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SUNUŞ : 

Prof. Dr. H. öNDER PAMUK - Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
nin Sayın Başkanı, kıymetli parlamenterler, değerli davetliler; hepi
nizi sevgi ve saygıyla selamlarıın; hoş geldiniz. 

Son sıralarda önemli bilimsel ve kültürel toplantılara sa:hne ·olan 
üniversitemizde, bugün de anlamı ve önemi her türlü ifadenin öte
sinde bulunan bir toplantı yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşunun 66 ncı Yıldönü
mü ve Milli Egemenlik Haftası nedeniyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, yurt ça
pında bir dizi programlar yapılmaktadır. Uygulanan panellerden 
birinin de «Milli Egemenlik Fikrinin Tanımı, Unsurları ve Gelişi
mi:. adı altında, üniversitemizde yapılmakta oluşu, Diyarbakır'ın ve 
üniversitemizin tarihine önemli bir olay olarak geçecektir. Daha 
önce Ankara, istanbul gibi büyük kentlerde yapılması adeta bir ge
lenek haline gelen bu çeşit toplantıların, bu kentlerin sınırlarının 
dışına taşılarak, Anadolu'ya da yansıtılması ve özellikle Diyarbakır'da 
yapılmasını çok önemli ve bizlerce kıvanç verici bir gelişme olarak 
kabul ediyoruz. Bu çeşit toplantıların, kentimizin kültürel ve bilim
sel yaşamını olumlu yönde etkilediği ve gelişmesine yardımcı olduğu 
kuşkusuzdur. Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu paneli kenti
mizde ·düzenlemesini bölgemize, Diyarbakır'a ve üniversitemize ve
rilen önem ve gösterilen teveccühün bir belirtisi sayıyoruz. Bu pa
nel için üniversitemizi ve Diyarbakır'ı seçerek bizlere büyük onur balı
şeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli Başkanı Sayın Nec
mettin Karaduman başta olmak üzere, tüm yetkililere en derin ş~k
ranlarımızı sunmak istiyorum. 

Panelin konusunun milli -egemenlikle ilgili oluşu, başlı başına 

bir önem taşımaktadır. Bu ilke, devletin dayandığı temel ve siyasal 
yapısı ile çok yakından ilgilidir. Bir devletin içte ve dışta gücünü gös
terebilmesi, saygınlık kazanabilmesi ve güvence yaratabilmesi için, o 
devletin, ülkesinde, egemenliğin ülke yararına ve vatandaşları mut,lu · 
kılacak biçimde kullanılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için de 
egemenliğin kime ait olduğu ve kimin tarafından kullanılması gerek
tiği sorusuna yerinde bir cevap bulabilmek gerekir. Buna verilecek en 
doğru cevap da, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ten gelmiştir. 
c:Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.:. Buna göre egemenlik, bir 
kişiye, aileye, zümreye ya da belli bir kesime ait olamaz. Egemenlik, 

7 



bölünmez bir bütündür; tümüyle millete aittir ve ancak millet tara
fından kullamlabilir. Bu da, milletin, ülkeyi yönetecek kişileri, ge
çici süre için seçimle belirlemesiyle olur. Millet, . kendi seçtiği kişi
lere, geçici süre için egemenliğin kullamlmasını emanet eder. Mille
tin seçtiği üyelerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemen
liği kullanma konusunda sadece milletin memurudur; geçici olarak 
ve millet adına egemenliği kullamr v~ günün birinde de yine millet 
tarafından yenilenir. Egemenliğin asıl kaynağı millettir. 

Atatürk'ün yerleştirdİğİ altı temel ilkeden biri olan cCumhuri
yetçilik:. temelde milli egemenlik ilkesine dayanmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyetini bu temele dayandırarak - kuran Ulu önder Atatürk, 
konuşmalannda sık sık milli egemenlik fikrini işlemiş, bu fikrin halk 
tarafından benimsenmesi ve gelişmesi için çok çaba harcamış ve bun
da başarılı da olmuştur. Böylelikle devleti sağlam bir demokratik 
temele oturtmuştur. 

Batı demokrasisine dayanan çağdaş sistemlerde de kural olarak 
milli egemenlik temeli üzerine kurulmuş bir cumhuriyetçilik anla
yışı vardır. Egemenliğin sadece millet -elinde olması asıldır. Hatta, 
günümüzde krallıkla idare edilen birçok batı ülkelerinde bile, kralın 
yetki ve fonksiyonlarının sembolik hale geldiğine ve egemenliğin mil-

' Jet adına parlamentolar tarafından kullamldığına tanık olmaktayız. 
Işte, ileri görüşlü büyük bir devlet adamı olan Mustafa Kemal 

Atatürk de, genç Türkiye Cumhuriyetini kurarken bu çağdaş ilkeyi 
o zamandan benimsemiştir. 

1 

Bugünkü panelde, devletimizin temelini oluşturan ve siyasal ya
şamımızı etkileyen bu ilkenin doğuşu, gelişmesi ve günümüzde eriş
tiği nokta, konunun uzmam olan değerli panelistler tarafından sunu
lacak ve tartışılacaktır. 

Bu tartışmalardan çok yararlı sonuçlar edineceğimiz inancıyla, 
başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin Kara
duman olmak üzere Diyarbakır ve üniversitemizi şereflendiren par
lamenterler grubuna, panelist öğretim elemanlarına, · TRT ve basın 
mensupianna şükranlarımızı arz eder, tüm sayın seyircilere hoş gel
diniz der, panelin başarılı geçmesini diler, saygılar sunanm. 
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AHMET ELBEYLI (Diyarbakır Valisi) - Türkiye Büyük Mil
let Meclisimizin Sayın Başkan ve üyeleri, değerli misafirler, Türk
ler, yüzyıllar boyunca birbiri ardından devletler kurarak hüküm
darlıklarını devam ettiren nadir ırklardan biridir. ;Bunun sebebi ise, 
hiç şüphesiz öz~r yaşamaya alışık bir ırk olması yanında, hakka, 
adalete ve demokrasi dediğimiz geniş hoşgörü anlayışına sahip bu
lunmasıdır. 

Son Türk Devletini kuran Mustafa Kemal, Kurtuluş Hareke
tini fiilen başlatmak iGin 19 Mayıs'ta Anadolu'ya çıkarken, vatanı 
düşman istilasından kurt~anın yanında, kurtarılacak vatan top
raklan üzerinde milli iradeye dayalı bir devlet kurmayı hedef al
dığı anlaşılmaktadır. Zira, vatan topraklarını düşmanlardan daha 
tam olarak temizlemeden milli iradeyi hakim kılmak için 23 Nisan 
1920'de Büyük Millet Meclisini kurması, bunun açık bir delilidir. 
Bu da, Atatürk'ün milli egemenlik fikrine verdiği büyük önem ya
nında, millete olan güvenini de göstermektedir. 

Malumlan olduğu gibi, günümüzde toprak ilhakına dayanan sa
vaşlann yeririi sistemler savaşı almıştır. özellikle Batı devletlerin
den vazgeçilmez bir sistem haline gelen demokrasilerin çökertilerek 
yerine milli egemenlikten yoksun, insan hak ve özgürlüklerini hiçe 
sayan rejimler getirilmek istenmektedir. Ne hazindir ki, önceleri 
özgürlükten yana görünen milli egemenlik fikrinin ateşli savunucusu 
görünen sol rejimler evvela milli egemenliğin devlet otoritesi ile yok 
edildiğini savunduklan halde, sonunda komünist ülkelerde görüldüğü 
gibi, bir avuç insan milli iradenin kendileri olduğunu ileri sürerek 
milletlerini adeta vesayet altına almakta, devlet otoritesini yegane 
kuvvPt kabul etmekte ve baskı unsuru haline getirmektedirler. 

Bu bakımdan, büyük Atatürk'ün veciz şekilde ifade ettiği gibi, 
«egemenliğin kayıtsız şartsız milletin:. olması, demokrasilerin teme
lini teşkil etmektedir. 

Bu nedenledir ki, milli egemenliğin vücut bulduğu ve hiç şüp
hesiz Atatürk ilke ve inkılaplannın temel kaynağını teşkil eden Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk'ün en büyük eseri olduğunu 
söylemek mümkündür. 

-Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana gösterilen çabalann 
bu büyük eserin korunma ve devamına yönelik olduğu, Türk Mille
tinin hür iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
daima sahip çıkacağına tüm herkesin kuşkusu olmamalıdır. 

Ben sayın konuşmacılann kısıtlı vakitlerini almamak için söz
lerime burada son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın 
Başkan ve üyelerine hoş geldiniz der, böyle bir imkanı ilimize tanı
mış olmalanndan dolayı kendilerine huzurlannızda şükranlanını su
nar, tüm saygılanını hepinize arz ederim efendim. 
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AÇlLlŞ KONUŞMASI : 

NECMETTiN KARADUMAN (TBMM Başkanı) - Sayın ko
nukl.ar, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz, aziz Di
yarbakırlılar; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 66 ncı 
yıldönümünü, bundan 15 gün kadar önce büyük bir gurur ve mutluluk 
içinde kutlamış bulunmaktayız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
kuruluşu, Türk siyasi hayatında çok önemli bir yeri olan siyasal bir 
oluşumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu iki anlamı 
itibariyle büyük değer taşımaktadır. önce şu hususu belirtmemiz 
ve vurgulamamiz gerekir ki; Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
tstiklal Savaşını yapan ve büyük bir başarıyla hedefine ulaştıran 
Meclistir. Bunu kanıtlayan pekçok olaylar o tarihlerde yaşanmıştır. 

