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SUNUŞLAR: 

Prof. Dr. SERMET AKGöN - Büyük Millet Meclisimizin Sa
yın Başkanı, sayın milletvekilleri, Sayın Vali Muavini, Saym Bü
yükşehir Belediye Başkanı, Sayın Rektör, çok değerli öğretim üye
leri, sayın panelistler, sayın konuklar, sevgili öğrenciler; demokra
siınİzin temeli Büyük Millet Meclisimizin açılışının 66 ncı yılı ve ana
yasalı parlamenter döneminin 100 üncü yılını kutladığımız bugün
lerde Büyük Millet Medisimizle birlikte üniversiteınİzin tertip et
miş olduğu, «Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi» konulu panele 
hoş geldiniz. Şahsım ve üniversitem adına, başta Sayın Başkanımız · 
olmak üzere, hepinize saygılanmı, teşrillerinizden dolayı teşekkür
lerimi arz ederim. 

Değerli konuklar, insanlık tarihine bir göz attığımız takdirde, 
fertlerin birleşerek toplumlar teşkil etmeleri, toplumların sayıca faz
talaşmaları sonunda, halledilrriesi gereken bir problem, doğal olarak 
kendini göstermiştir. Bu problem : Toplumları teşkil eden fertlerin 
hak ve hürriyetlerini düzenleyecek, belirleye<;ek bir arayış; bu ara
yışta bulunmak istenen, egemenliğin kimde olması sorunu idi. Acaba 
egemenlik bir kişide mi olsun, bir aile, bir zümre, bir sınıfta mı ol
sun; yoksa, toplumu teşkil eden tüm fertlerde mi olsun? Yüzyıllar 
boyu bir hükümdarın egemenliğinde varlığını sürdürmüş olan Türk 
toplumu, aradan geçen bu zaman zarfında ve özellikle 19 uncu asırda 
kendini gÖsteren bağımsızlık mücadelesi, egemenlik mücadelesi -ki, 
19 uncu asra, demokrasi mücadelesi, anayasacılık mücadelesi asrı da 
diyoruz. Türkiye, akımlanndan etkilenmiş ve sonunda bundan 66 
yıl önce, 23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisini kurarak, «Ege
menlik, kayıtsız şartsız milletindir», düsturu ile tercihini belli et
miştir. 

insan hak ve hürriyetlerini, insan haysiyet ve şerefini en iyi 
şekilde temsil eden demokrasi, o günden bu yana ülkemizde egemen 
olmuş ve bugün bunun inancı, bilinci içinde aynı şekilde devam et
tirilegelrriiştir. Ancak hemen itiraf etmek gerekir ki, bu mutlu so~ 
nuea varmak pek de kolay olmamıştır. Geriye baktığımızda, görürüz 
ki, bundan bir asır önce, 1876'da Tanzimat Fermanının ilanından 
sonra Kanunu Esasİ'nin ilanı ve bunu müteakip 1877'de ilk Meclisi Me
busanın açılması, parlamenter rejime bir başlangıç olmuştur. Ne ya-

.7 



zık ki, bu güzel döneme, Osmanlı - Rus Harbinde uğranılan ağır ye
nilgi ve çöküntü sonucu, bundan sonra 30 yıl devam edecek Abdül
hamit istibdadı devrine yerini bırakmıştır. Aradan 30 yıl geçmiş, 

1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edilmiş; fakat onun da ömrü uzun ol
mamış, Balkan Harbi bunu da sonuçlandırmıştır. Biraz. evvel sözünü 
ettiğim gibi 19 uncu asırda başlayan demokratik hareketler ve ana
yasacılık hareketleri kraliann yetkilerini kısıtlarken, fertlerin seçil
me, seçme haklarını, yönetime katılma imkanlarını sağlarken, gerek 
Birinci Me§rutiyet, gerekse ikinci Meşrutiyete baktığımızda, hüküm
darın egemenliğinin hiçbir surette kısıtlanmamış olduğunu ve devle
tin teokratik yapısının aynen kaldığını görmekteyiz. 

Burada üstünde önemle durmamız gereken bir başka husus da, 
demokrasilerle idare edilen, demokrasilerin gerçekleşmiş olduğu ül
kelerde gelişen milli birlik, iç güvenlik, ekonomik gelişme ve istikrar, 
demokratik kültür birikimi gibi unsurların, Osmanlı imparatorluğun
da mevcut olmayışıdır. 

O zaman imparatorluğun mali, siyasi ve ekonomik denetimi Av
rupa'nın elinde idi ve imparatorluk adeta yan sömürge durumunda 
bulunuyordu. islam, Hıristiyan, Yahudi dinlerine mensup, Türk, Arap, 
Ermeni, Bulgar, Sırp Yahudi gibi çeşitli ulusların temsilcilerinden 
oluşmuş bir parlamento ... öyle bir parlamento ki, Türkler, impara
torluğu yaşatmak için mücadele veriyorlar; diğerleri ise parçalamak 
için ... işte bu koşullarda tabiidir ki, yapılan bu çalışmalar başarısız 
olmuştu ve imparatorluğun yıkılmasıyla da son bulmuştu .. 

Tarih 19 Mayıs 1919, yepyeni bir dönemin başlangıcı ... Büyük 
Atatürk, bir taraftan istiklal mücadelesini başlatırken, diğer taraf
tan egemenlik savaşını sürdürüyordu ve bu dönemde her kesimde 
de zafere ulaştı. Ulu Atatürk, çağdaş bir devletin, milli devlet ol
duğu gerçeğini kabullenmişti ve Osmanlı imparatorluğundaki ıslahat
çılar, meşrutiyetçiler dediğimiz aydınların düştüğü hataya düşmedi. 
Yani Osmanlı imparatorluğunu yaşatma yerine, yeni bir Türk Dev
leti kurmaya karar verdi ve bunu gerçekleştirdi. Kuracağı bu dev
let, Türk Ulusuna dayalı, bağımsız yeni bir Türk Devleti idi. öyle 
bir devlet ki, esasını Batının insan haklan prensiplerinden alan, ulus 
egemenliğine dayalı prensiple idare edilen bir devlet. tık olarak şim
di kutlamakta olduğumuz milli egemenliğin, milli devletin temeli 
olan Büyük Millet Meclisini 66 yıl önce, 23 Nisan 1920'de açtı ve bu
nu müteakip 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmek suretiyle yeni 
sistemin resmi devlet adını koydu. 
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Bunları yaparken örnek aldığı Batı dünyasında, sosyal, ekono
mik ve siyasi ideolojilerde büyük ayrılıklar mevcuttu. örnegin, Rus
ya'da Çarlık devrilmiş, yerini, proletarya diktatörlüğüne bağlı Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği; italya'da, komünist tehdidine 
karşı faşist bir rejim, almış; Güney ve Doğu Avrupa'da, yine komü
nist tehdidine karşı, diktatörlüğe doğru bir kayma, ki sonunda da 
kendini Nazizm ile göstermiştir. Bunlara karşılık, ingiltere, Fransa, 
Belçika, İskandinavya ve Amerika'da demokrasi. .. işte bu çeşitli ye
ni tanıdıklan ideolojiler içerisinde, Ulu önder, dehasını göstermiş ve 
demokrasi ile idare edilen ülkeleri örnek olarak almış, yeni Türk Dev
letinin tüm yapısını, yapı taşlannı, kurumlarını ve sosya) bünyesin
deki değişiklikleri bu görüş doğrultusunda düzenlemiştir. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, demokrasinin gerçek
leşebilmesi için, milli birlik, iç güvenlik, ekonomik gelişme ve istik
rar, halkın demokratik kültür birikimine ihtiyaç vardı. Başka bir 
deyimle, çağdaş uygarlık düzeyine çıkabilmek için bu unsurlar gerek
liydi. işte, bu sebeple, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda bir dizi 
köklü değişikliklere geçildi, ki dünyanın hayranlıkla, takdirle karşı
ladığı Büyük Türk tnkılabı gerçekleşti. 

Atatürk'ün ideali demokrasi idi. 1946 yılında çok partili demok
ratik hayata geçtiğimiz devrede, 1924 Anayasasında herhangi bir 
değişikliğin ·yapılması gereğinin duyulmamış olması buna gayet gü
zel bir kanıttır. Bugüne kadar, son Anayasamız dahil, bütün anaya
salanmızda yer alan demokrasi ve milli egemenlik fikri, Atatürk'çü 
dünya görüşünden kaynaklanmıştır. ülkemiz bu tercihini istiklal 
Savaşı ile yapmış ve aynı inançla sürdürmektedir, yürütmektedir. 
Bizlere düşen, Ulu Ata'mızın armağan ettiği bu kutsal emaneti koru
mak, yaşatmak ve yüceltmektir. Bu hususta, muhakkak ki, üniver
sitelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu münasebetle, bu pa
nelde üniversitemizin yer almış olmasından dolayı duyduğum mutlu
luk çok büyüktür. 

Panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere, lütfedip. panele işti

rak eden sayın panelistlerimize teşekkür ve takdirlerimi sunarken, 
panelin, milli egemenlik ve demokrasi davamıza olumlu katkılannın 
bulunması, halkımızın demokrasi duygu ve inançlannı artırması di
leğiyle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı olmak 
üzere, hepinize, şahsım ve üniversitem adına saygılanmı, teşrifle
rinizden dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 
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BiROL AKŞtT- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu Genel Koordinatörü Hatay Milletvekili Sayın Murat 
Sökmenoğlu konuşacaklar. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA MURAT SöKMENOGLU (TBMM Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu Genel Koordinatörü) -Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, muhterem konuklar, basının ve TRT'nin değerli mensuplan; 
ülkemizi çağdaş medeniyete ulaştırmayı hedef alan eşsiz Atatürk'ün 
milli irade Umanma sığınarak çıktığı yolda, yegane makam olarak 
gördüğü milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 66 ncı yılının kutlama programlan içinde gerçekleştirilen 

. bir dizi panelierin sonuncusunu bugün icra ediyoruz. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu, Devletimizin Hanisi Yüce Atatürk' 
ün ilkeleri doğrultusunda ilerleyerek, değişen, gelişen, büyüyen çağ
daş Türkiye'nin geleceğinin teminatı gençlerin yetiştiği irfan yuvası 
üniversiteler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilen bu panellerin sonuncusu olan «Milli Egemenlik Fikri
nin Gelişimi» konulu paneli gerçekleştiren Ege üniversitesi'ne, Sayın 
Rektörüne ve değerli öğretim üyelerine huzur}annızda teşekkür edi
yor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı Necmettin Ka
raduman'ı kürsüye davet ediyorum. 
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AÇlLlŞ KONUŞMASI : 

NECMETTiN KARADUMAN (TBMM Başkanı) -Sayın ko
nuklar, değerli öğretim üyeleri, sevgili gençlerimiz, evlatlanmız; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünü kut
lama programlan uyannca bu yılki Milli Egemenlik Haftasında üni
versitelerimizle işbirliği yapılarak milli egemenlik fikri konusunda dü
zenlenen bilimsel toplantılardan sonuncusunu bugün, Milli Mücadele
mizin büyük ıstırabını yaşamış ve o nispette de şerefini taşımış olan 
Batı Anadolumuzun ineisi güzel tzmir şehrinde yapıyoruz. Türk Milli 
Mücadelesinin zafer simgesi olarak kabul ettiğimiz İzmir'de bu bi
limsel toplantının yapılmasını sağlayap Ege üniversitesi'nin değerli 
mensuplarına, başta Sayın Rektör olmak üzere, bütün öğretim üyele
rine ve bugünkü toplantıya katılan değerli panelistlere teşekkür edi
yor ve bugün aranızda bulunmaktan, izmirlilerin arasında bulunmak
tan bUyük bir sevinç ve mutluluk duyduğumuzu belirtiyor ve bera
berimde İzmir'e gelen parlamento heyetimiz adına sizleri derin sev
giler ve saygılada selamlıyorum. (Alkışlar) 

üniversitelerimizle işbirliği yapılarak yurdumuzun çeşitli yö
relerinde düzenlenen, Milli Egemenlik Haftalannda düzenlenen bu 
tür toplantılann, milli egemenlik fikrini çeşitliyönleriyle ve değişik 
boyutlarıyla tanıtılıp, anlatılması ve değerlendirilmesi bakımından 

büyük yararlar sağlayacağı, bunun da demokrasimizin güçlenmesine 
ve yücelmesine katkılarda bulunacağı kanaatini taşımaktayız. Bu 
nedenle, bu tür toplantıları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ve 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi olarak hep teşvik ediyoruz. 

Sayın konuklar, bildiğiniz gibi, güzel İzmir şehri 15 Mayıs 1919 
tarihinde düşman işgaline uğradığı sırada, Büyük Atatürk istan
bul'da Anadolu'ya geçişin hazırlıklannı yapmaktaydı. İzmir'in düş
man işgaline uğramış olması Atatürk'ü büyük bir teessüre ve üzüntü
ye sevk etmişti ve bu üzüntünün yanı sıra, verdiği kararlarda, hare
kete geçişinde, bu şehrin işgalinin de büyük etkileri olmuştu. Bakı
nız, bu durumu, o gün yaşadığı istırabı Atatürk, Büyük Nutkunda na
sıl anlatıyor : «Hareket günü idi ki, İzmir'i haydutçasına işgal etmek 
suretiyle, millete büyük bir suikast misali vermiş oldular. Artık geri 
dönülemez bir surette kararımı vermiştim : Anadoluya gideceğim ; 
derhal, bütün selahiyet ve vesaitimle milleti gerçek durumdan haber
dar edeceğim ve milli bıağımsızlığımıza vurulmak istenen darbeye 
karşı mukavemet sebeplerini ve mUdafaayı hazırlamaya çalışacağun.» 
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Büyük Atatürk'ün karannda birbiriyle tamamen bütünleşmiş iki 
büyük hedef vardı; bunlardan birincisi, vatan topraklannın kurtan
larak, müstevlinin saldırısından temizlenerek, hürriyetimizin ve ba
ğımsızlığımızın sağlanınası; ikincisi de, devlet ve millet hayatına 
milli egemenlik ilkesinin hakim kılınması. 

Büyük Atatürk, bütün yaşamı boyunca milli egemenlik ilkesini 
bayrak yapmış büyük bir liderdir. Zaten kendisinin büyümesini sağ
layan en önemli faktörlerden birisi de, milli egemenlik düşüncesine 
duyduğu büyük saygı ve onun toplum hayatında etkin yegane ilke ha
line gelmesi için sarf ettiği çaba idi. Milli iradeye dayalı olarak mil
li mücadelemizin başlatıldığını ve onun ne kadar büyük bir gücü ifa
de ettiğini şu sözleri ile Atatürk ifade buyurmuştur : «Samsun'a ayak· 
bastıktan sonra derihal memleket ve milleti yokladım. Gördüm ki 
memleketin ve milletin temayülatı, istiklal müdafaasında tered
düt edenleri utanç içinde bırakabilecek yükseklikte bir mahiyet gös
termektedir. Gerçekten, iki seneden beri bütün dünyanın şahit ol
duğu bütün hadiseler, düşüncelerimde isabet ve milletin azim ve ima
nında gerçek sağlamlık olduğunu ispat etti. Bundan dolayı cidden if
tihar ediyorum.» Atatürk, milletin içinde taşıdığı bu yüksek ruhu, · 
Samsun'a çıkışının üçüncü gününde, 22 Mayıs 1919 tarihinde istan
bul hükümetine bildirdiği iki cümlelik kesin açık ifadesiyle bütün 
dünyaya şöyle ilan etmişti : «Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk 
milliyetçiliğini kabul etmiştir; bunun için çalışacaktır.» 

