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BIRINCI OTURUM 

SUNUŞ : 

Prof. Dr. lSMET GlRlTLt - Değerli konuklar, kıymetli 
meslektaşlarımız ve sevgili öğrencilerimiz; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kültür, Sanat Yayın Kurulu ile Marmara üniversitesinin 
ortaklaşa düzenledikleri «Mill1 Egemenlik, Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh tikeleri ve Atatürk» konulu topiantıya hoş geldiniz. 

Toplantı dolayısıyla Sayın Necmettin Karaduman'a yollanan 
telgrafları bilgilerinize sunuyorum: 

«Türkiye Büyük Miilet Meclisinin açıhşının 66 ncı yıidönümü 

ve Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle Marmara üniversitesi 
işbirliği ile düzenlenen «Milli Egemenlik, Yurtta Sulh Cihanda Sulh 
ilkeleri ve Atatürk» konulu panele davetiniz için teşekkür ederim. 

Panelin başarıh geçmesi temennisiyie seiam ve muhabbetlerimi 
sunarım.» 

Turgut öZAL 
Başbakan 

Ayrıca, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Er
dem, Devlet Bakanı Sayın Ahmet Karaevli, Devlet Bakanı Sayın 
Kazım Oksay, Miili Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Metin 
Emiroğlu, Ulaştırma Bakanı Sayın Veysel Atasoy, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahit Aral'dan bu ana kadar telgraflar almış bulunuyoruz; 
bilgilerinize sunanm. 

Bugün yapacağımız panelin programını arz ediyorum: 

«Milli Egemenlik, Yurtta Sulh Cihanda Suih tikeleri ve Atatürk> 
konulu panelin açış konuşmasını Türkiye Büyük Miilet Meclisi Baş
kanvekili ve Kültür, Sanat ve Yayın Kuruiu Başkanı Sayın Abdul
halim Aras yapacaklardır. Daha sonra sırasıyia Marmara üniversi
tesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz, Marmara üniversitesi 
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Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü sı

fatıyla bendeniz ve Marmara üniversitesi öğretim üyesi Sayın Prof. 
Dr. Halük Ulman yapacaklardır. 

Aradan sonra, saat 14.00'de, yine bu salonda panel vardır. Pa
nel, Sayın Ord. Prof. Reşat Kaynar'ın yönetiminde yapılacaktır. 

Marmara üniversitesi öğretim üyesi Sayın Dr. Hayrettin Erkmen, 
yine Marmara üniversitesi öğretim üyeleri Sayın Prof. Dr. Yaşar 
Gürbüz ve Prof. Dr. Yıldızhan Yayla konuşacaklardır. Saat 16.00'da 
bitecek olan bu paneli, 16.00- 17.00 arasında soru- cevap ve tartışma 
bölümü izleyecektir. 

Bilgilerinize sunar, kürsüyü Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanvekili Sayın Alıdulhalim Aras'a bırakıyorum. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

ABDDLHALIM ARAS (TBMM Başkanvekili ve TBMM Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı) -Sayın konuklar, değerli öğretim 
üyeleri, sevgili gençler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl
dönümleri münasebetiyle geçen yıldan beri daha geniş ve değişik 
programlarla başiattığımız kutlama faaliyetlerimizin ağırlık yönünü, 
üniversitelemizle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen bilimsel toplan
tılar oluşturmaktadır. 

Amacımız, her yıl değişik yurt köşelerindaki üniversitelerimizde 
bu tür toplantıların düzenlenmesini teşvik etmek, devlet ve millet 
hayatımızın temel dayanak noktası olan •Milli Egemenlik» ilkesi
ni tüm yönleriyle tanıtılıp anlatılması ve böylece demokrasimizin 
daha da gelişip güçlenmesine yardımcı olmaktır. 

Bilindiği gibi, Türk Milletinin varlığına ve bağımsızlığına kas
tedildiği ve vatan topraklarının işgale uğradığı bir sırada, milletin 
kalbinde ve kafasında hürriyet ve bağımsızlık ateşi yakan Büyük 
Atatürk'ün dayandığı tek güç, millet iradesine ve egemenliğin mil
let tarafından kullanılmasına olan kesin inancıydı. Bu inancının ilk 
açık ifadesini daha Samsun'a gelir gelmez, 22 Mayıs 1919'da istanbul 
Hükümetine gönderdiği raporda şöyle belirtiyordu: «Millet, milli 
hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir; bunun için 
çalışacaktır» Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla ilgili ola
rak da Nutuk'ta şu sözleri söylüyordu: .Bu vaziyet karşısında bir 
tek karar vardı; o da, hakimiyet-i milliyeyi m üstenit bilakaydüşart 
müstakil bir Türk Devleti tesis etmek.» 

Atatürk, gönlünde taşıdığı büyük ülküye kavuşmasını, yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını şu veciz sözleriyle dile ge
tirir: «Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin 
başına hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur; yalnız bir kuvvet 
varlır, o da hakimiyet-i milliyedir. Yalnız bir makam vardır, o da 
milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Yeni Türk Devletinin ruh-u 
bünyanı hilkimiyeti milliyedir, milletin bilakaydüşart hakimiyetidir.» 

Zamanın şartları içinde ve yıllarca belli bir yönetim anlayışı
na sahip olan bir milletin tüm hayatını değiştirecek böylesine önemli 
bir kararı verebilmek ve bunu açıkça ilan etmek, her insanın ya
pabileceği kolay bir iş değildi; ama Atatürk, Türk Milletinin yapısını, 
karakterini çok iyi tahlil etmiş, gerek ferdi ve gerek toplum olarak 
hür ve bağımsız yaşama arzusu içinde bulunduğunu bilerek kendisi 
ile hütünleştirmiştir. 
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Nitekim, milli mücadelemizin zaferle sonuçlanması, yeni Türk 

Devletinin kuruluşu ve daha sonra çağdaş Türkiye Cumhuriyetine 

giden yolda «Milli Egemenlik» ilkesi dayanak noktası olmuş ve vaz

geçilmez bir ilke olarak devlet ve millet hayatımızia özdeşleşmiştir. 

Milli Egemenlik ilkesinin tam olarak uygulanabilmesinde başta 

gelen temel şart, milletin ortak milli idealler etrafında birleşmesi 

ve bütünleşmesidir. 

Büyük Atatürk, «Yurtta sulh, cihanda sulh> derken, içte mill! 

birlik ve beraberliğe, dışta ise ülkeler arasında bağımsızlık haklarına 

saygıyı ifade etmek istemiştir. Birliğini ve bütünlüğünü kaybetmiş 

bir milletin kendi egemenliğini kullanabilmesinin mümkün olama

yacağı, millet hüviyetini iktisap ederneyeceği şüphesizdir. 

Yurt savunması için savaşta karta!, barışta ise güvercin olan 

Atatürk, bütün mazlum milletiere kurtuluş yolunu açmıştır. O «Yurt

ta sulh, cihanda sulh» diyerek, tüm insanların savaş felaketinden 

sakınmalarını istemiştir. 

Bugün Anıtkabirin duvarında yer almış bulunan «Savaş zorunlu 

ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir 

cinayettir» vecizesi, O'nun barışçılık ülküsünün en güzel bir belirtisi

dir. ölümsüz önder'in bu yüce inanç ülküsünü yansıtan, milletlerarası 

bir ilke haline getirilmesini istediği şu sözler, tarihte, barış ülküsünün 

simgesi olarak yerini alacaktır: «Eğer sürekli barış isteniyorsa, 

kitlelerin durumlarını iyileştirecek milletlerarası tedbirler alınma

lıdır. insanlığın bütün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. 

Dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzakla~acak şekilde 

terbiye edilmelidir .• 

Milli Egemenlik ilkesi içinde iç ve dış barışın ne kadar hayati 

bir unsur olduğu, bu panelde, bilim adamlarımız tarafından anlatı

lacak ve tartışılacaktır. 

üniversitelerimizle işbirliği halinde başiattığımız panel ve 

sempozyumlar iki yıldan beri devam etmekte ve meyvelerini de ver

mektedir. Geçen yıl Marmara üniversitesinin yaptığı «Milli Egemen

Jik ve Gençlik» konulu sempozyum, çok onurlu ve veciz bir ifadesini 

bu salonda bulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve 

Yayın Kurulu bu değerli toplantının ürününü bastırarak, buna, TBMM 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun içerisinde, değerli yerini ver

miştir. Bu panelde de tüm konuşmalar, en ince teferruatına kadar 

tespit edilip, değerli bilgiler ve tartışılan konular Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin yayınları arasında değerli yerini alacaktır. 
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• 

«Milli Egemenlik, Yurtta Sulh Cihanda Sulh tikeleri ve Atatürk> 
konusunun tartışılacağı bugünkü paneli açarken, bu paneli düzen
leyen Marmara üniversitesinin değerli öğretim üyelerine, konuşmacı 
olarak katılan bilim adamlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu duygularla, panelde ortaya konacak görüşlerin ve sonuçları
nın hukuk ve devlet hayatımıza yararlı katkılarda bulunması di
leğiyle sayın konuklan ve değerli bilim adamlarını hünnetle selam
lıyorum . 
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KONUŞMALAR 

Prof. Dr. ISMET GIRITLI - Şimdi de, Marmara üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Oğuz. 

Prof. Dr. ORHAN OöUZ - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sa:y~gıdeğer Başkanı, muhterem milletvekilleri, aziz konuklar, değerli 
meslektaşiarım ve sevgili öğrencilerim ; 

Marmara üniversitesinin çatısı altında toplanan bütün birimler, 
iideta bir. yarış halinde, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerini 
sürdUrmektedirler. 

Marmara üniversitesi, özellikle memleketin, milletin temel so
runlarını zaman zaman bu kUrsUlerde gUndeme getirmek suretiyle 
Türkiye kamuoyuna karşı yUklendiği görevini de yapmaktadır. 

Marmara üniversitesi, millete yürekten inanmış insanlar toplu
luğu olarak, «Egemenlik» konusundaki hassasiyetini her zaman gös
termiş ve sürdürmüştür; sürdürmeye devam da edecektir. 

Bu konuda Türkiye BUyUk Millet Meclisinin almış olduğu çok 
yerinde, isabetli bir kararla bu kavramlar, sadece bazı çatılar altında 
kalmaya mahkum edilmeyerak millete mal edilmeye çalışılmaktadır. 
Millete mal etmenin en güzel, en olumlu, en müspet yolu Universiteler 
yoludur. TOrkiye Büyük Millet Mecisi, Universitelerle işbirliği ya
parak «Egemenlik» ve «Milli Egemenlik> konusunu millete maletme 
ve yaygın hale getirmenin, anlatmanın, tartışmanın yolunu bulmuş
tur ve öyle inanıyoruz ki, yakın gelecekte çok güzel meyvelerini de 
elde edecektir. Bu suretle Türk demokrasisi, TUrk Milletine layık 
olduğu yere gelecek ve o günkü şartlar içerisinde, o günkü yerinde 
memlekete, millete hizmet etmek isteyen insanlar, hür demokratik 
nizamın hüttin nimetlerinden yararlanmak suretiyle, hizmet yolun
daki faaliyetlerini, çalışmalarını sUrdUreceklerdir. 

Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle düzenlenen, bugün Mar
mara. üniversitesinde beraberce yapmış olduğu_ınuz paneli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin Karaduman'ın teşrifi, 
toplantıya ayrı bir önem ve anlam kazandırmıştır. 

Cumhuriyetimizin temel ilkesi, egemenliğin kayıtsız şartsız mil
lette oluşudur. 
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Atatürk'ün amacı, milli egemenlijte dayalı çağdaş bir devlet kur
mak, onu barış içinde geliştirmek ve yüceltmekti. 

O günkü şartlarda, o günkü ortamda bunun ne denli güç bir 
Iş olduğunu ifade etmeye bilmem ihtiyaç var mıdır? 

işte o çok zor iş başarılmıştır ve Türk Milleti hakimiyetini al
mıştır, onu kendi seçtiği meclisler aracılığıyla kullanmaya başla
mıştır. üstün irade, millet iradesi olmuştur. Her şeyin esasını, kay
nağını millet iradesi teşkil etmiştir; hukukun da, otoritenin de kay
nağı millet iradesi olmuştur. 

Millet iradesinin üstünde bir güç tanınmamıştır; tanınmamakta
dır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılma
sının, hiçbir şekilde, hiçbdr kişiye veya sınıfa bırakılmayacağı açıkça 
ortaya konmuş bulunmaktadır. 

işte 28 Nisan 1920'nin manası budur. Bu tarihten sonra, artık " 
egemenliğin sahibi millettir. Millet, egemenlik hakkını, sadece kendi 
seçtiği, oluşturduğu Türkiye Büyük Millet, Meclisi eliyle kullanmıştır, 
kullanmaktadır. 

Egemenliğin millete geçmesinin tabii sonucu, hürriyetçi de
mokratik parlamenter sistemdir. 

Nüfusu milyonları aşan bir ülkede, herkesin aynı şekilde dü
şünmesi, her soruna aynı yollardan çözüm araması elbette mümkün 
değildir. Değişik düşünce ve fikirler elbette olacaktır, nitekim ol
maktadır da. Bütün mesele, ülkenin birliğini, bütünlüğü!!, huzurunu 
ve esas çatıyı bozmadan oonş içinde, değişik düşünce ve görüşlerin 
ortaya konması ve rahatlıkla tartışılabilmesidir. Sonuçta, elbette 
ekseriy,etin görüşü geçerli olacaktır. Ekalliyet, kendisini hükmetma 
duygusuna kaptırmayacaktır, kendi görüşünü kabul ettirmek için 
başka zorlayıcı yollara tevessül etmeyecektir. Azınlığın kendi fik
riyatının kabul edilmeyişi sonucu sürdürülen mücadele, hürriyetçi 
demokratik kurumlan tahrip edici boyutlara ulaşmayacaktır. Aksi 
halde, rejim arızaya uğrayacak, normal demokrasi kanalları tıkana
caktır. 

Egemenlik millette olunca, artık azınlığın ve şahısların yönetimi 
söz konusu olamaz. Egemenliğe karşı olan tehlikeli tutum ve dav
ranışlar, şahısiann üstün iradeye, millet iradesine ortak olma arzu 
ve heveslerinden ortaya çıkar, 

Politik platformlarda sağlanan başarı, insanları tekelci eğilim
Iere sevk etmemelidir. 
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Milletin güvenerek iradesini kullanmak görevini verdiği ~ahıs

Jar kendiliklerinden veya çevrelerinin etkisiyle, egemenlikle §ahıs

larını bütünleştirmek gafletine dü§memeli, temsil ettiği insanları, 

değişik usul ve metotlarla kenara itmemelidir. Aksi halde, egemenlik 

hakkı, milletin güven duyarak işba§ına getirdiği insanlar eliyle tahrip 

edilmiş ve zedelenmi§ olacaktır. Bu suretle, bir yerde, memlekette 

bunalım ba§lamış olacaktır. 

Bunalımın başlamasına rağmen, ümitsizliğe kapılmamalı, bu

nalımdan kurtulmak için de, i§in kaynağında çözüm arama şekline 

tevessül edilmelidir; yani millet egemenliğinde, millet iradesinde 

sorunun çözümü aranmalıdır. 

Milli Egemenlik yolu, bunalımlardan kurtulmanın gerçek yolu 

olacaktır. Millete inanıldığı, millete güvenildiği ve millete gidilebildiği 

zaman mutlaka millet bunalımiara son verecek, sorunlan çözecek 

çareyi bulacaktır. 

Gerçekten millet egemenliğine inanlar, hür demokratik sistem

den başka yol tanımazlar. Demokrasinin uzlaşma, anlaşma ve barış 

rejimi olduğunu kabul ederler. Demokrasilerde ise, «Ben bilirim, 

ben yapanın, benim düşünce tarzım doğrudur, sadece ben yönetirim, 

benim yönetim üslubum en uygunudur, benden daha iyi yönetici 

yoktur» fikri olmaz; var ise, bu insanlar demokrasiye ve millet 

iradesine samimi olarak bağlı Insanlar değildir. Hür demokratik 

sistemin içinden gelerek, kendi şahsını vazgeçilmez unsur haline 

sokmak isteyenler, gerçekten demokrat olamazlar. 

Demokrasilerde şahıslar geı;icidir, şahıslar yıpranır, şahısların 

yıpranması doğaldır, müesseselerin bekil.sı esastır; müesseseler de

vamhdır, müesseselerin yıpranmadan kendi devamlılıklarını sürdüre

bilmeleri icin, şahısların yıpranmasından ve zaman zaman onlann 

nöbet değiştirmelerinden daha tabii bir şey olamaz. 

Bu suretle, millet varlığını devam ettirir, hür demokratik mües

seseler varlığını devam ettirir ve hiçbir şekilde millet iradesi ipotek 

alına alınamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanının 

Başkanlığında bulunduğu organın, bu hususları milletin her kesimin

de tartışmaya açmaları gerçekten medeni, seviyeli, yapıcı bir dav-

. ranıştır. Bu davranışlanndan ötürü Marmara üniversitesi olarak 

minnetlerimizl, şükranlarımızı Sayın Başkanın şahsında TBMM'ne 

arz ediyor ve bu semineri, bu paneli tertipieyan bütün arkadaşlara 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

·Sağolun. 
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Prof. Dr. tSMET GtRtTLt - Sayın Başkan, sayın parlamenter
ler, sayın rektörümüz ve konuklar, sayın TRT ve basın mensupları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 66 ncı Yıldönümü dolayısıy
la düzenlenen bu toplantının konusu «Milli egemenlik, yurtta sulh, 
cihanda sulh ilkeleri ve Atatürk» olduğuna göre, bana ayrılan süre 
içinde kısaca mill! egemenlik, yurtta sulh, cihanda sulh· ve Atatürk 
konusunu ele alacağım. 

Hepimizin bildiği gibi vatan kurtarıcısı, Cumhuriyet kurucusu Bü
yük Atatürk'ün en büyük kararı milli egemenliğe dayalı yeni bir 
devlet kurma fikri olmuştur. Mustafa Kemal, hepimizin bildiği gibi 
bu kararını 1927'de irat ettikleri Büyük Nutukta, dalı\\ başlangıç 
kısmında şu şekilde özetler: 

Der ki, «Ortada üç karar vardı. ilir tanesi ingiliz himayesini, 
diğeri ·Amerikan mandasını kabul etmek, bir üçüncüsü ise malıalil 
birtakım mücadele hareketlerini örgütlendirmekti.» Mustafa Kemal 
kısaca şöyle der, «Ben bu kararların hiç birinde isabet görmedim, 
çünkü bu kararlar esasında mantıksız ve çürüktü. O dönemde Os
manlı Devleti artık hayatını tamamlamıştı, Türk unsuru vardı, 
düşmanların yapmak istediği şey bu Türk unsurunu parçalamak, 
geri kalan ata yurdunu istila etmekti. Binaenaleyh, bu durum kar
şısında alınacak bir tek karar vardı, milli hakimiyete, mill! iradeye 
dayalı yepyeni bir devlet kurmak. işte biz, Samsun'a, Anadolu toprak
Iarına ayak basarken ve hatta ayak basmadan önce istanbul'dan 
yola çıkarken bu karara vardık» diyor. 

Halkçılık ilkesiyle de Mustafa Kemal'in ifade ettiği mill! ege
menlik fikrinin temelinde, hakikatte Mustafa Kemal'in Büyük Türk 
Milletine sevgi, saygı ve inanç duygusu yatar. Mill! Mücadelenin 
gazetecilerinden merhum Yunus Nadi evvela istanbul'da çıkardığı 
ve fakat istanbul'un işgalinden sonra Ankara'ya intikal ettirdiği 
ve Mill! Hakimiyet Gazetesinden sonra çıkınakla birlikte, mill! mü
cadele döneminin ilk günlük gazetesi olan «Yeni Gün» Gazetesinde, 
dönemi içeren <<Ankara'nın tık Günleri>> adlı bir eserde Yeni Gün 
Gazetesinin birtakım yayınlarını dile getirir ve orada bir yerde şunu 
söyler; Tabi! büyük yokluklar ve sıkıntılar içindedir Milll Mücadele 
hükümeti ve hareketi, Yunus Nadi büyük bir karamsarlığa kapı!

. mıştır, «Bu çölden nasıl çıkılacak, nasıl yeni bir devlet kurulacaktır?» 
Bunu bir akşam Mustafa Kemal'e açar. Mustafa Kemal'in verdiği 
cevap ise şudur: «Esas mesele bu çölden hayat çıkarmak. Sonra, 
senin o çöl gördüğün orta saha haddizatında doludur. Orada boş 
gibi görünen bu alanda sonsuz güç, enerji ve ümit kaynağı Türk 
Milleti vardır. Benim yaptığım bunu örgütlendirmektir.~ 
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Mustafa Kemal'in Türk Milletine inancını çeşitli vesilelerle ifade 
ettiğini biliyoruz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çı

karken, birçok kimse, yapılacak işin orduyu yeniden düzenlemek 
ve Yunanistan'a, Yunanlılara, müstevli, işgalci Yunanlılara saldır

mak olduğu kanısındaydı. Oysa Mustafa Kemal Amasya'dan geçerek 
Erzurum'da toplanan ilk kongreye gidiyordu. Çünkü bu milli mü
cadele hareketini hiç dağılmayaçak, yok olmayacak bir unsura; Türk 
Milletine dayandırmak istiyordu. 

O dönemi yaşayan ve 1961 Kurucu Meclisinde kendisi ile ta
nışmak ve dostluk yapmak onurunu kazandığım rahmetli Cevat 
Dursunoğlu, Erzurum Kongresiyle ilgili değerli eserinde: «Mustafa 
Kemal Türk Milletine, Türk Milletinin o tükenmek bilmeyen cevhe
rine inanıyordu» diyor. 

Atatürk diktatör müydü? Atatürk'li diktatör ilan eden Armst
rong -ki, Armstrong bir ingiliz Binbaşısıdır ve Mustafa Kemal'in 
liderliğindeki ~ürk Ordusundan, Yunan Ovdusu ile birlikte 
sopa yemiş bir düşman .subayıdır - yazdığı «Bozkurt» adlı ve 
birtakım iftiralarla dolu olan eseı·in Armstrong bile Atatürk'e 
diktatör sıfatını ancak dolaylı ve çok zoraki olarak yakıştırmıştır 
ve demiştir ki; «Mustafa Kemal Türkiye'de yeni diktatörlerin bun
dan sonra zuhurunu önlemek için otoriter yola sapmıştır». 

Maurice Duvarger gibi, Bernard Lewis gibi çağımızın ünlü si
yaset bilimcileri Mustafa Kemal'in tek parti döneminin hakikati hal
de çok partili p!üralizme geçişi hazırlayan bir geçici dönem olduğu 
konusunda müttefiktirler. Nitekim, Mustafa Kemal'in çeşitli beyan
Iarında plüralizme taraftar olduğunu, hürriyetten yana, bağımsız
lıktan yana olduğunu, bağımsızlık ve hürriyeti, hayatının vazgeçil
mez, karakterinin vazgeçilmez bir unsuru. olarak ilan ettiğini bi
liyoruz. Yalnız Mustafa Kemal, plüralizme taraftar olmakla beraber, 
bir başıbozukluktan, sınırsız bir özgürlükten yana da değildir. 

1930 yılında Mustafa Kemal Samsun'dadır, akşamieyin uyu
madan evvel bir kitap ister ve Gazi Kitaplığından Fransız Devrimine 
ait bir kitap verilir kendisine. Bugün de mevcut olan bu kitabın 
bazı sayfalarını Mustafa Kemal'in mavi ve kırmızı kalemle çizdiğini 
ve notladığını görüyoruz. Bilhassa şu satırlar önemlidir: «Özgür
lük sınırsız değildir, hayat hakkı bile sınırsz değildir. Sınırsız özgür
lük, sorumsuz özgürlük - altını çizerek vurguluyoruro - ormanda 
vahşi hayvanların özgürlüğüdür» ; yani her hürriyetin bir sorumlu
luk yönü vardır. Sadece birkaç siyasi partinin sahnede olmasıyla 
demokrasinin kurulamayacağının birçok acı örneklerini tkinci Meş-
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rutiyet döneminde Mustafa Kemal yaşamıştır. Mustafa Kemal'in 
en büyük ideali Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını ve 1930'da 
Serbest Fırkayı kurmakla da sergilediği gibi, çok partili bir milli 
egemenlik rejimini Türkiye'de kuvvetle yerleştirmekti. Mustafa 
Kemal'i bazı Batılı sorumsuz ve duygusal kişilerin «diktatör. ola
rak nitelemesi onu fevkalade derinden üzmüştür. 