Bildiğiniz gibi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, üstün halk 
gücü ve iradesini temsil eden, olağanüstü . yetkilere ve niteliklere 
sahip bir Meclisti. Bu nedenle savaşın kaderi üzerinde aldığı ka
rarlarla, yaptığı müzakerelerle çok etkili olan bir Meclisti. Pekçok 
olay yaşanmış olduğundan size bahsettim. Sadece bir tanesini ör
nek olarak vermek suretiyle, birinci Meclisin Türk tstiklal Savaşı 
üzerinde, Türk milli mücadelesi üzerinde ne denli etkili olduğunu 
anlatmak istiyorum. 

1921 yılında düşman Polatlı'ya kadar yaklaşmış; Başkentimiz 
Ankara'dan artık top sesleri duyulmaya başlamıştı. Zamanın hükü
meti Genel Kurmayın da önerisini dikkate alarak, stratejik hesap..: 
lara dayalı bir biçimde başkentin ADkara'dan Kayseri'ye nakledil
mesi teklifini Büyük Millet Meclisine getiriyordu. Tabiahyla asker
lerin yaptığı bu öneri, askerliğin mutat saydığı teknik ve taktik 
·hesaplara dayanmaktadır. Zamanın Genelkurmayı bu hesapları 

yapmakta haklıdır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hü
kümetin getirdiği, büyük Atatürk'ün de paylaştığı bu öneriye, za
manın Millet Meclisi üyeleri karşı çıkl:vorlar. Birinci Meclis'ten Er
zurum Milletvekili Durak Sakarya Millet Meclisi üyelerine hitaben 
Meclis kürsüsunden şu konuşmayı yapıyor: «Hükümetin getir
diği bu teklifi anlıyoruz. Stratejik hesaplan haklı buluyoruz. Bu, 
işin madde planındaki bir cephesini teskil ediyor. Ama işin bir de 
mana planı var, moral cephesi var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak, başkentimizi Ankara'dan Kayseri'ye nakletme karannı alır
sak, milletimizin moral gücü büy'ük bir darbeye maruz kalmaz mı? 
Biz bu taşıma karannı, nakletme karannı milletimize nasıl izah 
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ederiz? Milletimiz büyük bir psikolojik çöküntüye uğramaz mı? Bu
nun hesabını vermek mümkün değildir. Belki bu karar zaferi dahi 
menfi yönde, moral cephesi itibariyle etkileyecek b~r karar olacaktır. 
Bu nedenle Ankara'nın, başkentin Kayseri'ye taşınmasına karşıyız 
ve bu öneriyi kabul etmiyoruz. Gerekirse, düşmanın birgün Ankara 
şehrine girmesi mukadderse, bu şehirde ilk savaşı veren Birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olacaktır. Bu devlet bize silah ve
recek; kapı kapı, ocak ocak, sokak sokak bu şehrin her yöresinde 
bizler savaşacağız; gerekirse kan dökeceğiz ve bu uğurda öleceğiz». 

Durak Sakarya'nın bu konuşması Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri tarafından büyük bir tezahüratla karşılanır, büyük 
bir tasvip görür ve Büyük Millet Meclisi başkentin Ankara'dan Kay
seri'ye taşınması, nakledilmesi önerisini _reddeder. 

Uzun yıllardan sonra olaya objektif bir biçimde bakmak ve de
ğerlendirclek istersek, şöyle bir tablonun önümüze çıktığını görü- · 
yoruz: Stratej_ik hesaplar belki de Ankara'nın Kayseri'ye taşınmasını 
gerekli kılıyordu. Ancak merhum Durak Sakarya'nın söylediği gibi, 
işin bir de çok önemli olan moral cephesi vardı. Belki başkent Kay
seri'ye nakledilseydi moralman milletimizde büyük bir çöküntünün 
doğmasına yol açacaktı; belki de bu karar zaferi etkileyecekti. işte 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, istiklal Savaşını yapan Meclistir, Bi
rinci Türkiye Büyük Millet Meclisidin derken, aldığı bu yüce karar
ları anlatmak, kastetmek istiyorum ve bu kararlarını -buna benzer 
daha nice kararların- savaş üzerinde, zafer üzerinde büyük etki icra 
ettiğini belirtmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin savaşın kaderi üzerinde bu 
denli etkileri olan görüşmelerinden ve kararlanndan bahsettikten 
sonra, iki yönüyle bu Meclisin büyük bir değer taşıdığını ifade et
miştim. öteki yönüne de bir parça temas etmek istiyorum. O da 
şudur : Türkiye Büyük Millet Meclisi bir taraftan büyük istiklal 
Savaşını büyük milletimizle birlikte verirken, bir taraftan da dünya 
tarihinde ender görünür bir biçimde; kendi toplumu içinde, Türki
ye Büyük Millet Meclisi'nde halk . hakimiyetinin devlet ve toplum 
yönetimine, Türk toplum hayatına hakim kılınması ilkesini de ge
tirmiştir. Bildiğiniz gibi buna «Milli Egemenlik» ilkesi diyoruz. 
Hiç şüphesiz önemle vurgulamak ve altını çizmek lazımdır ki, mil
li egemenlik düşüncesinin büyük bayraktan büyük Atatürk'tür. Bü
yük Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı tarihten iti
baren, aşama aşama milli egemenlik düşüncesinin bayraktarlığını 
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yapmış, yüce milletimizin ruhuna bu yüce düşünceyi nakşetmeye ça
lışmıştır. 19 Mayıs 1919'dan sonra Atatürk, hemen işgale ı,ığramış 
Batı Anadolumuz'daki cephe ardiarına koşmadı. önce milli bir kıyam 
halinde olari Türk milletinin dağınık güçlerini toparlamayı, en başta 
gelen bir görev saydı. Çünkü biliyordu ki, dağınık güçlerle bir yere 
varmanın zafere ulaşmanın imkanı yoktur. Türkiye, biraz önce söy
lediğim gibi, o tarihlerde bir milli kıyam halindeydi. Yurdun dört 
bir köşesinde müdafaai hukuk hareketleri başlamıştı. Balıkesir'de, 

Erzurum'da, Trabzon'da ve daha nice yörelerimizde; Güney Ana
dolu'da, bütün yörelerimizde milli kıyam hareketi başlamıştı. Büyük 
mitingler yapılıyordu. 

istanbul'da Sultanahmet'te yapılan mitingi bir hatırlarsanız; 
Halide Edip Adıvar'ın orada yaptığı konuşmayı -0 tarihin bir mü
nevver hanımı olarak yaptığı konuşmayı- hatırlarsanız; onbinlerce 
insan Sultanahmet'te bir milli kıyam haline gelmiş ve müstevliye 
karşı ayaklanmanın ilk işaretlerini vermeye başlamıŞtı. Atatürk bü
tün·bu milli güçleri toparlamanın ilk gerekli iŞ olduğunu kabul etmiş
ti. Çünkü Atatürk büyük bir gerçekçi liderdi, realist bir liderdi. 
Hayalci değildi. Bütün hesaplannı sağlam ve 'gerçekçi donelerin 
üzerine dayandırarak, hedefine; büyük zafere adım adım yaklaş
mayı başarmış bir liderdi. Bu nedenle Amasya, Erzurum, Sivas 
ve sonrasında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, bü
tün bu hareketler milli birlik ve bütünlük içinde kuvvetleri toplama 
amacına matuftu. Elhak bu yüksek düşüncede muvaffak oldu ve 23 
Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi · kurulduğu gün, 
Türk milletinin kurtuluş azmi bu yüksek Meclis'te artık doruk nok
tasına ulaşmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken, milli egemenlik ilke
sinin bayraktarlığını büyük Atatürk yapmak üzere yola çıkmışken, 
Türk tan1ıinde ender rastlanan; -hatta dünya tarihinde ender rast
lanan- olaylardan birinin gerçekleşmekte bulunduğunu biraz önce 
ifadeye çalışmıştım. Çünkü biran düşünmemiz lazımdır : bir tarafta 
imparatorluk çökmüştü; imparatorluk merkezi istanbul işgale uğ
ramıştı. Bir tarafta Türk milleti imparatorluğun çökmesinden do
layı doğan otorite boşluğunu doldurmaya çalışmaktadır ve bu ne-

-denle de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini kurar ·kurmaz, bir 
de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini kurmuştur. 
Otorite boşluğunu böylece doldurmuştur .; yani, yeni Türk devletini 
kurmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin nüvesi olan Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetini kurmustur. Çok calibi dikkattir; 
bu hükümeti kurmakla birlikte «halk hakimiyeti» ilkesini de bir-
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likte getirmiştir. Bu meclis demiştir ki «Artık bundan böyle Türk 
toplumunun yönetimine, Türk devletinin yönetimine Türk halkı, 

Türk milleti hakimdir. Onun gösterdiği doğrultuda, onun iradesi doğ
rultusunda memleket meseleleri çözülecektir. Hatta bu memleket sa
vaşın içinde olsa bile, ülke ·bir taraftan savaşını yaparak zafere 
ulaşmak için üstün bir gayretle çaba sarfederken, bir taraftan da 
Meclisinde halk hakimiyetiyle, milli egemenlik ilkesiyle devlet yöne
timine, toplumun yönetimine yön verecektir.:. 