Milletin sosyal ve siyasal yapısında çok büyük değişikliklere yol 
açan ve millet iradesinin üstünlüğüne dayanan milli egemenlik ilkesi, 
Amasya Genelgesinde belirtilen, «Milletin istiklalini, yine milletin 
azim ve karan kurtaracaktır», sözüyle, en veciz ifadesini bulmuş, 
daha sonraki Erzurum ve Sivas Kongreleriyle tüm yurt sathında · 
bayraklaşarak, milletin kendi yönetimi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kuruluşuyla, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
doğuşuna temel teşkil etmiştir. 

Atatürk, bütün Milli Mücadele boyunca, milletten aldığı güce 
ve onun ifade ettiği yüce iradeye büyük değer vermiştir. Onu yanına 
almayan bir liderin başarıya ulaşmasının mümkUn olamayacağını 
bilmiş ve hesap ve değerlendirmelerini hep bu bilincin çerçevesinde 
kalarak yapmış· ve ondan asla şaşmamıştır. Milletin ruhunun derin
Iiklerindeki, vicdanındaki istek ve eğilimleri sezemeyen onlan iyi · 
değerlendiremeyen liderlerin başarısızlığa uğramaktan kurtulamaya
cağı yolundaki yargısı, millet iradesine verdiği yüksek değerin çok 
an!amlı bir başka ifadesidir. 
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Atatürk'ün, milli mücadele meşalesini Samsun'da ateşiediği ta
rihin öncelerinde yurdun çeşitli bölgelerinde yer yer müdafaai hu
kuk ·hareketinin örgütlenmesine girişiimiş ve bu galeyan vatan sat
hına yayılmaya başlamıştı. Atatürk'ün bütünleştirici önderliğindeki 
yüce hedef, bu dağınık güçlerin birleştirilerek, dünyada üstün bir 
milli gücün yaratılmasıydı. Erzurum ve Sivas Kongreleri hep bu doğ
rultuda, bu hedefe yaklaşmak amacıyla yapılmış ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin kurulmasıyla, bu üstün yeni güç, Ankara'da doruk 
noktasına ulaşmıştır. işte, aziz milletimiz, Atatürk'ün önderliğinde 
birleşmiş ve bütünleşmiş, bu üstün güçle zafere ulaşırken, aynı üs
tün güç, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milli egemenlik 
ilkesi biçiminde tezahür etmiştir. Demek oluyor ki, milli mücadele ru
hu bir taraftan cephelerin ileri hatlarına kadar uzayarak, savaşın 
kaderi üzerinde etkili olurken, bir taraftan da TürkiyE' Büyük Millet 
Meclisi'ne yansıyarak, yeni Türk Devleti'nin temel felsefesi olan yö
netimde kayıtsız şartsız halk hakimiyeti, yani milli egemenlik ilkesi 
şeklinde tecelli etmiş bulunuyordu. Böylece, tarihte eşine rastlan
mayan bir olay gerçekleşmişti. Milli mücadeleyle, hem btr savaş ka
zanılmış, hem de imparatorluğun yerine halk hakimiyetine, diğer 
bir deyimle milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet yönetimi kurul
muştur. 

Bağımsızlık savaşıyla birlikte demokratik yönetimi kurma başa
nsını da gösteren milletimizin yarattığı bu büyük güç her türlü tak
dirin üstündedir ve tarihte bir benzeri yoktur. Çünkü, 600 yıllık bir 
imparatorluk yönetimi, tarihe tevdi edilerek, yerine, çağın yeni dU
şüncelerine uygun, demokratik hüviyette yepyeni bir devlet kurulu
yor ve üstelik, savaşın çok çetin şartları sürmekte iken bu girişim 
gerçekleştiriliyordu. Temeli bu denli sağlam ve yüce fikirlere daya
,nan ve bir ölüm kalım savaşı içindeyken kurulan demokratik yöneti
mimiz, toplumumuzun, sosyal ve siyasal yapımızın temel karakteri
dir. Büyük Atatürk her türlü çözümü onda bulmuş, en zor şartlarda 
bile milletten yükselen sesi dikkate alarak, sorunların çözümüne yön 
vermiştir .Zaten, başarısının en büyük sırrı da bunda saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun üzerinden 66 yıl 
geçmiştir. Bu süre içinde milletimiz demokratik hayatta engin de
neyimler kazanmıştır. Artık, toplumumuzun, zaman zaman, çözüm
süz gibi görünebilecek konularla karşı karşıya gelmesinden endişeye 
ve kötümserliğe düşmernek lazımdır. Demokrasimizin başlangıç nok
tası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bu yana ya
şadığımız siyasal olaylar, edindiğimiz deneyimler göstermiştir ki, en 
zor görünen sorunlar bile, halkın hakemliğinde en sağlıklı çözüm-
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lere kavuşmakta, milletimiz zengin tarihinden kazandığı şaşmaz sağ
duyusuyla en uygun ve geçerli çözümleri bulmaktadır. Memleket mese
lelerinin çözümünde ve devlet yönetiminde en yüce ve yegane güç 
olan millet iradesi her türlü çözümü bulmaya kadirdir. Onun için 
diyoruz ki, şartlar ne kadar elverişsiz olursa olsun, milli egemenlik 
ilkesine olan inancımızda en küçük bir sarsıntı olmamalı; bence hatta 
bu yaklaşım, içinden çıkılmaz gibi görünen ülke sorunlan bile, bu 
yüce ilke çerçevesinde çözümlenir bir siyasal kural, bir y~şam felsefesi 
haline getirilmelidir. Çünkü, artık gelişmiş insan toplulukları, insan 
hak ve hürriyetlerine, insanlık onur ve haysiyetine bu sistem içinde 
en geniş boyutlarda saygı gösterildiğini, her türlü başarının ve ge
lişmenin, yine bu sistem içinde en yüksek düzeyde ger-::ekleştirildiğini 
bilmekte ve bu nedenle bu yüksek mefkfireye inançla bağlı bulun
maktadır. Bir düşünürün dediği gibi, ~Demokrasi, insaniann bugüne 
kadar yarattığı siyasal sistemlerin en soylusudur. Yozlaştığında bile, 
kusurları, karşıt sistemlerin zararlanndan daha az zahmetle gideri
lebilir.:. 

Milletimiz de bu yüksek mefkfireye milli egemenlik ilkesine sar
sılmaz bağlarla bağlıdır. Bu nedenle, toplumumuzun çeşitli kesimle
rinde sorumluluk yüklenmiş bulunan tüm aydınlanmızın, bu yüce 
düşünceyi güçlendirme yolunda çaba sarf etmeleri kaçınılmaz bir gö
revdir. Bu düşüncenin millet ve devlet yönetimine hakim, hiçbir se
beple vaz geçilemeyecek yegane ilke haline gelmesi ve bu bilincin sü
rekli geliştirilmesi, bugünün ve yarının aydın kuşaklannın en büyük 
görevi ve sorumluluğudur. Bu tarihi sorumluluğun gereklerinin mil
letimize layık bir biçimde yerine getirileceğinden hiç şüphemiz yok
tur. Cünkü, Büyük Atatürk, milletimize bu ilkeyi bır yüce hedef ola
rak göstermiş ve aziz milletimiz de bu yüksek mefkfireye, Auitürk'ün 
Çizdiği doğrultuda, gönülden bağlanmıştır. 

1 

Ege üniversitesi tarafından düzenlenen bu panelin, milli egemen
lik ilkesinin daha geniş boyutlarda tanıtılıp, değerlendirilmesine yar
dımcı olacağına ve böylece bu yüce kavramın güçlenmesine ve daha 
da benimsenip, gelişmesine katkıda bulunacağına ilişkin inancıını bir 
kere daha tekrar ediyor; panele katılan değerli bilim adamlanmıza 
teşekkür ediyor; ayrıca, bu toplantının düzenlenmesini sağlayan Ege 
üniversitesinin tüm yetkililerine, değerli bilim adamlarına tekrar te
şekkürü bir borç sayıyor ve sizleri sevgiler ve saygılada selaınlıyo
rum. 
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TERLIGLER : 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ve sayın dinleyiciler; bugün burada milli egemenlik düşünce
sinin gelişimi konulu paneli yönetmek üzere bulunuyoruz. Bu panele 
katılacak hocalarımızı, kıymetli öğretim üyelerimizi tanıtmak istiyo
rum : Profesör Dr. Orhan Aldıkaçtı, istanbul üniversitesi, Hukuk 
Fakültesi Dekanı. 

Profesör Dr. Mümtaz Soysal, Ankara üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesi öğretim üyesi. 

Profesör Dr. Yaşar Gürbüz, Marmara üniversitesi öğretim üye-
si. 

Profesör Dr. Hasan Köni, Gazi üniversitesi öğretim üyesi ve 
ben Doçent Doktor Ergün Aybars Ege üniversitesi öğretim üyesi. 

Sayın Rektörümüzün ve Sayın Meclis Başkanımızın yapmış ol
dukları konuşmalardan meselenin özü anlaşılmış bulunuyor. Ben bir
kaç karakteristik noktayı belirttikten sonra, panelistlerimize söz ve
receğim; ancak, önce metodumuzu belirtmek istiyorum : Panelimiz
de her konuşmacı için ı5'er dakika söz hakkı kabul edilmiştir. Bi
rinci turdan sonra, dinleyicilerimizden soru sormak isteyenler olur
sa, kısa olmak kaydıyla, sorulara panelistlerimiz yanıt vereceklerdir. 

Sayın Rektörümüzün ve Sayın Meclis Başkanımızın konuşmala-
. nndan anlaşılan bir durum, milli egemenlik meselesi, kendisinden 
çok önce başlamış, uzun yıllar sürmüş bulunan ve kaynağını ilahi 
otorit.eden aldığını ileri süren bir sistemin yıkılıp, yerine, yakın çağ
lar adını verdiğimiz bir çağı oluşturan yeni bir modern dünya görü
şünü getiren bir sistemin gelmesidir. Bu sistemin ortaya çıkışının 
olayı ı 789 dur. Hiç kuşkusuz bunun sosyal, ekonomik kökenieri çok 
daha gerilere gider. Ancak, genelde dünyada ve Batı Avrupa'daki 
bu egemenlik kavramının ortaya çıkışını ele alacak değiliz. özelde, 
Türkiye'de bunun üzerinde duracağız. Ancak, bu iki karakteristik 
sistem değişikliğini isimlendirrnek gerekirse, ı 789'dan önce, gerek 
Hıristiyan dünyasında, gerek islam dünyasındaki bu sistemin teok
ratik sistem olduğunu, bundan sonra gelen sistemin ise, milli ege
menlik, insan haklan sistemi diyelim, bunun da, bir kelimeyle, laik 
sistem olduğunu görüyoruz. 
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Teokrasiden laikliğe geçiş, ilahi otoriteden insan haklan siste
mine geçişin de en açık, somut ifadesidir. 1 789'a kadar toplumlar
da, Avrupa'da insanların siyaset yapma hakkı yoktu, siyasete katıl
ma haklan yoktu. Belirli sınıfların egemenliğinde olan bu haklar, 
Avrupa'da 19 uncu yüzyılda yayıldı ve demokrasileri oluşturdu. Tür
kiye'de ise, Türk insanının ilk defa siyaset yapma olayı Tanzimatla 
başladı, Tanzimatın yetiştirdiği bir avuç aydın, Genç Osmanlılar ilk 
defa halktan gelen bir örgütlenmeyle Birinci Meşrutiyeti hazırladı
lar. Ancak, bu küçük bir azınlıktı, bir avuç insandı, yeterli olmadı. Ab
dülhamid'in çevresinde o dönemin ricalinden Ahmet Vefik Paşa gi
bi, Ahmet Cevdet Paşa gibi, hatta Plevne Kahramanı Osman Paşa 
gibi isimlerin bile A:bdülhamid'çi olması, Meşrutiyete karşı olma
lan, bu Meşrutiyeti hazırlayan Mithat Paşa gurubunun azınlıkta ka
lıp, geri plana itilmelerine yol açtı ve Rus savaşıyla Meşrutiyet yı
kıldı. 1908'le 1909 yılındaki Anayasa değişikliğiyle, otoritenin kay
nağı değiştirilmedi; ilahi kaynağa, teokratik kaynağa dokunulmadı. 
ilk defa Atatürk 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra otoritenin kay
nağı meselesini ele aldı; «Otoritenin kaynağı milletin kendisidir.:. 
dedi. işte, bu bizim tarihimizde ilk defa, cesaretle, hem de olağanüs
tü bir tehdit altında ülkenin parçalanması söz konusu olduğu bir dö
nemde ortaya çıktı ve bıunu hatırlayacaksınız, bu iki iradenin Anado
lu'da çatışması, istanbul fetvası ve onun doğurduğu, o iradenin ilahi 
otoriteyle, Büyük ;Millet Meclisi'nin iradesinin çatışması iç güven
lik meselemizin de en önemli aşamasını teşkil etmişti. Atatürk, Büyük 
Millet Meclisi'nin açılışıyla beraber, çeşitli terimierin milli egemen
lik, daha sonra, eylül ayında ortaya atılan halkçılık programı, daha 
sonra cumhuriyetimizin kurulmasıyla bera:ber, cumhuriyet kelimesi ve 
yine Türk demokrasisi diyerek Fransız demokrasisiyle kıyaslamayla 
yapılan tanımlamasında, Atatürk'ün, bu kavramları eş olarak kul
landığını görüyoruz. Yani, milli egemenlik, demokrasi ve demokra
sisiz cumhuriyet veya cumhuriyetsiz demokrasi, Atatürk'te yoktur. 
Atatürk için bir meşruti Osmanlı Parlamentosu düşüncesi de yok
tur. Demokrasiyle cumhuriyet birlikte vardır. işte, bu bakundan 
Türkiye, çağdaş, modern devlet sistemini Atatürk'le beraber kabul 
etmiş; bunu halka mal etme sürecini, ·Türk tnkılabıı dediğimiz bü
yük olayla yaşamıştır. Tabii bunun meyvelerinin alınması kolay de
ğildi, uzun yıllar geçti, toplumumuzda çeşitli dönemler yaşanmış ol
masına rağmen vazgeçilmeyen en önemli unsurumuz Anayasamızın 
özünü oluşturan bu demokrasi ve insan hakları presipleri olmuştur. 
Tüm devlet kurumlanmızda gördüğümüz yaklaşımın da bu noktada 
olduğunu açıkça görmekteyiz. 
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Şimdi, bu kısa tanıtmamdan sonra sözü demin yaptığım sıra-
ya göre vermek istiyorum. 