Küçüklük arkadaşı Fethi Okyar'a 1930'da Serbest Fırkayı kur
dururken «Fethi, Türkiye'de gerçek anlamıyla hürriyetçi demok
ratik bir cumhuriyetin kurulduğunu görmeden ölmek istemiyorum• 
diye ifade etmiştir ve bütün çabası bu yönde olmuştur. Biliyoruz ki, 
Atatürk'ün bu direktifi, Atatürk'ün bu mesajı, Atatürkçülüğün -ki, 
bir demokratik düşünce sistemidir- bu düşünce sistemi, 1946'dan 
itibaren Atatürk'ün mesai arkadaşı tarafından (ikinci Cumhurbaş
kanı Merhum İsmet inönü tarafından) Atatürk'ün diraktifleri yö
nünde gerçekleştirilmiştir. 

Atatürj{'ün barışçılığı konusunda, bilhassa 1986 yılının, 24 Ekim 
1985'de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dünyada Ba
rış Yılı olarak ilan edildiğini de göz önünde tutarak, şunları kısaca 
söylemek lazımdır: Mustafa Kemal, sadece muzaffer bir komutan 
değildir. Mustafa Kemal bir barış adamıdır. Mustafa Kemal'in bu 
barışçı niteliğini Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yıldönümünden 
önce toplanan UNESCO Genel Konferansı, 1978'deki bir karar sureti 
ile, memleketimizi onudandırıcı ve çok güzel ifadelerle dile getir
miştir. Mustafa Kemal'in barış yönünde ömür boyu süren çabaları
nın, diğer çaba ve başarıları ile birlikte, geleceğin kuşaklarına örnek 
olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Mustafa Kemal, bütün yaşamı boyunca bu barışçı ilkeye mu
zaffer bir komutan, çok kabiliyetli bir komutan olmasına rağmen, 
bağlı kalmıştır. Mustafa Kemal'in çeşitli beyanlarında bunu dile 
getirdiğini biliyoruz; «Harp zaruri olmalıdır, zaruri olmayan harp 
cinayettir» sözü Mustafa Kemal'e aittir. 

«Biz, ancak sizi öldüreceğiz diyenlere ölmeyeceğiz inancı ile, 
kanaatıyla silaha sarılacağız» sözleri Mustafa Kemal'e aittir; 

Mustafa Kemal, 9 Eylül 1922'de Yunan'ı İzmir'de denize dök
tükten sonra İzmir'de kendisi ile görüşen Daily Mail adlı ingiliz 
gazetesinin muhabirine şunları söyler: «Benim Başkomutanlık Taar
ruzunu başlatma arzum yoktu; fakat Yunan'ı Türlk toprlllklarından 
başka türlü sökemeyeceğime kanaat getirince bunu yapmak mec
buriyatinde kaldım» diyor ve «Bizim buradllJki ölçülülüğümüz, Yunan-
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lılarm taşkınlıklarıyla yaptığı zulümle karşılaştırılırsa bizim ne kadar 
barışçı iyi niyetli olduğumuz anlaşılır» diyor ve hemen ilave ediyor; 
«Bizim amacımız barıştır, en kısa zamanda eski düşmaniarımızla 
ve siz İngilizlerle barış yapmak istiyoruz» diyor. Nitekim Milli Mü
cadelede onun amansız düşmanları olan Yunanlılarla ve tngilizlerle, 
ilk fırsatta, cumhuriyeti kurduktan sonra, barış ilişkilerini kur
duğunu, barış ilişkileri içine girdiğini hepimiz biliyoruz. 

Mustafa Kemal, bütün milletlerarası «Uyuşmazlıkların barışçı 
yollarla çözümlenmesinden yanadır. Bizim için hayati önemi olan 
Musul meselesini Milletler Cemiyetine götürmüştü. Boğazların asker
sizleştirilmiş halden tekrar Türk güvenliğine uygun bir statüye ka
vuşturulması için yapılan çalışmaların 1936'da toplanan Montrö 
Konferansma konu olduğunu ve Türkiye'nin menfaatleri yönünde 
halledildiğini hep biliyoruz. Fransa ile mevcut bulunan Hatay ihtila
fının yine barışçı şekilde çözümlendiğini ve bunun da Mustafa 
Kemal'in barışçı dış politikasına, dış politika hanesine bir büyük ba
şarı ohırak kaydedilmesi gerektiğini hepimiz hatırlıyoruz. 

Mustafa Kemal çeşitli beyanlarında, mesela, 28 Eylül 1932'de 
kendisini Daimabahçe Sarayında ziyaret eden, daha sonraki dönemin, 
tanınmış generali Mc Arthur'la bir konuşma yapar. Atatürk'ün 
ölümünden sonra Mc Arthur anılarında bu konuşmaya yer verir. 
Mustafa Kemal'in, ne kadar güçlü bir dış politika üstadı, ne kadar 
büyük sezisi olan bir devlet adamı olduğunu bilhassa buradan gö
rüyoruz gerçekten. Mustafa Kemal, daha 1932'de <<Dünya Savaşının 
yaklaştığını, eğer Avrupa liderleri bencillikten kurtulmazlarsa bü
tün Avrupa'yı savaş bulutlarının saracağını söyler. Almanya'nın 
muhakkak yeniden Versay'ı gündeme getireceğini ve bu dinamik 
70 milyonluk milletin, hele N asyanal Sosyalizm gibi kendisini ha
rekete geçiren hir akımı da arkasına alırsa, militarist ve yayılınacı 
bir politika güdeceğini, Amerika Birleşil< Devletlerinin bu savaşta 
tarafsız kalamayacağını ve ancak Amerika'nın ağırlığını koyması 
ile Almanya'nın yenileceğini» söyler ve daha sonra kehunet derece
sinde şu sözleri ilave eder, «Fakat Avrupa'daki savaşın esas galibi 
ne Amerika, ne İngiltere, ne Fransa olacaktır, bunun esas galibi 
Stalin liderliğindeki bolşevizm olacaktır; çünkü, bolRevizm kendine 
özgü birtakım metotlar kullanmaktadır, . Batı demokrasilerinin 
açıklarını sömürmektedir ve üçüncü Dünya milletlerini Batı dünyası 
aleyhine tahrik etmektedir» der. Bunların bugün için ne kadar bü
yük isabetle konulmuş teşhisler olduğunu daha iyi anlıyoruz. 
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Atatürk neden bir barış adamıdır? Atatürk, bir kere Türkiye'nin 
ve dünyanın en büyük çağdaşlaşma lideridir. Çağdaşlaşma lideri olan 
bir kimsenin ülkesinde barışa, süküna, huzura ihtiyacı vardır. Bu 
barışın, hem iç barış, hem dış barış olması lazımdır. Mustafa Kemal, 
milli tarihimizi çok iyi tetkik eden, çok bilinçli şekilde birtakım 

sonuçlara varan hem bir fikir adamıdır, hem de bir devlet adamıdır. 

Türkiye'de birtakım itişip kakışmalann, Türkiye'de birtakım 
siyasi cinayetlerin, Türkiye'de birtakım kavgalann suikastların ne
lere mal olduğunu, Türkiye'de yapılan yenilik hareketlerinin nasıl 
III. Selim zamanında -daha sonra ve daha önce -birtakım kanlı olay
lara neden olduğunu bildiği için, iç barışa da dış banş kadar önem 
vermiştir. 

1931'de «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesini Mustafa Kemal'in 
dile getirdiğini biliyoruz. Bu bir rastlantı değildir. Çünkü, 1931 yılı 
bütün kara bulutların, tkinci Dünya Savaşının müjdecisi olan kara 
bulutların yoğunluk kazandığı yıiiardır. Revizyonist devletler, Birinci 
Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan memnun olmayan 
devletler, yayılınacı bir politika sergilemektedirler. Almanya kendine 
bin seneyi garanti altına alacak bir hayat alanı peşindedir. Mussolini 
bir Sezar rolü oynamaktadır ve hepimizin bildiği gibi Mustafa 
Kemal'in buna verdiği cevap; Almanya'nın Balkaniara doğru ya
yılmasına bir tedhir olmak üzere 9 Şubat 1934'de Balkan ülkeleriyle 
birlikte, başta eski rakibimiz olan, hasmımız olan Yunanistan olmak 
üzere, Balkan Antantını kurmasıdır. 1935'de Mussolini İtalya'sı bu
gün Etiyopya olarak adlandırılan Habeşistan'da bir harekata ge
çince, Ortadoğu 'yu emniyet altına almak için Irak, Afganistan, tran 
ve Türkiye'den oluşan ve Tahran'da Sadahat Köşkünde imzalandığı 
için Sadahat Paktı olarak anılan 8 Temmuz 1937-tarihli Sadahat Pak
tım oluşturmasıdır. Burada, birtakım bölgesel savunma paktlarımn 
1930'Jarda kurulduğunu ve hunun esas mimarının, esas gerçekleş
tiricisinin Mustafa Kemal olduğunu görüyoruz. 

Bu vesile ile şunu söylememiz lazımdır, 12 Eylül 1980 öncesinin 
o karışık, anarşik ve başıbozuk günlerinde sık sık işlenen tema şu 
idi: «Tam bağımsızlık, millet! erin, devletlerin pakt oluşturmasına 
engeldir. Tam bağımsızlık ilkesi paktların aktedilmesine aykırıdır.> 
Bundan daha saçma bir görüş olamaz. Tam bağımsızlık demek, -bir 
devletin faydalı gördüğü, kendi yaşam hakkı bakımından, kendi 
meşru savunması bakımından faydalı gördüğü her türlü örgütlere 
kendi arzusu ile oluyorsa bu, zorlama olmadan oluyorsa ve bundaki 
çıkarları bittiği zaman bundan çıkabiliyorsa girebilmesidir. Bu onun 
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milli egemenliğinin sonucudur. «Atatürk döneminde paktlar yoktu» 
sözü, Sadabat Paktı ve Balkan Paktı örnekleri ile de tamamen tekzip 
edilir. 

önemli olan, bir ülkenin çıkarlarına uygun bulduğu takdirde ve 
sürece istediği antlaşmalara, istediği örgütlere girınektir. Eğer ortak 
çıkarlar artık devam etmiyorsa, çakışmıyor ve fakat çatışıyorsa 

çıkmaktır. Nitekim, bunun birçok örnekleri vardır, 1967 yılında 
general Charles De Gaulle, NATO'nun askeri kanadından çıkmıştır. 
Charles De Gaulle' e hiç kimse bir şey dememiştir ve bugün de Fransa 
NATO'nun askeri kanadı dışındadır. 1974'te Barış Harekatı olunca 
ve Yunanlıların haddini biz Kıbrıs'ta bildirince, Yunanlılar NATO'ya 
küsmüşler ve NATO'nun askeri kanadından çekilmişlerdir. Yunan
lılara da hiçbir şey olmamıştır. Sonra tıpış tıpış kendi arzuları ile 
ve bizim büyük hoşgörümüzle, yine bunun bünyesine avdet etmiş
lerdir. Ama Brejnev'in «Sınırlı Egemenlik> anlayışına göre; Varşova 
Paktma giren bir ülke, eğer Varşova Paktından 1956'da Macarların 
yaptığı gibi veyahut da 1968'de Çekoslovakların yaptığı gibi çıkmak 
isterse, o zaman müdahale hakkı doğar. işte bu çeşit zorlamalar 
tam bağımsızlık ilkesi ile bağdaşamaz. Bu çeşit zorlamalar olmayınca 
bütün ülkeler ister siyasi, ister ekonomik, isterse askeri paktlara, 
çıkarları olduğu müddetçe girerler. 

Kısaca, Atatürk'ün hem bir barış adamı, hem bir milli ege
menlik adamı olarak ortada bulunduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal'in 
Dünya Barışı ile ilgili çok güzel beyanları vardır. Bunlardan bir 
tanesi 1937'de Romanya Dışişleri Bakanı Victor Antenoscu'nun Tür
kiye'yi ziyareti dolayısıyla söylenmiş sözlerdir; diyor ki, «Dünya 
milletleri bir vücuda benzer ve her millet onun, bir organını, bir 
uzvunu oluşturur. Binaenaleyh, memleketin, dünyanın bir tarafın
da bir uyuşmazlık varsa bu bizi ilgilendirmez dememeliyiz; çünkü, 
zamanında bunun bütün dünyayı sarması kaçınılmazdır.. Hatta 
başka bir beyanında; «Büyük bir apartman sakinlerine benzerler 
dünyanın milletleri. Binaenaleyh, ·apartman sakinlerinden bir kısmı 
eğer apartınanı ateşe verirse, bu ateşin apartmanın diğer dairelerini 
de sarması gayet doğaldır. Onun için bizim bencillikten kurtulma
mız lazımdır. Milletlerin, devletlerin, hükümetlerin bencillikten kur
tulması lazımdır» der. Gerçekten mesela geçenleııde birkaç gün süre 
ile izlediğimiz Kiev yakınındaki Çernobil Nükleer Santralında patlak 
veren bir kazanın dünyanın Kuzeyini, Güneyini, Batısını, Doğusunu 
ne kadar tehdit altında tuttuğunu, bütün dünya milletlerinin bu ko
nuyu elbirliğiyle çözümlemekte kararlı olduğunu ve böyle bir dav
ranış içinde bulunduğunu görüyoruz. 
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Bütün bunlar, Atatürk'ün fevkalade büyük bir sorumluluk ta
şıyan ve gerçekten bir barış adamı olduğunu gösteriyor. UNESCO 
gihi 150'den daha fazla dünya milletinden oluşan bir topluluğun Mus
tafa Kemal dolayısıyla verdiği karar suretinde Atatürk'ün barışçılık 
ilkesini, Atatürk'ün çağdaşlaşma modelini, geleceğin bütün kuşak
larına bilhassa üçüncü Dünya milletlerine model ve örnek olarak 
göstermesi herhalde isabetlidir ve çok ciddi nedenlere dayanmaktadır. 

işte bu duygular ve gözlemler içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, Mustafa Kemal'in en büyük eseri olan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin toplanışııım 66 ncı yıldönümü dolayısıyla bu toplantıyı 
burada düzenlerken, bunları dile getirmeyi, bir kere daha dile getir
meyi yararlı görüyorum. 

Yine malum Yunus Nadi'nin yazdığıııa göre, milli mücadelenin 
bütün dehşetiyle hüküm sürdüğü zamanda «Meclis bu durumda ne 
yapacak?» gibi tereddütler var ve Yunus N adi kendisine sorar; 
«Paşam, her kerameti Meclisten hekleyecek miyiz?» der. Mustafa 
Kemal'in buna verdiği cevap şudur: «Evet, ben her kerameti, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bekleyenlerdenim. Çünkü öyle bir 
döneme geldik ki, bütün kararlar meşru olmalıdır, bütün kararlar 
meşruiyete dayanmalıdır, Millet Meclisi tarafıııdan alııımalıdır ve 
bu millete eğer gerçekler anlatılırsa bu millet ve bu milletin tem
silcilerinin bizden başka türlü düşünmesine de imkan yoktur• der 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine olan güvenini ifade eder. 

Zaten Mustafa Kemal'in nutuklarıııı tetkik edersek, Mustafa 
Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği çok müstesna bir 
yer vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ferdi, bir üyesi, 
bir neferi olmakla iftihar eder. Mustafa Kemal bütün mevkilere se
çimle gelmiştir: Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ... 

Mustafa Kemal, birçok yazarların vurguladığı gibi, isteseydi 
halife de olabilirdi, kaydıhayat şartıyla Cumhurbaşkanı da olabilirdi; 
fakat bunların hepsini reddetmiştir; demiştir ki: «Esas olan mil
letin reyidir. Millet beni seçerse gelirim.» 

1924 Anayasasında kendisine genişçe bir veto hakkının veril
mesini ister ve fakat Mahmut Esat Bozkurt gibi, Şükrü Saraçoğlu 
gibi dönemin heyecanlı milletvekilleri ve cumhuriyete, milli mücade
leye taraftar milletvekilleri bu fikre karşı çıkınca, derhal onların 
bu fikirlerini kabul eder ve ısrar etmekten vazgeçer. 
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Mustafa Kemal, Milli Egemenliğin lideridir. Mustafa Kemal'in 
milli egemenliğe dayanmasının neticesidir ki, Atatürkçü düşünce, 
Atatürkçü ideoloji, totaliter ideolojiler arasında değil, demokratik 
ideolojiler arasında yer almaktadır. 

Sözlerimi bitirirken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanını ve değerli konukları ve dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi de sabahki son konuşmacı Sayın Prof. Dr. Haluk ülman'ı 
kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. HALüK üLMAN - Sayın Başkan, S::ıyın Rektörüm, 
değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler; sözlerime başlarken ulusal 
egemenlik kavram ve uygulamasının iki yönlü bir kavram ve uy
gulama olması gerektiğini söylememe izin veriniz. 

Ulusal egemenlik kavramının, ulusal düzeydeki uygulaması, halk 
iradesinin üstünlüğü uygulamasıdır. Yani iktidarın, halkın seçtiği 
temsilciler eliyle uygulanması olayı. Bunun, Türkiye'de ilk kez milli 
mücadelemiz sırasında ve milli mücadeleden sonra Mustafa Kemal 
tarafından uygnlanmaya başlandığını biliyoruz. 

Burada izninize sığınarak, Sayın Giritli'nin değindiği bir nok
tayı biraz daha geliştirmek istiyorum. Mustafa Kemal bir diktatör 
müydü? Halk iradesine dayandığı halde tek parti yönetimiyle, tek 
parti uygulamasıyla ve oldukça etkili son söz sahibi bir lider uy
gulamasıyla Mustafa Kemal bir diktatör müydü? önce bunu tar
tışmak bizi bir yere götürmeyeceği gibi, pek de yararlı değil. 

Mustafa Kemal'in iç politika uygulamalarında önemli olan ne? 
Mustafa Kemal'in iç politika uygulamalarında önemli olan, Tür
kiye'de demokrasiye giden yolun ilk temel taşını koymuş olmasıdır. 
N e biçimde koymuş olmasıdır? Batılı anlamda demokrasinin köke
ninde yatan, gelişiminde yatan, sonuçlanmasında yatDn Batılı değer 
yargılarını ve yaşam biçimini Türkiye'ye getirmesi biçiminde ol
muştur. Yani Türkiye'ye bu Batılı değer yargıları. Batılı yaşam 
biçimi geldiği içindir ki ve bu Mustafa Kemal döP.eminde olduğu 
içindir ki, Türkiye'de ileride bir demokrasiden söz etmek, demokratik 
uygulamalara gitmek ve iyi kötü de olsa, zaman zaman aksamalarla 
da olsa, bir demokratik yaşamı başlatmak olanağı ortaya çıkmıştır. 
Atatürk'ün önemi bence bu noktada gizli. 

Ulusal egemenliğin ikinci yönü ise dış politika ile ilgili yönü
dUr. Ulusal egemenlik ilkesinin dış politikasıyla ilgili yönii, bir tilkeyi 
yönetenlerin, o tilkede kendilerini yönetimle görevlendirenlerin iradesi 
dışında hiçbir iradeye bağlı olmadan devletin dış politikasını yü-



r!itebilmeleri kavramıdır. Biliyorsunuz ki Osmanlı döneminde, Os
manlı Devletinin dış politikası büyük ölçüde Batılı devletlerin ipo
teği altındaydı. Ne biçimde ipoteği altındaydı? Siyasal nüfuz ola
rak ipoteği altındaydı, ekonomik kapitülasyon olarak ipoteği al
tındaydı, mail yönden Osmanlı borçları olarak ipotek altındaydı, 

verilmiş ticari ayrıcalıklarla ipotek altındaydı, yabancıların yar
gılanması sırasında konsoloslara, terelimanlara verilen yetkilerle ipo
tek altındaydı, Türkiye'de açılmış çeşitli misyoner kuruluşların, 

kiliselerin, kurumlann, yardım evlerinin uygulamalan biçimiyle ipo. 
tek altındaydı ... Osmanlı Devletinin kendi başına bu kadar verilen 
ayrıcalıklardan ve kapitülasyonlardan sonra kendi başına bağımsız 
bir dış politika izlemesi diye bir şey söz konusu olamazdı. Çünkü 
kendi dış politikası üzerinde siyasal etkilerin yanı sıra, ekonomik, 
mali, toplumsal, dinsel, kültürel bazı zorlamalar ve bazı zorla be
nimsetmeler söz konusuydu ki, bu da kapitülasyonlar biçiminde 
karşımıza çıkıyor. 

Bu kapit!ilasyonlardan kurtulmadan, ulusun iradesinin dış po
litika uygulamasında bağımsız biçimde, yani devletin ulusal iradeye 
uygun bir dış politika izlemesi olanağı görülmüyordu. O nedenle 
Mustafa Kemal, ulusal irade kuramını ortaya atarken ve bunun 
uygulanmasını gerçekleştirirken, bir yandan devlet yönetimindeki 
saltanat ipoteğini kaldırırken, öte yandan da ilerideki Türkiye'nin 
üzerindeki Avrupa devletlerinin ipoteğini kaldırmak gereksinmesini 
duymuştur. Yani ulusal sınırlar içinde- ki ulusal sınırlan O kesin hir 
biçimde saptamış; Misak-ı Milli dediğimiz sınırlar- ulusal egemenlik 
ilkesini saptamak için halka eşitlik kuramını getirirken, dünyada da 
Türkiye'nin, Türk Halkının ulusal iradesini egemen kılmak için, dış 
politikasında, devlet için eşitlik ve bağımsızlık ilkesini getirmiş. 

Onun içindir Id, ne himaye, ne manda Mustafa Kemal için söz 
konusu olamaz. Himaye de manda da ülkenin ulusal egemenliğini 
ipotek altına koyacak sistemlerdir. O zaman Mustafa Kemal'in 
amacı nedir? Ulusal iradeye dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız bir 
Türk Devletinin kurulması. 

işte, ulusal iradeyi içeride egemen kılmanın gereklerini yerine 
getirirken, aynı. zamanda ona paralel olarak, şaşırtıci ölçüde eş za
manlı olarak, devletin dışarıdaki bağımsızlığını ve eşitliğini kurmak 
için de adımlar attı. içeride attığı adımlan kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

Bir defa Sayın GiritH'nin de söylediği gibi son derece meş
ruiyetçi idi. içeride halka dayalı bir örgütlenme kurmak gereksin
mesini duymuştu. Milli mücadeleyi yürütmek, ulusal egemenlik ilke-
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sini gerçekleştirmek için adım adım Erzurum, Sivas kongreleri 
gibi örgütlenme, onun arkasından siyasal otoritenin Ankara'ya ta
şınması geliyor ve nihayet saltanatın kaldırılması. 

Dış aşamaları da, şimdi burada söylerken Atattirk'Un, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» ilkesine aykırı düşmeyeceğimi biliyorum. Çünkü 
yine Sayın Giritli söyledi: Atatürk: «Mecbur kalınca savaş yapılır, 
mecbur kalroadıkça savaş yapılamaz» derdi; ama savaş gerektiği 

zaman da Atatürk savaş yapmasını bilmiştir. Burada benim dü
şüncemi, yani «barış bir amaç olamaz» düşlincemi uzun uzun rapor 
etmek istemiyorum. Mustafa Kemal, ulusal egemenliği dış dünyada 
gerçekleştirmenin savaştan ve diplomasiden geçtiğini, vatanın bü
ttinltiğünti gerçekleştirmek gibi,. savaş ve diplomasiden geçtiğini iyi 
biliyordu. 

