. Bunun için 
umumi ve hususi bütün millet faaliyetini harekete 
getirecek bir çocuk siyasetinin tatbiki zamanının 
çoktan gelmiş olduğıma kani bulunuyoruz. 

H akrnuveti M illivc 25 Nisan 1929 "Çocuk H a7retlm" 

"Çocuk Haftası" başlıyor: Yedi gün yedi gece 
Türk çocukları gülecek ler, eğlenecekler, bu gülme 
ve eğlenme arasmda yarın içinde yaşıyacakları 
cemiyetin yaşayışını taklit edecekler. Bu taklidin 
büyük manaları vardır. Nasıl ilmin tabiate ait 
keşifleri basit birer şey değilse, nasıl asırlar 
zarfındaki düşünce yürüyüşünün bir zaferi ise, bu 
manaları sezmek ve anlamak da ayni şekilde uzun 
ve yorucu bir emeğin eseridir. Bu seziş ve anlayış, 



beserin tarihinde ne vakit basladı? bir Gazete 
sahifesinde bunu sormağa o kadar lüzum yoktur. 
Ş u kadar söyleyelim ki, çocuğa verilen bu kıymet, 
insa'?a verilen kıymet ile beraberdir. 

I nsan kıymeti b~lindiği, insani ~uur duyulduğu 
dakikada "Küçük Insan" m da kıymeti anla~ıldı. 
O kadar ki, insan kıymeti ile çocuk kıymetinin 
düsünülüsü arasmda bir muvazilik ve benzerlik 
go;uyoru~: Çocuk kıymeti "hukuku be~er" 
beyannamesi ile ba~ba~a ilerledi. 

Bunun içindir ki "Halk hazretleri" nin 
bulunduğu her yerde tabiati ile ve gayet zarurl 
olarak "Çocuk hazretleri" de ya~ar. Bunun aksi 
de ayni derecede doğrudur. Demek oluyor ki, 
bugün memleketin her tarafında manidar teza
hürlerle görünen "Çocuk sevgisi" cereyanı ayni 
zamanda "H alk sevgisi" cereyanmın şuurudur. Bu 
hareketler ile Türkiye yaşadığı asırda ve mensup 
olduğu medeniyet çevçevesi içinde "Çocuk" ve 
"Halk" ilahelerine mecbur olduğu hürmet ve 
alakayı göstermekten başka bir şey yapmıyor. Bu 
hürmete hepimiz iştirak etmeliyiz. 

Cumhunyl'l 25 Nisan 1929 Hıışmııkaledeıı 

... Kuvvetli millet, kuvvetli Türkiye, ancak 
vücudü ve dimağı zinde, fen aleminde, ilim 
aleminde, san 'at alemin de, yaratıcı kabiliyetler 
gösteren Türkün meydana getireceği miflettir. 

Bugün omuz silkip, çocuk diye geçtiğimiz 
mahluk, işte bu milletin bu harsın mümessilidir. 
Bugün ona ne verirsek yarın onu alacağız. 

C umhuriyet 2.! Nis,ın 1929 Bıışm, ı/..•,ı/cdcn 

En büyük mes 'ele 

Bugün bütün Türkiye de en büyük L1ir 
me s' elenin haftası baslıyor.. H ep inizin bildiği 
veçhile Çocuk haftası. işte günün ve Türk inkılap 
tarihinin en büyük mes'eleni budur. 
... Bin dokuz yüz yirmi senesi yirmi üç nisanda 
Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi içtima 
ederek bütün cihana: 

Ben varım. Benim reyim sorulmaksınrz benim 
hayalım üzerinde tasarruf olunamazi demişti. 