Söz, Sayın Profesör Dr. Orhan Aldıkaçtı'nın. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

Prof. Dr. ORHAN ALDlKAÇTI - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin Sayın Başkanı, sayın milletvekilleri, sayın Vali Muavini, Sayın 
Komutanım, Sayın Büyükkent Belediye Başkanı, sayın davE>tliler, genç 
öğrenci arkadaşlarım; Samsun'da başlayan ve İzmir'de sonuçlanan 
milli egemenlik haftası, Sayın Rektörörnüzün ve Sayın Meclis Baş
kanımızın açıklamalarında belirttikleri gibi gayet önemli bir özellik 
taşımaktadır. Bu özellik de amacın milli egemenlik kavramının mil
lete mal edilmesi, millete anlatılması, bilinçlendirilmesidir. Bu top
lantıları düzenledikleri için, eğitimde bu yolu açtıkları için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına bir anayasacı olarak sadece 
teşekkür ve şükran borcumuz vardır. Temennim, bu toplantıların de
vam etmesi ve demokrasi kavramının içeriğinin millete anlatılması 
ve gerçekte, mayasında, kökünde demokrasi inancı bulunan milleti
mizin bunu teknik şekilde de değerlendirebilecek bir düzeye varma
sıdır. 

Milli egemenlik kavramı, Fransız düşünürü Rousseau'nun Sosyal 
Antlaşma adlı kitabında açıkladığı bir teoridir. Bu teori 18 inci yüz- , 
yılda despota karşı, müstebit hükümdara karşı, fertler, hak ve hür
riyetlerini gerçekleştirip, teminat altına almak için mücadeleye gir
dikleri çağda, ismini biraz evvel söylediğim Fransız düşünürü Rous
seau'nun ortaya koymasıyla insanlığa mal olmuştur. Gerçekte Rous
seau'dan daha önce, hatta Rousseau'yla birlikte o çağda -ki, buna 
aydınlık çağı denir- bütün Fransız düşünürleri, hatta İngiltere'de de 
düşünürler, hükümdarın müstebit yönetimini durdurabilecek yollar 
araştırmaktadırlar, sistemler kurmak çabası içindedirler, Bunlardan 
ingiliz Luck, sosyal antlaşma kavramından hareketle, liberal devlet 
teorisini oluşturmuş ve kuvvetler ayrılığı fikrinin modern çağda ilk 
belirtilerini ortaya koymuştu. Ondan sonra 1748'de Fransız düşünü
rü Montesquieu kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atarak, bir devlet
te fertlerin hak ve hürriyetlerine sahip olmalarının, hürriyet düzeni 
içerisinde yaşayıp, bu hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınma
sının, ancak kuvvetler ayrılığı teorisinin benimsenmesi, uygulanma
sıyla mümkün olduğunu bütün insalığa duyurmuştur. Rousseau da 

. ona katkıda bulunmuştu, Rousseau da milli egemenlik teorisini getir
mişti; fakat milli egemenlik teorisi Montesquieu'nün kuvvetler ay
nlığı teorisinden hissedilir derecede ayrıydı, başka sonuçlar veriyor-
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au. Montesquıeu aevıette kuvvetlerin yasama, yargı ve yürütme kuv
vetlerinin birbirinden ılımlı şekilde ayrılmalarını ve esasen yargı kuv
vetinin başlangıçtan itibaren, hürriyet mücadelesinin başladığı gün
den itibaren çabucacık bağımsız olması gerçeğine insanlığın varma
sı sonunda, yasama ve yürütme arasındaki işbirliğinin ılımlı bir şe
kilde düzenlenmesi gerektiğini savunmuştu. Halbuki, Rousseau'ya gö
re, egemenlik hiçbir şekilde bir kişiye, yahut bir gruba verilemezdi, 
egemen olan kayıtsız şartsız lllilleti ve egemenliğin en doğru, en ger
çekçi şekliyle uygulanması doğrudan demokrasiydi, yani milletin mey
danlarda toplanarak, eski Atina'da olduğu gibi, kendini yönetecek 
kararlar almasıydı. Ancak diyordu Rousseau, «Nüfusu milyonlara 
varan zamanımızın devletlerinde bu olay gerçekleşemeyeceği için çö
züm, ister istemez temsili rejime gitmek, yani milletin temsilcilerini 
seçerek bir meclis oluşturmak ve bu oluşan meclisle milletin mukad
deratma ilişkin, yahut milletin yönetimine ilişkin kararlar almak idi. 
Ancak, bu meclis saf halde milli egemenlik ilkesi, saf şeklinde uygu
landığı zaman milleti temsil ettiğinden, milletin doğrudan doğruya 
toplandığı zaman kullandığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerine 
de sahip olacaktı ve dolayısıyla Montesquieu'de kuvvetler ayrılığı de
diğimiz ilke Rousseau'da kuvvetler birliği şeklinde görünmeyteydi. 
Kuvvetler birliği sistemi ise, meclis hükümeti şeklinde anayasa hu
kukuna geçmişti ve meclisin yasama, yürütme ve :vargı yetkisine sa
hip olabileceği görüşünü savunuyordu. Fransız ihtihili evvela Montes
quieu'nün görüşünü aldı, savundu ve kuvvetler inhirafı denilen kuv
vetleri birbirinden tamamen ayıran bir sistem oluşturdu, bu sistem he
men iflas etti; çünkü eşyanın tabiatma aykırıydı. Onda sonra 1793'te 
Fransız ihtilalcileri Rousseau'nun milli egemenlik ilkesine dayanarak, 
meclis hükümeti dediğimiz sistemi kurdular. Bu sistem de iki yıl 
ömürlü . oldu, hatta kanlı bir şekilde uygulandı; çünkü bu sistemin 
mekanizmasında kolayca anlaşılabileceği gibi, meclise hakim olan 
çoğunluk milleti temsil ettiğinden, önünde duracak bir kuvvet yoktu, 
dilediği gibi kararlar alınıyordu. 

Batı'da bu gelişme olurken Osmanlı İmparatorluğunda reform 
çabalan yapılmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğunda Kanuni'den sonra 
yapılan reform çabaları Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün özünü 
teşkil eden ordusuyla ilgiliydi ve orduyu ıslah etmek istiyorlardı. Bu 
yolda yapılan çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı; fakat Fransız İlı
tilali'nin yaptığı etkiler ve dolayısıyla bütün Avrupa'ya milli ege
menlik ilkesinin, demokrasi fikrinin yayılması Osmanlı İmparatorlu
ğun'da da 19 uncu yüzyılın başlarından itibaren fert hak ve hürriyet
leri kavramının da ısiahat çabalan içine alınmasına yol açtı. Artık 19 
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uncu yüzyılın başından itibaren Osmanlı imparatorluğu'nda sadece or
du değil, sadece silahlı kuvvetler değil; fakat sosyal bünye de, fertler 
de ele alınmalıydı ve onlara hak ve hürriyetler tanınarak yeni bir 
düzen oluşturulmalıydı. Arkadaşıının biraz evvel belirttiği gibi, bu 
yolda yapılan çabalar 1876 Anayasasının oluşmasıyla sonuçlandı ve 
1876 Anayasası maalesef beklenenlere cevap verecek nitelikte değildi. 
Padişahın o zamana kadar hukuken ve fiilen haiz olduğu yetkiler yi
ne anayasada olduğu gibi devam ediyordu ve devletin tek hakimi, 
tek egemeni padişahtı. Sadece bir meşruti rejim görüntüsü vardı, o 
kadar. Düşünün ki, milletvekilleri, kanun teklif edebilmek için dahi 
padişahın iznini almak zorundaydılar. 

1908 ikinci Meşrutiyet devrinden sonra 1909'da yapılan çaba
larda, parlamenter hükümet sistemine doğru; meşruti rejimden in
giliz sistemine doğru bir geçiş çabası oldu, bu çaba nihayet ingiliz 
sistemine benzer bdr şekilde 1914 tadilleriyle gerçekleştirildi; fakat 
bunun içinde hiçbir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Çün
kü, ittihat ve Terakki tek parti olarak Abdülhamid'in yahut da pa
dişahın yerini almıştı, tam bir despotluk düzeni içerisinde memleketi 
idare ediyordu. işte Osmanlı imparatorluğu bu yönetim ile birlikte 
Mondros Mütarekesini imzaladı. Mondros Mütarekesinin imzalanması 
yurdumuzun hemen hemen çok büyük bir kısmının, belki de dörtte 
üçünün düşmanlar tarafından işgal edileceğinin anlaşılması üzerine, 
kanaatime göre, saltanatın geleceğini belirleyen bir hareket Anadolu' 
da başladı. Bu harekette, bölgelerde, çeşitli yerlerde işgal tehlike
siyle karşı karşıya bulunan illerde mukavemet yuvalannın kurulma
sı ve düşmana mukavemet edilerek, reddi ilhak cemiyetlerinin oluş
turulması idi. Bu da göstermekteydi ki, millet artık saltanattan ümi
dini kesmiş, ,saltanatın kendilerini koruyacağı felsefesini bırakmış, 
başının çaresine bakmak istiyordu. Bu tutum ise Türk Milletinin 
tarihinde 'daima görülen bir olaydır, tehlikeli zamanlarda birleşip 
tehlikeyi hep beraber karşılamak fikri, Türk Milletinin ayrılmaz ni
teliklerinden birisidir. Mukayese için Balkan Savaşında kaybettiği
miz toprakların büyüklüğünü gözönüne alacak olursak, buna bir tep
ki gelmemesini dikkate alacak olursak, ama· Anadolu tehlikeye girin
ce, milletin örgütlenmesini ve bu örgütlemenin sonunda da cemiyet
lerin oluşturulmasını dengeleştirmenin içine koyacak olursak, duru
mun saltanat aleyhine g~liştiğini görürüz. işte, Atatürk, bu ortamda 
Samsun'a çıktı ve Atatürk Samsun'a çıktığı zaman, maalesef üniver
sitede bir laiklik tartışması yüzünden ayrılan Prof. tlhan Arsel ar
kadaşımın da belirttiği gibi, Atatürk Fransız kültüründen esinleurne
ye çalışmıştı ve özellikle Rouseseau'yu benimsemişti, milli egemenlik 



teorisinin bilincine varmıştı ve aslında da «Milli egemenlik:. teorisi, 
bir açıdan, gelişmekte olan demokrasi fikirlerinin Anadolu'ya yayıl
masında veyahut Türk aydınları arasında taraftar bulmasında en ko
lay benimsenecek teori idi. Diğer taraftan da, İstanbul'da bir padişah 
vardı, belki Türkiye Büyük Millet Meclisi denilerek padişahı bir ta
rafa itmek ve bütün yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisine bırak
mak mümkündü. Bundan dolayıdır ki, Atatürk aslında Harbiye'de 
kendisiyle beraber okurken, bütün arkadaşlarıyla beraber düşündük
leri demokrasi fikrinin, milli egemenlik ilkesinin uygulanması için 
zamanın uygun olduğunu gördü ve Samsun'a çıkar çıkmaz milleti 
ancak milletin iradesi kurtaracaktır diyerek, dolaylı surette, ancak 
sonraki olaylar bilinince gerçek anlamı anlaşılan fikrini ortaya attı. 
Esasen biraz evvel de söylemiş olduğum gibi, Anadolu kendini kurtar
mak için, millet, milli iradesini açıklayarak kendini kurtarmak için yer· 
yer örgütlenmeye başlamıştı bile. tşte bu ortamda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplandı ve Türk demokrasi tarihinde ilk defa olarak 
demokrasinin katıksız bir tarifi olan milli egemenlik teorisi anayasa
ya kondu. 

Milli egemenlik teorisinin anayasaya konması demek, saltanatın 
fiilen, hukuken ortadan kaldırılması demekti. Çünkü, meşruti düzen
lerde, padişahlık rejiminde yahut krallık rejiminde, egemenlik kralla 
millet arasında paylaşılmıştır. Sadece bunun istisnası ingiltere'dir. 
Bunu örnek olarak almıyorum. Çünkü zamanımız dar ve bizi başka 
yerlere getirebilir. Eğer bu konuda sual sorulursa, o suali de cevap
landırmaya çalışınm. Ancak padişahın onayıyla yürürlüğe girebilecek 
bir kanun yapma fikri, elbetteki, biraz evvel söylediğim gibi, ege
menliği, padişahla milletin seçeceği meclis arasında paylaştırıyordu. 
Halbuki, Türkiye Büyük Millet Meclisi tek başına, padişah - halife 
durumundan kurtuluncaya kadar, düşman baskısından kurtuluncaya 
kadar mücadeleye devam edecekti ve bu dünyada hemen hemen diye
bilirim ki, uygulanan ikinci mecli~ hükümeti sistemi oldu ve Türkiye' 
de gerçekte başanyla sonuçlandı; ama bütün kamu hukukçularının 
da belirttikleri gibi, «Meclis hükümeti» sistemi, olağanüstü durum
larda, bütün milletin tek bir fikir etrafında toplandığı, o fikre di
ğerlerinin üstünde yer verdiği zaman meclisierin faaliyetlerini başa
nyla sürdür~bileceği bir rejim tipi idi. 

Fransa'da kurulan meclis hükümeti bir yılda 40 bin kişiyi gi
yotin altına göndermişti, Türkiye'deki meclis hükümeti düşmanı yurt
tan kovmak için başarıyla mücadele etti ve düşman yurttan kovuldu. 
Ondan sonradır ki, saltanat 1 - 2 Kasım gecesi meclisin verdiği bir 
kararla kaldırıldı. Meclisin verdiği bir karar, o kadar önemli olan bir 
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makam, devlet hayatından silinirken, hiç olmazsa bir arı:ıyasa ka
ran alınmasılazımdı. Hayır dendi, anayasada zaten bu hususta hüküm 
var, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi milletin yegane temsilcisidir. Onun için bir tespit kararı alın
dı. Durumu tespit eden bir karar alındı. Bu tespit kararından sonra 
cumhuriyet ilan edildi ve cumhuriyet ilan edilirken Atatürk, egemen
liğin kayıtsız şartsız bir mecliste toplanmasının elbetteki mahzurlan
nı belki görmeye başlamıştı, görmüştü, arada diğer rejimleri incele
mişti, parlamenter rejime doğru çok hafiften bir kayış görüldü, 29 
Ekim 1923'te cumhuriyeti resmileştiren kanunla birlikte. Bu da şu 
idi : Evvelce yürütme kuvveti de mecliste bulunduğundan, meclis 
bakanları teker teker seçiyordu, cumhuriyeti resmileştiren kanunla 
birlikte, cumhurbaşkanı, işte başbakandan listeyi alıp meclise gön
deriyor, meclisin onayından sonra ancak hükümet kurulabiliyordu. 
Halbuki, bildiğimiz gibi, bugün de uyguladığımız gibd, parlamenter 
rejimde bakanlar kurulu cumhurbaşkanının atamasıyla gerçekleşir, 
kurulur, meclisten aldığı güvenoyu göreve devam hm·usundadır ya
hut devam edip etmemesi hususundadır, meclisin güvenine de haiz 
olup olmaması hususundadır. 