Burada uzerinde durmak istediğim nokta şudur: Her savaşı bir 
diplomatik savaş izlemişti. Milli Mücadelede Doğu cephesinde sa
vaş bittikten ~onra GürorU ve Moskova antlaşmaları; Güneyde Fran
sızlarla Suriye cephesi bir çözüme bağlandıktan sonra Ankara ttilaf
namesi; en sonra Büyük Taarruz ve arkasından da Lozan Banş 
Antlaşması. Yani Mustafa Kemal her askeri zaferi, her askeri ba
şarıyı diplomatik aşamayla, bir diplomatik başarıyla perçinlemesini 
bilmiştir ve bu .savaşların sonunda da Lozan'da Osmanlı imparator
luğunu yenen; ama Türkiye'ye yenilen devletlerin karşısına galip 
bir devletin temsilcilerini oturtmuştur. Nasıl oturtmuştur? Galip 
ve eşit bir devletin temsilcileri olarak ... 

Aslında Mustafa Kemal onu da söylüyor: «Biz, şimdi Batılı 

devletlerle masa başına otul'duğumuz zaman, yalnız kendi kavgamızı 
vermiyoruz, bütün sömürge ulusların kavgasını veriyoruz, onun için 
bizim kavgamız çetin oluyor» diyor. Bağımsızlık mücadelemiz onun 
için çetin oldu, Lozan'daki çekişmeler onun için çetin oldu. tık kez 
Batının üstünlüğü altında olan, Batının nüfuzu altında olan bir 
devlet buna karşı çıkmış, onunla savaşmış, yenmiş ve Lozan'da 
görüşme masası başında dişe diş göze göz; «'Ben bir eşit devletim, 
benimle barış· müzakere edilir, bana barış empoze edilmez; ancak · 
benim istediğim koşullarda benimle barış yapılır» diye mücadele 
ediyor. 

Türk temsilcileri, her dönemde olduğu gibi, bu dönemde de 
eşitliğe ve bağımsızlığa büyük önem verdiler. Rahmetli tnönü hep 
anlatırdı. Lozan'a gittiği zaman «Bugtin konferansta kimler ko
nuşacak?» diye sormuş. «'Önce İsviçre Devlet Başkanı konuşacak, 
onun arkasından İngiliz Temsilcisi Lord Curzon bir konuşma ya-
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pacak» diye cevap vermişler. İnönü, «Öyle şey olmaz>> demiş, «Eğer 

Lord Curzon konuşursa ben de konuşurum.» Buna karşılık, «Aman 

efendim!.» demişler. İnönü, «Ben söyleyeyim de sizin haberiniz ol

sun» demiş. Sonra İnönü'ye haber getirmişler: «Biz vazgeçtik, sa

dece İsviçre Cumhurbaşkanı konuşacak.» İnönü «Tamam» demiş. 

Konferans açılmış, İsviçre Cumhurbaşkanı çıkmış konuşmuş, 

lnönü bu konuşmadan sonra konferansın dağılmasını beklemiş, bak

mış Lord Curzon ·kürsüye çıkmış, konuşmuş ve ısviçre Cumhurbaş

kanı tam << Oturum kapanmış tır» diyecek, İnönü yerinden kalktığı 

gibi kürsüye çıkmış ve konuşma yapmış. Rahmetli İnönü: «Öyle 

ufak tefek, bir kulağı duymayan, Fransızcası pek iyi olmayan bir 

adamın, kürsüye çıktığını görünce, herkes dehşete düştü» derdi. 

Yani herkesi dehşete düşürmek pahasına o kürsüye çıl<mıştır. Tür

kiye Cumhuriyeti ile savaşan devletleri yalnız bırakmamıştır. Aynı 

zamanda kendisi de TÜrk devletinin temsilcisi olarak konuşmuştur. 

Yine kendi deyimiyle söyleyelim: «Batılılar, beni mağlup bir Os

manlı paşası gibi değil, galip Türk Devletinin muzaffer bir komuta

nı olarak kabul etmekte çok büyük güçlük çektiler» der; ama 

inönü bu konuda hiçbir taviz vermemiştir. 

Bağımsızlığına ve egemenliğine o kadar düşkündil ki, başta 

Atatürk olmak üzere milli mücadeleyi yürüten zamanın Millet Mec

lisi, -sayın dinleyenlerim amınsayacaktır- Londra'da istanbul Hü

kümetiyle, Ankara Hükümetinin yolladıkları heyetierin yaptıkları 

görüşmeler sırasında Bekir Sami, ttalyanlarla ve Fransızlarla ant

laşmalar imzaladı. Bekir Sami için büyük bir olaydı; çünkü ilk kez 

Anadolu Hükümeti Avrupa devletleriyle oturmuş antlaşma imzalı

yor. Bunlar tanıma antlaşmaları ve buraya da bazı hükümler ko

nuldu. Bunun karşılığında Ankara temsilcileri ıtalyanlara ve Fran

sızlara Anadolu'da bazı ekonomik ayrıcalıklar verdiler. Millet Mec

lisi bunları kabul etmedi. Kısaca antlaşmalar reddedilmiştir ve 

Bekir Sami bu antlaşmaları imzaladığına, imo:alayacağına pişman 

olmuştur. Aynı şekilde Lozan'da Türkiye'nin temsilcileri en büyük 

meydan muharebelerini Türkiye'deki ekonomik, ticari, adli, kültürel 

kapitülasyonların kaldırılması konusunda vermişlerdir. 

Yine bakarsanız, Lozan'dan sonra 1923 - 1930 arası dönem

de Türkiye'nin artık bağımsızlığını, eşitliğini Lozan Antlaşmasıy

la bir metııe bağlamış ve Avrupa'ya kabul ettirmiş olan Türkiye'nin 

iç uygulamaları -sırasında Batı' dan gelen müdahalelere karşı koyma 

çabaları vardı. örneğin Lozan' da, Türkiye'deki yabancı tüm kurum

lar, patrikhaneden tutun okııliara kadar, Türk hükümranlığına bı

rakıldı, Türk yasalarına tabi olacaklardı, ama Lozan'da attıkları 
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imzaya rağmen Batılı devletler, buna uymamaya «Acaba bunu ne
resinden deleriz de Türkiye yeniden eskisi gibi, Osmanlı impa
ratorluğu gibi kendi egemenliğimiz altına girer?» diye oldukça dü
şünmüşlerdir, denemeler yapmışlardır. Okullarla ilgili olarak alınan 
kararların hepsi o dönemde büyük tartışma konusu olmuştur. 

Bursa'daki kız kolejinin kapatılması yüzünden Amerika Bir
Ieşik Devletleri dahi protesto vermiştir. Fransızlar, Fransız okul
larına, hastanelerine, kiliselerine, Türk egemenliğine alınmak için 
yapılmış denemelerin karşısına çıkmışlardır. Aynı şekilde patrikha
ne büyük bir sorun olmuştur. Lozan'da konulan hükümlere aykırı 
yapılmak istenen bir patrik seçimi, az kalsın Türkiye'yi yeniden 
önce Yunanistan ile sonra Batılı devletlerle savaş haline getiriyor
du; Ama Türkiye diretmiştir, «Ben bağımsız ve egemen bir dev
Ietim. Bağımsız, egemen irademi yalnız halk iradesi biçiminde içe
ride değil, aynı zamanda tüm dünyaya karşı kullanırım» diye ayak 
diretmiştir. O kadar titizdirki bu konuda Türkiye Cumhuriyeti, 
Lozan'da Türk yargı sisteminin düzenlenmesine kadar Türkiye'ye 
danışman olarak gönderilen adli müşavirlerin görevini bir an önce 
bitirmek için Türk yargısını yeniden Türk hakimlerinin eliyle uy
gulanmasını ve Türk kanunları gereğince uygulanmasını sağlamak 
için bir an önce hukuk devrimini gerçekleştirmiştir ve danışman
ların görevi de daha süre tamamlanmadan bitmiştir. 

Sayın Giritli'nin de biraz önce. değindiği gibi, ilişkilerini ku
rarken de eşit düzeyde, karşılıklı ilişkiler biçiminde kurmaya bü
yük özen göstermişti. örneğin Habeşistan saldırısı. Bu saldırı sı
rasında Türkiye'nin i~alya ile arası iyi değildir, ingiltere de bu 
saldırıdan çok kuşkulandığı için, mesele Milletler Cemiyetine gö
türüldü, Milletler Gerniyeti İtalya'ya karşı birtakım yaptırımlar uy
gulanmasını kararlaştırdı. ıtalya da dedi ki: «Bu yaptmmlara uyan
larla harp ederim, iyi geçinmem.» Bunun üzerine ingiltere yaptırıma 
katılan devletlere, «Eğer ttalya bu nedenle size saidıracak olursa 
ben sizin yardımımza geleceğim» diye güvence verdi; ama Türkiye' 
nin öncülüğü ile, ingiltere'nin güvence verdiği devletler -ki Akdeniz 
ülkeleridir- ingiltere'ye «Olmaz öyle şey, tek yanlı güvence diye 
bir şey olmaz, biz de sana güvence veriyoruz, eğer sen de saldırıya 
uğrayacak olursan biz de sana yardım edeceğiz» dediler. O kadar 
hassas davranılmıştır. 

Görüldüğü gibi ulusal irade iki yönlü bir kavram; bunun iç 
politikada uygulaması var, dış politikada uygulaması var. Deni
lebilir ki, iç politikadaki uygulamalarını tartışmaya bile gerek yok
tur. Gerçekten Mustafa Kemal, çağının gereklerine göre, çağının 
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gerçeklerine göre, o dönemde Türkiye'de yapılabilecek, uygulanabi

lecek mill! irade ilkesinin uygulanabilecek biçimini elinden geldiğin

ce uygulamıştır. Dış politikada da aynı şeyi yapmıştır; o bakım

dan hiç kimsenin kuşkusu olmasın 1923 ila 1939 arasındaki döneme, 
Atatürk dönemi diyorsak, Türkiye'de mill! iradenin en büyük ti

tizlikle, duyarlılıkla uygulandığı dönemlerin başında gelir. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 

Prof. Dr. tSMET GiRlTLl - Efendim, Sayın Haluk ül

man'ın 'bu beyanlarıyla toplantımızın sabahki bölümü burada sona 

eriyor. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi onur landırdık

ları için Sayın Meclis Başkanımıza da şükranlarıınızı bir kere daha 

arz ediyoruz. 

Toplantımız saat 14.00'te devam edecektir. Bilmiyorum Sayın 

Meclis Başkanımız da birkaç söz söylemek isterler mi? 

Buyurunuz efendim. 

NECMETTiN KARADUMAN (TBMM Başkanı) - Efendim, 

ben huzurunuza iki nedenle çıkmış bulunuyorum: Birincisi, böyle 

bilimsel değerli bir toplantıyı yapma imkanını hazırlayan başta Sa

yın Rektörümüz olmak üzere, kıymetli öğretim üyelerimize teşekkür 

etmek içindir. Bir de kıymetli bilim adamlarımızın mill! egemenlik 

kavramına getirdikleri açıklayıcı vurgulayıcı iki misalden size bah

setmek istiyorum. Bu örneklerden birisi sayın Hocamız Profesör 

Giritli'nin, Atatürk'e verilmek istenen veto hakkının yine büyük 

önder tarafından reddedilmiş olmasına ilişkin örnekti. Ben bunu 

müsaadenizle biraz daha açmak istiyorum. Çünkü 'bu örnek Türk 

demokrasisi açısından mill! egemenlik kavramının büyük Atatürk 

tarafından hangi boyutlarda düşünüldüğü ve yüceltilmek istendiği 

açısından çok calibi dikkattir. Bunu biraz daha, müsaadenizi alarak, 
açmak istiyorum. 

Ondan önce, yine Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin milli 

egemenlik kavramına ne denli değer verdiği ve bu yüce kavram ko

nusunda ne kadar tutarlı ve duyarlı olduğunu anlatan bir başka 

misalden de bahsetmek istiyorum. Bu iki olay, zannediyorum ki, 

milli irade gücünün milli egemenlik kavramına, gerek Birinci Mec

lis döneminde gerekse tkinci Meclis döneminde ne denli saygı du

yulduğunu ve böylece toplumumuzun temel felsefesi haline nasıl gel

diğinin çok ilgi çekici iki örneğidir. Bunlardan bahsedersem bu yüce 

kavram daha berraklığa kavuşacaktır; tutarlılığı daha iyi anlatılmış 
olacaktır. 
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Birinci olay 1921 yılında; ikinci olay j,se 1924 yılında geçer. 

1921 yılında düşman Anadolu topraklarındadır ve Ankara'ya 
Başkente düşman kuvvetleri çok yaklaşmı~tır, hatta Polatlı yakııı
larındadır; Ankara'dan top sesleri artık duyulmaya başlamıştır. 
Zamanın hükümeti, Genelkurmay, tamamen askeri düşüncelerle, 
askeri gereklerle başkentin Kayseri'ye nakledilmesini programlar 
ve hükümet bu istikamette bir öneriyi Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirir. Hükümet, Atatürk, bütün askeri komutanlar bu fikri 
benimsemişlerdir ve kendilerine göre lıaklıdırlar. Bildiğiniz gibi, 
askerlik de bir hesap kitap işidir; fakat Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde ,zamanın çok vatanperver ve hassas üyeleri bu 'öneriye karşı 
çıkarlar. Erzurum Milletvekili Durak Sakarya kürsüdedir ve şöy
le konuşur: «Evet, bir hesaba ve kitaba dayalı olarak teklif Büyük 
Millet Meclisine getirilmiştir; ama bu teklife uyduğumuz takdirde, 
başkent Kayseri'ye taşındığı takdirde, bu yüce milletin önünde biz 
nasıl hesap veririz? Yüce Milletimiz büyük bir hayal kırıkiılına ve 
moral bozukluğuna uğramaz mı? işin bir hesap kitap tarafı, madde 
planında bir hesap kitap tarafı vardır; ama moral cephesinde de 
hesap edilecek bir yönü vardır. Onun için bu kararı uygun görmü
yoruz ve bu karara uymak istemiyoruz. Eğer düşman birgün Anka
ra'ya girecek olursa, kaderde bu da yazılıysa, düşmanın önünde 
Ankara sokaklarında ilk savaşı verecek insanlar Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri olacaklardır. Bu hükümet bize silah 
verecektir. Biz Ankara sokaklarında müstevliye karşı ilk çarpışacak 
insanlar olacağız. Ankara'yı terk etmiyoruZ.>> ,Bütün Büyük Millet 
Meclisi Durak Sakarya'yı ayakta alkışlamış ve Ankara'nın başkent 
olarak terk edilmesi kararı reddedilmiştir ve zamanın hükümeti de 
bu büyük karara saygı duymuştur. 

üzerinden yıllar geçti. Bu olay bir tarih oldu. Bugün serinkan
lılıkla düşündüğümüz zaman, şöyle bir muhakemeyi de belki ya
pal'sak, bu mwhakeme haklı bir muhakeme olur. Belki hükümet, Bü
yük Millet Meclisi Kayseri'ye çekilseydi, askeri hesaplar belki bu 
tavrın doğruluğunu kanıtlayabilirdi; ama hadiseye moral cephesiy
le baktığınız zaman belki de bir <ıöküntü, hemen onun arkasından 
gelebilirdi ve zaferi belki bu davranış etkileyebilirdi. O yüzden Mil
let Meclisinin verdiği karar, yüce, çok büyük bir karardır. Belki de 
vatanın kurtuluşunda etkin unsurlardan birisi olmuştur. Bu tarafı 
ile zafere ulaşınada etkin bir karardır ve bir tarafıyla da çok yü
cedir; milli iradenin yüceyiğini göstermesi bakımından çok yüce 
bir karardır; çünkü bir tarafta askeri kuvvetler, onun başında bü
yük komutan, büyük lider Atatürk. Buna rağmen, meşruiyetçi Ata-
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türk, milletine büyük saygı duyan Atatürk, bu karar karşısında 

saygı duyar ve geri çekilir; «Evet, başkent Ankara'da kalacak

tır» der. 

tkinci olay 1924 yılında cereyan ediyor. Sayın hocamız çok 

güzel temas ettiler. Ben de bunu iyi bir fırsat telakkİ ettim, biraz 

daha açmak istedim. 

1924 yılında, bildiğiniz gibi, genç Türk Devletinin, yeni Türk 

Devletinin ikinci Anayasası hazırlanmaktadır. Birinci Anayasamız, 

özellikle genç evlatlarımızın da çok iyi bildiği gibi, 1921 yılında 

hazırlanmıştır. 

Bu misale geçmezden önce bir noktaya daha temas etmek isti

yorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi, o tarihte Türk Milleti, milli 

mücooelede çok yüce iki başarı gerçekleştirmiştir: Birincisi, savaşı 

kazanmıştır; ikincisi, bu millet bir taraftan savaşırken, bir taraftan 

da Millet Meclisini kurmuş ve Millet Meclisine milli egemenlik gibi 

yüce bir kavramı da hakim kılmıştır. 

Bilirsiniz, genellikle demokl'atik mücadeleler hükümdarın temsil 

ettiği kuvvetiere karşı verilir ve haklar hükümdal'dan alınır, de

mokratik yönetimler böylece tesis edilir. Bizde 'böyle olmadı. Biz 

bir kere Türk Milleti olarak 1920'lerde otorite boşluğuyla karşı 

karşıya kaldık. Bu otorite boşluğunu doldurduk, yeni bir devlet 

kurduk ve bu devletin adına 1920'de <<Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti» dedik ve devletle savaşı, milli mücadeleyi sürdürdük ve 

başarıya ulaştık. Bir taraftan da Büyük Millet Meclisini kurduktan 

sonra bu meclise ilk defa demokratik bir ilkeyi hakim kıldık, yani 

milli egemenlik ilkesini hakim kıldık Demek istedik ki: Artık bun

dan sonra devlet yönetiminde söz milletindir Bu, siyasi tarih ince

lendiğinde, pek nooir görülecek vakıadır. Burada, tabi söz bana 

düşmez; sayın tarihçilerimize, siyasi tarihçilerimize düşer; ama sa

nıyorum tarihte bir benzeri daha yoktur. 

Bunu da böylece vurgularlıktan sonra ikinci misale geçmek 

istiyorum. 

tkinci Anayasamız hazırlanmaktadır. Anayasamızın bir meş

hur 25 inci maddesi vardır. Bu madde, hocamızın huyurdukları gibi, 

bir veto hakkından bahsetmektedir; ayrıca Reisicumhura, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini fesih hakkını getirmektedir. Atatürk bunda 

ısrarlıdır. Israrının gerekçesini de şöyle açıklamaktadır: Cumhuri

yete karşı güçler vardır: O tarihte Türkiye'de, Cumhuriyete karşı 

olan güçler tamamıyla bertaraf edilememiştir. Bu yüzden Atatürk'ü 
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bu güçler endişeye düşürınektedir ve Cumhul'başkanı olarak bir 
kuvveti elinde bulundurmak arzusundadır ve kendine göre haklıdır. 
Ama Mecliste sert bir muhalefet ortaya çıkar bu öneriye karşı ve 
Atatürk'li ikna etmek için Millet Meclisi üyeleri Çankaya'da uzun 
görüşmeler yaparlar. Neticede Millet Meclisinden oluşan genç bir 
grup bir gece Çankaya'ya gider ve Çankaya'da Atatürk ile bir gö
rüşme masasına oturur. Bu grubun içinde çağın genç milletvekille
rinden ve büyük Kemalist Mahmud Esat Bozkurt vardır, Cemal 
Hüsnü Taray vardır, Şükrü Saraçoğlu vardır ve söz<ıiilüğü rahmetli 
Mahmud Esat Bozkurt'a bırakır ve Mahmud Esat Bozkurt büyük 
Atatürk'e geceler boyu süren konuşmalar sonunda şunu söyler; 
<<Paşam, bu millet milli mücadelesini kanı ve canı pahasına yaptı. 
Milletimizin kanının ve canının altında milli egemenlik gibi yüce 
bir kavram yatmaktadır. Bu millet milli egemenlik haklarından 
vazgeçmez, vazgeçemez. Kanını, canını vermiş bu millet vazgeçemez. 
Bu ilkeyi tarihe canıyla, kanıyla nakşetti. O halde bu millet size 
Meclisi fesih hakkını, gerekçeniz ne kadar haklı olursa olsun, ve
remez. Eğer verirse, Paşam, sizin Abdulhamit'teİı ne farkınız kalır?» 

Genç evlatlarımız düşünsünler sene 1924. 1924 yılında büyük 
Atatürk Türkiye'nin kaderine Mkim bir insan, çok yüce bir kuv
vet, saygı gören, adeta tapılan yüce bir kuvvet. Atatürk gibi bir 
insanın karşısında tkinci Büyük Millet Meclisinin üyeleri böyle bir 
medeni cesaret gösteriyor, fikir celadeti gösteriyor ve inançlarını 
açık seçik bir şekilde ifade edebiliyorlar. Çok öğüniilecek, övgüyle 
anılacak bir hadisedir bu siyasi tarihimizde; ama Atatürk'ün verdiği 
cevap dalıa da çok övgüye layıktır. önünde uzun uzun oturulup 
düşünülmesi gereken bir cevaptır. Büyük Atatürk şu cevabı veri
yor: «Evet, çocuk, sen haklısın. Türk Milletinin egemenliği elinden 
·alınamaz. Yaptığım tekliften vazgeçiyortım.>> 

Burada calibi dikkat bir noktaya daha sizi düşünmek üzere 
celp etmek istiyorum. Bu mücadeleyi veren genç insanlardan Mah
mud Esat Bozkurt bir müddet sonra Adiiye Bakanı olur; Cemal 
Hüsnü . Taray bir müddet sonra Milli Eğitim Bakanı olur, yine 
Büyük Millet Meclisinde 25 inci madde üzerinde yapılan tartışma
larda en çetin kavgayı veren Ahmet Süreyya örgeören; Balıkesir 
Milletvekilidir, o tarihten sonra da, 1950 yılına kadar, milletvekilliği 
devam eder. Büyük Atatürk büyük bir mücadele adamıydı, büyük 
bir fikir adamıydı, büyük bir liderdi, bildiğiniz gibi büyük bir 
dahiydi. Fakat bir tarafı da çok büyüktü: Kin tutmayan bir yüreğe 
sahipti, merhametliydi, kavgalarda, katiyen hislerinin tesir saha
sında kalmazdı. Eğer kendisine karşı kavga verenler, mücadele 

32 



verenler haklıysa o hakkı derhal teslim ederdi; onlara karşı önyar

gıyla hareket etmezdi; merhametli, insaflı bir kalbe sahipti, hadise

lere objektif bakan yüce bir düşüncenin temsilcisiydi. Yoksa, ne 

o Büyük Kemalist mücadeleci Mahmud Esat Bozkurt, bir müddet 

sonra Adiiye Bakanı olabilir, ne sonradan büyük diplomat olarak da 

adını Türkiye'de duyurmuş olan Cemal Hüsnü Taray' Milli Eğitim 

Bakanı olabilir, ne de Ahmet Süreyya Bey gibi muhterem kişiler 

uzun müddet milletvekilliği hayatını sürdürebilirdi. 

işte genç evlatlarımız, milli mücadele Türkiye'de böyle başladı, 

, böyle sürdürüldü. Bu yüce mücadelenin üzerine de milli egemenlik 

düşüncesi böyle geliştiriJip bir taç gibi oturtuldu. Bu yüce kavram 

bugünlerde de bizim aydınlık geleceğimizin göstergesidir.· Ona hep 

birlikte sahip çıkacağız. özellikle sizler sahip çıkacaksınız. Bu kav

ramın üniversitelerde değerlendirilmesi, tanıtılması, bu yönüyle iııa

ıııyoruz ki büyük faydalar sağlayacaktır ve bizim kuşaklar bu çabayı 

sarf ederken bizden sonraki kuşaklar olarak sizler bu yüce mefküreyi 

daha da yüce noktalara yükselteceksiniz. Bunun inancını taşımak

tayız. Bugün bu fırsatı buldum, sizlere birkaç cümleyle hitap edebil

dim. Bundan da çok mutluluk duydum. 