Dünya tarihinde bunun bir eşine rastlamadığımızdan biraz ön
ce bahsettim. Sayın hilim adamlanmız bu işi bizden çok daha iyi 
bilirler. Sanıyorum ki biraz sonra yapacaklan açıklamalarda, bize çok 
doyurucu olarak durumu nakledeceklerdir, vereceklerdir. Ben şu ne
denle dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir olay olduğundan bah
setmek istiyorum : 

Hemen aklımıza Amerika'da sürdürülen mücadele, emperyalist 
kuvvetiere karşı; Amerikan halkının çeşitli kültür ve topluluklann
dan oluşan Amerikan halkının yaptığı mü~adele ve arkasından kurdu
ğu devlet, 1776 tarihli Anayasalanna dayalı olarak kurduğu dev
let gelebilir. Ama bizim bir başka özelliğimiz var : Amerika o tarihe 
kadar bir devlet olma niteliğine hiçbir zaman erişememişti. Emperya
listlerin hükümferma olduğu kolonİst bir dünyanın içinde yaşı

yordu. Oysa Türk toplumu, Türk milleti dünyanın en büyük im
paratorluklanndan birini kurarak, bu bölgelere -üç kıtaya- 600 yıl 
hükmetmiş ve 1920'lere gelmiş bir imparatorluk. 1920'lerde çökün
tüye, hatta işgale uğramış bir imparatorluk. Biz 1920'nin Türk ku
şaklan olarak hem yıkılan imparatorluğuı:ı yerine yeni bir devlet ku
ruyoruz, hem istiklal Savaşını başarıya ulaştırıyoruz, hem de bu 
devlete modern demokrasilerin en ileri bir yöntem olarak benim
sediği ve saydığı «milli egemenlik:. ilkesini hakim kılıyoruz. 

Bir anlamda Türk demokrasisinin de temelini atıyoruz. Bu bakım
dan Birinci Meclis büyük bir Meclis'tir. Türk tarihinde müstesna 
yer işgal eden bir Meclis'tir. Türk milleti olarak, bugünün kuşaklan 
olarak aydınlık geleceğe namzet büyük Türk milletinin o Meclise 
karşı; o Meclisi oluşturan insanlara, o büyük kahramanlara karşı 
büyük şükran borcu vardır. O insaniann içinde yurdun dört bir kö
şesinden gelmiş büyük vatanseverler vardı. Erzurum'dan, Ağn'dan, 
Van'dan, Diyarbakır'dan, Ankara'dan, Sivas'tan, Samsun'dan, Zon
guldak'tan; daha nice yurt köşelerinden gelmiş nice büyük insanlaıı 
vardı. Onların hepsi birer milli kahramandır ve çoğu da rahmete ka
vuşmuştur. 
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Geçen yıl o Meclis'ten kalmış iki üyeyi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kuruluşunun 65 inci yıldönümü programlan münasebetiyle 
Ankara'ya davet etmiş ve bu büyük Meclisin üyeleri olarak o in
sanlara büyük sevgi ve saygı göstermiştik. Onlardan birisi ne ya
zık ki yakın bir tarihterahmete kavuştu. Bugün hayatta kalan tek 
üye vardır. Bu nedenle" birinci Meclisin bütün üyeleri, büyük ölçüde 
ebedi aleme göç etmişlerdir. Artık arkada yüce hatıraları kalmıştır. 
Onların yüce hatıralan önünde, başta devletimizin kurucusu büyük 
insan Atatürk olmak üzere, saygı ile tazimle eğiliyoruz. Onlara rah
metler diliyoruz. Hayatta kalan tek üyeye de sağlıklar temenni edi
yoruz. 

Muhterem dinleyiciler, Diyarbakır Birinci Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nde ve milli mücadelemizde üstün hizmetleriyle, kahra
manlıklarıyla temayüz etmiş; birçok insanlar yetiŞtirmiş değerli 
bir yurt köşemizdir. Diyarbakır aynı zamanda, Anadolumuzun; tüm 
Anadolumuzun büyük bir kültür merkezidir. Bu büyük kültür mer
kezinden Türk kültürüne büyük katkılarda bulunan çok değerli bilim 
adamlan; düşünürler, yazarlar yetişmiştir. Onların Türk kültür haya
tına yaptıkları hizmetleri hiçbir Türk aydını unutamaz. Hala on
ların ortaya koyduğu aydınlık fikirlerden yararlanıyoruz. Hala on
ların ortaya koyduğu çok değerli eserlerden okuyarak, incelemeler 
yaparak faydalanmaya çalışıyoruz. işte Diyarbakır Anadolumuzun 
böylesine güzide bir yurt köşesidir. Bugün Diyarbakırlıların arasın
da, bu güzide memleket ,köşemizin insanlarının arasında bulunmak
tan dolayı büyük sevinç duyuyoruz, büyük mutluluk duyuyoruz ve 
aziz Diyarookırlılan derih sevgilerle, saygılada selamlıyoruz. 

Muhterem dinleyiciler, gerek BirinCi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin verdiği amansız mücadele, -tstiklal Savaşımızı büyük hede
fjne ulaştıran mücadele- gerekse milli egemenlik ilkesinin yaratıl
ması ve yaşatılması için yine o Meclis'te verilen yüce mücadele, işte 
bu değerli insanlar sayesinde mümkün olabilmiştir. O düşünürler, o 
yazarlar, o halk liderleri sayesinde mümkün olabilmiştir. Bunların 
bir kısmı aydındır; yüksek fikirler dermeyan edecek ölçüde, yüce fi
kirlere sahip insanlardı. Bir kısmı okur - yazar bile değildi; ama halk 
adamı idi ; halk lideri idi. 

işte Biiyük Atatürk, bu insanlan birleştirerek, büyük müca
delemizi, Milli Mücadelemizi yüce hedefine ulaştırmayı başarmıştır. 
Bu nedenle, o halk kahramanlannın bir kısmını isimleriyle tanıyo
ruz ve her zaman isimlerini, adlarını saygı ile anıyoruz. Bir kısmı ise, 
artık isimsiz kahramanlar arasına karışmıştır. Bu .büytik kahra
manlar isimsizdir; ama halk arasında halen yaşıyor ve hatıralarını 
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da hep saygı ile bugünkü topluluklar, bugünkü kuşaklar olarak an
maktayız. 

Sayın Diyarookırlılar, biraz önce genç Türkiye Büyük Mi.llet 
Meclisi üyesi arkadaşımız, Sayın Sağlar'ın da ifade ettiği gibi, 2 
yıldan beri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruiuş yıldönümlerini 
çok geniş kapsamlı, etkin kültür programlarıyla kutlamaya çalış
maktayız. V e bu programiann ağırlık noktasını Milli Egemenlik dü
şüncesinin değerlendirilmesi, tahlili, vurgulaması ve güçlendirilmesi 
amacı teşkil ediyor. Mi,lli Egemenlik ilkesini bir bayrak gibi 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisin'den sonra, araya giren zaman 
fasılalarından sonra layıkıyla taşıma görevi ondan s.onraki ku
şaklara düşmüştür. Bugünde, bu görev bize terettub etmektedir; 
yani bugünkü kuşaklara düşmektedir. Bu düşünceyi bütün canlılı
ğıyla ayakta tutmaya mecburuz. Çünkü; Türk toplumu öyle bir ye
re gelmiştir ki; demokratik yönetimi artık toplum um uz, milletimiz 
vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak kabul etmektedir. Zaten Mil
li Egemenlik ilkesi de, ta 1920'lerden itibaren bunu öngörmüş, Bü
yük Atatürk yeri geldikçe, bu yüksek düşünceyi hep vurgulamış, 
Türkiyemizi demokratik bir yönetime kavuşturmanın çabalarını ver
miştir. Şu halde, bugünkü kuşaklar olarak, bu görevi layıkıyla yerine 
getirmek bize düşüyor. 

Bu maksatla, Milli Egemenlik haftalarında, 2 yıldan beri yaP
tığımız Milli Egemenlik haftalarında, bu yüce düşünceyi tahlil eden, 
değerlendiren birçok bilimsel toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılan, 
müesseselerimiıle işbirliği yapmak suretiyle sürdürmekteyiz. Bu 
yıl, bilimsel amaçlı bu toplantılardan birkaçı istanbul ve Ankara 
gibi büyük şehir merkezlerimizde yapıldı ve yapılacaktır. Diğerlerini · 
de, bu büyük merkezlerimizin dışında, bu yıl Samsun, Diyarbakır ve 
İzmir'de düşündük. Diyarbakır' ı şunun için düşündük; sözlerimin 
başında da ifade ettiğim gibi, Diyarbakır, doğuda Türk kültürü

·nün büyük bir kalesidir, doğuda Türk kültürüne gönül vermiş 

insanlar yaşamıştır. Türk kültürüne katkılar yapmış büyük insan-
lar bu yöreden yetişmiştir. Diyarbakır, Türkiye'nin her döneminde, 
Milli Mücadele de dahil olmak üzere, daima ağırlığını hissettirmiş 
büyük bir yurt köşemizdir. Bu itibarla, Diyarbakır'a da gelip, bu
rada bilimsel toplantılardan birisini yapmanın U,Ygun olacağını dü
şündük ve Dicle üniversitesinin Sayın Rektörü ve kıymetli Bilim 
adamlarımız bu düşüncemize büyük bir yakınlık gösterdiler ve Bo
ğaziçi üniversitertıizin genç ve değerli öğretim üyeleri de konuşmacı 
olarak bu panele katılmayı gönülden arzu ettiler ve Diyarbakır'a 
geldiler. 
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Tekrar vurgulamak istiyorum, ben ve parlamento heyetine da
hil arkadaşlarnnız, Diyarbakır'a gelmekten dolayı çok mutluyuz, ara
nızda bulunmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Hem aranızda bulunmak 
mutluluğuna eriştik, hem de bu güzel yurt köşemizdeki son yılların 
kalkınma emarelerini, semerelerini görmek fırsatını elde ettik. Bun
dan dolayı çok mutluyuz. 