Bunun içindir ki, 1924 Anayasası yapılırken, Atatürk meclisin 
parlamenter rejimlerde olduğu gibi, feshini de anayasaya koydurmak 
istedi. Komisyon koydurdu, herhalde komisyonla ilgisi vardı ye ay
rıca da Bakanlar Kurulunun kuruluşunu tamamen parlamenter sis
temdeki hükümetlerin kuruluşuna benzer bir şekilde düzenletti. 1924 
Anayasası mecliste kabul edilirken, hükümetin kuruluşu üzerinde 
fazla bir tartışma olmadı, madde geçti, fakat meclisin feshine gelin
ce kıyametler koptu. Dedi ki, bizzat Atatürk'ün yakını, yaveri Sürey
ya Bey, Karesi Mebusu, kürsüye çıkarak, kim kimi feshediyor, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi milletin yegane temsilcisidir diyoruz, son
ra o Meclisin seçtiği bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı çıkacak, bu 
meclisi dağıtacak, böyle şey olamaz, bu milli egemenlik ilkesine ta
ban tabana aykırıdır diye görüşünü açıklıyor ve çoğunluğu da kaza
nıyordu ve (Atatürk'e rağmen diyelim) bu suretle 1924 Anayasasın
da parlamenter rejime doğru kuvvetli bir kayış olmuş; fakat bu kuv
vetli kayış hiçbir şekilde parlamenter rejimi getirernemiş ve siste
mimiz «Meclis hükümeti» sistemiyle parlamenter rejim arasında, 
böyle ortada bir sistem olarak belirmiştir. Sadece 1924 Anayasasının 
8 inci maddesi, Türk Milletinin egemenliğini yargı kuvvetinde, millet 
adına kullanan yargı kuvveti aracılığıyla kullandığı belirtilmişti. Bu
rada yargı kuvveti ayrılmıştı, açıkça. 
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Sonra, yaşadığımız, daha doğrusu çağdaşlarımın, benim yaşadı
ğım, siz genç arkadaşlarımın yaşamadıklan 1950- 1960 krizi oldu ve 
bu görüş, yani milli egemenlik görüşünün saf şeklindeki anlayışı, 
meclisin her şeye egemen olduğu fikri ve meclis çoğunluğunun her 
şeyi yapabileceği fikri, o zamanki iktidar tarafından kuvvetle savu
nuldu. Bu savunma, işte diyelim ki, meclis hükümetlerinde daima gö
rülen yahut görülmesi gerektiği ileri sürülen krizi doğurdu; 1950-1960 
kirizini doğurdu ve sonunda 1961 Anayasası geldi. 1961 Anayasası 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu açıklamakla beraber, 
hissedilir bir değişiklik getiriyordu, egemenliğin bazı yanlannın ana
yasaca tespit edilmiş organlar aracılığıyla gerçekleştireceğini söylü
yordu ve organiann anayasada bulunmayan, kendilerine verilmeyen 
bir yetkiyi kullanmaya hakları olmadığını da 1961 Anayasası açıklı
yordu. isterseniz 1961 Anayasası ile egemenliğin yegane, kullanılma
sının yegane temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu-fikri, 
artık Türk Anayasa Hukukunda terkedilmiş bulunuyordu. Tabii 
terkedilmiş olmak oraya tekrar dönmeye bir engel teşkil etmez, ama 
terk edilmişti. , 

1982 Anayasası ise bu görüşü daha ileri götürdü diyebilirim ve 
evvela başlangıç kısmında, kuvvetler ayrımının devlet organları ara
sında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği açıklandı, yani devlet 
organları kendisine verilen, anayasa gereğince kendisine verilen yet
kileri kullanacaktı, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası, Türk Milleti ege
menliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle 
kullanır ve sonra da, 75 inci madde, bakın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi milletçe genel oyla seçilen 400 milletvekilinden kurulur, halbuki 
Türk Milletinin egemenlik hakkının kullanılmasının yegane merciidir 
diye bir hüküm yok, temsilcilik sorunu ise 80 inci maddede çözümlen
miştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya 
kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler, yani 1982 
Anayasası ile milli egemenlik ilkesi, 1961 Anayasası'nın istikametin
de, fakat daha belirli bir şekilde egemenlik hakkının kullanılmasını, 
anayasaca tespit edilen usullere göre çeşitli devlet organlan arasında 
paylaştırmıştı. 

Teşekkür ederim efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim. 

Efendim, söz, Sayın Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın, buyurun uz! 

Prof. Dr. MtlMTAZ SOYSAL - Sayın Başkan, sayın konuk-
lar, öğrenciler; «Öğrenciler» diyorum, çünkü öğrenmek ve öğretmek 
kavramlanyla söze başlamak istiyorum. , 
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Samyorum öğrenmenin en iyi, en sağlam yolu düşe lralka öğren
mektir. Düşe kalka öğrenilen şeyler kolay kolay akıldan çıkmaz. tn
san bir daha düşmernek için iyi öğrenmeye bakar. Onun için, çocuk 
düşe kalka büyür, insanlar düşe kalka öğrenirler, toplumlar da düşe 
kalka öğrenir. 

Samyorum biz toplumca bazı kavramları düşe kalka öğreniyo
ruz. örneğin «anayasa» kavramını, anayasa yapmak işini, yavaş ya
vaş anayasa yapmamaya doğru öğreniyoruz. Çünkü, görüyoruz ki, 
anayasa yapa yapa çok fazla bir şey kazanmış olmuyoruz, çok fazla 
bir şeyi gerçekleştirmiş olmuyoruz, bazen sorunlar biraz daha çapra
şıklaşıyor. Onun için, toplumca daha az anayasa yapmayı, ama daha 
sağlam sonuçlara varahilrnek için bazı şeyleri anayasalar olmadan da 
öğrenmeyi öğreniyoruz, anayasalarla her şeyin çözümlenemeyeceğini 
öğreniyoruz, anayasaların her şeye yön veremeyeceğini, özellikle bu
günlerde içinde yaşadığımız olaylar dolayısıyla düzenlemek istediği
miz şeylerin anayasa ile pek düzenlenemeyeceğini, bazen pekala de
netimden çıkabileceğini, anayasaya konmuş olan hükümlerin bazı 
şeylere engel olamayacağını, özellikle toplum dinamizmini durdura
mayacağını, belirli bir yöne yönlendiremeyeceğini ya da tam an
lamıyla yönlendiremeyeceğini öğreniyoruz. 

Sonra, öğrendiğimiz şeylerden biri, anayasalann mutlaka bir 
toplum sözleşmesi olması gereği; yani yukarılardan bakıp topluma 
bir anayasa biçmek, ondan sonra da toplum bu anayasanın içinde yü
rüsün demek, her zaman başarılı olmuyor. Daha başarılı formül her
halde anayasayı hep birlikte, herkesin katılmasıyla, herkesin nza
sıyla yapmaktır tarzında bir dersi yavaş yavaş toplum olarak öğre
niyoruz. 

Bu arada, anayasalann yapımında, özellikle bizim anayasalan
mızın, istiklal Mücadelesinden sonraki anayasalanmızın yapımında 
önemli bir kavram olan «ulusal egemenlik» kavramını da, sanıyorum 
kürsülerden, toplantılardan edindiğimiz sözlerle değil, yine toplum 
olarak düşe kalka öğreniyoruz. Gerçek anlamıyla ulusal egemenlik 
nedir, ne olmalıdır; bunu öğreniyoruz. 

Herhalde Mustafa Kemal, 15 Mayıs günü İzmir işgal edildiği za
man, ulusal egemenlikle yola çıkmanın kendisini çok başanlı bir so
huca getireceğini gayet bilinçli olarak biliyordu; fakat sanmıyorum 
toplumun bütünü aynı bilinçle, aynı şevkle o kavrama sanlmış olsun. 
Sanıyorum o günden beri ulusal egemenlik kavramını hep birlikte 
öğreniyoruz, sorunlannı öğreniyoruz, kurumlannı öğreniyoruz. 



Muhtemelen, muhtemelen değil, aşağı yukan bütün yazılanlar 
da onu ortaya koyuyor, ulusal egemenlik 1919'da toplumun bütünün
ce benimsenmiş bir ilke değildi, ama doğru bir formüldü. Mustafa 
Kemal onun içini doldurmasını gayet iyi bildi. Kurumu iyi seçmişti. 
Bu kavramın doldurulması için, gerçekleştirilmesi için gereken kuru
mu iyi seçmişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir organ kur
muştu. Belki tarihi rastlantılar onun bu işi yapmasını kolaylaştırdı, 
Osmanlı Meclisi feshedilimişti, bir devleti yıkmış gözükıneden yeni bir 
devleti kurar olmanın yolu, feshedilmiş, dağıtılmış, hatta işgal altın
da dağıtılmış bir meclisin yerine başka bir meclisi bıaşlatmak olarak 
gözüktü ona; ama açıkça yeni bir devlet kuruyorum demedi ; hatta o 
meclisin ilk yasalarından biri; nisabı müzakere, yani görüşme ço- · 
ğunluğu yasası meclisin amaçlanndan birinin, saltanatı kurtarmak 
olduğunu söylüyordu. Bu görüntü altında, yani bir devleti yıkmaz gö
zükürken, aslında yeni bir devleti başlatmanın yolu olarak kurumu 
iyi seçmişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir kurumu seçmişti. 

Olaylar bu formülün denenınesinde kendisine yardımcı·oldu. Çün
kü, bir önceki dönemde, devletin batışına yol açan Birinci Dünya Sa
vaşına girişte, parlamento, o zamanki Osmanlı parlamentosu, Osmanlı 
Meclisi Mebusanı tamamen yok sayılmıştı. 2 Ağustos 1914'te ittihat ve 
Terakki'nin önde gelenleri, Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa Al
manlarla gizli antlaşma yaparak imparatorluğu savaşa sokmaya ka
rar verdikleri zaman, yaptıkları işlerden biri meclisi tatile yollamaktı. 
Zaten meclis gerçek anlamıyla bir temsil niteliği taşım.yordu, ama 
onu yok etmenin, onu ortadan kaldırmanın, en azından görünürde tati
le yollamanın kendi başianna istedikleri bir işi yapabilmenin en kolay 
yolu olduğunu düşünüyorlardı. istedikleri iş de küçük bir iş değildi. 
Koca bir imparatorluğu sonunda batıracak olan bir savaşa sokmaktı; 
ama aslında Türkiye'nin ya da Osmanlı toplumunun ondan önce gi
riştiği parlamenterizm denemesi, benden önceki konuşmacıların da 
belirttiği gibi, pek de yabana atılacak bir gelişme değildL Düşünün 

. ki, bugün yeryüzünde bulunan devletlerin çoğu yokken, demokrasile
rin büyükçe bir bölümü yokken, Osmanlı toplumu kendi çapında bir 
parlamenterizm denemesine girişınektedir ve o parlamenterizm dene
mesi çok zor bir koşulda, 1876 - 1878 arasında, ilk toplandığı zaman 
1977'de, devlet çok büyük bir dış tehlikenin içindeyken, Sırbistan, 
Karadağ· isyanlan başlamışken, devlet 1293 (187'7 - 1878) savaşına 
girmek üzere iken ve girdikten sonra, hiç beklenmeyecek bir biçim
de, bütün sınırlılığına rağmen, doğrudan doğruya padişaha olmasa 

· bile, devletin dış politikasını, devletin askerlik politikasını, ordunun 
eğitimini, savaşın idare ediliş biçimini amansız bir biçimde eleştir-



miştir ve toplumlann tarihinde az rastlanan bir örnekle, doğrudan 
doğruya, sonradan, çok sonradan öbür parlamentoların girebilecek
leri bir işe, dış politikanın eleştirilmesine, askerliğin eleştirilmesine, 
hemen ilk başta el atmıştır ve belki feshediliş nedeninin, iki kere fes
hediliş nedeninin, II. Abdulhamit tarafından ,temel başlangıcı da bu 
olmuştur. 

Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok kritik bir zamanda, 
ölüm kalım savaşı sırasında her şeyi eleştirebilir oluşu, her şeye ege
men olmak isteyişi, yalnız bir teorik yaklaşımın sonucu değil, belki 
de Osmanlı parlamentosunun başlangıçtaki bu umutlu girişime rağ
men, sonunda tamamen savaş dışı tutulmasının bir tepkisi idi; fakat 
yine biliyoruz ki, 1920 Meclisi bugünkü anlamda bir genel seçimin, bu
günkü anlamda bir katılımın sonucunda oluşmuş bir meclis değildi; 
ama buna rağmen, o sırada toplumun ruhunu sezebildiği için, halkın 
içindeki temel özlemi sez~bildiği için, temsil niteliğinin eksikliğine 
karşı, savaşı sonuna kaqar başarıyla götürmeyi bilmiştir. 

Onun içindir ki, 1921 ve 1924 sistemleri, Sayın Aldıkaçtı'nın 
da belirttiği gibi, bu doğru formülü, altını çizerek, anayasalarım1zın 
da temel formülü haline getirdi; yani, egemenliğin yegane ve hakiki 
mümessili, tek ve gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, 
dendi; ama bu formülü söyleyenler, bu formülü koyanlar, meclisin 
temsil niteliğinin eksik olduğunu, zamanla gerçekleştirilmesi ve bütün
leştirilmesi gerektiğini herhalde biliyorlardı; fakat formülün doğru
luğundan emindiler. 

1924 Anayasası'nın çok partili dönemdeki uygulanışı, bu formül
de, Sayın Aldıkaçtı'nın da belirttiği gibi, bir tereddüt yarattı, ulusal 
iradenin çoğunluk iradesi olduğu zehabına kapılındı. Oysa, mantık açı
sından, hatta semantik açısından düşünürseniz, çoğunluk ancak azın
lık olduğu zaman vardır ve ulusal irade aslında çoğunluk iradesiyle 
azınlık iradesinin bir araya gelmesiyle oluşur, meydana çıkar. Çoğun
luk, azınlık sayesinde vardır. Azınlıktaki düşüncelerd~r ki, çoğunlukta
ki düşünceleri, çoğunluk düşüncesi haline getirir. Onun için, çoğunluk 
düşüncelerinin, çoğunluk iradesini azınlık iradesine bir saygı borcu 
vardır. En büyük olabilmek için başkalannın da bulunması gerekir. 
«En büyük falanca takım, başka büyük yok:. diye bağırdığınız zaman, 
başkaları var ki o en büyük olmaktadır. Onun için, en boüyük olmak, 
çoğunluk olmak, ancak başkaları sayesinde olabilen bir niteliktir; ama 
çoğunluk iradesi eşit ulusal iradedir, dediğiniz zaman, bunun kaçınıl
maz bir sonucu, 1924 Anayasasına tepki olan 1961 Anayasası olmuş
tur. 



1961 Anayasası:, bence hatalı bir biçimde, başlangıçtaki temel 
formülü, yani egemenliğin tek ve gerçek temsilcisi fürkiye Büyük 
Millet Meclisidir formülünü değiştirmiş, başka organıann da ege
menliği paylaşabileceğini ileri sürmüştür. Bir tepki olarak ileri sür
müştür; ama başlangıcına bakarsanız, Türkiye Büyük Millet Mecli
si'nin «Meclis Hükümeti» dönemine bakarsanız, tek organ odur, baş
ka organ, ondan çıkmayan başka organ yoktur. Meclis başkanı, evet, 
devlet başkanı niteliğindedir, ama nihayet meclis başkanıdır. Ordu
lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordularıdır, istiklal mahkemele
ri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulur, hatta doğrudan 
doğruya onun tarafından yürütülür, egemenlik eşittir, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir denmiştir. 