İ şte daha dün cereyan etmiş olan büyük tarihin 
mebdei budur . 
... İşte gene bu yirmi üç nisanda gene Türk milleti 
gene dünya farkına varmaksızın bugün mühim bir 
iş daha yapıyor. Bugün, o büyük başlangıçtan tam 
dokuz sene sonra, gene yirmi üç nisanda 
bayramlar:ın en büyüğü olmak üzere Çocuk haftası 
ba~lıyor. 1 stanbulda çocuklar, hep biliyorsunuz ki, 
bu hafta zarfında Türk Ocağını kendi baslarma 
idare edecekler. Fakat bu hafta zarfında hep 
çocuklarm şen ve şatır tazahürleri içinde vakit 
geçireceğiz, fakat çocuklar istikbalin adamlarıdır 
diyoruz, bunu bu hafta filiyat halinde mümkün 
oldı~;ğu kadar mükemmel olarak hepimiz göreceğiz. 
... lstanbulda ve bütün memlekette olduğu gibi 
Ankarada dahi günlerdenberi çocuk haftası 
hazırlığı ile uğra~ılıyor ve Türkiyenin en büyük 
bayramı bugün başlryor. Zaten bayram çocuk 
içindir, bayramların en büyüğü olan çocuk haftası 
ise bugün başlıyor. 

Bir memleketin dününü tesbit etmek ve 
bugünün idare etmek zor işlerdir, fakat yarını 
temin etmek hiç şüphesiz ki mes 'ele/erin en zoru ve 
en büyüğüdür. 23 nisanı takip eden haftayı Çocuk 
haftası olarak kabul, ilan ve tatbik ey/iyen Türk 
milleti işte bugün bu en büyük rnes'eleyi gözünün 
önüne almış bulunuyor. Bir işi mes 'ele olarak kabul 
etmek zaten onu yarıyarıya halletmeğe muadildir. 
Demek isterim ki Türk milleti gözü önüne aldığı bu 
en büyük mes'ele ile hayatına, haline ve istikbaline 
cidden ve hakikaten ebediyet verrneğe hazırlanmıs 
bulunuyor. Çocuk haftası böyle bir mes'leni~ 
ifadesidir. Türkiyede yirmi üç nisanda başlıyan 
Çocuk haftasının manası o kadar müthis ve 
muazzamdır. ' 
.. . Çocuk günü, çocuk haftası o büyük hayatiyete 
gene T~rkün azminden ilave edilmi~ yeni bir 
maddedır. Çok mühim, çok büyük bir madde . 
... Çocuk mes'elesini hallettiğimiz gün ise Türk 
tarihine ebediyet verdiğimiz gün olacaktır. 
... Tekrar edelim; Türk tarihinin hali ve istikbali 
çocuk mes'elesinin şekil ve halline dahildir. 
Mademki onu bir mes 'ele olarak elimize aldık ve 
önümü~e koyduk, a~tık behemehal halledeceğiz 
demektır. Hayatm bm türlü kahrü kederinden 
habersiz olan masum küçüklerin bu en büyük 
b~yrama. ~azır/anmak için tıpkı sahrada açan 
çıçekler gıbı, tıpkı ağaçlarda uçuşan kuşlar gibi cıvıl 
Cl'l_Jıl koşuşt~klarmı, kaynaştıklarmı gördükçe ben 
dıyorum kı en büyük mes'elemiz vazolunmus ve 
hatta hallolunmuştur. İ namyorum ki tarihdeebedl 
olan Türklüğün daima muhterem ve yüksek bir 
mevkii olacaktır ... 
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Cunıhurb<~şkanı ve 
Mcc//, 8aşA.',IIIl11111 çoc11k/,m ;.,_,,ı/m/ii: 
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T:ürkiye eşsiz doğal güzellik
leri ile de ayn bir Turizm 

cennetidir. 

8CXXJ Km.lik berrak kıyı/arı, 
yılda üçyüz güne varan güneşli 
günleri; ayni anda dört mevsi
min yaşandığı, bölge ve yöreler~· 
çeşitli bitki örtüsü ve arkeolajik 
değerler~· Dünyanın yedi ha
rikasından ikisinin yer aldığı 
kentler~· Anibal mezarı, Kleo
patra Hamamı, Meryem Ana 
ve N oelbaba evlerinin bulundu
ğu yöreleri; Dünyada ay man
zarası diye nitelendirilen P,eriba
calan yöresi Nevşehir-Urgüp
Göreme bölges~ Ihlara vadis~ 
Kaymak/ı, Derinkuyu Yer altı 
Şehri; Kaya evleri, KayaMezar
ları yöreler~· bir benzeri bulun
mayan dantelli tabii havuz/u, 
sıcak sulu P amukkalesi, Tarih
ten önceki Çağlar Krallıkları 
M erkezi N emrut tepes~ N uf Ef
sane/i Ağrı Zirves~ JCXXJ in 
üzerinde termal kaynağı, dün
yanın en eski S u tedavi M erkezi; 
antik Gordion, Truva, Efes, 
Bergama, Afrodisiyas, Hiyero
polis, M ilet, Priene, D idi m, 
Halikamas, Sardes, Likya, Kar
ya, Kaunos, Kapados, Xantos, 
Side, Perge, Aspendos, kentleri; 
Hitit} tlrartu, Lidya, Pers, 
H ellen, Roma, Bizans eserleri; 
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ürkiye, 9000 yıllık tarihi geçmişi 