Bu panele katılan değerli öğretim görevlilerimize, bu paneli 
düzenleyen değerli Rektörümüze ve üniversitemizin seçkin bilim 
adamlarına gerçekten teşekkür etmekten büyük haz duymakta
yım. 

Kıymetli dinleyicilerim, Milli Egemenlik ilkesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde ne denli hakim bir ülke haline gelmiştir. Geçmiş 
tarihimizde, bunun pek çok örneği vardır. Ben tstiklal Savaşımızın 
kaderini etkileyen bir örneğinden biraz önce bahsetmiştim. Şimdi de, 
Milli Egemenlik ilkesi üzerinde, Büyük Meclis ne kadar hassasiyet gös
termiştir; buna ait bir misalden de, ilginizi çekeceğini umduğum 
bir misalden de, yine kısaca bahsetmek istiyorum. Bu somut misal
ler, Milli Egemenlik düşüncesinin Türk toplumunda ne denli bayrak
laştığını göstermeye medar olacak misallerdir. O nedenle, bu misal
lerden kısa da olsa bahsetmekte büyük yarar görmekteyim. Bu an
latacakiarımın ilginize mazhar olacağını da tahmin etmekteyim. 

Bahsedeceğim olay, 1924 yılında yaşanmıştır. Bilindiği gibi, ye
ni devletin ilk Anayasası, yeni Türk Devletinin ilk AnaY:asası, 1921 
yılında yapılmıştır. ikinci Anayasa Cumhuriyet Kurulduktan sonra, 
1924 yılında yapılmıştır. üç yıl boyunca, 'gelişen şartlar, savaşın ka
zanılması, Cumhuriyetin kurulması, yeni bir anayasa yapma zorun
luluğunu ortaya koymuştur. 1924 Anayasası hazırlanmış ve Meclisin 
tetkik ve değerlendirmesine sunulmuştur. 1924 Anayasasında yer 
alan 25 inci pıadde adıyla maruf bir maddeye Büyük Meclis o tarih
lerde büyük bir tepki göstermiştir. 25 inci madde, Cumhurbaşkanı
na gerektiğinde Meclisi feshetme yetkisi vermekte idi. Büyük Mec
lis, bu yetkinin Cumhurbaşkanına, yani Büyük Atatürk'P verilmesi
ne karşı çıkıyordu, Büyük Atatürk, 25 inci madde ile o yetkiyi alma 
arzusunu taşımaktaydı, gerekçesi de şuydu : O tarihlerde hala Tür
kiye'de, Türkiye'nin doğusunda, batısında;kuzeyinde, güneyinde Cum
huriyet düşüncesi~e karşı çıkan kuvvetler vardı, az da olsa. Bu kuv
vetiere karşı gerektiğinde bu yetkiyi kullanmak suretiyle Cumhuri
yeti korumak ve kollamak yüksek düşüncesiyle bu yetkiyi almak 
istiyordu. Yalnız, burada da bir gerçek olmasına rağmen, Atatürk'ün, 
Büyük Atatürk'ün üzerinde durduğu bu gerekçe bir gerçek olması-
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na rağmen, Büyük Meclis «Milli Egemenlik yüksek düşüncesi bun
dan yara alır, bu ilke, bu yetki cumhurbaşkanına verildiği taktirde 
büyük sarsıntıya uğrar» şeklinde bir düşünceden kaynaklanan bir 
hassasiyetle, bu yetkinin cumhurbaşkanına verilmesine karşı çıkar. 
Meclis'te büyük tartışmalar olur V'e genç milletvekillerinden oluşan 
bir grubun, Çankaya'da Büyük Atatürk'le görüşmesi karan Meclis 
kulislerinde alınır. Ve bu milletvekillerinden oluşan grup, Büyük 
Atatürk'e gider. Bunların içinde Mahmut Esat Bozkurt büyük bir 
hukukçudur, dünya tarihine ismi geçmiş büyük bir hukukçudur, ay
nı zamanda dikkatinizi çekmek isterim, Türk inkılabının büyük heye
canlı liderlerinden birisidir, o tarihlerde Atatürk'ün yanında yer al
mış büyük bir Kemallisttir. Şükrü Saraçoğlu, yine Türk Devlet ha
yatında, daha sonraki yıllarda ağırlığı bilinen büyük bir devlet ada
mıdır. Cemal Hüsnü Taray daha sonraki yılların hariciy~inde yer al
mış çok değerli bir diploınattır. Ve daha birçok genç insanlar, Çan
kaya'da Atatürk'le görüşmeye giderler ve aralanndan Mahmut Esat 
Bozkurt'u sözcü seçerler. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'e şöyle 
der 

«Paşam, bu millet istiklal mücadelesini kanıyla, canıyla yaptı. 
Kanının, feda ettiği kanının ve canının altında Milli Egemenlik il
kesi yatmaktadır. Nasıl olur da, Milli Egemenlik düşüncesini sekterlar 
edecek, çöküntüye uğratacak bir 25 inci maddenin Anayasanın bün
yesinde yer almasına rıza gösterir. Milli Egemenlik düşüncesinin 
bayraktarlığını siz yaptınız; bu bayrağı taşımak görevini de bize 
verdiniz. Biz bu bayrağı heyecanla taşımak karannda ve azmindeyiz. 
Milli Egemenlik fikrinin, haleldar olmasına nza gösteremeyiz. 

Bu nedenle, 25 inci madde ile size verilmek istenen yetkiyi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak reddedeceğiz. Eğer size bu yetkiyi 
verirsek paşam, sizin Abdülhamit'ten ne farkınız kalır». Biran için 
sizi düşünmeye davet ediyorum, yıl 1924, karşılarında Türkiye'nin 
kaderine hakim büyük insan, Büyük Atatürk var; dilediğini yap
tıracak güçtedir. Fakat o milli mücadele kahramanlan, o büyük inkı
lapçılar, o büyük idealistler, her türlü fikri serbestçe ve rahatça 
söyleyecek kadar medeni cesarete sahip o insanlar, Atatürk'ün önün
de davalarını böyle savunuyorlar. 

Büyük bir övgü ile anılmaya değer, siyasi tarihimizin müstesna 
bir olayıdır. Ancak, Atatürk'ün verdiği cevap ise, daha çok övgüye 
layıktır. O da, Milli Egemenlik düşüncesine Büyük Atatürk'ün gös
terdiği büyük saygıyı gösteren müstesna bir kanıttır. Düşünür ve 
Bozkurt'a der ki : 
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cHaklısın çocuğum, Türk Milletinin milli egemenliği elinden 
alınamaz. Ben yaptığım tekliften vazgeçiyorum.:. 

Böylece 25 inci madde Anayasanın bünyesinde kanunlaşma şan
sını ve ihtimalini kaybeder. Burada birkaç nokta üzerinde uzun uzun 
düşünmemiz lazımdır. Bir kere o Meclisin eeladet sahibi, medeni 
cesaret sahibi üyelerini, onlann yaptıklarını saygı ile anmamak 
mümkün değildir. 

ikincisi, Büyük Atatürk'ün gösterdiği engin hoşgörü ve müsa
maha. Büyük Atatürk, demokrasinin, milli egemenlik düşüncesinin 
bir müsamaha ortamında, bir hoşgörü ortamında yaşayacağına inan
mış bir liderdir. O itibarla en kuvvetli olduğu zamanda bile o hoş
görü ortamını, o müsamaha ortamını yaratmak için elinden gelen 
her şeyi yaptı. Ondan dolayı milli egemenlik ilkesi onun döne
minde bayraklaştı, en yüce doruğa kadar çıktı. Bundan, bugünkü 
kuşaklar olarak alacağımız büyük dersler vardır. 

üçüncüsü, Büyük Atatürk, çok müşfik bir kal be sahipti; kati
yen kalbi kin tutmazdı, merhametle doluydu ve karşısindaki insan
Iann değerini fikirleri ile ölçerdi. Şahsi yakınlıklar, sempatiler, anti
patHer onun kararlarında hiç etkili olmazdı. Nitekim bunun kanıtını 
da bu olayda görmekteyiz. Atatürk'e fikren karşı çıka~ ve onunla 
fikirlerini gönülden, yürekten paylaşan bir insan olmasına rağmen, 
fikren karşı çıkan Mahmut Esat Bozkurt, bir süre sonra Atatürk 
tarafından Adiiye Bakanlığına getirildi. 

Yine genç gruptan 25 inci maddeye karşı çıkan Cemal Hüsnü 
Taray bir süre sonra Atatürk tarafından Milli Eğitim Bakanlığına 
getirildi. 