Belki bizim Anayasa gelişmemizde doğru olanı, bu temel formü
lü alıp, o temel formül üzerinde bunun yaratabildiği sakıncalan bir
takım frenlerle, dengelerle düzenieyebilmek olmalıydı. örneğin Ana
yasa Mahkemesi'nin kurulması, egemenliğin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından temsil edilmesine tam bir istisna mı teşkil ederdi? 
Hayır, Anayasa Mahkemesi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından yapılan ya da yapılahilecek olan ya da değiştirilebilecek olan 
anayasanın iradesini dile getirmektedir ve o bakımdan bir denetleme 
yapmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinde 
olan bir kavrama, bir kurallar bütününe göre bir denetle:rp.e yapmak
tadır, onun için bu egemenliği sarsmış sayılmaz. Başka organlar Tür
kiye Büyük Millet Mec.lisi tarafından oluşturulan organlar olabilir, 
ki Anayasamızda yine öyledir, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilmektedir, normal olarak; bu bakımdan ege
menlik bir organda temsil edilir demek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olduğu takdirde o organ, çok yanlış bir yol olmayabilir. Sanıyo
rum Sayın Aldıkaçtı da buna dönüş tamamen kapalı değildir demekle, 
düşe kalka Türk toplumunun sonunda, yine o formüle gelebileceğini 
ima etmek istemiş olabilir ve o yol, ama düşe kalka katettiğimiz o yol, 
sanıyorum sağlıklı bir yol olacaktır. Çoğunluğun ne demek olduğunu, 
çoğunluğun 1924 Anayasasının 1950'den sonraki uygulanışı demek ol
madığını, ama çoğunluğun pekala denetlenebilir, denetlenmesi gereken 
ve her şeyden önce de kendi kendisini denetlemesi, anayasaya göre de
netlernesi gereken bir çoğunluk olduğunu öğrendikten sonra başlan
gıçtaki formüle dönmek sanıyorum çok daha sağlıklı bir ders almak 
olabilecek. 

Yine bu ulusal egemenlik kavramının içeriğini doldurmak ba
kımından:, temsilin tam olabilmesi, yani toplumdaki bütün insaniann 
gerçek anlamıyla temsil edilebilmeleri, işçinin, köylünün, çalışanın 
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temsilinden korkmamak gerektiği, bütün halkın gerektiğinde sınıf 

partilerini de kurarak temsil edilebilmesinin pek de o kadar korkula
cak bir şey olmadığı, tam tersine, toplumda katılımı artıracağı, yine 
düşe kalka öğrenebilEiceğimiz derslerden biridir. 

Problemler elbette olacaktır. örneğin fesih mekanizmasını nasıl 
yerleştireceğiz? Sanıyorum bugünkü anayasadaki yerleştirme biçimi 
çok büyük bir yanlışlık değildir, hatta bana sorarsanız başlangıçtaki 
formülle iyi bağdaştırılmıştır. Çünkü ancak belirli koşullar ortaya çık
tığı zaman, yani meclis kendisi bile bile kendi iradesiyle 45 gün için
de, bilmem hükümet kurmayarak seçimi bile bile istemiş demektir 
ve o takdirde ortak meclisin feshedilmesi, meclisin en yüksek organ 
oluşuyla ters düşen bir kural değildir. Sanıyorum bu da düşe kalka 
öğrendiğimiz ve parlamenter sistemi, bizim başlangıçtaki doğru ilke
mizle bağdaştırarak öğrendiğimiz bir ders oluyor. Bu anlamda, yine, 
eğer bunu iyi gerçekleştirebilirsek, demokrasimize dış güvenceler 
aramaktan da vazgeçmemiz gerekecektir. örneğin AET'ye girmek, 
niçin Türkiye'de demokrasinin bir güvencesi olsun? Niçin dış sigorta
ya ihtiyacımız var? Oysa, formülü çok net bir şekilde koyarsak, ulusal 
egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi var olduğu zaman vardır, 
yoksa yoktur, dersek, çok net bir şekilde, kuralı kendi kendimize koy
muş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerçekten temsil edici, ger
çekten ulusal iradeyi dile getirici bir organ haline getirmenin yolları:. 
nı aramış oluruz ve bu sayede de dıştan bir güvenceye gerek. kalma
dan kendi sorunumuzu kendi irademizle çözmüş oluruz. 

Kısaca, Sayın Başkan, sürem dolmak üzere, ulusal egemenlik 
henüz kaynağı kurumamış olan, henüz ilerideki gelişmelere açık olan 
ve bütün canlılığını muhafaza eden bir ilke olarak dondurulmadan, 
bugünkü kalıplar içinde tutulmadan, ileriye dönük yorumlara açık 
bir kavram olarak bundan sonrası için de yararlı olacaktır, hiçbir şe
kilde modası geçmiş bir kavram sayılmaz. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Konu, tabii çok geniş bir konu. Ulusal 
egemenlik, demokrasi meseleleri ele alıİıdıkça sorular ve yorumlar de
ğişebiliyor. Bugünkü anayasamızlll ve bundan önceki anayasalan
mızın hazırlandığı dönemler, belirli olağanüstü tehditlerle, onlann 
sonucunda ortaya çıkmış olan dönemleri ihtiva eder. ilk Anayasamı
zın tstiklal Savaşı içerisinde hazırlanışı, 1961 Anayasamızın bir dö
nemin sonucunda hazırlanışı, 12 Mart Dönemi'nin Anayasası ve son 
anayasamızın, dikkat edilecek olursa, hep olağanüstü bir dönemin, 
tehdidin sonucuyla bağlantılı olduğunu görmekteyiz. 
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Demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ingiltere'de biliyoruz, 
yazılı anayasa yoktur, ama ingiliz toplumunun yazılı anayasa olma
dan, ingiliz iradesini belirlemesi ve bunda bütün ingiltere'nin aniaşmış 
olması, bunu bir deney olarak, bir olgunlaşma meselesi olarak karşımı
za çıktığınıda gösteriyor bir bakıma; hatta yazılı anayasaların sık 
sık değiştirilmesi meselesinden çok, pratikte insanımızın demokrasi 
fikrini benimsemiş olması, pratik işleyişini sağlaması olayı var. An
cak olağanüstü tehlikeler çıktığı zaman, ingiltere gibi bir ülkede bi
le, askerlik zorunlu hale getirildi (Birinci Dünya Savaşında). ikinci 
Dünya Savaşında Amerika Birleşik Devletlerinde askere gitmek is
tememenin özgürlük hakkı olduğunu iddia eden insanlara karşı ço
ğunluğun iradesiyle ülkenin topyekun tehlike altında bulunduğu ge
rekçesine dayarnlarak askerlik zorunlu hale getirildi. Hatta bu dö
nemlerde, mesela ingiltere'de ikinci Dünya Savaşında yönetime or
dunun gelmesi, ordunun büyük ölçüde sıkıyönetim aracılığıyla el koy
muş olması bile, olağanüstü dönemlerin ayn bir özelliğini de göster
mektedir. 

Ben sözü Sayın Yaşar Gürbüz'e bırakıyorum. 

Prof. Dr. YAŞAR GtlRBtlZ - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
Sayın Başkam, değerli konuklar, sevgili öğrenciler; bu panelin baş
lığına uygun olarak, ulusal egemenlik düşüncesinin tarihi gelişme
sini kısaca ele alacağım. Bu konuda önce egemenlik düı:ıüncesi üze
rinde duracağım, egemenlik düşüncesinin geçirdiği tarihi gelişmelere, 
deği~imlete kısaca değindikten sonra, onun 18 ici yüzyıldan başlaya
rak iki açıklanış şeklini ele alacağım. Bu iki şekil, bildiğiniz gibi, ulusal 
egemenlik ve halk egemenliği kavramlarıdır. Farklı felsefelerden ha
reket ederek, farklı sonuçlara varan bu iki teoriye kısaca değinerek, 
ulus~l eg-emenlik ve halk eg-emenliği dü~üncelerinin bugünün modern 
devletlerinde nasıl telif edildiklerini göstermeye çahı::acağım. Son ola
rak. bu iki kavrıımm, yeni anayasamızdan da örnekler yererek, bizde 
nasıl birleştirildiğini kısaca açıklayacağım. 

Egemenlik, nüfus ve ülke ile birlikte devleti olusturan ögelerden 
bir tanesidir. Devletin oluşabilmesi için belirli bir toprak parçası üze
rinde yerlef'lmis, belirli sayıdaki insanlar üzerinde tek ve münhasır 
bir siyasal otoritenin kullanılabilmesi gerekir. Bu, devletin icinde en 
üst yetki, emir, kumanda ve yaptırım, uygulama yetkisidir. Egemen
liğin du~a karın görünüı:ıü ise bağımsızhktır, yani devletin diğer dev
letlere bağh olmaması, kendi serbest iradesiyle uluslararası alanda ka
bul ettiği sınırlamalar dışında hiçbir sınırlamaya taM tutulmaması
dır. 
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Bizim bu konuşmamızda üzerinde duracağımız ve tarihi gelişmesi
ni anlatacağımız, bir devletin içindeki bu tek münhasır, en üst oto
rite olan iç egemenliktir. Aslında ingilizler'in iç ve dış egemenlik di
ye yaptıkları ayırım da, egemenliğin bu iki görünümü birbirinden ay
nlmaz, olmazsa olmaz şeylerdir. 

Ulusal egemenlik doktrini esas itibariyle Fransızlar'ın siyasal ge
lişmelere getirdikleri bir teorik açıklama, bir katkıdır. örneğin ingil
tere demokrasi uyguladığı halde, ulusal egemenlik kavramına baş
vurarak rejimini değerlendirmek gereği duymamıştır. 

18 inci yüzyıl sonunda bu konuda iki ünlü teori ortaya çıkmıştır : 
Birisi, Sieyes'in «Quest-ce que le tiers e'tab (üçüncü sınıf nedir?) 
adlı yapıtında geliştirdiği ulusal egemenlik görüşü, ki buna göre ege.:. 
menlik bir tüzelkişiye, ulusa aittir. Diğeri, J.J. Rousseau'nun Top
lumsal Mukavele adlı ünlü yapıtında formüle ettiği halk egemenliği 
görüşü, ki bunda egemenlik, toplumu oluşturan bireylerin herbirinin 
hissedar olduğu, onların arasında bölüştürülmüş bir egemenlik şek
lidir. 

Egemenlik teorisinin baştan beri aradığı yanıt, «Devletin içinde 
egemenlik kime ait olacaktır?» sorusunun cevabıdır. Egemenlik, yani 
emir - kumanda, zor kullanma, otorite kullanma gibi bu üstün yetki ki
min olacaktır? 18 inci yüzyıl sonuna kadar bu sorunun bilinen gele
neksel yanıtı, bunun krala ait olacağı şeklindedir. Kral da bu otorite
yi Tanrı'dan alır ve yalnız almakla kalmaz, aldıktan sonra da onun 
sahibi olur; yani kral otoriteyi sadece elinde bulundurmaz, otorite 
adeta onun malıdır. 

18 inci yüzyıldan başlayarak bu ilahi kökenli egemenlik doktri
ni yıkılmış, dinsellik ve kutsallıktan arındırılmış, laikleştirilmiştir. 

Bundan böyle, artık egemenlik asnn esprisine uygun olarak bir söz
leşmeyle, bir toplumsal mukaveleyle açıklanmaktadır. Bunun doğal 
sonucu da, egemenliğin, bu sözleşmeyi imzalayan bireylerin tümüne, 
yani ulusa ait olmasıdır. 

Şimdi, başlangıçta değindiğim ulusal egemenlik teorisi nedir, 
kısaca ona bir göz atalım. 

Ulusal egemenlik teorisinin temelleri egemenliğin sahibi olarak 
ulusu kabul eder. Ulus bir tüzelkişidir, onu oluşturan bireylerden fark
lı bir şekilde düşünülür. Ayrı bir kişilik olarak düsünülen ulus, be
lirli bir zamanda, belirli bir ülkede yaşayan vatandaşların toplamı de
ğildir; bunun içinde geçmiş, bugün ve gelecek bir aradadır. Ulus, yal
nızca bugün yaşayanlar değildir, ölüler ve doğacak olanlar da onun 
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içindedir. Egemenliğin böyle ulus kişiliğine bağlı olduğu görüşü 1789 
Fransız Devrimi'nin başlannda kabul edilmiş ve İnsan Haklan Bil
dirisi'nin 3 üncü maddesine, «Her türlü egemenlik esas itibariyle ulu
sa aittir, hiçbir grup ve kişi açıkça uiustan gelmeyen bir otorite kul
lanamaz» şeklinde geçmiştir. Aynı şekilde 3 Eylül 1791 Fransız Ana
yasası da, «Egemenlik tektir, bölünemez, vazgeçilemez ve zamanaşı
mına uğramaz. Egemenlik ulusundur, halkın hiçbir bölümüne, hiçbir 
kişiye verilemez, bütün yetkiler yalnızca ulustan alınır» demektedir. 

Bu ulusal egemenlik görüşünün sonuçlarına gelince : önce, «ege
menlik bölünemez, ondan vazgeçilemez»,in anlamı nedir? Bir kişi tü
zelkişi de olsa, ancak tek bir iradeye sahip olabilir. Bu iradenin ifade
si olan egemenlik de, dolayısıyla birbiriyle çelişebilme olasılığı var 
olan ögeler~ bölünemez. Ayrıca, bir kişi iradesinden vaz da geçemez. 
İradeden vazgeçmek, kişilikten vazgeçmek anlamına gelir. Zira, kişi
nin ne olduğunu ifade eden iradedir. Bundan çıkan sonuç, ulusal ege
menlikten vazgeçilemez, ulusal egemenlikte feragat edilemez. Poul 
Bastille'e göre, hiçbir fizik içeriği olmayan bireylerden oluşmuş dev
let kişiliğinin iradesi, ancak kalifiye, yetkili, yetenekli sözcüler, diğer 
bir deyişle temsilciler tarafından dile getirilebilir. Teker teker ele alı
nacak vatandaşlar veya seçmenler ulus adına konuşmazlar. Bu da, re
ferandum veya halkın yasa önermesi yoUanna karşı çıkılması demek
tir. Bunun sonucu bıizi, egemenliğe sahip ve onun kullanan ulus kişiliği 
kavramına bağlı temsil teorilerine götürür. Seçimle gelen temsilciler 
vekil durumunda değillerdir, seçmenle aralannda bir emredici vekalet 
yoktur; ulusu temsil etmek ve egemenliği ulus adına kullann:ıak için 
seçilenler, sözcüsü olduğu ulusun iradesini yorumlama ve olaylara uy
durma özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Bu açıdan bakılınca seçmen
Ierin tek görevi, temsilcileri belirlemektir. Ayrıca seçimlere kahlan 
vatandaşlar bir hak kullanmış olmazlar. Zira, bir referandumdaki gi
bi ulus adına karar vermek haklan yoktur, seçimlerde oy verirken 
bir görev yaparlar. Bu görüşün doğal sonucu, genel değil, fakat sı
nırlı oy sistemidir; mademki oy vermek bir görevdir, hak değildir, 
o halde bunu en iyi yapabilecek olanlar yapmalıdır. işte o nedenle
dir ki, Fransız Devrimi'nin birinci kısmında, özellikle 3 Eylül 1791 
Anayasası çerçevesi içinde seçimler genel oy esasına dayanmaz. De
mek ki, ulusal egemenlik bizi muhakkak cumhuriyete götürmez. Ege
menliğin kullanılması ktsmen bir monarka, bir krala da verilebilir. Ni
tekim, yine Fransa'da 1791 Anayasası'kralı da meclisle beraber ulu
sun temsilcilerinden bıiri saymıştır. 