Sayın hocalarımızı saygıyla selamlarken, sevgili evlatlarımızı 

da sevgilerle selamlıyorum ve hepsine memleketimizin geleceğinde 

yüklenecekleri sorumluluklarında, meslek hayatlarında, memleketi

mize hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum ve saygılar sunu

yorum. 

Prof. Dr. ISMET GIRITLi - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Saygıdeğer Başkanına, bir kere teşriflerinden dolayı, sonra da bu 

kadar güzel, veciz ve bizim toplantımıza daha da renk ve güç katan 

ve zapta geçtiği için yayınlanacak olan belgede de yer alacak olan 

bu anlamlı konuşmasından dolayı üniversitemiz adına, başta sayın 

RektörümUz adına, şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyorum. 

Toplantımız saat 14.00'te panelle devam edecektir. 

Teşekkür ederim. 
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tKiNCi OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

OTURUM BAŞKANI: Ord. Prof. REŞAT KAYNAR 
Prof. Dr. tSMET GtRtTLt - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Başkanvekili Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Halim 
Aras, değerli parlamenterler, sevgili konuklar ve meslektaşlarımız; 
sevgili arkadaşlarımız; bugünkü toplantımızın ıikinci, yani panel M-
lümünü açıyoruz. · 

Bu panele Sayın ve Sevgili Hocamız 011d. Prof. Reşat Kaynar 
Başkanlık edecekler ve bu toplantıyı yönetecekler. 

Diğer konuşmacılarımız, Sayın Dr. Hayrettiıı Erkmen (Mar
mara üniversitesinin değerli öğretim üyesi ve hepimizin bildiğ·i, 
üzere değerli devlet adamımız), Sayın Prof. Dr. Yaşar Gürbüz 
(iktisadi idari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi) ve Marmara üni
ver.sitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı 
Sayın Prof. Dr. Yıldızhan Yayla. 

Bundan sonrası değerli ve dirayetli başkanımız Sayın Reşat 
Kaynar'a aittir. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanvekili, sayın parlamenterler, çok değerli meslektaşlarım, kıy
metli dinleyicilerimiz; Milli Egemenlik Panelini yüksek ve değerli 
huzurunuzda açınakla kıvanç duyuyorum; çünkü öğleden evvel «Milli 
Egemenlik ve Atatürk. üzerinde konuşulan ve belirtilen fikirler bir 
kez dalıa göstermiştir ki, üniversite mensupları ve aydııılarımız 
arasında Atatürkçülük ruhu devam etmektedir. Bu çok güzel bir 
işarettir. 'Türlciye'nin, Türk Milletinin istikbali bakımından da bü
yük bir işarettir. 

Şimdi, yine bu atmosferin içinde üç hocamız «Milli Egemenlik 
ve Atatürk» konuları üzerinde düşüncelerini, ilmi görüşlerini belir
leyeceklerdir. Demek ki, artık milli egemenlik kavramı üniversite
lerimizde ilmi bir esas olarak ele alınmaktadır ve bu ilmi esas, böy
lece doğrudan doğruya üniversite camiasından elbette ki sevgili 
halkımıza da dalga dalga intikal edecektir. 

Bu itibarla, önce bu konuda Sayın Hocamız, Devlet adamımız 
Sayın Hayrettin Erkmen'e söz veriyorum. Şimdi tebliğlerini .hu
zurunuza arz edecektir. 
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TEBLtöLER 

Dr. HAYRETTlN ERKMEN-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın dinleyenlerim; sevgili hocamız, sayın baş
kanımızın iltifatkar sözlerine teşekkür ediyorum ve konuma hemen 
geçiyorum. 

Benden, üzerinde düşüncelerimi belirtınem istenen konu: «Ata
tüı•k'ün Barışçı Dış Politikası» dır. Tabi! Atatürk'ün dış politikasını 
enine boyuna tartışabilmek, üzerinde değerlendirmeler yapabilmek 
evvela ilmi kifayet ister, biraz pratik bilgi ister, sonra zaman ister. 
Her üçünden elimde ne kadarı varsa, onları kullanmak suretiyle 
görevimi yerine getirmeye çalışacağım. 

Her şeyden evvel bir hususu tespit etmek istiyorum, Atatürk 
hem fikir adamıdır, hem büyük bir kumandandır, hem de büyük 
bir devlet adamıdır. Bunun yanı sıra, Atatürk ilkeler oluşturucu, 
ilkeler uygulayıcı ve ilkeler gözetici bir fikir yapısına sahipti. Hal 
böyle olunca, Atatürk'ün barışçı dış politikasını tahlil etmeye ge
çerken evvela prensiplerini, ilkelerini hatırlamakta yarar görüyorum. 

Atatürk ilkeleri başlı başına bir konudur; hemen oraya gi
recek değilim; ama Atatürk'ün devlet yapısıyla ve dış politika ya
pısı ve uygulamasıyla ilgili ilkelerini zikrederek geçeceğim. Bun
ların başında «Bağımsızlık» gelir. Atatürk için bağımsızlık, devlet 
hayatının vazgeçilmez bir konusudur, uğruna her şey feda edUebile
cek bir mukaddes kavramdır. 

Onun arkasından, Atatürk, ülke ve millet bütünlüğüne büyük 
önem verir. Bağımsız olacak bir devletin, ülkesiyle, milletiyle bir bü
tünlük arz etmesi gerekliliğine inanır ve bunu savunur. Sonra, bu 
Ulke üzerinde, böyle bağımsız bir ülke üzerinde oturtulacak, sür
dürülecek yönetimin de Cumhuriyet olmasını tercih eder ve Cum
huriyet olmasını şart koşar. Nihayet, laiklik de, Atatürk'ün vaz
geçilmesine razı olmayacağı ilkelerden birisidir. Devlet yapısıyla 
ilgili ilkelerinin belli başlarını böylece tespit etmek, zannederim 
mümkündür. Atatürk için, bu ilkelerden vazgeçilerek devlet oluna
maz. Zaten bağımsızlık olmaıısa devlet söz konusu değildir ve laik 
Cumhuriyet idaresinin dışında bütün bir milletin varlığını kollaya. 
cak bir düzenin dışında düzen düşünülemez ve düşünülmemelidir. 

Atatürk'ün dış politikaya ilişkin ilkelerine gelince: Evvela, dış 
politikada millililiği şart koşmuştur, milli bir dış politika oluşturul
masını ister ve onu oluşturmuştur. Bu milli dış politikanın uygulan-
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masında uluslararası e§itlik ve müteroabiliyet şartını arar. Türk Mil
leti, Türk Devleti diğer devletlerle ve bütün devletler birbirleriyle 
hukuk alanında e§it düzeyde yaşamalıdırlar ve karşılıklılık, (müte
kabiliyet) de bunları iyi ilişkiler kurması için vazgeçilmez bir şarttır. 

Sonra bir başka ilke de «Uluslararası işbirliği» ilkesidir. Ata
türk, ulusların tek ba§ına, kendi güçleriyle değil, birbirleriyle iş

birliği yapmak suretiyle bir dünya düzeni sürdürmelerinin ideal 
olduğu inancındadır ve nihayet Atatürk'ün düşündüğü ve uyguladığı 
dış politika mutlaka barı§çı olmalıdır. 

Bu iki ilke grubu arasında tabii bir tamamlayıcılık ilişkisi 

hemen göze çarpıyor, bunlar birbirini tamamlayan ilkelerdir ve 
Atatürk bu ilkelerini her vesile ile tekrarlamıştır; Kongre Başkanı 
sıfatıyla Erzurum'dan başlayamk Sivas'ta tekrarlamıştır; Heyet-i 
Temsiliyenin Reisi sıfatıyla irat ettiği nutuklarında, yazılarında, 

talimatında tekrarlamıştır; Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi sı
fatıyla yaptığı konu§malarda ve nutııklarında tekrarlamıştır; Cum
hurbaşkanı sıfatıyla hep tekrar edegelmi§tir hatta Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalarda dahi bu ilke
lerin vazgeçilmezliği hep vurgulanagelmiştir. Çok örnekler bulu
nabilir, ben sadece bir örneği hemen özetleyerele gideceğim, tamamı
nı okuyacak değilim: 

Atatürk, büyük nutkun bir yerinde, hemen başlangıcında diyor 
ki: «Milletimizin kavi, mesut ve müstakil yaşayabilmesi için, dev
letin tamamen milli bir siyaset takip etmesi gerekir.» tlave ediyor; 
«Türlü emeller peşinde milleti işgal etmemek lazımdır, medeni ci
handan, medeni ve insani muameleye ve mütekabil dostluğa isnat 
edilmek gerekir.» 

Bumda hemen prensipleri, millilik, mütekabiliyet ve eşitlik 

prensipleri görünüyor. Yine Atatürk nutkun bir yerinde «Herhalde, 
devlet ve milletimiz · dalıilen ve haricen bütün manasıyla müstakil 
kalacaktır, bize başka bir idare tatbik ,edilemez.» diyor. Bu ilkeler 
doğrultusunda Atatürk milli dış politikayı, millet içinde oluşturarak 
gelmiştir. Halk hareketlerine katıldığı andan itibaren, Erzurum 
Kongresinden başlayarak, Sivas Kongresinde devletin yapısı husu
sundaki fikrini henüz açıklamış değildir; ama dış politika konu
sundaki fikri gayet açıktır. Devletin yapısı hakkındaki fikri de, 
Cumhuriyet idaresi ve laiklik fikri de onun kendisine has mahare
tiyle zamanı gelince açıklanacaktır, daha bu aşamalarda bu konu
lardan Atatürk söz etmiş değildir. 
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Erzurum Kongresinde, kongre beyannamesinden anlıyoruz ki, 
dış politika ilkeleri, esasları üzerinde tartışmalar yapılmak suretiy
le, belirlenmiştir. Bu esasları ülke bütünlüğü olarak görüyoruz, bu 
bütünlüğün milletçe savunulacağını görüyoruz, egemenlik hakkın
dan kısmen dahi olsa vazgeçilemeyeceği ilkesini görüyoruz, manda 
ve himayenin kabul edilerneyeceği yine bu beyannarnede açıkça gö
rülüyor ve yabancılara toplumun dengesini bozucu imtiyazların tanı
namayacağı da Erzurum Kongresinde ilan ediliyor. 

Sivas Kongresinde bu esaslar kollanmak kaydıyla, yeni bazı 

rötuşlar, bazı yeni ilaveler yapılıyor. Bu ilaveleri de özetlayerek 
geçeceğim. 

Sivas Kongresinde evvela «Millet bütündür• ve «tilke bölün
mez» kavramının anlamı meydana konuyor, orada Misak-ı Milli'yi 
görüyoruz, Misak-ı Milli sınırları beliriyor; üzerinde yaşanacak ülke 
hangi Ulkedir; bölünmezliği sağlanacak, uğrunda savaşılacak toprak
lar hangi topraklardır, onu Misak-ı Milli, 1 inci maddesi ile, açık
lamış bulunuyordu ve yine bu Misak-ı Milli'nin 6 ncı ve 7 nci mad
delerinde dış politikaya ait ilkeler kendisini gösteriyor ve bu dış 

politikanın, milletin benimseyebileceği bir dış politikanın nasıl ola
bileceği ve Türk Devletinin hangi devletlerle i§birliği yapabilece
ğini hemen tarif edilmiş bulunuyor. Bu maddelere göre, evvela ya
bancı devletlerin, işbirliği yapılabilecek devletlerin, Türkiye'nin 
topraklarının bütünlüğünü tanıması şartı koşuluyor ve burada bir 
bölme, bölüştürme, işgal etme, kullanma, istismar etme gibi durum
lara asla müsaade edilmeyeceği hemen açıkça anlaşılıyor. Şu halde, 
evvela, tarif edilen toprakların ilişkide bulunabilecek devletler ta
rafından tanınmış olması, tarnarniyetine riayet edileceğinin •belir
tilmiş bulunması lazım; bu birinci şart. 

tkinci şart, bu topraklar üzerinde herhangi bir istila, saldırı, 
işgal emeli bulunmaması lazım. Hangi devlet Türk toprakları üze
rinde iddia yahut bir ileriye dönük düşünce aahibidir, o devletle 
ilişki kurulması caiz olmamak gerekir lıu aşamada. 

Böylelikle, milli dış politikanın ülkeye dönük ve ülkenin hay
siyetine, haklarına riayeti şart koşan ilkeleriyle, barışçılık ilkesi 
her iki beyannarnede de açıklığa kavuşturulmuş bulunuyor. 

Nihayet, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü ırelip 

çatıyor; 23 Nisan 'ı920. O günkü açılış nutkunda Atatürk, Ulke ve 
millet meselelerini açıklığa kavuştururken, dış poutika üzıırinde de, 
kurulacak hükümetin uygulayacağı dış politikanın esaslarını da 
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belirtiyor. Tııbii bu dış politika, biraz evvel söylediğimiz milli irade 
çerçevesi içinde, kongreler boyunca oluşturulan, ilkelerini biraz ev
vel belirttiğimiz dış politikadır. 

Türkiye Büyük MH!et Meclisi, icra VekiJ!eri Heyetini teşkil 

ettikten sonra, ilk toplantısını 5 Mayıs 1920 tarihinde akdediyor, 
ve bu toplantıda hemen dış meseleleı:e dönük bazı kararlar alıyor. 
Bu dış meselelere dönük kararların birisi, hükümetin kurulduğu
nun yabancı devletlere birer nota ile bildirilmesidir. Diğer bir ka
rar, dış ilişkileri oluşturmak hususunda harekete geçilmesi kararıdır. 

Bu tarihteki §'artları hatırlayacak olursak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin ilişk!i kurabileceği bir tek hükümet vardır; 
kuzey komşumuz Sovyet Rusya; çünkü diğer ülkelerle aşağı yukarı 
savaş halindedir; Yunanistan'la savaş halindedir, B111tı ülkeleriyle 
Osmanlı döneminden başlayan savaş hııli hukuken devam etınek-. 

tedir. Binaenaleyh, il'k akla gelen, hemen temas edilmesi düşünü
lebilecek devlet, hem komşu olması itibariyle, hem de savaş ha
linde bulunmamak dolayısıyla, Sovyet Rusya'dır. Ayrıca, Sovyet 
Rusya da yeni rejimi içinde aynı cephe ile, Türkiye'nin karşı kar
şıya bulunduğu cephe ile karşı karşıyadır, Batı cephesi ile karşı 
karşıyadır; onun sebebi başka, bizim sebebimiz ,başka; ama her 
ikisinin de karşısındaki cephe aynıdır: Sovyet Rusya, Batı dünya
sını kapitali,st dünya saydığı için, onunla işbirliği halinde değildir, 
o alemle, Batı dünyası ile hem ideolojik alanda, hem askeri alanda, 
hem siyasi alanda, hatta ekonomik alanda bir ayrılık içindedir, 
bir karşı karşıyalık içindedir; Türkiye de aynı durumdadır. Bi
naenaleyh, aynı cephe karşısında bulunan iki ülkenin birbirlerine 
yaklaşmıısı gibi mantıklı bir durum vardır ortada. Bu mantığın 
ve askeri ve coğrafi durumun da gereği olarak, İcra Vekilieri 
Heyeti, Sovyet Rusya ile temas aramaya karar veriyor ve bir heyet 
teşkil ediyor. Bu heyet, o zamanın Dışişleri Bakanı (Umur-u Ha
ııiciye Vekili ismi ile anılan) Bekir Sami Bey'in Başkanlığında 
kurulmuştur ve bu heyete diğer bir bwkan Umur-u iktisadiye Veki
li (Yani iktisat Bakll!nı) Yusuf Kemal Bey de dahildir; diğer üyeleı·i 
yüksek dereceli memurlar ve ııskerlerden oluşur ve bu heyet he
men yola çıkmak kararı ile teşkil edilir. Tabii bu heyetin kuruluşu 
ve yola çıkması, Moslıiova'ya varışı bir hayli zaman almıştır; günün 
şartlarına, ulaşım şartlarının zorluğuna, mali şartların darlığına 

bağlı bir harekettir; ama niyet ve karar, Moskova ile temııs aramak 
ve işbirliği yapmaktır. Hüikümetin düşüncesi de sadece dostluk de
ğil, bir ittifak. anlaşması da istihsal edebilmektir. 
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Bu arada, Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin'den Atatürk'e, .daha 
doğrusu Meclis Reisliğine hitaben bir mektup gelmiştir. 3 Haziran 
1920 tarihli olan bu melttup, Sovyet Rusya'nın Türkiye BUyük 
Millet Meclisi Hükümetini tanımak belgesidir aynı zamanda ve bu 
belgede işbirliği niyetinin Sovyet Hükümetince de iyi karşılandığı 
ve arzulandığı açıklanmıştır. 

Heyetimiz Mayıs ayında yola çıkmış olmasına rağmen; ancak 
Temuzzun 19'unda Moskova'ya varabiimiştir ve hemen de müzake
relere başlanmıştır; müzakereler bir dostluk anlaşması çerçevesi 
içinde yürütülmektedir, Sovyet idarecileri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ile bir askeri ittifakı öngörmediklerini açıkla

mışlar, müzakereler dostluk çerçevesi içinde sürdürülmeye başlan
mıştır. 

Görüşmeler Ağustosun sonlarına doğru sonuçlanmış, bir dost
luk anlaşması metni de hazırlanmış ve hatta parafe edilmiştir, Pa
rafe edilen metnin •imzalianması için Ankara' dan talimat istendiğin
de, Çiçerin'in bazı vilayetlerimizin (Doğu vilayetlerimizin) Erme
nistan'a verilmesi hususundaki talebinden de Ankara haberdar edil
miştir; dostluk anlaşmasını imza edecekler; ama ·bazı illerimizin 
Ermenistan'a terk edilmesi arznianmaktadır. Dönem de çok sıkışık 
bir dönemdir, 1920'nin Eylül ayı, Bursa işgalinin tarihidir ve ilk 
defa Yunan kuvvetleri geniş bir cephede Anadolu'yu işgale doğru 
harekete geçmişlerdir, bu sebeple Büyük Millet Meclisi hem heyecan
lıdır, hem üzgündür; böyle bir ortamda Sovyet Rusya ile işbir-

1iğinin kaçınılmazlığı düşüncesi yaygındır; çünkü dayanacak bir dış 
güç lazımdır ve silah malzeme, mali, maddi yardıma ihtiyaç vardır; 
ama Atatürk, bazı vilayetlerin Ermeııistan'a tel'k edilmesi şartı 

karşısında diretir ve Meclise görüşünü de kabuıl ettirerek, toprak 
verme pahasına ve dış politikada taviz vererek, yardım temin et
menin caiz olmadığına Meclisi de inandınr ve bu anlaşmanın imza
lanması kabul edilmez, Meclis tarafından reddedilir. Sonra bu an
laşma biraz değiştirilerak 1921 yılının Mart ayında imzalanacaktır. 
Bunu burada zikretmekten maksadım açık; ölke üzerinde, prensip
ler üzerinde ve politikanın da bütünlüğü üzerinde ne derece hassas 
olduğunu gösteriyor Atatürk'Un bu davranışı. O itibar!a, bunu vur
gulamakta yarar gördüm, en sıkışık zamanında, yardıma en çok 
muhtaç olduğu bir dönemde dahi, politikasındaki bütünlüğü bozma
mak ve toprak bütünlüğüne, toprak vermenin getireceği tehlikelere 
de yol açmamak için, Atatürk cesaretle bu teklifln karşısında dur
muştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti göreve başladıktan son·. 
ra, dış politikanın artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri 
cümlesinden olduğunu belirten bir kanun da kabul etmiştir, 7 Hazi
ran 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı idaresi· 
nin 16 Mart 1920'den bu yana yaptığı anlaşmaların geçersiz oldu· 
ğunu ve bundan sonraki anlaşmalann mutlaka Türkiye Büyük Mil· 
Jet Meclisince tetkik ediJip karara bağlanması gerektiğini de bu 
kanunla tespit ve ilan etmiştir. 

Bu kanunla, artık Türk toprakları, Misak-ı Milli sınırları için
deki topraklan ilgilendiren dış anlaşmaların mutlaka Büyük Mil· 
!et Meclisinden geçmesi, orada tetkik edilerek karara bağlanması 
gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bu arada, yine Atatürk'ün dış politikadaki taviz vermeme ve 
dış politikanın ahengini bozucu, bütünlüğünü zedeleyici davranıştan 
kaçınma hususunda bir başka örnek daha vermek istiyorum; bu 
örnek Londra Konferansı ile ilgilidir. Londra Konferansı, bilindiği 
gibi, 1921 yılının Şubat ayında davet edilmiştir ve bu davetin se
bebi, birinci seb.ıbi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının Do
ğu'da Ermenilere karşı kesin bir zafer kazanmış ,ve bir barış an· 
!aşması imza etmiş bulunmasıdır. ikinci sebebi, yine Türkiye BU· 
yük Millet Meclisi ordularının Batı'da Yunanlıları durdurmaya ve 
yer yer de püskürtmeye muvaffak olmasıdır. trçüncü sebebi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Sovyetlerle işbirliği ha
linde bulunmasıdır. 

Bu durum karşısında, imza ettirilip tatb'ik edilemeyen Sevr 
Muahedesl üzerinde Batı ülkeleri bir revizyon yapmak düşünce

sine sapmışlardır ve bu maksa.tla da bir konferans davetinde bulun
muşlardır. Konferanstan maksat, Yunanlılarla Türkler arasında bir 
uzlaştırma sağlama ve Sevr Muahedesi üzerinde de bazı değişiklik
leri teklif etmekti. Karar, Londra Konferansının toplanma kararı 
Osmanlı ve Yunan hükümetlerine bildirilmiştir. Tarih belirlenmiş· 
tir Londra'da konferans akdedilecektir. Bu konferansa Ankara'nın 
temsiletlerinin de katllma.sı arzu edilmektedir ve bunu Osmanlı Hü
kümetine bildirmişlerdir. Osmanlı Hükümeti de durumdan Mus
tafa Kemal Paşayı haberdar etmiş ve Londra'da yapılacak kon
feransa katılınak üzere temsHci tayin etmesini Mustafa Kemal 
Paşa'dan, sadrazam yazı ile istemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu 
teklif karşısındaki tutumu gayet kesin ve vakurdur. Cevabında di
yor ki; «Sizin hükümetiniz ülkeyi temsil etmeye ve ülke adına 

taahhUtlere girmeye yetkili değildir, meşru değildir. Türkiye, Türk 
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toprııkları ve '!\ürk Milleti hakkında söz söy.lemek yetkdsine sahip, 

angajmana, taahhüte girme yetkisine sahip olan otorite sadece 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetidir. Binaenaleyh, 

sizin böyle bir taahhüdü kabul etmeniz hukuka ve milli menfaat

lere uygun dü§mez. 

İkincisi, eğer Batı ülkeleri, hak ve adalet kurallarına göre 

bir çözüm arayacaklarsa, Yunanlılarla aramızdaki ihtilafa, o za

man, doğrudan doğruya Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümetini 

muhatap almalıdırlar ve direkt daveti bu hükümete yapmalıdırlar. 

Eğer böyle bir davet gelirse kabul edebiliriz.» 

Mesela tekrar Mecliste görü§ülüyor, hayli tartı§malardan son

ra şöyle bir karara varılıyor: Heyet seçilecektir; fakat ancak da

vet gelince hareket edilecek veyahut da davet .gelmezse Londra 

Konferansına katılmayacaktır, ama heyet davete hazır durumda bu

lundurulmalıdır. Heyet seçilmiştir Bekir Sami Beyin başkanlığında. 