Yine Meclis'te çetin mücadeleler veren milletvekillerinden bir 
kısmı, bunlardan sadece birinin ismini vereyim, Ahmet Süreyya 
örgeevren, bu muhterem zat da uzun yıllar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde milletvekili olarak kaldı, yanılmıyorsam, 1950 yılına ka
dar milletvekilliği sürdü. Yani, Atatürk, kendisine karşı çıkan bu in
sanlara karşı bir tavır koymadı, aksine onları değerlendirdi; çünkü 
onlardan gelen fikri muhalefetin değerli olduğuna inanmıştı. ön
.ceden kendisinin düşüncelerine ters olmasına rağmen, ortaya çıkan 
sonraki fikirlerin da:ha değerli ve yerinde olduğuna, öneri olduğuna 
inanmıştı, bundan dolayı da, insanları değil kötü durumlara düşür
mek, değil aşağılamak, aksine yüceltti ve çok büyük mevkilere ge
tirdi. tşte Türk Cumhuriyetinin kuruluşu bu şartlar içinde gerçek
leşti. 
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Milli egemenlik ilkemizin kökleşmesi ve bayraktaşması bu şart
lar içinde· mümkün olabildi. Onun için, o insaniann yüce düşünce ve 
tavırlarıyla demokrasimizin temelleri böylesine sağlam bir biçi~de 
atılahil di. 

Şimdi, bize düşen görevler bugünkü kuşaklar olarak büyük Ata
türk'e ve o dönemin kahraman Birinci Millet Meclisi ve ondan son
raki Meclis üyelerine layık olabilmek için, milli egemenlik düşün
cesine en yüksek düzeyde değer vermek, onu yaşatmak ve mil
letimizin denetiminde, toplumumuzun yönetiminde tek ve yegane 
ilke olarak onu korumak ve ona sahip çıkmaktır. Bu sahip çıkışlığın 
bilincini yeni yetişen kuşaklara, genç evlatlarımıza aşılamaktır, on
ların ruhlarına ve beyinlerine bunu nakşetmektir. Böyle yüksek bir 
görevle bugünkü kuşaklar olarak karşı karşıya bulunmaktayız. 

Huzurunuza çıkmışken bir noktaya daha temas etniek istiyorum. 
Milli egemenlik düşüncesi toplumsal barış kavramı ile yakından il
gilidir. Toplumsal barışın olduğu yerde, milli egemenlik düşüncesi bir 
fidan ve gül gibi yeşerir, büyür ve sonradan bir çınar . ağacı hey
lıetine gelir. Milli egemenlik düşüncesi nasıl demokratik haklan
mızın ve hürriyetlerimizin yegane kaynağı ve dayanağı ise, mil
li egemenlik düşüncesinin uzun ömürlü olabilmesi için toplumsal ba
rış da o denli gerekli bir kavramdır. Toplumsal barışın olduğu yer
de milli egemenlik düşüncesi istediğimiz düzeyde memleketimiz sat
hında etkin hale geİir. O bakımdan toplumsal barışa Türk Ulusu ola
rak da çok dikkat etmemiz, çok özen göstermemiz lazımdır. 

Milletimizin yakın tarihlerde çok acılı günler yaşadığını hep bil-
_mekteyiz. Hafızalanmızı tazelersek, o günleri hemencecik hatırla
mak imkanına kavuşuruz. Bildiğimiz gibi o günlerde Türkiye her 
yönden, hem siyasal yönden, hem ekonomik yönden büyük sarsıntı
lar geçirdi. O günlerin tekrar avdet etmemesi için çok duyarlı, çok 
dikkatli olmamız ~azım geliyor. Bu hem ülkemizin istikran ve ay
dınlık geleceği yönünden önemlidir, hem de milli egemenlik ilke
sinin bir yüce bayrak olarak hep Türk idare sistemine hakim ola
bilmesi için çok gereklidir. Bu bakımdan bugünkü kuşaklar olarak bir 
de toplumsal barışa büyük katkıda bulunmak, devamlı katkıda bu
lunmak görevi ile mükellef bulunduğumuzu hiç hatırlardan çıkar
mamız icap ediyor. 

Toplumsal barışa ulaşınada şüphesiz ki, milli birliğimizin ve 
bütünlüğümüzün sağlanması önde gelen bir amaçtır. Türk Ulusu bö
lünmez bir bütündür. Bu bütünlüğü ile bütün güçlükleri asmıştır, bü
yük zaferler kazanmıştır. Bugün de bu bütünlüğü sağlayarak or
taya koyduğumuz yüce hedeflere ulaşacağız. Bu bütünlüğün sağlan-
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masında elbetteki hizmetler yurdumuzun dört bir köşesine dağıtı
lırken, bazı ana ilkelere dikkat edeceğiz. Sosyal adalet ilkesi içinde den
ge ölçüleri daima gözönünde bulundurularak hizmetlerin daha çok ihti
yacı olan bölgelere kaydınlması ana ilkemiz olacaktır. Uzun yıllar
dan beri Doğu Anadolumuzun ihmal edildiği söylenmektedir. Çe
şitli nedenlerle doğuya yeteri kadar hizmet bugüne kadar götürüle
ınediği bir vakıadır. Çok hizmet gitmiştir, bunu inkar edemeyiz, 
inkar edersek haksızlık yapmış oluruz; ama Doğu Anadolu'nun 
çetin şartları, özellikle çetin coğrafi yapısı nedeniyle Doğu Anadolu 
hizmetten pay alma yarışında kabul etmeliyiz ki biraz geride 
kalmıştır. Bunu da söylernek gerçekçi bir ifade olur. Bu ne
denle Doğu Anadolurnuza, kuzeyine, güneyine daha çok önem ver
rnek görevi ile Türk Devleti karşı karşıya bulunmaktadır ve mem
nuniyetle görüyoruz ki, son yıllarda Doğu Anadolurnuzu geliştirme
ye matuf çok iyi projelerjn realizasyonu için çalışmalar yapılmakta
dır. Bundan hepimiz, bu milletin birer ferdi olarak gurur duyuyoruz . 

. inşallah yakın bir tarihte Doğu Anadolurnuz, özellikle Güneydoğu 
Anadolumuz bu büyük projeler gerçekleştikten sonra belki de Tür
kiye'nin en ileri bölgelerinden birisi haline gelecektir. Bunu gönülden 
dilemekteyiz. Sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir; çünkü sevinçler 
mutluluklar bütün toplum tarafından, bütün millet tarafından pay
ıaşıldığı ölçüde büyürler ve değer kazanırlar. 

tleriki yıllarda yine buralarda buluşmak fırsatı elimize geçerse, 
parlak bir geleceğe namzet olan Güneydoğu Anadolumuzun zirai bir
çok alanlarda, sınai birçok alanlarda büyük kalkınmalar yaptığını hep 
birlikte göreceğiz, bundan mutluluklar duyacağız. Yüzlerinizde gör
düğümüz sevincin pırıltılannı çok daha yüksek düzeye çıkmış ol
duğunu göreceğiz. Bu günü, bu günleri göreceğimizden emin bulun
rnaktayız ve o günlere ulaşmak için de elbirliği, gönül birliği içinde 
olmalıyız. 

1
Bugünkü panelin -inanmaktayırn ki- milli egemenlik düşünce

sinin gelişimine · büyük katkısı olacaktır. Ayrıca, hukuk, siyaset ve 
idare alanındaki çalışrnalanrnızın da içinde yer alması itibariyle, on
lara da büyük katkısı olacağı inancını taşırnaktayırn, her yönden 
faydalı bir toplantı olacağına kani bulunrnaktayım. Bugünkü paneli 
düzenleyen üniversiteınİzin değerli yöneticilerine ve Buğaziçi üni
versitesinden gelen değerli öğretim üyelerirnize teşekkür ediyorum 
ve aziz Diyarbakırlılan bugün arala,nnda bulunduğum için büyük 
mutluluk içinde, büyük sevgi içinde tekrar sevgiler ve saygılarla se
larnlıyorurn. 
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Prof. Dr. A YDlN ZEVKLILER - TürkiYe Büyük Millet Mec
lisi'nin çok değerli Başkanı, Sayın Vali, Sayın Komutanım, değer
li parlamenterler, sayın basın ve TRT mensuplan ve çok değerli da
vetliler. 

Milli Egemenlik fikrinin oluşumu, gelişmesi ve unsurlan adını 
taşıyan bu panelimize şeref verdiğiniz için hepinize teşekkür eder, 
en derin saygılarımı sunarım. 

Böylesine önemli ve bilimsel bir konunun üniversitemizde ·tar
tışılmakta olması, bizler için büyük sevinç ve kıvanç kaynağıdır. 
Ayrıca bu imkanın bize balışedilmesi dolayısıyla, · başta Sayın Baş

kan Necmettin Karaduman, Sayın Fikri Sağlar ve diğer milletvekili 
arkadaşlara derin şükranlarımızı arz ediyorum. 

Bu paneli yönetme şerefinin bana tevdi edilmesi de benim için 
büyük bir onur kaynağı olmuştur, o yönden de şükranlanını arz ede
rim. 