Bu görüşü, ünlü Fransız Anayasa Hukuku Profesörü George V o
del bir benzetmeyle şöyle açıklıyor : Bu ulusal egemenlik görüşünde 
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bir tarafta ilah, tanrı millet vardır; fakat bu tanrı millet dinsizdir. 
Onun karşısmda, onun adına, onun düşündüklerini dile getirecek olan 
bir parlamento vardır. 

Şimdi geliyoruz ikinci halk egemenliği teorisine. Halk egemen
liği teorisinin esasında egemenliğin ulusa ait olduğu savunulur; fa
kat bu bireyler arasında bölüştürülür. Gayet tabii ulusal egemenlik 
kavramının getirmiş olduğu yararlar inkar edilemez. Ulusal egemen
likte birleştirilen temsil tipi, modern devletlerin rejimleri olan temsili 
rejimin doğmasına neden olmuştur; fakat bazılarına göre bu ulus 
kişiliği düşüncesi, onun bölünmezliği, vazgeçilmezliği kolay anlaşıla
mayan soyut şeylerdir. Onlara göre emretme yetkisinin vatandaşla
rın tumünde olduğunu kabul eden, doğrudan doğruya vatandaşlarca 
kullamlmasını savunan görüş daha gerçekçi ve daha somuttur. Jean 
Jagues Rousseau'ya göre ıo bin vatandaştan oluşan bir devlette ege
menlik kolektiftir, her vatandaş egemenliğin ıo binde ı'ine sahiptir; 
her vatandaş aynı zamanda hem egemen, hem de üstün egemenliğe 
boyun eğendir. Kendisi egemenliğin ıo binde ı'ine sahiptir ama, bu 
hisseyle egemenliğin tümüne katıldığından, tümünün gücüne de sahip 
olur. Bu görüş de 24 Haziran ı 793 tarihli Fransız Anayasasında ifa
desini bulmuştur; orada, «Egemenlik halka aittir, halkın hiçbir grubu 
halkın tümünün gücünü kullanamaz. :Meclisin her kısmı iradesini tam 
bir özgürlük içerisinde kullanır» demektedir. 

Bu halk egemenliği teorisinden çıkarılan sonuçlar da şöyledir : 
Ulusal egemenlikten halk egemenliğine geldiğimizde ortaya çıkan so
nuçlar da tabii farklı olacaktır. önce, oy kullanma bir görev değil, bir 
haktır. Herkes egemenliğin bir parçasına sahip olduğuna göre, belirli 
yaşın·üstünde,akli melekeleri yerinde olan her kişi oy hakkına sahip 
olmalıdır. Nitekim, halk egemenliği fikrine dayalı ı 793 Fransız Ana
yasası, genel oy hakkını en geniş şekilde kabul etmiştir. 

Ulus düşüncesi, yaşayanlar kadar, ölmüşleri ve doğacak olan
ları da kapsadığından, bir süreklilik söz konusudur. O nedenle, bir 
kez ulusal irade tarafından kabul edilmiş bir monarşi, ulusal egemen
lik görüşü içinde sürebilir. Oysa, halk egemenliği, bugün yaşayan va
tandaşın bugünkü iradesine dayanır. O nedenle, bir zamanlar bir kral 
sülalesini işbaşma getirmiş olsa bile, onu her zaman oradan indire
bilir. Bu da doğal olarak monarşi ilkesiyle bağdaşamaz. 

Son sonuç, Rousseau'nun düşüncesinde, halk egemenliği ifadesi 
olan genel iradenin. doğruda doğruya halk tarafından ifadesi gere
kir. Genel iradenin somutlaşması demek olan yasalar da halk tara
fından bizzat yapılmalıdır. Büyük nüfuslu devletlerde yasaların doğ-
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rudan doğruya halk tarafından müzakere edilip kabulü tabii ki imkan
sızdır, ama halkın yapılan yasaya onayı istenebilir; yani yasalan mec
lis veya meclisler yapar, fakat yürürlüğe girmeden önce bu yasa ta
sarıları halkın oyuna sunulabilir. Bu referandum sistemi de bizi ya
ndoğrudan demokrasi modeline götürür. Tabii bu çok ağır işleyen tek
niği bugünün geniş ülkeli, büyük nüfuslu, durmadan yeni yasalara 
ihtiyaç duyan ve onlan yapan devletlerinde uygulamak imkansızdır. 

Şimdi bu iki teori, yani ulusal egemenlik ve halk egemenliği teo
risi nasıl birleştirilecektir? Yukarıda açıklamaya çalıştığımız iki teori, 
yani ulusal egemenlik ile halk egemenliği görüşleri pek uzlaşabilir 
gibi görünmemektedir; yani egemenlik hem vatandaşlarda olacak, hem 
de vatandaşlardan ayrı bir tüzelkişilik olan ulusta olacak. Bunu na
sıl bağdaştıracağız? Ulusal egemenlik ve halk egemenliği kavram
larının beşiği olan Fransa'da, biz de, aynı ilkeyi benimsemiş diğer 
ülkeler de pratik bir görüşle iki görüşü kaynaştırmışlardır. Bir kez, 
genel oy esası, seçimin bir hak olduğu ve cumhuriyet devlet şekli, halk 
egemenliği düşüncesinin bu esasları kabul edilmiştir. Buna, ulusal ege
menlik görüşünün emredici veka.leti reddeden temsili vekalet görüşü 
eklenmiştir. Nitekim Anayasamız da, her iki teoriden kaynaklanan 
hükümleri içermektedir. Anayasamız da Batı devletleri anayasalan 
gibi hem halk egemenliği ve hem de ulusal egemenlik teorilerinden 
gelen esaslan bünyesinde kaynaştırmıştır. Birbiriyle bağdaşmaz gibi 
görünen bu iki egemenlik kavramı anayasamız içerisinde modern ana
yasaların yaptığı bir araya getirilip birleştirilmiştir. Rejimimiz, ulu
sal egemenliğe dayalı bir temsili demokrasidir. Yasalar, Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmaktadır. Refe
randumun bir yasama şekli olarak anayasada yeri yoktur; ancak 
çok istisnai bıir durumda, yapılan anayasa değişikliklerinin Cumhur
başkanınca kabul edilmemesi ve Büyük Millet Meclisi'nin görüşünde ıs
rar etmesi halinde bu yola başvurmak yetkisi Cumhurbaşkanına ta
nınmıştır. 

Anayasamızın 67 nci maddesi, «Vatandaşlar seçme, seçilme hak
kına sahiptir» demektedir. Demek ki, seçme bir görev değil, bir hak 
olarak tanınmaktadır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrası, seçimlerin 
genel oy esasına göre yapılacağını beHrlemektedir. Demek ki, genel 
oy yine bir anayasa maddesi olarak anayasamızda yer almaktadır. 1 
inci madde, «Türkiye Devleti bir cumhuriyettir» demektedir. Bütün 
bunlar, halk egemenliği teorisinden gelen, kaynaklanan ilkelerdir. Bu
nun yanı sıra, ulusal egemenlikten kaynaklanan bir 6 ncı maddemiz 
vardır, demektedir ki : «Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk 
Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or-
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ganları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiç
bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.:. Bunun gibi bir 80 inci 
madde vardır; orada, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçil
dikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti tem
sil ederler» demektedir. Bu da, görüldüğü gibi ulusun tümüne ait olan 
bölünmez ve vazgeçilmez ulusal egemenlik görüşünün, temsili veka
letin uygulanış şeklidir. 

Böylece görüyoruz ki, 1961 Anayasamızda egemenliğin, kulla
nılmasına katılan kurumlar 1982 Anayasasıyla bu durumdan çıkarıl
mış, ulusal egemenlik, onu ulus adına kullanan Türkiye Büyük Mil
let Meclisin'de daha da yoğunlaştınlmıştır. Her ne kadar Cumhur
başkanına birtakım geniş yetkiler tanınmışsa da, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanının seçiminin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içinde yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisin'de 
daha önceden olduğu gibi ve hatta 1961 Anayasasından daha fazla bir 
surette egemenliğin yoğunlaştırılması sonucuna götürmektedir bizi. 

Hepinize saygılar sunanm. 

OTURUM BAŞKANI-Sayın Yaşar Gürbüz konuşmasını tam 
zamanında noktaladılar. 

Şimdi söz Sayın Hasan Köni'nin. 

Prof. Dr. HASAN KöNi - Ben daha da kısa zamanda nokta
layacağım; çünkü 1 saatten fazladır konuşuluyor, tahammül gücü
nün ne demek olduğunu da biliyorum. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri ve sayın dinleyiciler ; be
nim konum, demokrasilerin temeli olarak ulusal egemenlik. Tarihi 
bir perspektiften sonra demokrasi kavramı üzerinde durmaya çalışa
cağım. 

Bütün siyasal sistemlerde iktidarlannı siyasal değerlere daya
narak meşrulaştırma çabalan vardır. Egemenlik kavramı da, bu meş
rulaştırma sistematiği içinde uzun süren . tarihi bir gelişme sonucu 
ortaya çıkmıştır. Sosyal, ekonomik ve tarihi gelişmeler içinde ortaya 
çıkan toplum kesimleri iktidarları konusunda kendi görüşlerini de 
beraber getirmişlerdir ve böylece meşruiyetlerini sağlayabilmişlerdir. 
Bir yazarın dediği gibi -bir yazarın dediği gibi diyorum, galiba Müm
taz Bey söylüyor- bütün insanlık tarihi başlangıçta soyut ve bir ke
simin egemenliği için kurulan kavramı somutlaştırmak ve onu müm
kün olduğu kadar tabana yaymak, yani halk egemenliğine dönüş
türmenin idealinin tarihidir. 



Feodal toplum döneminde belki de yalnızca yöneticinin gücüne 
dayanan iktidar yahut egemenlik kavramı, toplumun büyümesiyle ge
lişmesi sonucu herkese güç yetmeyeceği için daha soyut kavrarnlara 
dayandırılmak zorunda kalınmıştır ve böylece otoritenin sağlanması 
yoluna gidilmiştir. 16 ncı yüzyılda Sean Boden'in «Devletin Altı Ki
tabı» eserinde egemenlik kavramı ortaya atılmıştır, ama bugün an
ladığımız anlamda bir egemenlik kavramı değildir. Bu, hükümdan 
daha güçlü yapmak için ortaya atılmış bir teoridir; devrine göre ge
çerli olan bir teorik yapı ortaya koymuştur ve bölünmez, devredil
mez, tek elde toplanan bir egemenlikten bahsetmektedir. 

Egemenliğe herkesin erişmemesi için de, yani tek elde toplanabil
mesi için de, halkın kolay erişemeyeceği bir ana kaynak bulmak ge
rekmektedir ve bu ana kaYııak da Tanrı olmuştur. Egemenliğin ar
kasındaki güç kaynağı Tanrı'nın iradesidir. Böylece, kilise teorisyen
leri daima iktidarın Tanrı'dan geldiğini belirtmişlerdir; ancak, top
lum yapısı değiştikçe ve laikleşme akımlan başladıkça, kilise kral ile 
Tanrı arasından çıkarılmıştır. Bu sefer egemenlik, Tanrı'nın krala di
rekt olarak verdiği bir teorik yapı üzerine oturtulmuştur. 

Egemenliği millete dayandıran görüş ise Fransız ihtilaliyle orta
ya çıkmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, halka değil, mil
lete egemenliğin verilmesidir; çünkü ihtilali yapan kesim kendi teo
risini de birlikte getirecektir, halka inmesi daha sonraki çağlardadır. 

Tabii ortaya atılan bu egemenlik kavramının temelini Jean Ja
ques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesinde görüyoruz : Toplumun 
düzeni, siyasi teşkilatı, devlet, soyut bir kavram olarak genel iradeye 
dayanmaktadır. 

Bugün ise çağdaş dünyada en yaygın siyasal değer yapısını par
lamenter demokrasi oluşturmaktadır. Her ülke kendisinin demokrasi · 
olduğunu iddia ettiğine göre, demokrasinin ne olduğu konusunda ge
rek teorik yapıda, gerek insanlar arasında· bir ortak nokta bulmak 
mümkün değil. Ancak, ne olmazsa demokrasi olmayacağı konusunda 
ortak fikirler var. Demokrasi, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, eleş
tirme özgürlüğü gibi temel özgürlükler olmaksızın var olamaz. Eleş
tirme hakkı, eğer etkili bir demokrasi olması isteniyorsa, muhalefet 
oluşturma hakkını doğurmaktadır. Batı demokrasilerinde egemen olan 
görüş, demokrasinin süreçlerinin iyi işlemesidir. Süreçlerin iyi işle
mesi ise, serbest seçimlere, özgür fikirlere ve özgür partilere dayan
maktadır. Bu süreçlerin varlığı, vatandaşın gözünde devletin eylem
lerini meşru kılmaktadır. Bunun dışında meşruiyet kazanmak gayet 
güçtür. 
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Bütün siyasal sistemlerde, ister geleneksel, isterse çağdaş olsuıı 
sorulması gereken soru, siyasal değerlerin ne ölçüde halk tarafından 
kabul edildiğidir. Milli egemenliğin halk tarafından kabul edilmesi
nin, yani yaygınlaştırılmasının bazı ön koşulları bulunmaktadır. Bu 
da, meşruiyet ile etkinlik arasında önemli bağlar bulunduğunu gös
termektedir. Ekonomik kalkınma, endüstrileşme, ~ehirleşme, yüksek 
eğitim standardının daha çok yükseltilmesi, toplumun genel refahı, 
sistemin etkinliğinin göstergeleri olduğu kadar, demokrasinin varlığı 
ve devamı için temel koşulları gösteren ana göstergelerdir. 