Heyet seçildikten sonra da Antalya yolu ile italya - Erendizi'ye 

hareket etmiş, Erendizi limanında bulunduğu sırada italyan Hari

ciye N azırının aracılığı ile heyetin Londra Konferansına katıl

maiSı resmen sağlanmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak Atatürk'ün bir Amerikan Gazetesine 

yaptığı beyanat var, onu okumak istiyorum, bu ·uzun bir beyanattır, 

ben sadece konumuzia ilgili kısmını okuyacağım. Gazetecinin so

rusunu okumaya gerek yok, cevaptan anla§ılacaktır. Atatürk diyor 

ki cevabında; «Çok zayıf da olsa, hiçbir barış ihtimalini kaçırma

mak istediğimizi milletimiz kadar düşmanlarımız da dahil herkese, 

göstermek amacıyla, temsilcilerimizi Londra Konferansına gönder

miş bulunuyoruz. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tespit olunan 

ve bir nüshası ilişikte sunulacak olan Misak-ı Milliniizde muhtevi 

bulunan meşru (istemlerimizi, bir kere daha konferansta izah ede

ceğiz. Düşmanlarımız, itilaf devletlerinin dört yıl süre ile uğrunda 

sava§tıklannı ilan ettikleri prensipleri bir kere daha ihlal ederek 

ve mütarekeden önce bize yaptıkları vaatleri nazara almayarak, 

haklı ve mütevazi olan şartlarımızı dikkate almazlarsa, akınaya 

devam edecek kanın ve keza, Şal'k'ta harbin devamının dünyada 

h usule getireceği vahim bulıranın sorumlusu olacaklardır.» Kararı 

kesin, taviz verilmeyecek, savaşa devam edilecektir, ama bunun so

rumluluğu ·karşı tarafın üzerinde gö.sterilmektedir haklı olarak. 

Gene gazetecinin «Şartlarınız ne olacaktır konferansta?. soru

suna kısaca cevap veriyor ve «Sulh şartlarımız Misak-ı Millimizde 

yer almıştır. diyor. Ayrıca burada istanbul delegaı;yonu üzerinde-



ki düşüncesini de ifade ediyor; «istanbul delegasyonu, kendi ge
neralleri vasıtasıyla bu şehre emir verdikleri cihetle, itilaf devlet
lerinin bütün arzularını kabwl ettirebilecekleri ve ayrıca, millet ta
rafından seçilmiş herhangi bir meclise istinat etmeyen sözde bir 
hükümet tarafından gönderilmiştir» diyor ve onu meşru aaymıyor. 

Burada okuduğum cevapta Atatürk'ün politikasının barışçılığı 
da kendisini .gösteriyor, «Zayıf bir ihtimal de olsa barış teklifi kar
şısında buna kayıtsız k!ll!amayız; onun gerçekleştirilmesi için gay
ret sarfederiz; ama, arzularımızdan fedakarlık ederek değil, ta
leplerimizden vaz.geçerek değil, meşru haklanmızı sıwunarak bu ça
lışmayı yaparız. Eğer anlaşma hasıl olmazsa, savaş devam ederse, 
sorumluluk da 'kabul etmeyiz» diyor Atatürk. 

Malıisadım, tAatürk'ün muhtelif vesilelerle beyanları ve tarihe 
mal olmuş belgelerde sözü geçen ilkeleri bu vesiıle ile yer yer tespit 
etmekten ibarettir. Teferruata girmeye ne zamanımız ne de konumuz 
müsait. 

Londra Konferansı ilginç bir konferanstır. Uzun çalışmaların 
sonunda bir uzlaşma mümlıiün olamamıştır Yunaı:Jhlarla Türkler 
arasında. Aksine, Yunanlılarm yeni .bir .taarruza geç•tikleri görül
müştür bu konferans devam ederken. Ta:bii, konferansm kesintiye 
uğraması kaçınılmaz hale gelmiştir ıbu yüzden. Asıl barışın yapıl
·dığı yer Lozan'dır. Savaş bitmiştir, Lozan Anlaşmasının esaslarını, 
bunların gerçekleşen hususlai'la, gerçekleşemeyen noktaları kısaca 
belirterek sözlerimi bitireceğim. 

Mailuro olduğu üzere Lozan Konferansını sadece Türkiye ile 
Yunan±stan'ın, ikl muharip, iki savaşan devletin, barışması ve ba
rışa varması olarak değerlendirmek tabii mümkün değil. Lozan 
Konferansı daha geniş bir konferans ve Osmaulı İmparatorluğuula 
savaşa girip onu yenen ve Türldye ile savaş hali halen devam .eden 
ülkelerle, Yunanlılar da dahil olmak üzere, Türklerin karşı karşıya 
olduğu bir konferans. Yani, Türldye bir tarafta, Yunanistan ve 
b!l!tün diğer Batı alemi karşı tarafta yer almıştır. Bu konferansa, 
o zamanlardaki dostça münasebetlerimiz dolayısıyla, Sovyet Rusya' 
nın da daveti sağılanmıştır. Sovyet Rusya da katılmıştır. Böyle
likle, bir tek anlayış bulilibildiğimiz yer Sovyet delegesi olmakta 
ve bütün Avrupa alemi karşımızıda yerini almış durumdadır. Tabii, 
konferansa giden heyet, .gene sabahleyin tespit edildiği gi'iıi, mağ
lup bir devletin, iyi §artlar, en ehven şartları temin etmek ar
zusuyla katıldığı bir heyet değil. B u heyet, muzaffer bir devletin, 
zafer kazanmış bir devletin temsileileridir ve bu bilinçle konfe-
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ransa katılmlllktadııılar. tııteyecekleri bellidir, Milli Misak sarihtir 
ve husumet bll§ladığından beri, sürdürülen dış politikanın esasları 

gereğince açıktır, bu itibarla, konferansta yapacağını bilen, eınin, 

muzaffer bir deV"letin temsilcisi olarak yer almıştır Türk Heyeti. 

Bu !konferansta istenilen neticeleriıı tamamının alındığı söylene

mez. MH!i Misakın tamamıyla gerçekleştirildiğini söylemek mümkün 
değildir; bir Musul meselesi var. Yine Milli Misakın şar.t ko~tuğu ka

yıtsız şartsız bağımsızlık ve egemen!i.k de bir yerde gölgelenmiş bu
lunuyor; Boğazlar statüsü vesilesiyle. Bir başka açıkta kalan ve 

çö~ümlenemeyen husus da Yunanhlarla olan ahali mübadelesi me

selesidir. Bu üç masele Lozan Barış Konferansında çözümlenmek, 
ilgililer arasında çözümlenmek üzere geriye bırakılmış meselelerdir. 

Musul meselesi, Cumhuri!Yet Hükümetini hayli yormuş, üzmüş 
ve Türk Milletini hayli heyecanılandırmış bir meseledir. Musul, 

Milli Misak sınırları içinde olan bir bölgedir. Ahalisinin büyük 

ekseriyeti Türktürk. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Lozan'da temin edemediği bu bölgeyi sınırlarına dahil etme gay

retini Lozan'dan sonraki müzakerelerde de sürdürmektedir ama, 
vanlan mutabakat, Lozan'da varılan mutabakat, eğer iki hükümet 
arasında anlaşmaya varılamazsa, o takdirde masele Milletler Ce

miyetine havale edilecektir. Maalesef mutlllbakat Msı! olamamıştır; 
Tabii, mutll!bakatın Msı! olmayacağı da belılidir, İngilizlerin bu böl

geden vazgeçmeleri düşünülemezdi. Türk delegasyonunun bölgede 
plebisit yapılması teklifine dahi karşı durabilmiştir. ingiliz delegas

yonu; bahanesi de o tarihlerdeki Şeyh Sait isyanıdır. Bu isyan do
layısıyla, güvenlik meselesini öne sürerek, «burada plebisit yapı

lamaz» tezini savunmuşlar, konuyu MiUetler Cemiyetine götürdük

ten sonra da, bilindiği gibi, Musul Irak sınırları içinde bir bölge 

olarak tanımlanmıştır. 

Diğer konu Boğazlar meselesMir. Tabii, Boğazlar, Türkiye'nin 

egemenliği altında bulunduğuna göre, Türkiye'nin bu bölgeyi, her
hangi bir toprak parçası .gibi, herhangi bir bölgesi gibi, müdafaa 

edebilmek için, savunabilmek için, dilediği gibi. askeri tesisler yap .. 

mlllsı hakkı ohnak gerekirdi. N e var ki, bu da ·temin edilememiştir 
ama, bu husus şükürler olsun, daha sonra ·gene barışçı yoUardan 

1936 yılında sağlanabilmiştir. 

Yunanlılarla olan ihtilaf, biri ahali mübadelesi, Rumların 

Yunanistan'a, omdaki Türklerin de Türkiye'ye getirilmesi konusu 

ve mübadiltlerin hakları, orada bıraktıkları mallarla, burada edin
dikleri yahut burada bıralcl;ıkları mallarla oradaki diğerleri üze-
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rindeki ihtilaflar hayli yorucu müzakerelere sebep olmuştur. Za
man zaman gerginlikler belirmiş, hatta bir Patrik tayini mesele
sinde çatışma noktasına kadar ilişkiler gerginleşebilmiştir. Aslında 
Patrik meselesinin Lozan'da halledilmesi için delegasyonumuz gay
ret sarfetmemiş değildir; Patrikhanenin Türkiye'den kaldırılması 
konusunu teklif etmiştir; fakat hem Yunanlıların ısrarı, hem de on
lara destek olan diğer Hıristiyan devletlerin ağırlığı karşısında 
ortalama bir çözüm bııılunmuş, Pa;trikhanenin siya;si hiçbir fonksi
yıonu olmamak kaydıyla sadece dini meselelerle meşgul olacak bir 
müessese olarak Türkiye'de kalması kabul edilmiştir: Bu ahali mü
badelesi meselesi de iki ülke arasındaki, Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki gerginliği bir hayli körükledikten sonra, Venizelos'ım 
bir yumuşa;ma politikasma dönmesi ve benimsernesi üzerine, duhn 
ılımlı bir yola ve ortama kavuşmuş ve Yunan Başvekili Venizelo.s 
1930 yılında Ankara'ya gelip Atatürk ile konuştuktan sonra, artık 
Yunanistan ile aramızdaki meselelerin çözülmezlik noktasından uzak
laştığı ve 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı ile de Yunanistan 
ile çok yakın ilişkilerin gerçekleştiği görülmüştür. 

Lozan Anlaşmasının getirdiği sorunlar da böy;lece ortadan kalk
tıktan sonra, Atatürk'ün dış politika ilkeleri üzerindeki hassasiyetini 
gösteren bir iki vakayı daha zikretnıek istiyorum. Atatürk'ün ba
rışçı dış politikası uluslararası işbirliğini de şar·t koşar. Ne var Id, 
uluslararası işbirliği denilince o zaman hemen Milletler Cemiyeti 
hatıra gelir. Atatül1k, uluslararası işbirliğine fevka;lade büyük önem 
vel'diği halde, o zamanın uluslararası işbirliğinin gerçekleştirile
ceği forum olan Milletler Cemiyetine Türkiye'nin girişi 1932 yı
lından evvel ola;mamıştır. Bu gecikmenin sebebini, Yunan hükümet
lerinin davraııışlarında ve Yunan propagandasının Türkiye'ye yö
nelik kesafetinde görmek mümkündür. 1920 yılında Bulgaristan 
Milletler Cemiyetine üye olmuş, savaşan ve mağlup olan bir dev
let olarak, 1926 yılında Almanya, yani karşı cephenin en büyük 
kuvveti, mağlup devlet 1926 yılında Milletler Cemiyetine dahil ola
bilmiş; fakat Türkiye 1932 yılından evvel dahil olamamıştır. 1930 
yılından itibaren Yunanistan ile aramızdaki ılımh hava, Türkiye' 
nin Milletler Cemiyetine dahil olmasına ve orada çok etkili roller 
üstlenmesine imkan vermiştir. 

Bir de komşu ülkelerle ilişkilerde Atatürk'ün politikasını, gö
rüntüsünü genel hatlarıyla ortaya koyınaya çalıştıktan sonra söz
lerimi bitireceğim. 
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Atatürk'ün dış politikasının barışçı bir dış politika olduğunu 
belirtmiştik. Barışçı dış politika her şeyden önce koonşularla iyi 
geçinmeyi gerektirir. Barış, evvela yakınlarıyla iyi anlaşma ha
linde bulunma ile ıspatlanabilir. Atatürk hep bu barışçılık çizgisin
de kalmamıştır da barışçılık Atatürk'te ne pahasına olursa olsun 
barışçılık değildir; mutlaka mütekabiliyet şarttır. Atatürk, açık hak
sızlık ya da tehdit karşısında kalmadıkça, kuvvete başvurma niye
tinde olmayan bir devlet adamıdır. Bu anlayış içinde komşularla 
ilişkiler düzenlenmiş ve sürdürülmüştür. Lozan'a giderken ve Lozan' 
dan sonra da, Kuzey komşumuz Sovyetlerle ilişkilerimiz gayet iyi 
düzeydedir. Samimi bir dostluk münasebeti kurulmuştur iki U1lke 
arasında. Ama, Atatürk bunu bakınız nasıl tarif ediyor ve değer
lendiriyor. Kendi beyanıyla «Soayalist Sovyet Cumhuriyetleri Pir
liği bizim dostumuzdur. iki memleket arasındaki dostluk alanı dış 
politikadır. iç rejimler arasında iliş)d ve benzerlik söz konusu de
ğildi!'» diyor. Dostluğu bir taviz veya bir göz yumma veya mU
saınaha gösterme pahasına temin etmediğini ifade eden gayet veciz 
bir cümledir bu. 

Lozan Konferansı sırasında ve ondan sonraki birkaç sene Irak 
ile aramızda Musu~ dolayısıyla bir sınır ihtilafı vardır. Bu sınır 

ihtilafı anlaşmak suretiyle barışçı yoldan daha sonra giderilmiş ve 
1932 yılından j,tibaren Irak ile çok dostane ilişkiler kurulmuştur. 

tran ile Türkiye arasında sınır olayları meselesi vardır, o sınır 

olayları meselesi de gene müzakereler yoluyla, barışçı yollardan 
giderilıniş; Ağrı bölgesinde küçük bir sınır tashihi yapmak suretiyle 
giderilmiş, sonra Şah Rıza Pehlevi'nin AtatUrk'ü ziyaretinden son
ra da dostluk daha geniş ve yaygın, tutarlı, saygın bir hale gelmiştir. 

Bu arada özel bir nitelik taşıyan Afganistan ile olan ilişki

lere değinmek istiyorum. Afganistan sınır komşumuz değildir ama, 
Atatürk'ün yalnn ve samimi ilişkiler kurulmasını arzuladığı bir 
bölge ülkesidir. Atatürk bu bölge ile o kadar yakından ilgilidir Id, 
Türkiye'nin 1920 yılında hem doğuda hem batıda iki cephede sa
vaştığı bir sırada, zamanın Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya 

kendi el yazısıyla verdiği talimatta, «Eğer maddi ve mali imkil.n
larımız ve müdafaa, savunma imkil.nlarımız müsait ise bu ihtiyaç
ların teklifi kabilse, Afganistan'a Afgan Ordusunu düzenieyecek 
bir zabitan heyeti gönderelim» der. Bu da Atatürk'Un Afganistan'a 
verdiği özel önemin bir belirtisi olarak görülmektedir. 

Atatürk'Un dış politika uygulama ve prensiplerinde uluslararası 
işbirliğine verdiği önemden bahsettim, bunun örneklerini hemen 
bölgemizden vermek mümkün. Balkan Paktı gi<bi, bölgede savunma 
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esasına dayalı bir işbirliği gerçekleştiren anlaşmwlar yapılmıştır. 
Maalesef bu anlaşmalar uzun 'ömürlü olamamı!}tır ama, onun ka
bahwti ne Türkiye'de ne de Atatürik'tedir; hadiselerin gidişindedir, 
dönemin, askeri ve siyasi konjonktürundeki sertleşmeler yüzünden 
bu tertipler, bu Işbirliği imkanları, uzun ömürlü olamamıştır. 

Sonuç: 

Aıtatürk askerdir. Aktif hayatının yarısını savaş sahalarında 
geçirmiştir. Hayatı oralaJJda harcanmıştır, ama şerefli bir harcama 
biçimidir bu. Buna rağmen, askerliğine, savaş içinde kavrulup yoğ
rulmasına rağmen, çok samimi <bir barış taraflısıdır. Belki de böyle 
olduğu için bu derecede barış taraflısıdır. Çünkü, harbi kendisi 
yakından bilen, gören, felaketierin en "büyüğünün savaş olduğunu 
durmadan söyleyen kudretli bir askerdir ve barışçı bir devlet ada
mıdır. Ama, onda barış kaNramı adalet ve sürekiilikle beraber 
gider. Her ne pahasına olursa olsun barış değil; adH barış ve adil 
barış ve adil olduğu için de sürekli barış Atatürk'ün savunduğu 
barış türüdür. Bu politikayı uygulamıştır hayatı boyunca, hiçbir 
zaman teslimiyetçi ve pasif bir dış politikanın savunucusu ve uy
gulayıcısı olmamıştır, aksine hep aktif bir dış politika savunucusu 
ve uygulayıcısı olmuştur. Kendi kendime, ac!l!ba diyorum; ömrü 
kısa olan bu büyük devlet wdamı, d~ha uzun yaşama şansına sahip 
olsaydı müstesna kişiliği ve halldı şöhretiyle çok önem verdiği ve 
!ü:llıımuna içtenlikle inandığı uluslararası işbivliği mekanizmasına 
işlerlik ve etltinlik kazandırma, barış içinde işbirliği fikrine yaygın
lık sağlama konularında, ülkesinde ve bölgesinde yaptığı çok değerli 
hizmetleri daha yaygın hale getirip, insanlığa daha yararlı so
nuçlar edinilmesine yardımcı olabilir miydi? Buna göre evet. Eğer 
Atatürk daha uzun ömürlü olabilseydi bugün ikinci Dünya Sava
şından sonra bilhassa değeri daha iyi anlaşılan görüşlerini, büyük 
kişiliği, şöhreti ve kudretiy;le yaygın hale getirip, lıellld bazı fe
laketlerin önlenmesinde hadim ola:biJirdi. Eğer bu sorunun cevabı 
evetse, kısa ömürlü oluşu, o halde, sadece onun ve ilikesinin değil, 
tüm insanlığın bahtsızlığı sayılmalıdır. · 

Teşekkür ederim efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Çok değerli hocamız Hayrettın Erk
men'•in Kurtuluş Savaşının birkaç yaprağını en canlı ve vakıfane 
bir şekilde iz!l!h etmesi dolayısıyla kendisine gönülden teşekkür ede
rim. O kadar güzel belirtWer ki, demek ki, Aıtatürlk milliyetçiliği 

dediğimiz kavram 1ki, bugün Anayas!limıza da geçmiştir, sadece bir 
edebiyat mahiyetinde değH, hadiselerin yarattığı sürecin bir so-
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nucu. KendiJerinin huyurdukları ,gibi, en sıkıntılı bir dönemde Sov
yetlerle olan münasebetimiz. Batılı emperyalist ülkeler toprakları
mızı işgal etmişler ve kararlı 12 milyon Türk'li yok edecekler. 
Bu durumda kendilerine yardım yapabBecek olan Sovyetlerdir. Ama, 
Sovyetlerin de şarbları vardır; o şartlar da bizden Van ve Bitlis'in 
istenmesi. Yani, Van ve Bitlis'in Ermenistan'a ilhakı zor ve ağır 
duruırna rağmen, topraik bütünlüğü, Misakı Millinin ve Atatürk'ün 
milliyetçiliğinin ruhunu teşkil eden Misakı Millinin bu n~tasında 
kaltiyen kabul edilmiyor ve Sovyetlere karşı «Hayır, biz bir ba
ğımsızlık savaşı yapıyoruz, biz toprak bütünlüğü savaşı yapıyoruz; 
Batılı emperyalistlerle yapmış olduğumuz bu savaşı, en azından 
size karşı eğer boyun eğerek, taviz vererek devam ettirirsek, biz 
muvaffak olamayız. Bu itibarla bunu reddederiz» der. Yani, Sayın 
Erkmen'in bu durumda bize göstermiş olduğu şu esaslar da belir
tiyor ki, Misakı Mill! ve Atatüı1ı: milliyetçiUği adeta bir sürecin 
başlııtılmasıdır. Nitekim 1945',te Sovyetler, Stalin döneminde biz
den yine Van ve Bitlis'i istedikleri zaman, aynı milliyetçi ruh şaha 
kalkmış ve o dönemde de yine yalnız kalmamıza rağmen, memleket 
topraklarının müdafaası yolunda her türlü fedakarlığın yap~laca
ğını duyurmak suretiyle, caydırıcı bir durumu d'hraz etmişizdir. 

Yalnız hocamız doğrudan doğruya Musul meselesini izah buyur
dular, Boğazlar meselesini izah buyurdular; Hatay meselesi üzerinde 
ise bizi tenvir buyurmadılar, bu Hatay meselesi de Misakı Milli
nin içinde; fakat Lozan muahedesinde Hatay'ı biz alamadık; ama 
sonra doğrudan doğruya nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin 
Tayfur Sökmen'in Atatürk'ten almış olduğu diremtifle yapmış ol
duğu mücadeleler sonucunde Hatay da elimize geçti. Demek ki, Mi
sakı Mill! sınırlarının, dışında sadece Musul kalmıştır. 

Bu itibarla, Atatürk milliyetçiliğini bu noktada da belirleyen 
değerli hocamıza gene şükranlar~ı arz ediyorum ve kendileri Lir 
şey söyleyeceklerse söz vermek istiyorum; buyurun efendim. 

Dr. HA YRETTIN ERKMEN - Efendim özür dilerim, hatıriat
tığınız için de teşekkür ederim, notlarım arasında vardı; ama gö
zümden kaçmış olacaik. Hatay da şüphesiz Misakl Mill! sınırları 

içinde vatan parçasıdır ve Hatay üzerinde daha Fransızlarla ko
nuşma, anlaşma yaparken hassasiyetle durmuştur Mustafa Kemal 
Paşa ve Fransızlar yapılan anlaşmada Hatay'a özel bir statü sağ
lamışlardır, Suriye topraldarı üzerinde bulunmasına rağmen, özel 
bir statü sağlamıştır. Bu suretle ileri göl'üşlülüğünü de ispatla
maktadır Atatıüıık. Bu özel statü sonradan Ha.tay'ın alınmasının 

başarılmasında bir basamak olarak kullanı1mıştır. 
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Bu suretle Misakı Millinin şartlarına uygunluğu tartıştiabilecek 
olan üç sorundan ikisi halledilmiş, Boğazlarla Hatay halledilmiş yal
nız Musul halledilmemişti. 

Teşekkür ederim fırsat veııdiğiniz için. 

OTURUM BAŞKANI - Efendim, sayın hocamıza soru sormak 
isteyenler var,sa eminim ki sorularımza da vukufla cevap verecek
leı,dir. 

Prof. Dı:. iSMET GtRiTLi - Efendim mUsaadenizle bir ko
nuyu açıklamak istiyorum. 

Yapılan prograıına göre, saat 16.00'ya kadar bütün konuşmacılar 
beyanlarını bitirecek ve 16.00- 17.00 arasında bunları genel tartış
maya açacağız. 

OTURUM BAŞKANI - Bu uyarınanızdan dolayı çok teşekkür 
ederim; zaten sabahleyin de söylemiştiniz. 

tkinci konuşmacımız Sayın Prof. Yaşar Gürbüz'e söz vermek 
istiyorum. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBüZ- Sayın Başkan, yüce Meclisimizin 
çok muhterem Başkanı, yüce Meclisimizin Sayın Başkanvekili, Sa
yın Rektörüm, çok değerli konuklar; bugün «Atatürl<, Ulusal Ege
menlik ve Barış» konulu bu panelimizde ben soruna bir başka, belki 
biraz kuru, diğerleri kadar renkli değil; ama bir başka noktadan 
bakmak istiyorum. 