Konu, oldukça önemli. Konunun öneminden söz ettim ve ger
çekten de tarih boyunca ihtilallere, yönetim değişikliklerine ve bü
yük fikir akımlannın oluşmasına neden olan bir konu. Daha 1216'lar
dan başlayıp, ilk adım sayıla'bdlecek ve Türkçede «Büyük berat~ de
diğimiz ,«Magna kartum, liber tatum» la başlayan bir gelişim ki, 
milletin benimsemediğini ve istemediğini ona zorla kabul ettire
meme fikrinin önce hükümdarın vergi toplama alanındaki yetkileri
nin sınırlandırılmasıyla başlayan bir gelişim ve 1789 Fransız ihti
laline kadar değişik evrelerden geçiyor ve 1789 Fransız ihtilali bir 
dönüm noktası oluyor milli egemenlik fikrinin gelişimi yönünden ve 
konu o noktadan tartışılmaya · başlanıyor, «Acaba milli egemenlik 
millete mi ait olsun, yoksa halka mı ait olsun? diye. Bazılan, «Mil
lete ait olsun» bazıları da, «Halka ait olsun:. diyorlar. Yalnız bura
da bıir ayrım yapılıyor ve egemenliği kullanacak kişinin sadece be
lirli mali güce sahip kimselerden oluşması, yani belirli oran ve mik
tarda vergiyi ödeyen kişilerden oluşması fikri benimseniyor ki, se
çim sistemi de 1791 tarihli Fransa Anayasasındaki seçim sistemi de 
ona göre oluşturuluyor. Tabii bu haliyle hiçbir zaman bizim ele 
aldığımız anlamda milli egemenlik sayamıyoruz benimsenen görüşü. 
Bir süre sonra başka bir fikir akımı ortaya çıkıyor ve diyor ki, «Bu 
mütegallibeyi temsil eden bir kitledir ve milli egemenlik olarak sa-
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yamayız. Milli egemenlik, bizzat halk tarafından kullanılmalıdır» di
yor; ama öbür taraftan halkın haberi olmadan ve her şekilde veril
miş karara boyun eğeceğiz, alınmış her karara uyum göstereceğiz ve 
sadece belli kurullar, parti veya cPrezidyum» denen topluluklarla 
egemenliğin yürütülmeye 'başlandığını görüyoruz. ötekinin karşısın
da o da milli egemenlik değil ve orada da millet gerçekten egemen
liğini kullanamıyor ve söz saribi olamıyor. Bu değişik ve çatışan fi
kir akımlan içerisinde Türk politik hayatında ve siyasi tarihinde 
gelişmeye bakıyoruz ki, ve özellikle de Cumhuriyet Tarihi yönün
den işi ele aldığımız zaman, Ulu önder Atatürk'ün sakıncalı olan, 
eksik kalan ve milli egemenliği tam anlamıyla ve bütünüyle içer
meyen bu fikirlerden hiçbirine itibar etmediğini, hepsinin eksik yan
larının çok isabetli bir şekilde g0rebildiğini ve gerçek anlamda mil
li egemenlik vardır diyebileceğimiz; gerçekten halk eliyle, millet 
eliyle egemenliğin kullanılmasını sağlayan bir sistem oluşturduğu
nu görüyoruz. Bu konuda sayın uzman arkadaşlanmız bizlere ay
nntılı olarak da bilgi vereceklerdir; ama benim burada değinmek 
istediğim önemli nokta, Ulu önder'in, bu çarpık. veya eksik fikirle
rin hiçbirine itibar etmemiş ve özelli_kle de Türk Toplumunun yapı
sını da gözönünde tutarak gerçek anlamda milli egemenlik fikrinin 
yerleşmesini sağlayan bir sistem kurmuş olmasıd1r. Bu, belgelerde 
ve Amasya Tamimine kadar geri götürülüp, 1919'lu yıllardan baş
lattılar; ama doğru, belki aksiyon yönünden öyledir; fakat aslında 
bu fikrin oluşumu Ulu önderAtatürk'le, askeri rüştiye dönemlerinde 
başlamıştır. O dönemlerde politikaya, dünya siyasi tarihine büyük 
ilgi gösteren Atatürk, Montesquieu'yü, Jean Jacques Rousseau'yu ve 
özellikle bu milli egemenlik fikrinin oluşumunda etkisi olmuş bütün 
yazarları okumuş ve o zamandan itibaren kafasında bir sistem oluş
turmuştur; ama bu sistemin aksiyona geçmesi Amasya Tamimi ile 
başlamıştır. 

Bu konunun ayrıntılarını belirttiğim gibi. Sayın arkadaşlarım 
bizlere sunacaklardır. Benim burada vurgulamak istediğim konu, 
böylesine dünya siyasi tarihinde çalkantılara yol açmış bir konunun 
üniversitemizde tartışılmasının bizler için büyük bir gurur vesilesi 
olduğu idi. Bu nedenle sözü tekrar uzatmadan, başta Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin Sayin Başkanına ve bilimsel, kültürel yayın 
komitesi başkanına ve ilgililere üniversitemiz adına şükranlarımızı, 
minnetimizi sunuyorum. 

Şimdi, müsaade ederseniz sözü konuyu tartışacak olan panelist 
arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. 
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önce söz alacak arkadaşımız, Boğaziçi üniversitesinden Doçent 
Doktor Mim Kemal öke, kendileri Osmanlı Türk Siyasi Düşünce 
Tarihi içerisinde, «Milli Hakimiyet Fikrinin Doğuşu» adlı tebliğini 
sunacaklar. 

TEBLIGLER 
Doç. Dr. MtM KEMAL öKE - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

Saym Başkanı, sayın parlamenterler, saygıdeğer komutanlarım, Sa
yın Valimiz, Sayın Rektörümüz, sayın meslektaşlanm, kıymetli da
vetliler ve sevgili öğrenci kardeşlerim ; 

Bu konuşmamda, Mustafa Kemal Atatür:k'ün zihninde milli 
hakimiyet prensibinin nasıl oluştuğunu burada tartışmaya çalışaca
ğım ve bunu yaparken yine Atatürk'ün başka bir sözüne atıfta · 
bulunarak bir çerçeve çizmek istiyorum. O da, «Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh:. tür. Bu belki çok anlamlı bir açıklama olacaktır. Çünkü bu 
yılın aynı zamanda uluslararası bir barış yılı olarak kabul edilme
sinin acaba ulusal egemenlik fikriyle nasıl bağdaşabileceği ve bu iki 
fikrin nasıl yeni bir dünyaya, yeni bir düzene dünyaya getirilmek 
istendiği görülmeye çalışılacaktır. 

Yalnız, bu konuda ilgili literatüre bakmamız gerektiğine ina-nı
yorum. Yani biraz uluslararası ilişkiler disiplinine girelim diyorum. 
Metodoloji açısından fazla derinlemesine inmesek bile, bugün iç po
litikada olduğu gibi, dış politikada da yapılan mül:adelenin veya ha
yatın asıl belirleyici unsurunun güç olduğu ortaya çıkacaktır. Yani 
iç politikada da, dış politikada da gerek kişiler, partiler · veya dev
letler bir güç ve iktidar mücadelesi içindedirler. Güç, aslında tanım
lanacak olursa, insanın, diğer insaniann düşünce ve eylemleri üze
rindeki nüfuzudur. Dış politikaya baktığımızda ise, bir devletin baş
ka bir devlete istediğini yaptırabilmesi için, elinde çeşitli araçlann 
olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ve en klasiği ise diploma
sidir. ikincisi de ekonomik bazı yöntemlerdir. üçüncüsü de propa
gandadır. Dördüncüsü, yani bu ilaia metodlarıyla karşınızdakini iste
diğiniz bir eyleme hedeflendiremediğiniz sürece askeri veya cebri 
bazı metodları denersiniz. Fakat bütün bu metodlann ·kendi içeri
sinde bazı zaaflan, kendi içerisinde bazı sıkıntıları, kendi içerisinde 
bazı kısıtlamalan vardır. Diplomasinin yetersiz kaldığı bazı dönem
lerde, acaba devletler belli bir fikri veya belli bir eylemi muhatap
larma kabul ettirebilmek için ne yaparlar? ... 

Ya da şöyle de söyleyebiliriz : Ekonomik yöntemler demiştim, 
ticaret veyahut da dış yardım suretiyle başka bir devleti istediğiniz 
bir amaca yönlendirmeye çalışıyorsunuz Bugün bunun uygulamala
rını da görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler nezdinde çeşitli komisyon-
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lann çalışmalarında, diyelim ki, Güney Afrika'ya Apartheid, yani ırk
çılıktan dolayı birtakım müeyyideler uygulandığını görüyorsunuz. 
Bu ilgili protokola imza atan b'ir ülkenin, bakkalma gittiğiniz za
man, orada A vokado armudunun altında «Güney Afrika:. yazısını gö
rüyorsunuz. Demek ki bütün bunlar yeterli değildir. 