Bunun yanında, siyasal demokratik sistemin etkinliğini, iyi ça
lışan bir bürokrasi, iyi bir karar verme sistemi oluşturur. Böylece 
hizlı işleyen yapı, tarihten gelen toplumsal ayrılıkları ve bunun ya
nında toplumsal sorunları da hızla çözecektir. Yeni yapıların oluştuğu 
geçiş dönemlerinde, siyasal istekleri olan bütün gruplar siyasal sis
temde temsil edilmezlerse, eski kurumların yapıları sallanırken yeni 
oluşturulan yapılar toplumun temel bekleyişlerine cevap veremez
lerse, yeni bunalımlar ortaya çıkar. Alexi Tokril, meşruiyet kaybını, 
monarşilerden demokratik cumhuriyetiere geçen topluluklardan ör
nek vererek şöyle anlatmaktadır : «Bazı devrelerde bazı nedenlerle 
halkın gelenekleri, inançları sarsılabilir. Vatandaşlarda ne monarşi
nin içgüdüsel vatanseverliği, ne de cumhuriyetin getirdiği gerçek va
tanseverlik duyguları kalır. Bu ikisinin ortasında şaşkınlık ve sıkıntı 
içinde bocalarlar.» 

işte, Türk inkilabın'da egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti
ne verilmesi, ama aynı zamanda bu veriliş sırasında Osmanlı Devleti
ni yıkmamış gözükmesi, Türk toplumunu, monarşiden cumhuriyete 
geçerken herhangi bir boşluk içinde bırakmamak içindir. Böyle bir 
boşluğun doğmasına izin verilmediğ-i için de Kurtulu~ Sava~ı başarıyla 
yürütülmüştür. Egemenliğin meclis eliyle yürütülmesi iki yönden 
başarılı olmuştur.: Birincisi, olağanüstü dönemlerdeki meclis hükü
meti sistemine başvurularak, toplumun ve Kurtuluş Savaşı'nın çözüm 
bekleyen sorunları ivedilikle çözümlenmiş ve her konuda etkin bir ka
rar verme sistemi oluşturulmu~tur. Egemenliğin meclis elinde toplan
masının ikinci yararı ise, toplumu o devrelerde temsil eden temel grup
ların yeni siyasal sistemde temsil edilmelerinin sağlanmasıdır. Tam 
bir seçimle bugünkü gibi bir meclis kurulmamı~tır, ama temsil o gün
kü toplumumuzun gerektirdiği kadar temsil etmektedir; bu temsil o 
devrin koşullarına uygundur. Meclis, Anadolu'nun karakterini, inanç
larını ve ruhunu en iyi biçimde temsil edebilmiştir. Bö:vlece, meclis 
herhangi bir meşruiyet boşluğuna yer vermeden Kurtuluş Savaşını 
lideriyle birlikte yürütecektir. 
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Yeni ortaya çıkan siyasal sistemin oturması ise. Yukanda belirt
tiğimiz gibi ekonomik kalkınma yolundaki yapılan reformlardır; örne
ğin, İzmir'deki iktisat Kongresi'nin toplanması, endüstrileşme çaba
ları, modernleşme yolunda atılan adımlar, eğitimin yenileştirilmesi ... 
Bütün bunlar, gerçekte milli egemenliğin tabana indirilmesi çalışma
~ndır. 

Egemenliğin ikinci ve asıl yönü- ki, Türk inkılabında bu ilk mec
lis hükümetinde ortaya çıkmış bir durum değildir- ı:ıiyasal katılmanın 

sağlanmasıdır, ki günümüzde bile hala devam eden bir süreç olarak 
süregelmektedir. Siyasal katılma, yeni toplumun gruplarının siyasal 
sürece girmeleri meselesidir ve meşruiyeti etkileyen en önemli hu
suslardan biridir. Bir toplumda yeni gruplar siyasal açıdan aktif ha
le geldiğinde, eğer siyasal katılmalan kolayca sağlanmazsa, yeni grup
lar o sistemi meşru görmeyeceklerdir veyahut zorla katıJmaya çalı
şacaktır veyahut kendi devirlerinin geleceği günü pasif bir tarzda· 
bekleyeceklerdir. Bu durumlar, rejimierin meşruiyetini sarsan olay
lardır. Türkiye'de yönetenlerin düşünsel eğilimleri siyasal katılmaya 
yönelik olduğu için, çok partili hayata geçildiğinde, siyasal katılma 
önemli bir rol oynamıştır. 1961 Anayasası ile katılmacı bir yapı oluş
tuğu görülmektedir. Yani her vatandaşın siyasal sürece sürekli ve 
düzenli katılmasıyla, demokrasinin işlerlik kazanacağı fikrinin hakim 
olduğu bir yapıdır. 1961 Anayasası'nın açtığı siyasal katılma yolu, 
baskı gruplarının etkinliğini gittikçe artırdığı bir dönem olarak orta
ya çıkmıştır. Ancak sosyo - ekonomik koşullar, uluslararası koşul
larla birleşince siyasal katılma olumsuz bir boyuta da varabilmiştir. 
Normal siyasal katılma yollanndan, zorlayıcı siyasal katılma· yolla
rına geçilmiştir. Böylece oluşan bir dengesiz yapıyı dengeleyebıUmek 
için, 1982 Anayasası, güçler ayınroma dayanan; ancak bu güclerin 
eşit olduğu ve dengeyi korumak için ise yürütmenin etkin olduğu bir 
yapıyı ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın konuşmacıya teşekkür ederim. 



TARTIŞMA 

OTURUM BAŞKANI - Zamanımız gerçekten çok ilerledi; hiç 
ara da vermedik ve veremeyeceğiz. Hemen tartışmalara geçmek isti
yorum. Soru sormak isteyenler olursa lütfen soruyu kimP- yönelttik
lerini belirterek, soruyu tevdi etmek zorluğundan beni kurtarsınlar. 

Soru sormak isteyen varsa buyursun ... 
Bir öğrenci arkadaşım zannedersem : 
BiR ÖGRENCi - Hocamız Aldıkaçtı'dan sormak istiyorum. 
Efendim; biz Batı'dan medeni kanunu, ticaret kanun unu, hatta 

ceza kanununu İtalya'dan çok az değişiklikle aldık. Fakat Batı'dan 
yepyeni bir anayasayı kopya almadık. Bazı yerlerden esinlenerek; ör
neğin Fransa'dan esinlenerek aldık. Neden Batı'dan böyle komple, 
iyi yapılmış bir anayasayı kendi bünyemize uygun olarak -sert veya 
yumuşak bir anayasa- bir anayasa almıyoruz da, kendimiz yapma 
yoluna gidiyoruz?. 

Mümtaz hocamızın söylediği gibi, mademki anayasa yapmayı 
bilmiyoruz, neden bu yola gitmiyoruz? izah eder misiniz efendim?. 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun sayın hocam. 
Prof. Dr. ORHAN ALDlKAÇTI - Arkadaşıının çok önemli 

sorusuna teşekkür ederim. 
Evvela bir şey açıklamak istiyorum : Soysal arkadaşım «Bi

zim Anayasamız yumruk yiye yiye büyüyor» dedi. Ben de bunu öğ
rencilerime Karadenizli olduğum için daha açık bir şekilde söylerim. 
Derim ki : Bizim Anayasamız yahut bizim demokrasimiz ana rah
minden sokağa düşen -doğrudan doğruya- bir çocuktur. Orada ma
halle kavgaları içerisinde büyüyor. Arada sırada anasından bı:ı.basın
dan dayak da yiyor. Binaenaleyh, bu oluşma içerisinde sağlam ve 
gürbüz bir rejim meydana gelecektir, anayasa düzeni meydana gele
cektir. Bundan şüphem yok. 

Niçin «Diğer yasalan aldık ta anayasayı almadık» diyorsunuz, 
Batılılardan. 

Bugün dünyada aşağı yukan, 30'a yakın, demokrasiyi uygula
yan devlet var. Bunların anayasa sistemleri birbirinden tamamen 
farklı. Batı Avrupa'sında bizim anayasamızı değerlendirip bizim de
mokratik bir rejime sahip olup olmadığımızı araştıran devletlerin 
de anayasalan birbirinden farklı. Hürriyet sorunu dahi farklı. Bazı
larında, bizdeki gibi yasaklamalar var, bazılarında yok. Bizimkinin 
yasaklamalan tabii ki, daha ileri gitmiştir. Bazısından geride kal
mıştır. Çünkü, anayasalar da normal kanunlar gibi, her toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verdikleri sürece yahut ihtiyaçlanna cevap ver-
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rnek için konulurlar. Bu ihtiyaca cevap verdiği sürece de yürürlükte 
kalırlar. Eğer yeni ihtiyaçlar belirirse, -anayasanın nasıl değiştirile
ceğini belirten maddeler var; nasıl değiştirileceği hükme bağlanmış
tır- o zam'an değiştirilir. Onun için, anayasanın değişmezliği vesaire 
diye bir kavramı ben şahsen kabul etmem. Zaten bunu düşünmek de 
mümkün değil bir hukukçu için. 

Yapmasını bilmediğimiz halde niçin anayasa yapıyoruz diyorsu
nuz?. 

Yavaş yavaş öğreniyoruz; öğreneceğiz efendim. Size göre az bi
liyoruz1 bazılarına göre yeterli biliyoruz. Yavaş yavaş toplumumuz 
öğr.:ınecek. Bu fikir tartışmalan, serbest düzende yapıleıcak görüş tea
tileri ve toplumun sosyal ihtiyaçları yeni anayasa hükümlerinin kon
masına veya tadiline yol açacaktır. Bunun için kendinizi hiç küçük 
hissetmeyin. Bakın, yaptığımız anayasayı, Avrupa Konseyi siyasi ko
mitesi; bir Danimar kah, bir Alman, bir ıtalyan anayasacıya incelet
miştir; bu anayasa nasıldır diye. «Genel olarak bu anayasa bir de
mokratik ülkede uygulanabilir» demişlerdir. «Demokratik bir ülke
nin ihtiyaçlanna cevap verebilir; ama bazı kısıntılar getirilmiştir. 
Bu kısıntılar da elbette Türk Toplumu'nun ihtiyaçlarına göre oluş
turulmuştur. Ama pekala demokratik nitelikte bir anayasadır» diye 
söylemişlerdir. «Demokratik bir rejimin işlemesine elverişli bir ana
yasadın diye rapor vermişlerdir~ 

Bilmiyorum tatmin edebildim mi sizi?. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim Sayın Hocam. 
Bir cümle ilave etmek istiyorum : Bugün burada anayasamızı, 

geçmiş tecrübelerimizi tartışıyoruz. Hiç unutmaya:lım ki bu yön
tem, ancak özgür toplumlarda, demokrasi ile yönetilen toplumlarda 
görülebilen bir yöntemdir. Bunun dışındaki toplumsal düzenlerde böy
le bir açık oturumu, böyle bir tartışmayı göremeyiz, göremezsiniz. 
Hatta bu bakımdandır ki, anayasamızın bir maddesindeki «Komü
nizm, faşizm ve şeriatçılığa karşı« -ki üç birbirinden farklı sistemi 
aynı cümle içinde görüyoruz; çünkü birleştikleri tek nokta vardır; 
antidemokratik olmalarıdır- hüküm bu nedenle konmuştur. 

Yeniden soru sormak isteyen var mı efendim?. 
Buyurun efendim : 

BiR DiNLEYiCi- Benimki genel soru efendim. isterseniz ce
vaplasınl 

Ulusal egemenlik fikrinin 18 inci yüzyılda; özellikle Fransız ih- · 
tilali ile gelişip, ondan sonra yerleştiği ileri sürüldü. Daha önce bu 
iradenin krallar tarafından, imparatorlar tarafından kullanıldığı ve 
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bu hakkı da Allah'tan aldıkları söylendi. Halbuki tarihe baktığımız 
zaman, gerek Yunanlılar'da; özellikle İslamiyet'in yükseliş devrinde, 
halkın kendi iradesini kullandığı ve halifelerin halk tarafından seçil
diğini görüyoruz. Yani demokrasi yahut ulusal irade, halk tarafın
dan çok daha önceleri kullanılagelmiş bir haktır. Acaba bu niçin 18 
inci yüzyıldan başladı?. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Ben sözü önce sayın misafirlerimize bırakmak istiyorum. Bu 

konuyu, bu fikri işleyen lronuşmacımız Sayın Hasan Köni idi zanne
dersem. Hasan Köni arkadaşımız cevap versinler, belki ben de bir 
iki cümle ilave ederim. 

Prof. Dr. HASAN KöNt - En zor soru galiba bana geldi. 
Efendim, egemenliğin tannya dayandınlması fikri eskiden beri 

var. Yalnız teorik açıdan çıkıp ta kitaplara geçip, uygulanmaya geç
mesi galiba Avrupa'da. Çünkü eski Türk imparatorluklarına baktığı
nızda, Göktann Uygur yazılannda bir aileye iktidarı veriyor. O aile
nin çocuklan yönetici olabiliyor. Daha sonra islam teorisine gelin
diğinde, Allah her şeyin sahibi ve sahibi olduğu için de emanet olarak 
egemenliği, seçilmiş bir insana veriyor. Yalnız bir şeyi iyi hatırlamı
yorum : Halkın oyu ile herhangi birinin halife seçildiği yok. Belirli 
bir aile içinden gelmek lazım, yahut Peygamberin soyundan gelmek 
lazım. O kadar da mümkün değil, herhangi birinin ortaya çıkması ; 
tahmin ediyorum. 

Egemenlik fikrinin tallİ"lya dayandırılması hakikaten çok eski 
ama, siyaset bilimi şeklinde ortaya çıkması 18 inci yüzyıl ve uygu
lanması hemen arkasından geliyor. 

Söyleyebileceğim bu kadar efendim. 
OTURUM BAŞKANI - Efendim soruyu soran dinleyicimize 

şunu belirtmek isterim : tslamiyette bugünkü klasik anlamda bir se
çim sistemi söz konusu değil. Hatta Peygamberimizin ölümüyle bera
ber, devletin başkanının kim olacağı bir tartışma ortamını hazırla
mış ve Mekkelilerden mi, Medinelilerden mi, yoksa Hicret'e onunla 
beraber katılanlardan mı yerine birisinin seçileceği meselesi ortaya çı
kınca; bu makamın bir siyaset makamı olduğunu ortaya koymuştur. 
Seçilmiş olan ilk dört halifenin bile -ki bunlara seçilmiş olan halifeler 
diyoruz- bir üst aile zümresi içerisinden seçildiğini gözönüne alalım. 
Bunlann üçünün de öldürüldüklerini ve Ali'nin öldürülmesiyle beraber 
Muaviye döneminin ise artık bu Hulefa-ı Raşidin dönemini bile kapa
dığını görüyoruz. 

Teşekkür ederim. 
Başka soru sormak isteyen? Buyurun hanımefendi. 
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BIR DtNLEYlCl - Ben hoeam Mümtaz Soysal'a soruyorum : 
1850 yılından zamanımıza kadar 150 hükümet, 33 içişleri bakanı 

değişmiştir. Bu arada 1924 Anayasası vardır, devrim Anayasası 1961 
vardır, 1982 Anayasası vardır; bu anayasalar arasında büyük fark
lılıklar var mıdır?. 

Prof. Dr. MüMTAZ SOYSAL- Hem vardır hem yoktur. 

Şu anlamda vardır : Baktığımız zaman herbiri bir öncekinin tep
kisi niteliğindedir. Gerçekten de, bütün devletlerin tarihinde 'anaya
salar bir ölçüde böyledir. Bizde biraz daha fazla ölçüde öyledir. Ana
yasalar bir önceki dönemin tepkisi olarak ortaya çıkarlar; çünkü sona 
erişleri kendilerinin böyle bir tepki ile karşılaşmasını gerektirir bi
çimde olmuştur. 1924 Anayasası bir parti sultasına doğru giderken 
1961'i doğurmuştur. 1961 Anayasası, bu tepkiye cevap olarak -Belki 
daha önce de söylendi- fazla kurumlar ve egemenliği dağıtan bir yapı 
oluşturmuştur. 1982 ise yürütmeye ağırlık veren bir yapı oluşturmuş
tur. Bakarsanız Türk tarihinde, bir sarkaç hareketi, bir rakkas hare
keti gözükür. Otorite ile özgürlük arasında bomı,layan bir hali vardır 
bizim toplumda. Bazen fazla otoriter bir dönem geçiririz; o otoriter 
dönem bir özgürlük özlemi yaratır. O özgürlük özlemi kendisine uygun 
bir anayasa yaratır. Fakat o anayasa tekrar bir otorite özlemi ya
ratır .Böylesine bir gelişim; meşrutiyetlerden beri devam eden bir 
sarkaç hareketi vardır. Bu anlamda bir devamlılık gözükmeyebilir. 
Ama baktığımız zaman -onun için büyük boşluklar ya da zıtlıklar hem 
vardır hem yoktur diyorum- bu sarkaç hareketini incelediğiniz zaman, 
sürekli gelişen bir çizgide kendisini gösterir. O çizgi -arkadaşlanm 
belirttiler- bir otoriter ve yan teokratik yan otoriter bir devlet ya
pısından- yüzde yüz teokratik olduğu da söylenemez, örfi: unsurlan 
da var çünkü- yavaş yavaş gerçek ~nlamıyla bir halk egemenliğini 
oluşturmaya doğru bir çizgi; devamlı bir çizgi sezmek de mümkün
dür. Hatta bu anlamda benim de şahsen çok eleştirdiğim 1982 Ana
yasası bile, meclise verdiği yer bakımından 1961 Anayasasından biraz 
daha' ilerdedir o bakımdan. Onun daha iyi işlemesini sağlayan ve sis
tem içinde yerini daha sağlamlaştıran yapısı itibariyle, bu çizgi için
de bir ileri noktayı teşkil eder. 