Gayet haklı söylenmiş bir söz vardır. Derler ki; «En iyi pilot
lar ·kaza yapmış pilotlardır» Çünkü pilotu yetiştirirkan ne kadar 
kaza yapmasıııı kendisine telkin ederseniz edin, ama o gerilimli 
anı, o faciayı yaşayan kişi 'kadar deneyim kazandıramazsınız. Onun 
gibi barışm değerini de meslekleri savaş olan ve savaş .görmüş 
askerler kadar kimse 'takdir edemez. Nitekim, yaşamı savaşlar 
içerisinde geçmiş bir asker olan Atatürk, «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» derken, yalnız ulusal çerçevede değil, fakat aynı zamanda 
evrensel çerçevede de barışa karşı duyduğu özlemi dile getirmiştir. 
Atatürk yaşamı boyunca bir özdeyiş şeklindeki sözlerine bağlı kal
mış, her türlü çatışmanın dışında bulunmak ilkesini sürdürmüştür. 
ölümünden sonra yerine geçen yııkın silah arkadaşı ve Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucularmdan olan İsmet İnönü de aynı ilkelere 
yürekten inanmış ve onlara bağlı kalmıştır. Bütün dış ve iç çaba
lara karşın, ikinci Dünya Savaşı felaltetine Türkiye'yi sokmamakta 
direıımiş ve bunda başarılı olınuştur. 
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Bu barışçıl politikasını l~met İnönü de ömrünün sonuna kadar 

büyük bir titizlikle sürdürmüştür, hatta o kadarki 1964 yılında 

hatırlayacııksınız bütün insancıl, hukuksal antlaşmaların bize ta

nıdığı hakların vermiş olduğu durumlar varken, Kıbrıs'ta bü·tün 

bu haklı durumumuza rağmen, bir silahlı mücadeleye girmemiştir, 

bundan kaçınmıştır. Bununla beraber, gerek Atatürk, gerekse inönü 

barışçı politikalar izlerken, askeri bakımdan güçlü olmanın gere

ğine de inanmışlardır. Coğrafi konumu bakımından 'bir kilit nok

tada bulunan Türkiye'nin, jeostratejik önemi onu barış içinde; fa

kat savaşa da hazır güçlü bir durumda tutmayı gerektirmektedir. 

ikinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda Sovyetler Birliğinin bi

raz önce sayın hocaının da değindiği Kars ve Ardahan dolayiarının 

Gürcistan Sovyet Cumhuriyetine katılması ve Türk Boğazlarının 

savunmasına Sovyetler Birliğinin katılması yolundaki talepleri ga

zete koleksiyonlarındadır, hafızalardadır. 

Bazı aydınlarımız buna karşı «Efendim bu talepler resmen 

Sovyetler Birliği tarafından Türkiye'ye ileti!memiştir, binaenaleyh 

böyle bir şey yoktur. derler. Neden yok? .. Çünkü «Efendim bun

ları Pravda Gazetesi yazdı, Sovyetler Birliği Türkiye'ye resmen bil

dirmedi.» Sovyetler Birliğinde !basın özgürlüğü yoktur ki, Pravda 

Gazetesi Sovyet Komünist Partisinin resmi organıdır, orada is

teyen istediği gibi, aklına geldiği şeyi yazamaz ki, Pravda Gaze

tesinin yazması demek, Sovyetler Birliğinin resmen bu talepleri 

Türkiye'ye iletmesi demektir, artık bir daha nota vermesine gerek 

bile yoktur. Bu yoldan nabız yoklamıştır ve cevabını almıştır. 

Bu durum tııbii o günkü ikinci Dünya Savaşı sonundaki ko

şullar içerisinde o zamana göre güçlü olmayan ve kendisini yalnız 

hisseden Türkiye'yi, kuzeyden gelecek bir tehlikeye karşı destek 

aramak zorunda bırakmıştır. Bu dış güvenceyi Türkiye Kuzey At

lantik Anlaşması örgütüne girmekle bulmuştur. 1 Ağustos 1950'de 

NATO'ya girme isteminde bulunan Türkiye, 18 Şubat 1952'de 

Yunanistan ile birlikte Kuzey Atiantik Antıaşması örgütüne resmen 

katılmıştır. 

Bu katılımın Türkiye açısından amacı; ülkenin savunulmasının 

ve kurulacak dengeyle barışın sürdürülebilmesinin sağlanmasıdır. 

Daha sonra 14 Mayıs 1955'de Varşova Faktının kurulmasıyla ulus

lararası güç dengeleri daha büyük boyutlar kazanmıştır. Konuya 

bu perspektiften baktığımız zaman Atatürk'ün sözlerindeki «Yurt

ta sulh, cihanda sulh» fikrinden «Yurtta sulh» olanı gerçekleşmiştir; 

Ama acaba cihanda sulh gerçekleşelıilmiş mid,ir? 
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Bugün uluslararası alanda gördüğümüz durum barış durumu 
değildir, savaş değil durumudur. Bu durum iki büyük lblok arasındaki 
güç dengesine dayanmaktwdır. Bu iki blok arasındaki güç den
gesi, yine stııatejik açıdan Varşova Paktıyla NATO arasında biz,i 
ilgilendiren güney kanadındaiki durumu Imrşılaştırarak, nedir kı
saca buna değinelim. 

NATO'nun iki büyülk cephesi vardır, biri !kuzey ve merkez 
cephesi, diğeri güney cephesi. Biz güney kanadında bulunduğumuz 
için bizi ilgilendiren bu kanattaki güç dengesi ne vaziyettedir kı
saca ona bakalım. Bu dış güvenlik açısından bölgemizdeki durumun 
ne olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olac!llktır. 

Varşova Paiktının elinde bu bölgeye yönelik ıo Sovyet ve Macar 
Tümeni vavdır. Bunun yanı sıra 2 340 tank, ı 560 topçu bataryası, 
KuzeJ"doğu ıtalya'ya göre konumlandırmışlardır. Macaristan'da bu
lunan bu ıo tümen SovJ"etler Birliği Kiev askeri bölgesinde bu
lunan yedi tümen, iki bin tank ve ı 300 topla gereğinde takviye 
edilebilecektir. Bununla bemher Kiev'deki bu yedek gilçler yülksek 
düzeyde eğitilmiş güçler değildir. 

Ayrıca Varşova Paktı üç tümene eşit bir indirme gücünü hava
dan taşıma ve indirme suretiyle bölgenin istediği yerine indirebilecek 
durumdadır. Bunlar karşısında Kuzey Atiantik Anlaşması kara 
güçleri selkiz !talyan tilmeni, ı 250 tank ve ı 400 topla birlikte ha
vandan ibarettir. ıtalyan güçleri genellikle iyi konumlandırmışlar
dır, ayrıca gerektiğinde Portekiz de Kuzey t,talya'ya göndereceği 
bir alayla bölgeyi takviye edecektir. 

y;unanistan'ın kuzeyi ve Doğu Trakya'da bulunan yerlere yö
nelik 34 Sovyet, Rumen ve Bulgar tümeni vardır. Büyük kısmı 
mekanize olan bu güçler 6 570 tank ve 6 400 top ve havanJa takviye 
edilmişlerdir. Konumlandırıldılldarı bölge toprak yapısı itibariyle 
zırhlı biriiiderin kullanılmaama elverişlidir. Ayrıca bu güçler daha 
önce değindiğimiz havadan indirme birlikleriyle de kesin takviye 
edilebileceklerdir. Bu 84 tilmenin 22'si 3 680 tank ve 2 940 top ileri 
hatlarda olup, yüksek düzeyde eğitilmişlerdir. Bunların karşısında 
NATO'nun gücü 25 TUrk ve Yunan tümenidir. Bölgenin Ege De
nizi ve sınırlar arasına 'sıkışmış dar bir bölge oluşu, bu NATO 
piya:de güçlerinin savunma operasyonlarını güçleştirmektedir. 

Doğudan Türikiye'ye kavşı konumlandırılmış 20 Sovyet tümeni, 
4 300 tank, 4 800 top vardır. Bunlardan ı2 tümen, 2 435 tank ve 
2 735 top ileri mevzilerdedir. Bu güçler ayrıca havadan indirme 
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ve anfilıi bir.!iftderle de takviye edilebilir durumdadırlar. Türk Or

dusunun Kuzeydoğuda sekiz tümeni vardır, ayrıca Güneydoğuda 

sınır güvenliği ile görevli dört tümeni de gerektiğinde buraya 

intikal edebilir. Karşı tarafın 11 106 tank ve 11 SOO topuna karşın 

Türkiye ve Yunanistan birlikte 4 000 tank ve 4 600 topa salhiptlr

ler. Güney kanadı oluşturan ttalya, Yunanistan, Doğu Trakya ve 

Doğu Türkiye arasındiliki uzaldıklar göz önüne alınınca, özellikle 

ulaşım yoUarına yapılacak bir saldırıda bölge savunulmasının güç

lüğü !kolayca anlaşıl~bilir. 

Hava kuvvetlerine geHnce; bu :güçlerin yer değiştirebilme hızı 

ve lrolaylıklan, karşılaştırma yapmayı haklı olarak güçleştirmek

tedir. Bunun!ta beraber kaba taslak şöyle bir karşılaştırma yapı

la!bilir. 

NATO'nun elinde bulunan modern bombardıman uçağı sayısı 

615, Varşova Paktının 69·5, avcı uçağı NA'J.10 295, Varşova Palktı 

1 560, keşif uçağı NATO 90, Varşova 195'dir. 

Varşova Paktının bazı modern uçalklarının menzili o kadar 

uzundur ki, bunlar Akdenizde her yere ulaşıp güney kanadının 

ana ulaşım yollarını tehdit edebilirler. Burada Aıkıdenizdeki NATO 

güçlerine ve diğer NATO üllkelerine gelecek hava gücü takviyele

rine ne derece gereksinme olduğ'unu bu raMınlar göstermektedir. 

Tül'kiye, 500 bini aşan ordusuyla NA'J.10 içinde Amerika Bir

leşik Devletılerinden sonra en büyük kara gücünü oluşturınııftct;adır. 

Bununla beraber Varşova Paktı Güçlerinin Türk - Yunan güçle

rine oranı 3/l'dir, yani Türk, Yunan güçlerinin üç mislfdir. Paktın 

kara kuvvetleri 25 denizaltı ve 75 suüstü gemisinden oluşan Sovyet 

:Kiaradeniz filosuyla kesin takviye edilmektedir. 1960 yılı ortaların

dan beri Akdenizde bulunan Sovyetlerin 'beşinci Eskadrası bura

daki Amerikan 6 ncı Filosunu dengelerneye çalışmaktadır. Sovyet

ler Akdenizi kendi savunma parametreleri içinde görmektedirler. 

Günde ortııılama 20 Sovyet gemisinin geçtiği Tüı'k boğazları Sovyet

lerin deyimiyle onlann can damandır. ·Türkiye ve Yunanistan'a 

NATO yaroımlarının yüroe 90'ının. deniz yoluyla geldiği düşünfi

lürse, Doğu Akdeniz deniz ulaşım yollarının bir Çllitışma vukuunda 

lrorunmasının taşıdığı önem her an anlaşılır. Türkiye, bu bölgede 

kendi. güvenliğinin yanı sıra, Batı için de büyük önem taşıyan 

bir devlettlr. Bildiğiniz gibi taktik bombardıman uçaklarına tahsis 

edilmiş olan tncirlik, Sinop Elektromanyetilk monitörü, Tekirdağ 

yakınındaki Ka11gaburun, Loran nabigasyon istasyonu, bu istasyon 

çalışınazsa Aıkıdenizdeki 6 ncı filonun büyük kolaylıklardan mahrum 
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olduğu görülür. Belbaşında sismik ve hava numuneleri analiz is
tasyonu, bu Sovyetler Birliğindeki bütün nükleer denemeleri en 
hassas şekilde uydulardan her ne kadar bunlar izlemıbi!iyorsa da, 
nükleer denemelerin şiddetleri ancak burada saptanabilir. Yumur
talık ve İskenderun depolama tesisleri, Pirin!}Iik tesisleri ve 14 
yerde bulunan NATGE Erken Uyarı İstasyonu ile Türkiye NATO 
istihbaratının yüzde 25'ini sağlamaktadır. 

Bu kadar önemli konumdalci Türkiye Ordusu, sayıca !}Ok ol
makla birlikte maalesef ekipmanı eskidir, örneğin tankları 20 yaşın 
üstündedir, donanınası 30 yaşın üstündedir, hava kuvvetleri acele 
modernleşme gereksinmesi i!}indedir, antitank silahları aynı şekilde 
modernleşrnek gereksinmesi içindedir, !}Oğu Amerikalıların artık 
kullanmadıkları Yunanistan dışmda başka hi!}bir donanınada kal
mamış olan Giring ve Plaker sınıfı olan 15 muhrip 30 yaşın üs
tündedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin C}Ok acele olarak modernleşmesi ge
rekmektedir. Çok önemli jeostratejik durumuna ve çok önemli göre
vine karşın bu kuvvetlerin böyle çağdışı bir durumda hala tutul
masına çalışmanın anlaşılabilir bir yanı yoktur. Yukarıda C}izdi
ğ·imiz tablo güney kanadıyla ilgili olarak güçler arası dengenin 
Varşova Paktı lehine bozulmuş olduğunu göstel'mektedir. Konuya 
Kuzey ve Merkez cephesini göz önüne alarak konvansiyonel silah
lar açısından yı~klaştığımızda yine sonucun NA TO aleyhine ol
duğu görülmektedir. 

Genel karşılaştırmada NATO'nun son dokümanına göre asker 
sayısı, toplam deniz kuvvetleri dahil, NATO 4,5 milyon, Varşova 
Paktı 6 milyon, tümen sayısı NATO 115 tümen, Varşova Paktı 
192 tümen, tank sayısı Varşova Paktı 46 230, NATO 17 700, an
titank (Uzaktan kumandalı antitank silahları) NATO ı9 170, 
Varşova Pı~ktı 35 400, top ve havan NATO ı4 700, Varşova Paktı 
38 800, zırhlı taşıyıcı araçlar NATO 39 500, Varşova 94 800, 
saldırı helikopterleri NATO 900, Varşova Paktı ı ı75, NATO'nun 
bir tek üstün olduğu yer nakliye helikopterleri oluyor, burada NATO 
6 000, Varşova Paktı 1 375. 

Bunlar Amerika Birleııik Devletleri ve Kanada dışındaki NATO 
ülkeleriyle Varşova Paktının karşılaştırmalı rakamları: Fakat Ame
rika Birleııik Devletlerini ve Kanada'yı da katarsak durum fazla 
değişmiyor. örneğin; stratejik bombardıman uçağı sayısı açısımlan 
NA TO • Amerika ve Kanada dalı.il, elinde bulunan bu uçak sarısı 
ı 997, Varşova Paktının elinde bulunan 2 743. O halde, görülüyor 
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ki, konvansiyonel silahlar açısından iki blok arasında açık bir den

gesizlik var. O halde, nasıl oluyor da bu çok sözü edilen savaş bir 

türlü çıkmıyor? Bu savaşı önleyen denge nükleer dengedir, Nük

leer silah dengesidir savaşların çıkmasını önleyen. Karşılıklı yıkım 

garantisi her iki bloku da birbirine saldırmaktan alıkoyuyor, yani 

üçüncü bir dünya savaşı olacak olursa bu savaşın gaHbi olmaya

caktır; ama iki mağlubu olacaktır. 

Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan 

SDt dedikleri stratejik savunma girişimi bu dengeyi Amerika l3iı:

leşik Devletleri lehine büyük ölçiide bozduğu için NA 'l'O'nun Ame

rika'nın NATO'lu Avrupa mübtefiklerince de kuşkuyla izlenmekte .. 

dir. 

Bugünkü güçler dengesi her ne kadar bir nükleer savaş tehlikesini 

ortadan kaldırıyorsa da, konvansiyonel silahiara dayalı bir sıwa.ş 

tehlikesi ortada durmaktadır. NATO ve Varşova açısından NATO' 

nun konvansiyonel ve yerel bir saldırıya en elverişli iki bölgesi 

N orveç'in Ko la yarımadası ve Türkiye'nin doğu sınırıdır. Bütün 

NA TO senaryolarında bu iki nokta olası Sovyet saldırılarına en 

elverişli noktalar olarak gösterilmektedir. Bu senaryoların ayrıntı

larına girecek değilim, özellikle doğu Türkiye ile ilgili senaryoları 

belki çok hayalci, gerçek dışı bulanlarınız Çbkabilir. Yalnız dünü.1 

bütün hayallerinin gerçek olduğu, akıl almaz olayların geliştiği 

dünyamızda, günümüzde ne kadar düşe benzerse benzesin olası

lıklar üzerinde önemle durmakta da yarar vardır. Hele bu olasılık 

barışın bozulması, ülkenin egemenlik ve bağımsızlığının ortadan 

kalkmasına varabilecek bir olasılıksa. 

Şimdi ulusal egemenlikle barış arasındaki yakın ilişkiye de

ğinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bir yönetim, ulusal ege

menlik kavramından ne kadar uzaklaşırsa, yanılgılı kararlara ve 

yanılgılı kararların en ağırı olan saldırgan savaş girişimlerine de 

o kadar yaklaşır. Dünyayı kana bulayan diktatörlüklerin örnekleri 

belleklerden henüz silinmemiştir. Tabana, ulusuna dayanmayan, 

onun eğilimlerini hiç dikkate almadan tepeden inme kararlarla ülke 

yöneten baskıcı, diktatöryal rejimler ülkelerini her türlü maceracı 

saldırganlığa itebilirler. Dünyanın hiçbir yerinde barış istemeyen, 

savaş arzulayan halk toplulukları bulamazsınız. Savaş insan doğa

sına aykırı bir olaydır. 

O halde, kitlelerin yönetirnde etkili olduğu ülkelerde saldırgan 

savaş olasılıkları, kitlelerin yönetime katılmadıkları ülkelere naza

ran çok daha düşüktür. Bu kapalı ülkelerde biçare halk yığınları 
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her zaman onların eğilimlerini dikkate almayan otoriter veya lio
taliter yönetimlerin 'kapalı kapılar ardında alacakları kararlarla 
savaşlara sürüklenmi.§lerdir. 

Türk Ordusunun modernleşmesini, güçlendirilmesini ileri sü
rerken, güttüğümüz amaç, barı§ln daha iyi korunıılıilmesidir. Yoksa 
bu gücün saJdırgan •bir dış politikanın aracı olarak kullanılması 
kesinlikle değildir. Bunun da en büyük güvencesi, katılımcı, ulusal 
egemenliğe dayanan, demokratik rejimdir. Ulusal iradeye, demok
ratik rejime ne kadar bağılı olursak o kadar ralıatl:illda askeri ba
kımdan da güçlenebiliriz; çünkü, ulusal egemenliğe, onun üstün 
iradesine dayalı bir yönetim barışın en büyük güvencesidir. 

Nitekim, eski Anayasamızda olduğu gi,bi yeni Anayasamız da 
92 nci maddede ·«Milletlerarası hukukun me§ru saydığı hallerde sa· 
va§ hali ilanma ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlR§
maJarın ve miJietlerarası nezaket kuralları dışında Türk Silahlı 
Kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı kuvvet
lerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye BüYük 
·Millet Meclisinindir» demektedir. 

:Işte, barışla ulusal egemenlik arasındıılki yakın bağ buradadır. 
Ulusal egemenliğe dayanan katılımcı bir demokrasi ancak barışçı 
olabilir, saldırgan olamaz. O haJ.<le, ulusal egemenliğe, yalnızca 
rejim ve yönetim açısından değil, dış politika ve barış açısından 
da dört elle sarılmamız, ona bağlı olmamız en yüce ilke olarak 
benimsenmelidir. 

Saygılar sunarım, efendim. 
OTURUM BAŞKANI - Sayın Prof. Dr. Yaşar Gürbüz, bize 

gayet ilginç bir bildiri sundu. Demek ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı ve arkadaşlarının, milli hakimiyet meselesini iki yıl 
önce ele alm!llk suretiyle bunu bir kamuoyu, evvela üniversite oyu 
ve sonra da halkoyu haline getirmesinin hikıneti şimdi daha iyi 
anla§ılmaktadır. Bu itubarla, milli egemenliği, doğrudan doğruya 
bu mUletin hayati bir meselesi saymamtayız. :Işte Sayın Prof. Dr. 
Yaşar Gürbüz'ün, doğrudan doğruya sonuç olarak belirlediği nokta 
bu noktadır. Bu itibarla, bu çok değerJi arkadaşımıza huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. 

Sözü, yeni kuşağın profesörleri arasından çok değerli bir ar
kadaşımıza vereceğim. Sayın Yıldıruan Yayla. Bu itilıarla, ken
disinin tebliğinden, daha başlarken çolk faydalanııcağımızı söyle
mekte katiyen tereddüt etmiyorum ve mikrofonu kendisine tevdl 
ediyorum. 
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Prof. Dr. YILDIZHAN YA YLA - Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın Başkan
vekili, sayın milletvekilleri, değerli konuklar; efendim, bu kadar 
değerli bir dinleyici topluluğu önünde konuşmaktan zaten heyecan 
duyuyorum, bir de Sayın Başkanım, hocaının bu kadar methiııden 
sonra bütün bunlara nasıl kıyısından köşesinden layık olmaya ça
lışacağım; doğrusu heyecanım daha da artıyor. üstelik, benden ön
ceki kıonuşmacılar meseleyi bugüne getirdiler ve bugünün meselele
rine de ışık tutacak şekilde konuştular. 

Ben, şimdi tam tersi bir metotla 1921'lerden biraz geriye doğ
ru giderek meseleyi ele alacağım. O bakımdan, zamanlama veya 
yön itibari'yle belki l:ıir parça ters düşecek; artık kusuruma bak
mazsınız. 

Ben siyasi tarihçi değilim, siyaset bilimeisi de değilim; hu
kukçuyum her şeyden önce. Hukukçu olduğum için de, kurallara, 
belgelere l:ıakarım. Bu tabii bizim için çok olağan bir şey. Yalnız, 
belgelere, kurallara bakarken, o kuralların konuluş nedenlerini de 
tabii ki araştırırım, bugünkü pozitif hukuk anlayışı bunu gerek
tirir. 

Bu itibarla, müsaade ederseniz ben zaten konumun başlığını 
da eMiili EgemenUk» olarak değil, «Milletin Egemenliği» olarak 
ifade etmek isterim; çünlkü bu ıkuralın ilk defa bir anayasa metni 
haline getirildiği 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 1 inci mad
desi «Hakimiyet, kayıtsız şartsız miUetindir» der. Bu kural, bu 
kaide oraya nasıl girmiştir; biraz bu nokta üzerinde durmak isti
yorum. 

Belki denilebilir ki, «Bu kural veya bu ilke buraya Kurtuluş 
Savaşının Büyük önderi ve arkadaşlarının, bir çeşit bayra!klaştırma 
amacıyla soktuğu siyasi ve manevi değeri yükselk olan bir ilke ola
rak girmiştir.» Aclllba böyle midir; yoksa, bu ilkenin oraya girişinin 
ikaçınılmaz bir takım sebepleri mi vardır? Genel olarak kullanılan 
deyimle, «Sezar'ın hakkı Sezar'a verilir.:ken, milletin hrukkı da 
millete verilmiş midir? Bu soruların cevaplarını, yine belgelere ba
karak ve o belgelerin altındaiki gerçekleri biraz deşerek, zannedi
yorum vermek mümkündür. 

Biraz önce söylediğim gibi, metodu bu defa tersine çevirip, 
şöyle biraz geriye doğru giderek, Erzurum ve Sivas kongrelerine 
giderek meseleye bakarsak, 7 Ağustos 1919 Erzurum, ll Eylül 1919 
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Sivas kongrelerinde alınan kararların konumuzia ilgili olan en 
önemli noktaları, benim tespit edebildiğime göre, şunlar: 

<<Kurtuluş ve bağımsızlık için milli iradeyi hakim kılmak esas
tır» deniliyor, «Bu devirde milletler kendi kaderlerini bizzat tayin 
ederler» deniyor, «Hükümetler iradeyi milliyeye tabi olmalıdırlar; 
olmazsa da meşru olmazlar. Nitekim, istanbul'daki hükümet iradeyi 
milliyeye tabi olmadığından meşru hükümet değildir» deniliyor. 

Biraz daha geriye gidersek, 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi: 
«Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu
nun için, yapılan haberleşmelerden de anlaşıldığı üzere, her taraftan 
gelen teklif Ve milli arzu üzerine Anadolu'nun en emin bir yeri 
olan Sivas'ta bir milli kongre toplanması kararlaştırılmıştır» de
niliyor. 