Şimdi, bunlardan acaba ne söylemek istiyorum? .• Diyorum ki, 
uluslararası siyasal sistemdeki bazı kısıtlayıcı etkenler dolayısıyla, 
devletlerin açmaza girdikleri vakit, perde arkasından ya da do
laylı olarak başvurdukları elverişli bir metod daha vardır : Bu da 
psikolojik savaştır. Konuşmaını sınırladığım için ve belli ölçüde de 
sözlerime iktisat yapmak zorunda kaldığım için psikolojik savaşın 
anlamını sizlere hemen tanımlayayım. Psikolojik savaş insanın ira
desine yönelen ve bu iradeyi belli amaçlar doğrultusunda harekete 
geçiren bir dış politika aracıdır. Ne yaparsanız politik savaşta önce
likle propaganda yaparsınız ve belli bir kitleyi kendi düşünmek is
teğiniz doğrultusunda yönlendirmeye çalışırsınız. tkinci safhada da 
onu yayarsınız. Büyük bir endokdenasyon faaliyetiyle. üçüncü ola
rak da o kitleyi belli bir hedef doğrultusunda harekete geçirmeye 
çalışırsınız. Bu · hareket yıkıcı faaliyet olabilir; bu faaliyet belli bir 
ticari zihniyetle yapılmış ve tüketim psikolojisine dayalı bir hare
ket olabilir. Fakat demek ki, diplomasinin ve askeri yöntemlerin ye
terli olmadığı bazı dönemlerde devletler karşısındakileri içten feshet
mek yoluna gitmektedirler. Buna · «İÇ savaş:., «ilan edilmemiş savaş:. 
ya da «Truva stratejisi:. de diyebilirsiniz; fakat bunu zannediyorum 
ki, kendi siyasi ve askeri literatürümüzde en iyi tanımlayan Musta
fa Kemal Atatürk'ün kendisidir. Mustafa Kemal ne diyor : c:Asıl 

olan dahili cephedir. Bu cephe bütün memleketin ve bütün milletin 
vücuda getirdiği cephedir. Zahiri cephe, doğrudan doğruya ordunun 
düşman karşısındaki müsellah cephesidir. Bu cephe tezelzül, tebed
dül edebilir ve mağlup olabilir; fakat bu hal hiçbir vakit bir mem
leketi ve bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden 
yıkan, milleti esir ettiren dahili cephenin sükutudur.» Bu bizim ta
rihimiz açıs,ından çok önemlidir. Neden çok önemlidir?. Çünkü Türkler 
yüksek ahlak ve faziletleri doğrultusunda inşa ettikleri medeniyetin 
yanı sıra çok iyi cengaver bir ırk ve bu cengaverlikleri meydan mu
haberelerinde kendini gösteriyor. Düşman bunu görmüyor, düşman 
bunu -bilmiyor ve cephede yenemediği bu milleti cephe arkasından 
birtakım çeşitli sinsi yöntemlerle çökertıneye ve yıkmaya çalışıyor. 

Şimdi,· Atatürk'ün doğduğu ve büyüdüğü dönemde de bu psiko
lojik savaşın Osmanlı imparatorluğu üzerinde uygulandığını görü
yoruz. 19 ve 20 nci yüzyıllarda bir güç mücadelesi hakim. Osmanlı 
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in).paratorluğunun devlet adamlannın tapımıyla, cDüveli Muazzama:. 
dediğimiz büyük güçler ingiltere, Fransa, Almanya, ttalya, Rusya 
ve hatta Avusturya ve Macaristan, çeşitli ekonomik, siyasi ve as
keri sebeplerle Osmanlı imparatorluğu üzerinde bir tahakküm nü
fuzuna girişmeye çalışıyorlar. Orta Doğu'yu aralannda paylaşmak 
istiyorlar; fakat bunu hemende yapamıyorlar. c Osmanlı impara
torluğunu masaya yatiralım, harita üzerinde şunun şurası senin, 
burası benim diyelim ve bunu aramızda hemen bitirelim:., diyemiyor
lar. Çünkü, emelleri vardır. Bir ülke, iki ülke aynı araziyi aynı an
da istemektedirler. Bunun için de çeşitli yöntemlere haşvuruyor
lar. «Osmanlı imparatorluğu yavaş yavaş çöksün ve çöküş sırasın
da biz çeşitli metodlarla sızalım ve sızdığımız sürece de o yöreler 
üzerinde nüfusumuzu banşçı yoldan tescil edelim. Eh bir savaş çıktı
ğında da orası bizim arazimizdir, burada da bizim nüfusumuz var
dır diyebilelim.~ Bu . bakımdan kendilerine en fazla yardımcı ola
cak yöntemi de kapitülasyonlarda buluyorlar. «Kapitlilasyonlar:. de
yip geçmeyiniz. Kapitülasyonlar, sadece ticari birtakım imtiyazlar 
değil, kapitülasyonların adli, siyasi ve idari birtakım yamnda getir
diği muafiyetler .de var. Yani, siz eğer bir yabancı ülke uyruğunda 
iseniz ve Osmanlı İmparatorluğunda da bir suç işlemişseniz, o za
man siz Osmanlı kanuniarına göre yargılanmayacaksınız, sizi konso
losluklarınızda kurulan derme çatma mahkemeler yargılayacak. 

Şimdi bu, sadece yabancı ülke vatandaşianna mahsus ve on
lara verilmiş bir imtiyaz olmaktan da çıkıyor. Osmanlı devleti üze
rinde emelleri olan birtakım güçler, birtakım Avrupa güçleri, Os
manlı İmparatorluğu içerisindeki nüfuzlarını artırabilmek için Os
manlı unsurları olan bazı azınlıklan kendi vatandaşlıkianna geçir
meye çalışıyorlar. Bu da gayet basittir, biliyorsunuz konsolosluğa 
gidip kendini tamtıyorsunuz, «Ben sizin vatandaşlığımza geçmek is
tiyorum.:. diyorsunuz, «Peki:. diyorlar ve hemen bir sertifika im
zalatıyorlar, siz o günden itibaren Osmanlı imparatorluğundaki ya
bancılann yararlandığı bütün haklardan yararlanıyorsunuz. işte bu 
sistem, Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki egemenlik hakkımn na
sıl yavaş yavaş imparatorluğun tebasından ve o hakim olan unsurun 
devletin elinden kaydığımn güzel bir göstergesi oluyor. 

Peki, bunun yanında acaba Osmanlı imparatorluğundaki azın
lıklar kötü bir idareye mi maruz kalmışlardı da onun için diğer dev
letlere koşuyorlar, yardım ve himayelerini istiyorlardı?. Hayır, bu
nun da cevabını bize Atatürk veriyor. Nutkunda şöyle bir ifadeye 
rastlıyoruz : ~Hiçbir millet, milletimizden ziyade yabancı unsurlann 
itikat ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta, denilebilir ki, diğer 
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din sahiplerinin dinine ve milletine riayetkar olan yegane millet, bi~ 
zim milletimizdir.::. Atatürk, başka bir konuşmasında ise, ccHükü
metimizin ve milletimizin hıristiyan unsurlara karşı adilane bir su
rette hareket etmekliğimiz, geleneklerimiz icaplanndan ve dinimiz 
gereklerindendin diyor. 

Osmanlı, aslında bugün Amerika Birleşik Devletlerinin bile oluş
turamadığı -çok uluslu bir devlet modelini yaratıyor. Genç arka
daşlanmızdan rica etmek isterim. Bir gün kendilerine bir master 
ödevi olacak şekilde bir çizelge hazırlasınlar. Bu çizelgenin bir ta
rafına, Osmanlı İmparatorluğunun azınlıklara tanıdığı haklan yaz
sınlar ve hemen onun yanına da Avrupa'daki iledemiş ve demokra
sinin ~ıkış yeri olarak nitelendirilen devletlerin kendi azmiıkianna 
veyahut da sömürgelerine tanıdığı hakları yazsınlar. üçüncü bir ko
lon olarak da bugün Birleşmiş Milletler ve Evrensel insan Haklan 
Nizamnamelerinde azınlıklara tanınan haklan yazsınlar. Görülecek
tir ki, bugün tarihte Osmanlı imparatorluğunun azınlıklara tanıdığı, 
balışettiği bu haklar, bugünkü uluslararası standartıann da üstün
dedir. 

Osmanlı imparatorluğu, Avrupa, Batı devletler~ cephelerde yıka
madıkları bu imparatorluğu içinden çökertmek çabasına girişiyorlar 
ve bunun için de biraz evvel sizlere arz etmeye çalıştığım psikolo
jik savaşı uyguluyorlar ve bu psikolojik savaşın unsurları olarak da, 
araçlan olarak da Osmanlı imparatorluğunu oluşturan çeşitli azın
lık unsurları üzerinde bıir gayrete girişiyorlar. N e yapıyorlar : ön
ce propaganda başlıyor, misyonerler kanalıyla tüccarbir kanalıyla 
çeşitli ajanlar kanalıyla Osmanlı imparatorluğu içindeki azınlıklann, 
ayrılıkçı emeller beslernesi sağlanıyor. ikincisi, birtakım hedeflere 
yönlendirmek açısından da komiteler kuruluyor, ihtilalci komiteler. 
üçüncü aşamada ise, bu komitelerin halkla birlikte, yani o uyan
dırdıkları halkla birlikte isyana kalkmalan öngörülüyor. 

Anadolu'nun herhangi bir tarafında isyan oldu diyelim, hemen 
Batı müdahale ediyor ve diyor ki «burada Hıristiyan unsurlar bas
kı altındadır, burada ısiahat yapılması lazımdır.:. Burada ısiahat ya
pılması demek, oradaki hakimiyetin ekalliyete . devri, ekseriyetten 
ekalliyete devri demektir. Böylece o bölgelerin muhtariyet kazana
rak yavaş yavaş Osmanlı imparatorluğundan kopması sağlanacaktır. 