Ama ona karşılık kusurlan da çoktur. O kusurlan bu çizgiye 
göre değerlendirmek gerekir. O bakımdan belki şöyle söylemek daha 
doğru olabilir : Bir devamlı çizgi vardır, fakat bu devamlı çizgi iyi 
çizilmiş bir denklem parabolü gibi çok yuvarlak gitmez; kınk çizgi
ler halinde yükselen bir çizgi vardır. Zıtlaşmalar bu uzun bütünlük 
içindeki zıtlaşmalardır. Sıçramalar öyle sıçramalardır. Dolayısıyla 
hem sarkaç hareketiyle hem doğru bir çizgi hareketini birleştiren 
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bir kırık çizgi ama, yükselen bir kırık çizgiden söz etmek sanıyorum 
daha doğru olur. 

Teşekkür ederim. 
OTURUM BAŞKANI - Efendim bugün, Fransa'nın 5 inci cum

huriyetini yaşadığım biliyoruz. Anayasası ise zannedersem 16 ncı 

anayasa. Görülüyor ki toplumsal hayatta anayasaların değişmesi, top
lumların olgunlaşması meselesi ile bağlantılı. Bu bakımdan 3 üncü, 
5 inci anayasamızı yaşıyoruz diye düşünmek; bundan üzücü bir sonuç 
çıkarınaya çalışmak değil, tam tersine her değişikliğin bir olgunlaş
ma deneyi olduğunu ve geleceğe daima umutla bakmak durumunda 
olduğumuzu unutmamalıyız. 

Başka soru sormak isteyen yoksa? ... 
Sayın hocamız bir cümle ekleyecekler, sonra size soru hakkı 

vereceğim. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBOZ - Bu anayasalar konusunda çok 
büyük; özellikle gençlik arasında, halk içinde ilgi olduğunu görüyo
rum. işte anayasamız 1961'de şöyle idi, 1924'te böyle idi, şimdiki şöy
le oldu; acaba hangisi daha iyi? O mu bu mu daha iyi, şöyle mi yok
sa böyle mi olsun? ... 

Bence önemli olan bu değildir; yani anayasalar gayet tabi önem
lidir ama anayasalar kadar- önemli olan şey, hepimizin üzerinde bir
leşeceğimiz Batılılann «consensus» dedikleri, bizim «Oydaşlık» diye 
çevirdiğimiz konudur. Yani eğer hepimiz özgürlükçü, çoğulcu demok
ratik rejim üzerinde birleşiyorsak; özellikle çoğulculuğu kabul edi
yorsak, içimize sindiriyorsak, anayasa öyle olmuş böyle olmuş hiç 
önemi yoktur. 

1924 Anayasası ile Türkiye, 1946'da çok partili rejime girdi. Eğer 
çok partili rejime girdiği zaman, o anayasa ile o zamanin yöneticileri 
bu söylediğim kavramları; yani liberal demokrasinin ilkelerini içlerine 
sindirmiş olsalardı, o anayasa ile gayet güzel olarak çok partili rejim 
Türkiye'de uygulanabilir idi. Ne oldu, uygulanmadı. Ondan sonra 1961 
Anayasasını yaptık. Kuvvetleri dağıttık, ortaya bildiğiniz durumlar 
çıktı. Bugün bu anayasayı yaptık. 

Biraz önce sayın oturum başkanı da işaret ettiler; ingiltere ana
yasasız bir ülke. Birtakım yasalar var ama anayasa adında bir ki
tapçığı yok. Bölük pörçük anayasa alanlannı düzenleyen birtakım 
yasaları var. Adi yasalar; istedikleri gibi Mecliste çoğunluğu bulan 
onu değiştirebilir kolayca. Ama buna rağmen ingiltere, dünyada de
mokrasinin en iyi işlediği ülkelerden bir tanesi. O halde demek ki 
önemli olan bu ilkelere inanmamızdır, bunlan savunmamızdır, bun
lara dört elle bağlanmamızdır. özellikle çoğulculuk ilkesi üzerinde 
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duruyorum. Eğer birbirimizin fikirlerine hürmet edersek; yani ken
di fikrimizi en doğru, bunun dışındakileri vatana hıyanet gibi dü
şünmezssk, hoşgörülü olursak; düşünceleri düşünce platformunda 
tartışmasını bilirsek, özgürlüklere inanıyorsak ve özgürlükleri savu
nacaksak, çoğulculuğa inanıyorsak; o ülkede anayasa şöyle veya böyle 

! 
olmuş bence önemi yoktur. önemli olan bu konularda ülkelerde fikir 
birliğine varıla:bilmesidir. işte Batı'da gördüğümüz demokrasileri ya
şatanlar da bu düşünce birliğidir. Yoksa anayasalarının şöyle veya 
böyle olması değildir. 

Teşekkür ederim. 
OTURUM BAŞKANI - Buyurun efendim : 
BIR öG.RENCl- Demokrasilerin temel niteliği düşünce özgür

lüğüdür. Bizim demokrasimizde ise düşünce özgürlüğünde belirli kı
sıtlamalar görüyoruz .Hocam Mümtaz Soysal da belirtti; sınıfsal par
tiler, faşist parti ve dinsel partiler yok. Ama dünyanın demokrasi uy
gulanan bütün ülkelerinde bu partiler mevcut. Onlannki demokrasi 
ise, bizimki nedir, bizimki demokrasi ise eğer, onlannki nedir?. 

OTURUM BAŞKANI - Buyurun sayın hocam : 
Prof. Dr. ORHAN ALDlKAÇTI - Teşekkür ederim arkadaşıma. 
Yalnız bir şey söylemek istiyorum genç arkadaşlarıına: Bazı 

deyimleri kullanırtken ihtiyatlı olmanız lazım. Emin olmadığınız 
şeyleri söylemeyin. 
· Dünyanın bütün ülkelerinde Marksizm, Faşizm ve teokrasi re
jimlerinin propagandası, yahut da bu amaçla siyasi partiler kurulur 
derseniz; doğru söylemiş olmazsınız. Çünkü biraz evvel arada da 

. söyledim: Alman· Anayasasında nazi partisi ve komünist partisi 
diktatörlük eğiliminde olan partilerin yasaklanmasına dair madde 
va~dır. Ayrıca fert hak ve hürriyetlerini diğer halk ve hürriyetleri · 
ortadan kaldırmaJk için kullanılan kişiler için de Alman .Anaıyasasının 
18 inci maddesi cezalar öngörür; Anayasa Maıhkemesi ta~afından 
verilecek cezalar öngörür. Yani bir insan düşünce ö~gürlüğünden 
yararlanarak «·Ben iktidara geldiğim zaman nazizm veya ırkçılığa da
yanan bir diktatörlük kuracağım veya proleterya diktatörlüğünü llm
racağım:. dediği zaman, bu eyleme yürüdüğü zaman Alman Anayasa
sına göre cezalandınlır. Binaenaleyih, düşünce özgürlüğü sandığınız 
giıbi her yerde sınırsız değildir. Her toplumun kendi ihtiyaçlarına 
göre sınırlanmıştır. Bizde de bu sınırlama 1961'den beri nazizmi, 
faşizmi ihtiva ederek; daha önce 1922'de Atatürk temmuz ayında 
büyük taarruzdan bir ay evvel komünizm.i yasaıklamıştı.'Böyle devam 
etmektedir, Türtk toplumunun ihtiyaçlarına göre. Her toplum kendisi 
için tehlikeli gördüğü anda; demokrasisi için tehlikeli gördüğü anda 
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müdahale eder. Bütün bu fikirlerin serbest olduğu İlllgiltere'yi örnek 
alalım. 

Dediğiniz gibi demokrasi rejimi: Orada bütün bu fikirler söy
lenebilir, propagandaısı da yapılabilir. Fakat ingiltere II. Dünya 
Harbine başlarken 3 Eylül 1939'da bir gecede 8 000 faşisti tutuk
Jamıştır; kişi güvenliğine rağmen. Dünyaya kişi güvenliliği kavra
mını hediye eden ve ilk uyıgulamaısını 1679'da kanunile§tiren ve tüm 
demokrasilerin ondan kop ya ettikleri bir ilkeyi askıya almıştır. 

«Çünkü ben faşistlerle savaşmaktaıyım, faşistler !bana zarar verebi
lir» demiş, yargılamadan kamplara koymuştur. Ne zamana kadar? . 
Normandiya çıkartmasına kadar. Müttefik orduları Normandiya'ya 
çıkartma yapıncaya !kadar tutmuş, sonra onları seribest bırakmıştır. 
Binaenaleyh, bu hürriyet sıandığınız ölçüde gıenıiş değildir. Düşünce 
hürriyeti vardır ama her toplum kendi ihtiyaçlarına gıöre bunu 
sınırlamıştır. Biz de kendi ihtiyaçlarımıza göre 1961'den beri ana
iVasaya koyarak bunu yasaklamaya devam ediyoruz. 1982 Anaıyasası 
da sadece 1961 Anayasaısının geti:ııdiği yasa!klamaları daha az tar
tışılabilir bir şekle sokmuştur. Yani 1961 Anayasasının geti:ııdiği 

sistem içerisinde, «Efendim imkan vardı, imkan verebilir, biz bu 
propogıandayı yapalbiliriz» diyenierin propogandalarını sınıriayacak 
şekilde 1982 Anayasasına hükümler ıgetirdik. Yokısa yeni bir yasak
lama getirilmemiştir. 

Ama temenni ederim ki, !bir gün Türkiye öyle hale gelir ki 
her türlü tartışmayı yapar ve demokrasi kendisini koruroalk için 
yasaklarnalara başvurma:z. Çünkü eğer haiciki bir demokratsanız, 
hakiki bir düşünce özgürlüğüne inanıyorsanız, düşünce ö~gürlüğünü 
ortadan kaldırmayı amaç edinen bir fikirle mücadele etmeniz lazım 
gelir. Yoksa bu fikir genişler de birgün bir seçimde iktidara gelir 
de, «Benim felsefem budur» derse ki, gayet namuslu ve dürüsttür, 
kendi 1kendisiyle tutarll'dır, «Benim fikrim budur» deyip diğer bütün 
partileri ortadan kaldırmaya kalkarsa, demokrasi rejimi ortadan 
kalkar. 

Bilmem anlatabildim mi? Bu söylediklerini halldı çıkartınaz tabi, 
sadece izah ediyorum. 

BiR öGRENCi- Fakat ... 

OTURUM BAŞKANI - Lütfen efendim, ikili ta_rtışma yok. 
Çok teşekkür ederim. Zamanımız ç<ik ilerliyor. Bu bakımdan 

Türkiye Büyü!k Millet Meclisi üyelerimiz öğleden sonra hareket 
edecekler. Sorular kısmını kapatıyorum. 

DURMUŞ FiKRi SAGLAR (TBMM Kültür Sanat ve Yayın Ku
rulu; Bilim, Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı) -Sayın Başkanım, 
değerli parlamenterler, sayın öğretim üyeleri, saygıdeğer konuklar, 
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TRT'nin ve lbaJSının değerli mensupları; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açıhşının 66. yıldönümü nedeniy,le :geçen yıl lbaşlattığımız 

ve bundan sonra da her yıl gerçel\leşmesini arzu ettiğimiz «Milli 
Egemenlik Haftası» çerçevesindeki kutlama faaliyetlerimiz, bugünkü 
panelle sona ermiş bulunmaktadır. 

Kurtuluş Savaşıml'zda tarihi önemi büyük olan güzel izmir'imiz
de bu anlamlı haftayı tamamlamış olmaktan dolayı büyük mutlu
luk duymaktayız. Atatürk, Türkiye· Büyük Millet Meclisıini kendi
sinin en büyük eseri olarak tanımlamıştı. Bu büyük eseri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin arkasındaıki esas düşünce olan «Milli Ege
gemenlik» düşüncesini, yeni nesillere dwha iyri anlatmak, milli ege
menliğin demokra;sinin va~geçilmez bir unsuru olduğunu en geniş 
kitlelere en yoğun biçimde kavratabilmek amacından hareket ederek, 
bu yıl yuııdumuzun 5 ilinde düzenlediğimiz bir sempozyum ile 7 pa
nelin çok yararlı olduğuna inanmaktayız. 

23 Nis~an 1920 tarihinde kurulan yeni Türk Devletinin ilk ana
yasasından !bugünkü anayasa&ına kadar, değişmez maddesi «Ege
menliğin kayıtsız şartsız minete ait olduğu» dur. Bir yönüyle mil
letin lbağımsızlığını ve ö:zıgürlüğünü, diğer yönüyle yönetim yapı
sında milli imdenin bölünmeyen ve devredilmeyen tek ~güç olduğunu 
omayan ~oyan milli egemenlik kavramı, Türk Milletinin en yUce 
karakterini yansıtmaktadır. işte bu yüce karekterdir ki, Türk Mil
leti büyük iınsan Atatürk'ün önderliğinde «Ya bağımsızlık ya ölüm» 
diyerek boyunduruk altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş ve 
milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağını 
sezmiş; milli iradeden daha büyük hiçbir güç tanımadığını birinci 
Büyük Millet Meclisi ile tüm dünyaya ilan etmiştir. işte ibu ilanın 
yıldönümlerinde bir kere daha, sahip olduğumuz en büyüık değer 
olan milli egemenliğe daha sıkı sarılm;ınıız gerektiğini vurgulamak; 
bu fikrin gelişmesini, yayıgınla;ştırılmasını; çocuklarımıza ve genç
ıerimize benimsetilmesini sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kültür, Sanat ·ve Yayın Kurulu olarak başıattığımız çalış
maları daha da ileriye götürmek arzusundayız. Bilimsel toplantı

larda, siyaset bilimcileriyle siyaset uygulayı~cılarının bir araya ge
lerek üretecekleri düşüncelerin yaşama geçirilmesi, Türk demokrasi
sinin yıkılınazlığının göstergesi olacaıktır. 

Bu duyıgular içinde paneli kapatırken, katılan tüm değerli öğ
retim üyelerine ve katkıları olan, emeği geçen herkese teşekkürü 
bir borç biliyorum. Gelecek yıllarda bu geleneği sürdüreceğimiz 

umuduyla hepinize saygılar sunarim. 

Kapanış Saati : 12.30 
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