Şimdi bn sırada, l.ıu gelişmeler olurken, merkezi hükümet ne 
durumdadır, tablo nedir; bir de ona bakalım. 

Osmanlı Devleti henüz huku:ken vardır, milletlerarası hukukta 
Osmanlı Devleti tanınmaktadır, hukuki yaşamını sürdürmektedir. 
Merkezdeki yöneticiler Anadolu hareketine açıkça karşıdır; emir
leri o yöndedir, Anadolu hareketini tanımama, baltalama, durdurma 
yönündedir. Para kaynağı merkezdedir, Anadolu hareketinin, henüz 
kendine mahsus para kaynağı yoktur; başlangıçta hukuki yetki&i 
çok tartışılabilir durumdadır. Memurlar, merkezin atadığı görev
lilerdir. Memurların maaşlarını dahi merkez verebildiği kadar -o 
sıradaki şartlara göre- verebilmektedir. Dolayısıyla memurlar mer
kezden emir almak durumundadırlar. Yabancılar da, savaşın galibi 
olan devletler de merkezi hükümeti tanımakta ve onun varlığı 
sayesinde bir barış timidi aşılamaya çalışmaktadırlar; yani demek 
istemektedirler ki, «Barış olursa ve sizin için kurtuluş olursa, olsa 
olsa bu hükümet aracılığıyla olabilir», genellikle yayılmak istenen 
kanaat budur. ümit, o noktada toplanmak istenmektedir. 

O zaman, şu soru a;kla gelmektedir. N asıl oluyor da, böyle bir 
tablo karşısında Mustafa Kemal ve arkadaşları -başta tabii Mustafa 
Kemal Paşanın kendisi olmak üzere - tutulan deyimle, «Sinei millete 
gidebilmekte», ona bu kadar güvenebilmektedir 1», Bir telgrafla, bir 
tamimle komutanların, memurların Anadolu harılketinin emrine 
gireceğine muhakkak nazarıyla bakabilmektedirler? Nas~l olup da, 
o günkü idarenin merkezi hükümetle bağlarını tamamen kesmesi 
gerektiğini söyleyebilmekte ve hatta bunu dünyaya ilan edebilmek
tedirler; bu güven nereden gelmektedir? Araştırılması gereken 
nokta budur zannediyorum, eğer milletin hakkını millete vermek 
istiyorsak. 
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Bu noktada, bir parça daha bir paralellik kurarak, gene çok 
az geriye giderek bir kıyaslama yapmak istiyorum. 18 Mayıs 1919, 
yani İZmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin başladığı 15 Mayıs 
gününden 3 gün sonra. Atatürk henüz Bandırma Gemisinde, Sam
sun yolunda ve o gün istanbul'da Darülfünün'da heyecanlı bir 
toplantı yapılmakta ve işgal protesto edilmektedir ve o zamanın 
gençleri derhal tepki göstermişlerdir. 19 Mayıs 1919 günü, yani 
Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün istanbul'da bir başka tablo: 
Fatih'te, belediye önünde, o zamanki istanbul nüfusuna oranla kü
çümsenmeyecek miktarda, 50 bin kişilik bir topluluk İzmir'in işgalini 
protesto etmekte ve dünyaya seslenmektedir. Hemen ardından, şid
detli yağmur altında 20 bin kadar kişinin toplandığı Kadıköy mi
tingi, onun arkasından üsküdar mitingi, o da gene böyle binlerce 
kişinin toplandığı mitinglerdir ve bütün bu mitinglerde hanım ko
nuşmacılar da vardır, onlar da konuşurlar ve kurtuluşu dile ge
tirir, bu işgal hareketini protesto ederler. Biliyorsunuz en büyük 
protesto mıtıngi de, şu konuşmayı yaptığımız binanın önündeki büyük 
meydanda, 200 bin kişinin katıldığı, kalpaklılarıyla, feslileriyle, 
çarşaflılarıyla, kadınları, erkekleri, çocukları ve büyükleı·iyle is
tanbulluların sokağa döküldüğü, miting meydanında toplandığı 200 
bin kişi ile gerçekleştirilir. 16 Haziran 1919'da, yani Amasya Tami
minin kaleme alınmasından birkaç gün önce, tespit edilen rakamla
ra göre, mektup ve kartpostal yoluyla 130 bin belge çeşitli yerlere 
yollanır ve olay protesto edilir. 

öte yanda, yani bu tür siyasi sayılabilecek eylemler devam eder
ken, bir yandan da çeşitli kongreler birbirini izler. Hepimizin çolk 
iyi bildiği Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongrelerine paralel 
olarak, işgalin başladığı Anadolu Bölgesinde, özellikle Ege Bölge
sinde 27 Haziran - 12 Temmuz 1919 arasında Balıkesir Milli Kong
resi, 26 - 31 Temmuz 1919 tarihleri arasında ikinci Balıkesir Kong
resi; bu kongrelerde bölgesel kurtuluş hareketi kararlaştırılır, silahlı 
mücadeleye karar verilir, hatta seferberlik yetkisi kullanılmak is
tenir ve ona başvurulur. Yani, mei'kezi. hükümetin bu konudaki 
yetkileri adeta reddedilip, mahalli yetkiler kullanılır. Temmuz 1919' 
da Denizli Milli Kongresinin yapıldığı görülür. 16 - 25 Ağustos 

1919 tarihleri arasında -belki bunların en genişi olmak üzere
Alaşehir Milli Kongresi yapılır. Aydın, Balıkesir, Denizli, Kamhisarı 
Sahip (o zamanki adıyla), Manisa, Uşak, Nazilli, Akhisar, Ayvalık, 
Buldan, Demirci, Sarayköy, Soma, Sındırgı, Salihli, Kasaba ve Kula' 
dan temsilciler katılır; neredeyse bütün Ege Bölgesi. Erzurum 
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Kongresinden birkaç gün sonra 24 Ağustos 1919'da, Erzurum'dan 
.Alaşehir Milli Kongresine, Mustafa Kemal'in teJ,graf çektiği gö· 
!.'Ulür; o sırada bağlantılar •kurulmaktadır. 

Türk aydınları, bu arada talbii sadece bu tUr politik mitingler· 
)e, gösterilerle yetinmemekte, Mondros Müterakesinin sonuçlarını 

hemen reddeden davranışlar-a girmekte, Redd-i ilhak cemiyetleri, 
Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmakıta; bunu bütün vatan toprak· 
ları üzerinde (Rumeli'de ve Anadolu'da) yaymaktadırlar ve bütün 
bunlar Anııdolu'druki liderlerin başlattığı harekete paralel olarak, 
daha sonra onunla bağlantılı olaralk, daha sonra onun emrine gire
rek devıım eder. 

Görülüyor ki, Türk insanı, subayları, aydınları, eşrafı, köylü
leriyle, özellikle de Yunan işgaline konu olan Batı bölgesinden baş
lattıkları Ibirtakım mücadelelere girmişlerdir; bugün olsa belki bu 
mücadele «Gayrinizami harp» diye bilinen bir harbin başlatılış şek
line benzemektedir, tabii sonradan derlenip 1ıoparlanmıık kaydıyla. 

Bu arada Güneydoğu Anadolu, Güney Anadolu BöJ,gesinde de 
birta:kım hareketlerin geliştiğini, Kuvayı Milliye hareketlerinin oru
Jara da yııyıldığını ve mücadelenin oralal'da da devam ettiğini bi
liyoruz. 

Şimdi, bütün bunlara bakılarak denilebilir ki, Kurtuluş Sava
şının başlatıldığı günlerde bir yaııdan fi•kri planda, siyasi planda, 
eylem planında bütün millet harekete geçmiştir. Tabii, bütün mil
let deyince, herhalde tek tek hütUn fertlerin katılması gibi ger
çekleşmesi imkAnsız bir ·şeyi kastetmek istemiyorum; ama bir ülke
nin aydını, .genci, köylüsü, esnafı, eşrafı, askeri, hepsi birden el 
ele vermiş ve harekete geçmişse ve bu birçOk yerde kendiliğinden 
olmuşsa, apontane bir şekilde meydana gelmişse ve sonradan bir 
büyl.lk önderin liderliğiııde bütün bu hareket birleşebilmiş ve bUyük 
bir zafere ulaşabilmişse, hertıalde bunda milletin pııyını inkar etme
mek gerekir. 

Şu halde, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununa, «Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir» kuralını koyanlar, Işte bu millete dayan· 
dıklarını bildikleri için, ona güvenle yola çı·lmnlardır. 

Bu konuda, bir parça daha da geriye giderek zannediyorum 
meseleyi doğrulamak mümkündür. 

Şimdi Türk toplumunu, talbii daha evvelki devletten soyutlar 
mak mümkün değil; çeşitli unsurlardan oluşan Osmanlı Devleti 
içinde ağır basan ve bugün için bioo ışık tutacak olan, bugünkü 
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Türk Milletini oluşturan unsurlar. Bunlara bakınca, zannediyorum 
ki, Osmanlı Devleti düzeninin de aynı zamanda bekçisi olan bu 
topluluk. Çeşitli vesilelerle daha önce de söylemeye çalıştığım gibi, 
genellikle öğrencilerimin de bildiği gibi, ben şu soruyu hep kendi 
kendime sormuşumdur bu noktayı aydınlatabilmek için: Acaba 
niçin bir Patrona Halil, niçin bir Kabakçı Mustafa, niçin bir Alemdar 
Mustafa Paşa, kendileri sultan olmayı düşünmemişlerdir? O kadar 
kazan kaldıran yeniçeriler, niçin mevcut ve meşru iktidar düzenini, 
egemenlik düzenini değiştirmeyi hiç akınarına .getirmemişlerdir? 

Eğer mevcut ve meşru düzeni, Kanun-i Esasideki deyimle • Usul-ü 
kadim»i, ötedenberi yerleşmiş olan usulü savunan, koruyacakları
na inandıkları bir büyük kitle olduğunu bilmeselerdi, tahmin edi
yorum ki, çok kolayca yeni bir hanedan oluşturabi!irlerdi. Yıllar 

süren bu mücadeleler boyunca bir sultanı devirdilderinde, onu öl
dürebildiklerinde, onun yerine, gene Sülale-i Ali Osman'dan birisi
nin geçmesi gerelııtiğini hemen !kabul etmi§ler ve getirmişlerdir. 

Mutlaka büyük halk kitlesinin meşruiyet aniayışma saygı göster
mek mecburiyetini duymuşlardır. 

1876 Kanun-i Esasinin ilık şekline göre, 3 üncü maddesi oku
nursa belki bu hakimiyet esasının o zamanki haliyle daha sonraki 
halini kıyru;ılamak daha kolay olur. Bu hükme göre, 3 üncü maddeye 
göre, ·«Saltanatı Seni.Yei Osmaniye hilafeti külırayı islamiyeyi haiz 
olarak Sülalei Ali Osman'dan usulü kadimesi veçhile ekber eviada 
aittir» deniliyor; yani büyük eı<kek eviadına tabii, •Evlat» derken 
onu kastediyor. Demek ki, bir usul! kadime var, bu bir çeşit anayasa 
kuralı gibi o zamanda ve ona göre saltanat bu kişiye ait. 

Şimdi, 1876'da bu boyle; fa:kat aradan öyle olaylar geçiyor, 
öyle şeyler oluyor ki, 1909 senesinde bu değiştiriliriren madde şu · 
şekli alıyor: ilk cümle aynı, yani saltanat kabul ediliyor gibi. Gene 
kimin sultan olacağını gösteriyor, ama hemen arkadan gelen cüm
leden anlaşılacak ki, bu artık bir egemen güçten ziyade bir iktidarı 
ifade edecek bir kuraldır; yoksa egemenlik, şimdi okuyacağım cüm
lelerin ilavesinden anlaşıldığı gibi yer değiştirmiştir. Bu değişen 

maddenin ikinci cümlesinde şöyle deniliyıor: «Zilltı hazireti Padişahi 
hini cüluslarında (taılıta ç~kışlarında) Meclisi Umumide ve Meclis 
müçtemi değilse ilk içtimaında şeri şsrif ve Kanunu Esasi alıkamma 
riayet ve vatan ve millete sadakat edeceğine yemin eder.. Demek 
ki, 1909'da, artık millete sadakat yemini etmek durumunda olan, 
hem de Meclisin önünde bu yemini eda etmek durumunda olan bir 
padişalh vardır. Şu halde, egemenlik, en azından padişahlık ma
karnından halka doğru yola çıkmış gitmektedir 1909'da. Nitekim, 
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bu değişikli<klerin yapıldığı sırada, yapılmasına hazırlık te~kil eden 
aşamada Heyeti Ayan Kararnamesi de açıkça söyler: «Meşrutiyeti 
idare ve hakimiyeti milliyenin teeyyüdü için gerekli asgarı de
ğişiklikleri yaptık acilen>> der, hakimiyeti milllyeyi teyit edecektir. 

işte tarihi gelişim 'bu olunca Türk Milleti, özellikle ikinci Meş
rutiyette 'başlayan şu gelişmeden nasibini almış, o yollardan, o 
tecrübelerden geçmiş ve Kurtuluş Savaşına böyle bir aşamanın tec
rubesini de taşıyarak gelmiştir. Onun içindir . ki, daha Mustafa 
Kemal Paşa yolda iken istanbul'da hareket başlamış, Anadolu'da 
hareket başlamış; yanılınıyorsam Mareşal Fevzi Çıvkmak Paşanın 
ifadesiyle «Anadolu'da çoban ateşleri yanmıştır» zaten. işte bunu 
birleştirecek olan büyük öndere ihtiyaç vardır ve o da gelmiş, bunu 
gerçekleştirmiştir. O bakımdandır ki, bence Türkiye'de milletin ege
menliği ilkesi, sadece yaJbancı birtakım kaynaklardan, azıcık da 
kopya edilmek veya onlara heves duyularak alınan bir ilke değil 
-çünkü bazen öyle gösterilmiştir, öze!Hkle Fransız ihtilali öne sü
rülerek- tamamen bizim kendimize has gelişmelerimizin ürünüdür. 
Aksi düşünülecek olursa, milletin gücünü inkar etmek olur ki, 
daha sonraki uygulamalar da göstermiştir ki, bu güce inandıkları 
oranda siyaset adamları da başarılı olmuşlardır. 

Ben, daha sonraki tartışmalara da fırsat bırakmak ümidiyle 
teşekkür ederiıiı efendim. 

OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ederim Sayın Yayla. 

Efendim, Sayın Profesörümüz çok esaslı noktaya temas ettiler; 
çünkü Müdafaai Hukuk hareketi var - huyurdukları gibi- o mil
Ietin hareketi, Atatürk daha ortada yok. Atatürk 19 Mayıs 1919'da 
Samsuıı'a ayak basmadan önce bir Müdafaai Hukuk hareketi var. 
Eğer Müdafaai Hukuk hareketi bilinmezse doğrudan doğruya milli 
mücadele anlaşılmaz. Müdafaai Hukuk hareketi, her bölgede doğ
rudan doğruya bir hareket; ama asıl mesele şu : Osmanlı impara
torluğu yıkılmış, ama 12 milyon Türk var, Anadolu ve Trakya'da 
büyük çoğunluk. 

12 milyon Türk'ün durumu da şu: Emperyalistlerin, yani Batılı 
emperyalistlerin aldıkları karar; doğrudan doğruya Batı Anado
lu Yunanlılam verilecek, Doğu Anadolu Ermenilere verilecek. Bu 
12 milyon Türk ... Bunların içlerinde gürbüz olanlar doğrudan doğ
ruya müstemleke askeri yapılacak ve geri kalanlar da eritilecek, 
yok edilecek. 
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Şimdi bütün mesele, bu 12 milyon Türk bu karann karşısında 
ne yapmıştır, davranışı nedir? işte, bilakaydüşart hakimiyeti mil
liye buradan çıkıyor. Daha henüz bunun lideri yok, nma 12 milyon 
Türk diyor ki, «Toprağımızı Ermeni'ye vermeyeceğiz, toprağımızı 
Yunan'a vermeyeceğiz; hayatımızı kurtaracağız» Ne ile? «Elimizde 
ne varsa; bıçak, tııibanca, silah her şeyle kendimizi müdafaa ede
ceğiz ve ilk Müdafaai Hukuk hareketinin esası böyle başlıyor. 19 
Mayıs 1919'da Samsun'a ayak lbastığmda Atatürk'ün gördüğü 
manzara budur; yani millet müdafaa etmek hakkına, yani haklarını 
müdafaa etmeye, yani devlet kurmwk hakkını müdafaa etmeye karar 
vermiş bir durumdadır. işte Atatürk, «Sinei millete gidiyorum>> 
del'ken bu milleti düşünmektedir, «iradeyi mill!ye>> derken bu mil
let esastır, «Hakimiyeti mill!ye» bu ruhu canlandırmaktadır; ama 
mahall!dir, mahall! hareketlerdir. Kars'ta, Erzurum'da müdafaai 
hukuk hareketi vardır, Trabzon'da, İzmir'de mürlafaai hukuk ha
reketi vardır dernekler halinde. Bunların birleştirilmesi lazımdır. 

işte Mustafa Kemal Paşanın büyük gücü, bu derneklerin bir
leştirilmesi suretiyle ikinci müdafaai hukuk hareketini başlatma
sıdır, güç buradadır ve bu ikinci müdafai hukuk hareketi, doğrudan 
doğruya hakimiyeti milliye şeklinde değil, yepyeni bir kavram: 
«Bilakaydüşart hakimiyeti mill!ye.» şeklinde beliriyor. 

Evet, Sayın Profesörüroüzün buyurduğu gibi ikinci Meşruti
yette de h§;kimiyeti milliye var, Sayın Profesörüroüzün buyurduğu 
gibi N amık Kemal'in devrinde de var... Ama o, hakimiyeti milliye 
demiyor, Namık Kemal, Yeni Osmanlılar «Hakimiyeti ahali» di
yorlar. Ama, mill! mücadelenin ve müdafaai hukuk hareketinin en 
büyük teceilisi, bilakaydüşart hakimiyeti mill!ye... Bilakaydüşart 
hi\kimiyeti milliye ile millet kendi kaderini; «kendi kaderini, kendi 
azim ve kararıyla kurtaracaktır.» Amasya Tamimi, bu bakımdan bir 
ihtilal beyannamesidir. 

«V atanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir» Amasya 
ihtilal Beyannamesinin 1 inci maddesi. E, peki vatanın bütünlüğü 
ve milletin istiklali tehlikedeyse, o günkü iktidar var, o kurtarsın. 
2 nci madde: «Hükümeti merkeziye, deruhte etmiş olduğu vazifeyi 
ifa edememektedir.» Şu halde ne yapılacak? Yapılacak şey, << ... doğ
rudan doğruya, gene milletin azim ve kararı milleti kurtaracaktır,» 

Sayın Profesörüroüzün işaret etti<kleri gibi, bilakWYdüşart ha
kimiyeti milliye bir süreç. Bundan dolayı bir kuvvet ve bundan 
dolayı bir potansiyel, bir güç, bundan "dolayı bütün mevcudiyetimiıle 
buna dayanıyoruz ve buna güveniyoruz. 
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Peki, millet nasıl azim ve kararını gösterecek? örgütılenma su
retiyle. tık örgüt Sivas'ta olacaktır; ama evvela Erzurum'a gidile
cektir ve doğrudan doğruya Erzurum'da hareket baljlayacaktır. 

işte Müdafaai Hukuk hareketi, doğrudan doğruya Erzurum'da 
«Kuvayı milliyeyi amir ve iradeyi milllyeyi hakim kılmak» esası 

şeklinde tecelli ediyor, Sivas'ta da, doğrudan doğruya «iradeyi Mil
liye ve Ankara'da HBikimiyeti Milliye» gazetelerini yayıulamak su
retiyle «Bilakaydüşart hakimiyeti milliye» esasına yilikiaşılıyor ve 
nihayet 1921 yılındaki Teşkilatı Esasiye Kanununun 1 inci maddesi
ne «Millet, bilakaydiişıırt hakimdir» ifadesi giriyor. 

Bu itibaııla, Sayın Ilrofesörümüzün bu gerçeklekleri belirlemek 
suretiyle «İradeyi milliye ve hakimiyeti milliye»yi sadece doğrudan 
doğruya bir yazılı şekil, bir anayasa maddesi değil, bir süreç olarıık 
bize ifade etmesi çok drkkate şayandır. Bu itibıırla, demek ki, 
hakimiyeti milliye üzerinde durmamız, «Hakimiyeti milliye» kav
ramını işlememiz, «Hakimiyeti milliye» kavramı yolunda milleti 
bilinçlendirmemiz ve bunu, A'tatürk'ün söylediği gibi, «Gelecek ne
sillerin dimağında en canlı bir şekilde tutmamız» gereklidir ve 
hayırlıdır. O itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu işte ça
lışan Başkanını ve aııkadaşlarını gene gönülden tebrik etmek isti
yorum ve kendileriyle birlik olduğumuzu da belirtmek istiyorum. 
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TARTIŞMA 

OTURUM BAŞKANI- Efendim, zannediyorum saat 16.00 oldu. 
Şimdi «Sorulan kısmına geçiyoruz. Acaba yapılan konuşmalarla 
ilgili olarak üç sayın arkada§ımıza soru soracak var mıdır? 

Buyurün efendim. 
tLHAN ÇtLOöLU - Efendim, ben iki soru yöneltmek isti

yorum. Bunlardan bi-rincisi, 1945 yılında Sovyet Rusya'nın Türk 
topraikları üzerindeki istekleri üzerindeydi, Kars ve ArdaJıan'ı is
tiyorlardı. Ayrıca, benim bildiğime göre, Boğazlarda da üs isi;ey'or
lardı. Bu konu söylenınedi. Boğazlavda üs istenmesi, Türk Dev
letinin gırtlağının sıkılması demektir. 

Ikinci sorumu Sayın Gtirbüz'e tevcih ediyorum. Savaş arife
sindeki tabioyu çizdiler; Varşova Devletlerinin, NATO'nun gücü
nü orta yere koydular ve aritmetik olarak «Altta güreşiyoruz» 
durumu da tespit edilmiş bulunuyıor. Buradan egemenliğe doğru 
kaydrk. Egemenlik işlenirken, savaşta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yıabancı ülkelerde ve kendi ülkemizde savaşabilmesi için Türikiye 
Büyük Millet Meclisinin kararının gerektiği söylendi. Şimdi ben, 
bu arada şu soruyu yöneltmek istiyorum; diyorum ki: Batılı de
mokrasilerde meclislerin, parlamentoların savaş kararı vermeleri 
mümkün, öyle olabiliyıor; kamuoyunu ikna edebilmesi, kamuoyunun 
kararına sayıgısı dolayısıyla. Sava§ın olması muhtemel Doğu bloku
nun kendine has bir şekilde kurulan meclisleri acaba hangi ka
muoyuna dayanarak bu sava§ kararını verecekleroir? Bu hususta 
bilgi edinmek istiworum efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederim. 
Müsaade buyururaanız bir noktayı da hen Sayın Yaşar Gür

bUz'den bu vesile ile sormak ve belirlemek istiyorum; o da şudur; 
Doğrudan doğruya 1945'de Sovyetler esas itibariyle Stalin dö

neminde bizden hem arazi, Jıem de, Boğazlar üzerinde bir üs is
tediler. Bu noktada ayıdmianmak isterim, Yaşar Gürbüz olsun, 
Hayrettin Erkmen Hocam olsun bu sahada yetkilidirler. Derler ki, 
«Esas itibariyle Sovyetler böyle bir talepte bulunmadılar, resmi bir 
talepleri yoktur; ama bir profesör bir milikale yayınladı, bundan 
ibarettir mesele» 

Benim bildiğima göre, Feridun Cemal Erkin (rııihmetli Dışiş
leri Bakanımız) Boğazlar üzerinde ya7!111ış olduğu yazıda hem Rus
ların notalarını hem de Sovyetlere vermiş olduğumuz notanın ce-
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vııbını yazarlar. Bu' itibarla aradan çok zaman geçtiği için bu nok

tada bir hakikat vardır. Sovyetler sadece bir profesörün Pravda'da 

yayınlamış olduğu makale ile mi yetindiler -ki, o. sırada bizim se

firimizle Molotof'un konuşmaları da zapta geçmiştir, mazbuttur -

bu durum karşısında böyle ise mesele yok; fakat eğer, Sovyet

ler 1945 yılına kadar Türk - Sovyet dostluğunu Atatürk'ün vasi

yeti üzerine muhafaza ettik, Atatürk, Türk - Sovyet dostluğuna 

çok değer veriyordu ve biz de buna değer verdik. 1945 senesine 

kadar Almanların ısrarı üzerine harbe girmedik ve Volga'ya kadar 

inmesine rağmen Alman askerleri, biz gene Sovyetlerle dostluğu

muzu muhafaza ettik; ama 1945 senesinde Almanlar mağlup ol

duğu sırada Stalin'in politikasında bize «Siz, bu boğazları tek ba

şınıza müdafaa edemezsiniz, bize üs vereceksiniz, bir de Kars ve 

Ardahan'ı bize vereceksiniz» tarzındaki beyanı karşısında bu iki 

ilim adamımız bizi ışıklandırırsa zannederim ki bu toplantı daha 

da kıymetlenir diye düşünüyorum. 