T içinde oniki medeniyetin yer aldığı, 
iki kıtaya yayılan 780 bin kilometre
karelik alanda, yarısı 21 yaşından 

genç, SO milyon kişinin oturduğu bir ülkedir. 

Temelleri 23.4.1920 de atılan Modem Türkiye, 
hürriyetçi demokrasi onaını ve karma 
ekonomi düzeninde Sosyal devlet ilkesi ile 
dengeli kalkınma modelinin gerçekleştirildiği 
bir ülkedir. 

Türkler din ve vicdan özgürlüğüne saygılı laik 
bir toplumdur. Büyük Atatürk'ün Yunta 
Sulh-Cihanda Sulh Felsefesi, Türkiyenin iç ve 
dış politika temelidir. 

Türkiye'de yaşayan her kişi anayasal hak ve 
hürriyetlere eşit olarak sahiptir. 

Türkiye Batıya yönelik fakat doğu ile de 
bağları olan bir ülkedir. Atatürk "Türkiye 
Cumhuriyetinin temeli Kültür"dür der. 

Kendinden önce pek çok medeniyete beşiklik 
eden, doğu ile batı sentezi, eski ve yeniler 
ülkesi Türkiye'de, Türklerin en güçlü 
medeniyet anıtları kuşkusuz mimari eserlerdir. 

Cumhuriyet öncesi Mimari eserleri fonksi
yonianna göre, ibadet-Eğitim amaçlı, Cami, 
Medrese, Türbe, Oturma-barınma amaçlı, 
Saray, Konak, Köşk, Kasr, Yalı, Ev; İş yeri, 
amaçlı Çarşı, Bedesten, Arasta; 
Toplu ma hizmet amaçlı Han, Hamam, 
Kervan Saray, Çeşme, Gezi ve Dinlenme 
yerleri, 
Askeri amaçlı, Kale, Kule, Kışla, Hisar, 
Kamu hizmeti amaçlı, Yol, Köprü, Kemer, 
Bent, Hastane olarak özetlemek mümkündür. 

Ülkemiz mimari eserlerinin anıtsal ve orinjinal 
iç ve dış güzellikleri yanında kamu ve topluma 
yönelik yönleri önem arzeder. 

Gerçekten, gene Türklere has bir topluma 
hizmet kurumu olan Vakıf tesisi ile cami 
mescit, medrese, nıektep, hastane, kervan
saray, han, hamam, kaplıca, kütüphane, 
aşevleri, çeşme, sebil gibi insanlığa hizmet 
müesseseleri kurulmuş ve yaşatılınıştır. 

Türklerin dünya kültürü içinde övünç 
kaynaklarının başında, bugünkü Türkiye iç ve 
dışında insanlığa vakfettikleri Camiler gelir. 

(1/11' \/m.nc S1 . , ı , 
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Anadolu'da onuçuncü yüz yılın Divriği 
Ulucami ve şifahanesi; 14 ve 16 ncı asırlara ait 
Kastamonu Mahmut bey Camii, Bursa Yeşil 
Camii, I. Murat, Hamza bey ve Ulu Camii, 
Amasya'da Sultan Beyazıt, Edirne'de Sultan 
Murat camileri Konya Alaaddin Camii, 
devirlerinin önemli eserleridir. 
Bursa Yıldırım Camii Medrese, aşhane, 
şifahane ve misafirhanesi, ile bir külliyedir. 