Bir de tabii sorulan ikinci soruyu da Sayın Gürbüz cevapla

yacaklardır. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBOZ - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Çiloğlu, Boğazlarla ilgili talepten bahsettıiler; ama ben bu 

konuya değinmiştim. «Boğazların savunmasına katılalım, müşte

reken savunalım» şeklinde talepte bulundular. 
Savaş arifesi tabioyu · çizdiniz ve karamsar oldu diyorsunuız 

galiba. Bunu ben çizmiyorum, elimde bulunan ve NATO'nun son 

yayınladığı kuvvet karşılaştırmasını gösteren rapor çiziyor; maale

sef durum budur, konvansiyonel silahlar açısından böyle bir den

gesizlik vardır. 

Bu konuda karar vermek meselesine gelince, zaten temelde 

benim de değinmek istediğim nokta budur. Bir tarafta Türkiye 

Büyük Millet Meclisi verecek bu kararı. Çünkü ulusal iradenin tem

silcisi Meclistir. Bu, halkoyuna dayanıyor, kamuoyuna dayanıyor; 

ama öbür taraftaki meclisler öyle değildir. öbür taraftaki mec

lisler bir mizansenle gelen, tek liste ile tek aday ile sözüm ona 

seçim adı altında yapılan bir oyuula kurulmuş meclislerdir. Onun 

için gayet tabii kamuoyu endişesi de yoktur. O açıdan orada durum 

daha da tehlikelidir. 

Bu gibi sistemlerde tehlike buradadır; yani bu sistemlerin sa

vaşı başlatma tehlikesi daha fazladır. Diğer sistemlerin güvencesi, 

ulusal iradedir, kaınuoyudur, tabana dayanmasıdır diyorum. Eğer 
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bir sistem tabana dayanmıyorsa, o vakit daha önce Hitler ve Mus
solini durumunda gördüğümüz gibi, başa gelecek bir çılgın her an 
böyle bir çılgınlığa girişebilir; en açık nokta budur; yani bunu 
özellikle vurgulamak isterim. 

Sayın Hocaının sorusuna gelince, acaba Sovyetler Birliği bize 
bir nota mı verdi? Evet, Feridun Cemal Erkin, böyle bir notadan 
balısediyor; onu şimdi hatırlıyorum, fakat benim yaklaşımım açı
sından durum değişmez. Yani ben, öyle düşünüyorum ki, Pravda'da 
böyle bir makale de yazılmış olsa, nota da verilmiş olsa, böyle bir 
istekte bulunmuşlardır ve bu istekler resmi isteklerdir. Yani «nota 
vermedi ise ben bunu resmi istek saymam, orada bir gazeteci, bir 
Rus gazetecisinin aklına gelmiş öyle bir şey yazmış oraya, hü
kümetimizi ilgilendirmez» denilecek durum yoktur. Çünkü, yönetim 
şekli itibariyle totaliter bir sistemdir ve totaliter sistemde isteyenin 
istediği şeyi yazması olanağı yoktur. O gazete o devletin resmi bir 
organıdır, orada yazılan her şey yüz defa denetimden geçmektedir 
ve yüz defa denetimin en yüoksek onayı alınarak orada yaymlan
maktadır. Onun için ister gazetede yayınlansın, ister nota şeklinde 
olsun. bu talepler resmi taleplerdir Türkiye açısından ve Türkiye 
de hatırlandığı gibi o vakit buna ret ecvabını kendi gücüne güve
nerek başta vermiştir; ama sonradan başka güvenceler aramak 
ve daha giivenlir bir ortam içinde bulunmak gereğini duymuştur. 

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederim Sayııı Profesör. 

Buyurun Sayın Erkmen. 

Dr. HA YRETTiN ERKMEN - Sayııı Başkan, soruyu bana 
da tevcih ettiğiniz için kısaca dokunayım. 

Bu notayı ben kendim hariciye arşivlerinde görmedim; açıkça 
söyleyeyim; ama vamlduğunu biliyorum. 

ikincisi, nota sadece bize verilmekle kalmamış, bize nota ve
rildiği Amerika ve ingiltere'ye de bildirilmiş olup onların arşivle
rinde de mevcuttur. Bizdeki bir an için kayboldu yahut saklandı 
diye düşünsak bile o arşivlerde mevcuttur; bunun inkarı ve sak
lanması da mümkün değildir efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederim Sayın Erkmen. 

Efendim, buyurun. 

SABIT BATUMLU (istanbul Milletvekili) - Sayın Başkanım, 
değerli misafirler, Sayın Erkmen'den bir küçücük sorum var. 
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Lozan'la ilgili açı~lamalarında Lozan'a giden heyet Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde nasıl teşekkül etti, kaç kişiden i!baretti, 
bwşkanı kirndi ve burada alınan kararlarda eksiklikler olduğundan 
bwhsederek birkaç noktanın eksik bırakıldığını söylediler. 

Acaba, o günün şartlarında bu eksiklikler neden bırakıldı, 

nasıl bırakıidı ve bıraklmaması için neler yapılmalıydı? 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederiz Sayın Batumlu, 
bize iyi bir noktayı hatırlattınız. 

Sayın Erkmen lü:tfen açıklar mrsınız? 

Dr. HA YRETTiN ERKMEN - Efendim, bir yanlış anlama var 
zannediyorum beyanlarımda; iyi anlatamamışım. 

«Boş bırakıldı, açrk bırakıldı» değil de, müza;kereler boyunca 
sağlanamayan, ulaşılamayan amaçlar oldu. 

Bunlardan bir tanesi Musul meselesidir, diğeri ise Boğazları 
silahtan arındırmayı kabul etme halidir, öbürü ahali mübadelesine 
müteallik; ama bu doğrudan doğruya egemenlik hakkına taalluk 
eden bir konu gibi görünmüyor bana. 

Heyetin başkanı malum o zamanki Dışiışleri Bakanı tsrnet Paşa 
idi; yani İsmet İnönü'dür ve heyetin kaç kişiden oluştuğunu şu anda 
bilemiyorum, fakat hem mütehassıslardan, hem siyasilerden, hem 
diplomatlardan oluşmuştur. 

Milli Misııka göre sağlanması gereken hususların sağlanama
yanlarından bir tanesi kaybolup gitmiş olan Musul meselesi, diğeri 
biraz evvel sayın hocam belir.ttiği gibi Hatay meselesi halledilerek 
Misak-ı Milli ilk Musul meselesi hariç gerçekleştirilmiştir. 

Eksik kı:ı:lan diğer iki husus olan Boğazların silahlandırılması 
ise, genel Montrö Anla;şması ile Türk milli hiikimiyetinin, millet 
hiikimiyetinin gereklerine uygun bir hale ifrağ edilmiştir efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Yıldızhan Yayla. 

Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA - Sayın Başkan, benim ko
nuşmam bu konu ile doğrudan ilgili değil; ama, Lozan Antiaşması 
ile ilgili olarak bir şeyi hatırlatmak gerekiyor zannediyorum. 
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Lozan'dan önceki durumla, sonraki durum birbirine karı!}tırı
Iırsa bazı noktalarda sanki başan elde edilemamiş gibi bir izienim 
belirebilir. 

Mesela Boğazlar rejimi dendiğinde Lozan Antlaşmasına gidi

Iirken ne vardı, ne öneriliyordu; onu dikkate almak lazım. Mesela 
Sevr düzenine göre Boğaz,iar statüsü vardır ki, bizden tamamen 

boğazlar yönetim itibariyle alınmıştır. Lozan'da aslında bir ön
cekine göre önemli bir başarı elde edilmiştir. Metot olarak daha 

öncekini bilerek geriden gelirsek daha lro!ay anlatwbHiriz zannedi
yorum. 

Diğer konularda da öyledir. Bu bakımdan bir hwtırlatma yap-
maya ihtiyaç duydum. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Erkmen. 

Dr. HA YRETTIN ERKMEN - Kazamlanlar zaten bilinir de 
hangi noktalarda eksiklikler, boşluklar kalmıştır diye ifade etmeye 

çalıştım, yoksa Lozan'ın başlı başına bir muvaffakiyat olduğundan 
şüphe yoktur. Bir kere bağımsızlık sağlanmıştır, başka bir şeye 
gerek yok, Türkiye'nin bağıınsızlığı sağlanmıştır. Kapitülasyonlar 

sökülüp atılmıştır, şüphesiz birçok kazançlar vardır. 

Eksik kalan noktalar nelerdir? Elimizde bir terazi var, ywhut 

bir ölçü olan Milli Misak; ona göre beyande bulunmaJk ve açıklığa 
kavuşturmak için arz ettlın ve onların da iki eksiğinin zaman içinde 

tamamlandığını ve bir tanesinin maalesef telafisinin mümkün ola
madığını tekrar arz ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim. 

Buyurun efendim. 

SüREYYA SOFUOöLU- Sayın Başkan, Sayın Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Reislıniz; efendim, ben, Sayın Batumin'nun sualine 

bir saplama yapacaktım. 

Lozan delegasyonu içinde olup ve halen hayatta olan Sayın 

Celal Bayar'ın görevi ne idi? Bu hususta bilgi rica edecektim Sayın 

Erkmen'den. 

Teşekkür ederim. 

Dr. HA YRETTIN ERKMEN - Görevi müşavirliktir efendim. 
O zmanki ismi ile Celal Bey, milletvekilidir, Meclisin üyesidir, 

Türkiye Büyük MiHet Meclisinin üyesidir. Diğer bazı üyelerle bir-
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likte o da heyete dahil olarak gitmiştir. Görevi müşavirliktir ve 
özellikle ekonomik konularda müşavirlik yapmıştır; ama siyasi me
selelerde kadronun içinde müşavir sıfatını taşımaktadır. 

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederim Sayın Erkmen. 

MEHMET ZEKi UZUN (Tokat Milletvekili) - öğrenmek is
tediğim hususa geçmeden önce Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
Başkanı, muhterem misafirler; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
ve ilgilileriyle Marmara üniversitesi yetkililerinin el ve gönül birliği 
içerisinde egemenlik konusunda bizi aydınlattıkları için kendilerine 
huzurunuzda müteşekkiriz. 

Hocalıırımızdan istirhamımız, buıgüne kadar olduğu gibi, bun-
. dan sonra da Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasında, ileri hedef
lere ulaşmasında Türkiye'nin maddi ve manevi mimarları olarak 
ışık tutmaya devam etmeleridir. Genç nesillerin de bunlardan azami 
oranda, azami durumda milstefit olmalarıdır. Bir vekiliniz olarak 
sizlerden bunu istirham edi,\"orum. 

Arkadaşlar, bundan sonra şu hususu öğrenmek isterdim: 

Musul ve Kerkük içiiı o günün şartlarında yapılan anlaşmalarla 
Türki,\"6'ye sağlanmış birta:kım haklar var mıdır? Varsa bu haklar 
sonradan nasıl kayıbolmuştur? 

Bunların izalılarını muhterem hocalarımızdan öğrenmek iste-
rim. 

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederim Sayın Milletveki
limiz. 

Efendim, şimdi Say~n Erkmen hocamız Musul'a taalluk eden 
esasları belirleyecekler. 

Dr. HAYRETTlN ERKMEN- Efendim, Musul uyuşmazlığı bi
lindiği gibi 1924 yılında Haziran ayından itibaren üzerinde mil
zakere edilmeye başlanılmış ve sonuçsuzluğa doğru sürüklendiği için 
Eylül ayında bu müzakereler sona ermiştir. 

Dalıa sonraki aşamada Milletler Cemi,\"6tine götürülmüş, orada 
tartışılmış, Türkiye'nin o sırada da, İtalya'nın bazı davranışiarına 
rastlıyoruz, bu durum görülüyor Akdeniz'de. Bazı tehdit hareketleri 
ile - ingiltere'ye yaranmak mı, yıoksa bu şartlardan istifade ederek 

· Türkiye'yi yıldırmlllk mı maksadı ne ise, her ikisi de belki geçerli
Doğu Akdeniz'de bir çatışma tehlikesi yahut iki muarız birden 
karşılama zaruret Msı! oluyor, hükümet bu durum karşı·sında ba-
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rışçı yolu tercih etmek zorunda kaldığını hissediyor ve bir petrol 
hasılatından bir miktar Türkiye'ye verilmesi, temin edilen hak
ların en çok söylenileni ve bilinenidir. Ufak bir hudut tashlhatı da 
yapılmıştı bu vesile ile Milletler Cemiyeti tarafından. O sınır ve 
bu petrolden alınaesk hakkın karşılığında Musul'un Irak'a bırakıl
masına hükümet muvafakat ediyor. 

O petrol hasılatından gelecek pay da 1949 yıllarına kadar de
vam ediyor. 1945 - 1946'dan sonra bir tıkanma dönemi var ve hep 
bütçelere konulmuştur senelerce oradan gelecek olan paylar; fakat 
onun ödenmesi ve tahsili mümkün olamamıştır. Bu süre bittiği için 
de tabii o hak da ortadan kalkmıştır. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim Sayın Erkmen. 

öZDEN CANKAYA (Marmara üniversitesi Basın Yayın Yük
sekokulu Araştırma Görevlisi) - Değerli hocam Sayın Yıldızhan 
Yayla'ya yönelik bir sorum olacak. 

Kendileri tarihsel bütünlük içinde milli egemenlik kavramının 
milletin bağrından nasıl doğduğunu çok güzel bir biçimde aktardı
lar -bize ve bunu anlatırken çok açıklıkla vurguladılar ki, gerek 
milli mücadelede, gerekse milli mücadele öncesinde hazırlanan mi
tinıglerde kadınlar seslerini büyük bir açıklıkla ve yüreklilikle du
yurdular, milli mücadeleye katkıda bulundular. 

O dönemin tarihsel ve sosyal koşullarını düşünürsek, Türkiye 
nüfusunda bugünkü ile hemen hemen aynı yeri olan kadınların bu 
tür milli mücadeledeki katkılarını büyiik bir saygı ile karşılıyoruz. 

Milli egemenliğin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yıl 1986, baktığımız zaman nüfusumuzun hemen hemen ya
rısını oluşturan kadınların çok az sayıda Millet Meclisinde bulun
duklarını görüyoruz. Sayın Yayla'dan neden kadınlar açısından milli 
egemenliğin nüfusa oranla daha eşit bir biçimde Mecliste temsil 
edilemadiğini bildirileri çerçevesinde, yorumlamasını rica edeceğim. 

OTURUM BAŞKANI - Şimdi de hanımlarımızın milletvekili 
olarak Meclisleriınizde pek ender olarak görülmeleri keyfiyeti me-_ 
selesine geçiyoruz. 

Allah, Yıldı:ııhan'a acısın da bu suretle her konunun içinden çık
tığı gibi, bundan da muzaffer bir şekilde çıksın. 

Buyurun Sayın Yayla. 
Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA-Çok teşekkür ederim; fakat 

şimdiye kadar bu konudan muzaffer çıkan görülmemiş. Ben de çı
kamayacağım; ama bu fırsatı verdikleri için özden' e teşekkür ederim. 
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Kadınlar nasıl oldu da 190Q',lerin daha ilk çeyreği dolmadan 
miting meydanlarında nutuk söyleyebilir hale geldiler. Bunu 1850'1i 
yıllardan 1900'lere doğru giden yıllardaki büyük gelişmeye borç
ludur zannediyorum Türk kadını, özellikle büyük şehirlerdeki Türk 
kadınları. 

Hatta bir yabancı tarihçinin ifadesi ile «1850 civarında Os
manlı Devletinde böyle yakın tandıkları olan bir kişi idim, Türk 
aile yapısını yakından tanıyordum. Hatta bir oğlunun fotoğrafı 
geldi Avrupa'dan diye günlerce yas tutan anne gördüm, oğlan 
gavur oldu diye yas tutuy;ordu» diyor, fakat 40 yıl farkla bir kere 
daha geliyor Türkiye'ye, «Ben hayatımda bu kadar gelişme kay
detmiş, bu kadar kısa zamanda ,gelişme kaydetmiş bir insan grwbu 
tanımıyorum. Türkiye'deki kadınlar korkunç gelişme ·kaydetmişler, 
Avrupa'daki emsalleriyle diğer hanımlarla kıyaslanmayacak kadar 
büyük bir gelişme kaydetmişler» diyor. Tabii bunun çeşitli sebep
leri vardır. 

özellikle sanat ve fikir hayatında, öğretim hayatında ve gi
derek siyasi hayatta, hatta Anadolu harekatında silahlı eylem aşa
masında hanımların ciddi katkıları olduğu görülüyor, ama siyaset 
hayatına hanımların belki erkekler kadar fazla rağbet etmemeleri
nin sebebi nedir kıonusunun iyi bir şekilde araştırılması gerekir 
zannediyorum. 

Bugünkü Türkiye Büyük Millet Mecllsi kompozisyonu tek ba
şına bir ölçü olmamalı bence, bundan sonraki seçimlerde vaziyet 
ne gösterecek bakalım; ona göre bir karara varılabilir; ama her
halde ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. Belki kadınların 

çalışma hayatına katılmalarındaki kapsam genişledikçe içeriği de 
geliştikçe katılma da artacaktır. 

Benim bu konuda şimdilik elimde bir ciddi araştırma ve bulgu 
olmadığına göre söyleyebi!eceğim fazla bir şey yok zannediyorum. 

Niçin özellikle bu Mecliste az hanım parlamenter var denilirse 
eğer, sanıyorum bunun çok açık bir cevabı yoktur şu anda, ilmi 
olarak bir cevabı yok. Belki psikososyolojik açıdan bazı şeyler söy
lenebilir. Bu Meclisin hemen öncesindeki bir durum ve ondan ön
ceki olaylar bir araya getirilirse belki bir açıklama bulunrubilir; 
ama bu konu ilmiden ziyade zannediyorum bir gözleme dayalı 

sübjektif bir ifade olur. Onun için daha fazla bir şey söyleyemeye
ceğim. 

Teşekkür ederim. 
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OTURUM BAŞKANI - Sayın Yıldızhan Yayla, çok muvaffa
kiyetli bir cevap verdiniz. Bu suretle bu mesele tatlıya bağlanmış 
oldu. 

Yalnız sayın öğretim üyelerine şunu söylemek istiyorum ki, 
burada Sultanahmet'teki mitingde Halide Edip fevkalade güzel bir 
konuşma yapmıştır ve edebiyat kitaplarına geçmiştir. Ayrıca Si
vas'ta Müdafaai Hukuk Kadınlar Cemiyeti diye Reşit Paşanın; yani 
Sivas Valisi Reşit Paşanın hanımı, oradaki hanımlarla birlikte ça
lışıyorlar. Buna müteallik olan vesikaları Afet Hanım yayınladı, 
Tarih Kurumundan istetebilirsiniz. Görülüyor ki, millf mücadelede 
kadınlar hem bir taraftan orduya kıyafet, şu ve bu şekilde yardım 
etmişler; ama bunların içinde dövüşenler de vardır; bununla ilgili 
vesikalar çıkıyor. Eğer bu noktaları Tarih Kurumundan isteyip göz
den geçirirseniz çok hayırlı olacaktır. Kahraman kadınlardan Gör
des'li Makbule vardır. 

Başka sorusu olan var mı efundim? 
ÇELiK UTKU - Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka

nımtzı, konuşmacılarımızı ve dinleyicilerimizi en derin sevgi ve 
saygılarımla selamlarım. 

Biliyorsunuz dünyada söylenmiş birçok sözler vardır ve bu 
sözler birçok fikirleri, düşünceleri temsil ederler. Bunların bazıları 
zamanında rneklinında bir süre durduktan sonra kaybolur. Bazıları 
da hiç zaman ve rneklin mefhumunun tesirinde kalmadan ila ni
hayetül emir devam eder, gider. 

Rahmetli Atatürk'ün «hllkimiyeti milliye fikri, hakimiyet bi
lakaydüşart milletindir; Ya ölüm ya istiklal; Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir; Türk Milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale 
müspet ilimdin sözleri vardır. 

«Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriye
tin temeli kültürdür, fazilettir, nesillerimizi böyle yetiştirelim> de
mektedir; fakat bir sö:ııünde, «Beni anlıyorsanız, benim düşünce
lerimi anlayabiliyorsanız, benim gibi duyabiliyorsanız işte o zaman 
beni görmek o demektir» diyor. 

Benim bir yakınınam vardır, biz hangi metodu bilimsel olarak 
pedagojik, psikolojik olarak seçelim ki, bizden sonra gelecek nesil
lere, Atatürk'ün duyduğu gibi, kültürü, sanatı, fazileti, merlıameti, 
insanlık duygusunun eşsiz sembolü olan Atatürk'ün ruhunu nasıl 
aşılayalım? Bilimsel olarak bunun metodunu nasıl tespit edelim? 
Yetiştireceğimiz nesilleri, Cumhuriyeti ilelebet payidar bırakmak 
için ne yapalım? 
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Bunu bilim adamları saçsinler ve öğretsinler ve biz de öyle 
yetiştirelim. 

OTURUM BAŞKANI - Peki efendim. 

Müsaade buyururaanız bu çok önemli olan konuya bendeniz 
cevap veryim. 

Çok önemlidir, Atatürk düşünce sistemini ortaya koyarken 
doğrudan doğruya, Atatürk'ün 1987 yılındaki Büyük Nutkunda 
söylediği gibi «Devletin ideolojisini genç dimağlara ve halka, halkın 
bilincine aşılamak yolunda her türlü gayreti harcayacaksımz» der; 
bu bir vasiyettir. Yani doğrudan doğruya devletin dayandığı fikir
ler ve bugünkü Atatürkçü düşünce esası, Atatürk ideolojisini genç 
nesillere aşılamaktır. Zannediyorum ki, şu 5 sene içinde bu düşünce 
çok yayılmıştır, üniversitelerimizde, liselerimizde, ilkokullarımızda 
ve ortaokullarımızda bu fikir Atatürkçü düşünce sistemi etrafında 
miltemadiyen çalışan hocalarımız ve öğretim üyelerimiz vardır. Hele 
son iki sene içinde Büyük Millet Meclisinin bu konularla ilgilenmek 
suretiyle kamuoyunu hazırlaması ve üniversite çevrelerinden bu 
yardımı esirgemarnesi büyük bir katkıdır. 

Bu itibarla kendilerine yine teşekkür etmek isterim. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Rektör, 
sayın meslektaşlarım, çok değerli dinleyicilerim, bu toplantıya son 
verirken temenni ediyorum ki, gelecek yıllar içinde de yine bu salon 
bu çeşit toplantılarla müzeyyen bir hale gelsin. 

Marmara üniversitesine duyduğumuz büyük minneti ve sevgiyi 
de tekrarlamak suretiyle bu sempozyumu kapatıyorum. 

Te§ekkürler ve hürmetler ederim . 

. •.... -

72 


	0000-0000 KAPAK
	0006-0007 PANEL
	0009-0010 SUNUS
	0011-0013 ACIS KONUSMASI
	0014-0033 KONUSMALAR
	0034-0062 TEBLIGLER
	0063-0072 TARTISMALAR