Erzurum ve Sivas çifte minareleri, Sivas 
gökmedresesi, Ahlat Kümbeti, Sivas Şifaha
nesi, Konya Sırçalı Medresesi Selçuklu 
dönemini yansıtmaktadır. Büyük Sinan'ın 
Selimiye'si (1576) ile Edirne'ye 899 adet Camii 
ve Mescitin yer aldığı İstanbul, dünya 
şaheserlerini sunmaktadır. 

Dünyanın 6 minareli 16 şerefeli tek Camii 
olan, 1609-1616 yıllarında gerçekleştirilen, 260 
pencereli Sultanahmet Camiinde 21.043 çini 
kullanılmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminin büyük 
mimarı Sinan'ın en büyük eserlerinden biri 
olan Süleymaniye (1550), medresesi, Türk 
hamamı, Türbesi ile bir bütündür. Kanuninin 
Baş veziri Rüstempaşa adına gene Mimar 
Sinan tarafından gerçekleştirilen Rüstempaşa 
Camii İznik'in güzel çinileri ile süslenmiştir. 

Eyüp Sultan (1458) ve Fatih (1470) Camiileri 
Fatih dönemini yansıtmaktadır. Beyazıt 
(1506) Şehzade (1548) Yeni Camii (1598) ve 
Nuruosmaniye (1748), Nusretiye (1826) 
İstanbul Cami Mimarisinin güzel örnekleridir. 

Fatih döneminin önemli eserlerinden biri de 
İstanbul Kapalı Çarşısıdır. Halen 600 bin 
metrekarelik bir alanda 61 den fazla sokak, 
4400 dükkan, 2200 odalı 40 han, 10 mescit, 19 
çeşme ve hamamın yer aldığı Kapalı Çarşı, 
içinde herşeyin bulunduğu çağımızın Büyük 
Mağaza pazarlama sisteminin öncüsüdür. 

Daha çok baharat, yiyecek maddeleri, bitki 
kök ve tohumlarının satıldığı İstanbul Mısır 
Çarşısı ise 1660 yılında yapılmıştır. 

1393 de Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan 
Anadolu Hisarı ile 1452 de Fatih tarafından 
yaptırılan Rumelihisarı çağının en güzel 
eserlerindendir. 

Kervansaraylar yapıldıkları çağların en güzel 
medeniyet örnekleridir. 

Çağının tüm medeni imkan ve konforu ile 
kırsal alanlarda konaklama hizmeti sunan, 
Hac ve Ticaret yollarında 40 ar kilometrelik 
aralarta gerçekleştirilen bu sosyal hizmet 
kurumlarından (Kuşadası ve Edirne gibi) 
bazıları bu gün de konaklama fonksiyonu 
görmektedir. 

Çağım.ızda daha çok işyeri anlammda kullanı
lan Han, önceleri meskün mahallerdeki 
konaklama tesislerinin adı idi. Kırsal alanlar
daki konaklama tesislerine ise Kervansaray 
denilirdi. Anadolu'da Şehiriçi hanlar dışında 
200 kadar Kervansaray vardır. 

Medeni insanın günlük ihtiyaçlarının başında 
temizlik ve Su gelir. 

Dünyanın en önemli hamamlarını ve çeşmele
rini Türkler yapmışlardır. 

İstanbulcia 794 kadar Çeşme vardır. Birer su 
köşkü denilebilecek İstanbul çeşmelerinin en 
güzel örnekleri olarak Sultanahmet ve 
Tophane çeşmeleri anılabilir. 

Şehirlerin içme suyu temini ve ulaştırılmasın
da, bent ve kemeriere örnek olarak, İstanbul 
Belgrat Ormanları Kirazlı, Valde, Mahmut 
benderi ile 16. yüzyıla ait Moğlava Su Kemeri 
sayılabilir. 





B ir Turizm H azinesi olan 
İstanbulu ve İzmiri, Her

biri birer Turizm İncisi olan 
deniz kentleri, Adalar, Erdek, 
Akçay, Ayvalık, Çeşme, Kuş
adası, Bodrum, Datça, M ar
maris, Fethiye, Kaş, Kemer, 
Antalya, Alanya, Silifke, Mer
sin, Şile, Akçakoca, Amasrası; 
Aydın ve Muğla kıyılarını 
içeren Mavi yolculuğu, Cum
huriyet öncesi başkentleri Edir-
ne ... 



1 )o!Jn.ıb,ı/ı\c ) , ı r.ıı ·ı 

Cumhuriyet öncesi Türkiyesinin önemli 
eserlerinden Bü yükçekmece ve uzun köprü ile 
bugün sınırlanmız dışında kalan fakat devri
nin en güzel eseri olarak filmiere ve 
hikayelere konu olan, Mimar Hayrettİn 
tarafından 1566-67 yıllarında yapılan Mostar 
Köprüsü ile Drina Köprüleri, köprü mimari
sinin en güzel ömekleridir. 

Selçukluların Darüşşifa olarak kurdukları 
hastaneler sağlık kuruluşlarının en güzel 
ömeklerindendir. 

Türklerin medeniyet alemine kazandırdıkları 
eserlerin bir başka bölümünü, Saraylar, 
Konak, Köşk, Kasr, Yalı ve tipik Türk evleri 
teşkil eder. 

Topkapı Sarayı Türk Sivil Mimarisinin en 
büyük hazinesidir. 
1465 ile 1855 yılları arasında devrin Sultanları
nın oturduğu, 1924 yılında Müze haline 
getirilen Saray'da her üslupta Mimari eser 
vardır. Topkapı Sarayı Müzesi 22 Salonu 87 
bin parça eseri ile dünyanın en zengin ve en 
önde gelen bir Saray müzesidir. 

Hazine, Harem daireleri, Mecidiye, Revan, 
III.Murat, Bağdat Köşkleri, Kütüphane, 
Kubbealtı, iftariye kameriyesi, porselen bö
lümü, Padişah elbiseleri dairesi, İran Şahı 
tahtı, Kaşıkçı Elması, Hünkar sofası, dillere 
destan ihtişam ve güzellik ömekleridir. 

19. Yüzyıl yarısından itibaren devrin Sultanları 
Daimabahçe Beylerbeyi, Yıldız Saraylarını 
yaptırınışlardır. 

Yapıımna 1843 Yılında başlanan Daimabahçe 
Sarayı, son Osmanlı Sultanlarının ikametgahı 
idi. 285 oda, 43 Salon, 6 balkan, 6 hamam ve 
600 m.lik rıhtımdan oluşan Sarayın, Süfera ve 
Merdiven Salonları, Pembe ve Mavi Salonları, 
Zülveçheyn ve Muayede Salonu, Müzik odası, 
Mermer hamamı, harem ve yatak odaları, 
Haritalı Salonu devrinin ihtişamını yansıt
maktadır. 

1861-1864 Yıllarında yapılan Beylerbeyi Sara yı, 
Sarı Köşk ve Merıner Köşkleri, iç bahçeleri ile 
bir güzellikler hazinesidir. 

23 Oda ve 6 Salondan oluşan Sarayın Havuzlu 
ve Mavi Salonlan, Kabul Odaları, Halı, 
kumaş ve mobilyaları meşhurdur. 

SOO. bin metrekarelik bir alanı kapsayan, 
Yıldız Koruluğu içindeki Köşkler topluluğu 
Yıldız Sarayını oluşturmaktadır. Mabeyn, 
Şale, Çadır, Malta, Cihannüma ve Çit 
köşkleri, silahhanesi, kütüphanesi, camisi ve 
saat kulesi ile zamanında 12 bin kişinin 
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oturduğu Sarayın bazı bölümleri bugün 
Müze, eğitim ve dinlenme fonksiyonlan 
verilerek çeşidi amaçlara tahsis edilmiştir. 

Devrin güzel mimari eserleri olarak, Küçüksu 
ve Ihlamur Kasr'lannı, Yeni Camii Hünkar 
Kasrı ile Beykoz Hünkar Kasrını, Aynalı 
Kavak ve Ayazağa Kasrını saymak gerekır. 

Boğaziçi Medeniyetine Türk eseri şöhretini 
veren sahil boyunca dizilen, Yalı lar, Türk Sivil 
mimarisinin, Türk zevk ve inceliğinin ürünü
dür. Herbiri ayrı bir müze niteliğinde olan bu 
yapılar, çeşitli tanıtım araçlannın konusudur. 

Konak ve Tipik Türk evi, bahçeli, ferah, bol 
ışıklı, serbest ve kullanışlı bir iç bölüm, hela, 
gusülhane ve hamarnı içeren, direkler üzerinde 
tutturulan, yayvan ve geniş saçaklı yapıyı ifade 
eder. İstanbul, Bursa, Kula, Birgi, Milas, 
Safranbolu, tipik Türk ev ve mahallelerinin 
tanıtıldığı kentlerimizdir. 

Türk mimarisinde her dönemde çini önemli 
bir süsleme unsurudur. 15 ve 18 yüzyıl mimari 
eserlerinde iç dekorasyanda çini egemendir. 
Cami, mescit, türbe, medrese, duvarlarında, 
kemerlerinde, pencerelerde, mihrab ve kubbe
lerde çini kullanılmıştır. Saraylarda çeşitli 
mekanlarda, evlerde, çeşme ve sebillerde de 
çini sanatı yer almıştır. Sekiz asırlık bir sürede 
çok başarılı olan Türk çini sanatı, Türkiye 
sınırlan dışına da taşmıştır. 

Anadolu öncesi yaygın olan Seramik sanatı 
Selçuklularda devam etmiş firuze, yeşil, mavi 
ve kahverenkli sırlı seramiklerle en güzel 
örneklerini vermiştir. 

1 1 ı~lı ·nını 

74 

Beyaz zemin üzerine kabartmalı kırmızı, mavi 
renkli, !ale, gül, sümbül motifli İznik 
seramikleri, Vazo, Sürahi, İbrik, Tabak, 
Şekerlik gibi kullanımlarla dünya mü zelerinde 
sergilenmiştir. 

Kullanımı, yararı ve güzelliği bağdaştıran 
Türk El Sanatlan, geleneksel özellikleri, 
ulusal sanat düzeyini, Kültür ve yaratıcılık 
gücünü yansıtır. 

Ağaç, kumaş, maden, mermer süsleme 
sana dan, 
Türk Halıcılığı, 
Türk minyatür, Ebru, tezhip, hat sanadan, 

Çini kandiller, seramik lambalar, cam sanatı, 
cami vitrayları, gülabdan, çeşmi bülbüller, 
Türk nakış sanatı, iğne oyası, yazmacılık ve 
batik tekniği, dağlama, oyma, kakma Sanatı, 
mendil ve kavuk işlemeleri Türk kadın 
başlıkları, Türk Kök boyalı kilimleri, miğfer, 
kalkan, topuz gibi askeri eşyadaki işleme 
sanatı, emaye ve cilt sanatı, sedef işleme 
Sanatı, Ceviz, abonoz, gül ve Sedir ağaç 
eserleri, ayrı ayrı inceleme konusudur. 

Binden fazla türü olan Türk Halk oyunları, 
Dünyanın çeşit, lezzet ve zenginlik itibariyle 
en önde gelen üç mudağından biri olarak 
bilinen Türk mutfağı, zengin folkloru, 
geleneksel yağlı güreş ve cirit sporları, Türk 
Kültür düzeyini yansıtmaktadır. 

İstanbul'un Yıldız, Bebek, Emirgan, Tarabya, 
Büyükdere, Kuzguncuk, Vaniköy, Kandilli; 
Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz, Korulan ve 
Belgrat Ormanları; Çubuklu, Emirğan, Yıldız 
Köşkleri, Çamlıca, Adalar, Yalova, Polenez
köy, Sarıyer mesire yerleri; Florya, Ataköy, 
Yeniköy, Tarabya, Şile, Kilyos, Dragos 
plajları, Kent insanının dinlenme ve gezi 
yerleridir. 

İstanbul'un çeşidi medeniyetleri Sergileyen 20 
kadar müzesi, Kültür hazinemizin bir başka 
bölümünü oluşturmaktadır. 

Ayasofya, Arkeoloji, Mozaik, Eski Şark 
Eserleri, Kariye, Türk İslam Eserleri, Deniz, 
Resim-Heykel, Aşiyan, Belediye, Şişli Atatürk 
Müzeleri, Askeri Müze, İbrahim paşa ve 
Çinili Köşk Müzesi, Galata Mevlevihanesi, 
Yerebaran ve Binbirdirek sarnıçlan, Yedikule, 
Galata Kulesi, Kız Kulesi, Kenan Özbel Halk 
El Sanatlan Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, 
Fethine, St. iren Müzesi, Türk Halılan 
Müzesi, Sultanahmet Meydanı, Dikilitaş, 
Yılanlı, Burmalı Sütunları, varisi, sahibi ve 
koruyucusu olduğumuz çeşidi medeniyetleri 
temsil etmektedir. 



Bodrum 
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B ursa ve büyük M eviana 'lı 
Kon yası, 

Cumhuriyetin mümtaz eseri, 
muhtesem Anıtkabiri ile has
kent Ankarası, Eşsiz güzellikkri 
ile doğu · Karadeniz ve ilginç 
çekicilikleri ile Doğu Anadolusu 
ile, ~oğal ve Kültürel varlıkları 
ve Insancıl, barışçı, cömert, yiğit, 
mert ve misafirperver insanı ile 
yurdumuz bir Kültür ve Tu
rizm Ülkesidir. 

Fethiye 0/iidem/ 



Cumhuriyet öncesi Kültür Varlıkları, Atatürk 
ilkeleri ve Cumhuriyet dönemi eserleri ile 
Türkiyenin tüm Kültür Hazinesini teşkil 
etmektedir. 

Türkiye eşsiz doğal güzellikleri ile de ayn bir 
Turizm cennetidir. 

8000 Km.lik berrak kıyılan, yılda üçyüz güne 
varan güneşli günleri; ayni anda dört 
mevsimin yaşandığı, bölge ve yöreleri; çeşitli 
bitki örtüsü ve arkeolajik değerleri; Dünyanın 
yedi harik.ısından ikisinin yer aldığı kentleri; 
Anibal mezarı, Kleopatra Hamamı, Meryem 
Ana ve Noelbaba evlerinin bulunduğu yörele
ri; Dünyada ay manzarası diye nitelendirilen 
peribacaları yöresi evşehir-Ürgüp-Göreme 
bölgesi, Ihlara vadisi, KaymakL, Derinkuyu 
Yeraltı Şehri; Kaya evleri, Kaya Mezarları yö
releri; bir benzeri bulunmayan damelli tabii 
havuzlu, sıcak sulu Pamukkalesi, Tarihten ön
ceki Çağlar Krallıklan Merkezi Nemrut tepesi, 
Nuh Efsaneli Ağn Zirvesi, 1000 in üzerinde 
temial kaynağı, dünyanın en eski Su tedavi 
Merkezi; antik Gordion, Truva, Efes, 
Bergama, Nrodisiyas, Hiyeropolis, Milet, 
Priene, Didim, Halikamas, Sardes, Likya, 
Karya, Kaunos, Kapados, Xantos, Side, 
Perge, Aspendos, kentleri; Hitit urartu, Frig, 
Lidya, Pers, Hellen, Roma, Bizans eserleri; 

Bir Turizm Hazinesi olan İstanbul u ve İzmiri, 
Herbiri birer Turizm ineisi olan deniz 
kentleri, Adalar, Erdek, Akçay, Ayvalık, 
Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça, Marmaris, 
Fethiye, Kaş, Kemer, Antalya, Alanya, Silifke, 
Mersin, Şile, Akçakoca, Amasrası; Aydın ve 
Muğla kıyılarını içeren Mavi yolculuğu, 
Cumhuriyet öncesi başkentleri Edirne, Bursa 
ve Bursa ve büyük Mevlana'lı Konyası, 
Cumhuriyetin mümtaz eseri, muhteşem 
Anıtkabiri ile başkent Ankarası, Eşsiz 
güzellikleri ile doğu Karadeniz ve ilginç 
çekicilikleri ile Doğu_ Anadolusu ile, doğal ve 
Kültürel varlıklan ve Insancıl, barışçı, cömert, 
yiğit, mert ve misafirperver insanı ile 
yurdumuz bir Kültür ve Turizm Ülkesidir _ 
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Hürriyetin de, eşitliğin de, 
adaletin de dayanağı 
milli egeınenliktir. 
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