Peki, bunu neden yapıyordu batılılar, azınlıkları çok mu se
viyorlardı, insancıl açıdan mı, yapıyorlardı; bu yörelerin kendi 
kaderlerini tayin etmelerini, egemenliklerini ele geçirmelerini mi 
istiyorlardı?. Hayır. Amaç ayrılıkla bitmiyor. Osmanlı imparator-
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lu~ndan ayrılan bu bölge, bir süre sonra başka bir devlete ilhak 
ediyor; amaç budur. Amaç başka bir devletin, Osmanlı imparator
luğu aleyhine genişlemesidir. 

işte, Osmanlı · imparatorluğundaki aydınlar, Osmanlı impara
torluğu içerisindeki düşünürler böyle bir soru ve böyle bir sorunla 
karşı karşıyaydılar. 

Konuyu basite irca etmek için şöyle arz etmek isterim sizlere : 
üçüncü Ordu subayısınız, Makedonya'ya atanmışsınız, Kuleli'den, 
Harbiye'den çiçeği burnunuzda yetişen ve çeşitli emekleri olan, içi
nizd~ yurt sevgisi bulunan bir gençsiniz. üçüncü Orduya. gidiyorsu
nuz ve orada size halkı taciz eden, hatta kendi vatandaşlarını bile, 
kendi dininden olan insanları dahi taciz eden, onlardan zorla para 
toplayan, onları kendi emellerine alet etmek isteyen bir güruhla 
mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Belinize silah veriyorlar, 
maaşınız zamanında yetişmiyor ve size' diyorlar ki, «Gidin, bunlan 
yakalayın.» Ve siz, üçüncü Ordu subayı olarak, gidiyorsunuz, Bal
-kanlar'da bu adamlan, eşkİyayı, kornitacıyı aramaya çalışıyorsu

nuz. Yakalıyorsunuz binbir güçlükten sonra ve onu getirip karako
lunuza teslim ediyorsunuz. Yurdunuza, asayiş huzuru getirmenin 
verdiği güvenle evinize dönerken, bir de bakıyorsunuz ki, karako
~un öbür kapısından yakaladığınız o kornitacılar yanlanndan konso
loslar olduğu halde çıkıyorlar. Bu kadar adam öldürmüş, bu kadar 
isyan yapmış, para çalmış, halkı taciz etmiş önemli değil. Konsolos 
geliyor, kendisini alıyor, oradan kaçınyor. Gidiyorsunuz, komuta
nımza şikayet ediyorsunuz, «Komutanım bu nasıl olur, nasıl bunu 
bırakırsınız?:. diyorsunuz. «Ne yapayım evladım, istanbul'dan ha
ber geldi» diyor. «Buradaki konsolosu elçisine yazmış, elçisi bizim 
Babıaliye gitmiş ve şikayet etmiş, yapacağımız, elimizde hiçbir şey 
yok; biz burada emir kuluyuz.» 

işte, Osmanlı imparatorluğunun elinden egemenlik kayıyor. üz
gün bir şekilde, bir kahveye oturuyorsunuz üçüncü Ordu subayı 

· olarak. Aynı kornitacıların yanında bir papaz kahveye geldiğini gö
rüyorsunuz. Kahvede halktan zorla, -Müslüman halktan- para top
ladıklarına şahit oluyorsunuz ve ondan sonra kornitacılarla birlikte 
papazların milli marşlarını söylediklerini işitiyorsunuz. Bunalmış

sınız, bütün yüreğinizin içindeki birtakım şeyler yok olmaya başla
mış ve dönüyorsunuz, «Haydi arkadaşlar, biz de bir marş söyleye
lim» diyorsunuz. Arkadaşlannız size bakıyorlar, «Hangi marşı söy
leyeceğiz?» diyorlar, « Çifteteili mi, marşımız yok çünkü.» 
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işte, Osmanlı imparatorluğunun durumu buydu. Osmanlı impa
ratorluğu için egemen olan siyaset ve benim Atatürk'ün bize hediye 

. ettiği hakimiyeti milliye ile kıyaslayacağımız başka bir konsept ha
kimiyeti siyasiyedir. Osmanlı imparatorluğu için, diyelim Balkan
lann, diyelim bir Girit'in, diyelim Bulgaristan'ın, başka bir devletin 
fiili hakimiyetinde olması, fiili nüfuzunda olması önemli değildir; 
«Orada hutbeniz okunuyor mu? Okunuyor. Orada padişaha birtakım 
bağlılık mesajları ediliyor mu, o mesajlan edenler çıkıp, l:.ıeline silah 
alıp dağa çıksalar dahi, padişaha bir hutbenin okunması yeterli 
oluyor mu? Bir karakolunuzda sadece bir bayrak çekiliyor mu?:. 
Enteresandır, Girit'te Osmanlı zabitanı baytağı diker kaleye, 10 
dakika sonra gelirler, Girit'teki Enosis taraftarlan o bayrağı indi
rirler, ondan sonra bir kargaşa olur, akşam üzerine doğru tekrar 
Osmanlı zabitanı gider tekrar Türk Bayrağını çeker. Ve Osmanlı 
için bu hakimiyet~ siyasiye; yani fiili olmasa, milli de olmasa, siyasi 
açıdan, kağıt üstünde görülen bir hakimiyet yete.rlidir. Bunları, 

belli bir senaryo içinde anlatmadım, bize bunlan arşivler soylüyor. 
O günkü Jön Türklerin, Osmanlı aydınının, genç- subaylann hatıra
lannda okuduğumuz birtakım gerçekler bunlar. 

işte, bakın genç bir subay, aynı yıllarda Harp Akademisinde 
öğrenci iken, arkadaŞlarına ne diyor : «Ali Fuat ile 'Beyoğlu'nda do
laştık, bütün dökkanlar Rum, Ermeni, Yahudi, Fransız, ingiliz ve 
italyanlann levhalarıyla dolu. ·Bu memleket onların mı, bizim. mi? 
Yüzyıllardir vatan çocuklannı savaş meydanlarİnda harcamışız. Azın
lık ise memlekette kalmış, ilerlemiş. Ekonomi bir milletin yaşama
sının temelini teşkil eder. Yıll~rdır Yunan gemicileri Türk Bayra
ğının altında dolaşarak Akdeniz ve dünya ticaretini eline almışlar.:. 
Söyleyen : ·Mustafa Kemal Atatürk. 

işte, Osmanlı imparatorluğunun çöküşü ve Osmanlı imparator
luğunun çöküşüne ilişkin Mustafa Kemal'in yorumlan. 

Yine başka bir yazi.sında, Mustafa Kemal aynen şöyle söylü
yor : «Osmanlı Devletine gelince, bu devlet 7 asırdır yaşamaktadır 
ve muh1teşem -·Illazisi ve tarihiyle öyünebilir. Biz kudreti ve haşmeti 
bütün dünyada Asya, Avrupa ve Afrika kıtalannda tanınan bir mil
letiz. Cengaverlerimiz ve ticaret gemilerimiz okyanuslan aşmışlar 
ve bayrağımızı Hindistan'a kadar götürmüşlerdir. , Kabiliyetlerimiz, 
bir zamanlar sahip olduğumuz ve bütün dünyaca bilinen hakimiye
timizle ispat edilmiştir. Fakat, son yüzyıl boyunca, Avrupa kuvvet-

I 
lerinin hükümet merkezimizdeki entrikalan ve bu entrikalann neti-
cesinde istiklalimize müdahaleleri, iktisadi hayatımızı engelledikleri 
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kayıplar, yüzyıllarca bir arada, kardeşçe yaşadığımız Müslüman ol
mayan unsurlarla, aramızda ektikleri ihtilaf tohumlan, çağdaş sevi
yede gelişme ve refah yolunda iledememize engel teşkil etti.:& 

Mustafa Kemal'in bu konudaki çeşitli görüşlerine de başvurma
mız mümkün. Ancak zamanımız azalıyor. Fakat, işte o günlerin aydı
nının kafasındaki problem şudur : Bu devlet nasıl kurtarılacak? Bir 
yanda iç isyanlar, aynlıkçılar; öbür yandan dış . mihraklann yönelt
tiği müdahaleler, neler yapılması gerekecektir? Bu devlet nasıl kur
tulacaktır? 

1 

Çeşitli reçeteler sunuluyor Tanzimattan beri, bu reçeteler hak-
kında -bizim için şu anda önemli olduğu için söylüyorum - bir par
lamentonun oluşturulması, bir meşrutiyet fikri; ülkeye siz meşruti
yeti getirirsiniz, o zaman her azınlık, her aynlıkçı unsur, bu meclis 
içerisinde söz söyleme hakkına sahip olur, özlemlerini, dileklerini, 
sıkıntılannı burada dile getirir ve gerekli bütün tedbirler de yine bu 
meclisten çıkar. 

ikinci Meşrutiyet Meclisi, bugünkü Meclisimizin, Birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin la:boratuvandır. ikinci Meşrutiyet tec
rübesiyle oluşmuş bir kadronun getirdiği bir Cumhuriyette yaşı

yoruz. ikinci Meşrutiyette, 1908'de ilan edilen ikinci Meşrutiyette 
neler oldu : 

Osmanlı imparatorluğu üzerinde ne kadar akım varsa, hepsi 
temsilcisini burada bulmuştur. Balkanlarda Sırp, Yunan, Bulgar, 
Arnavut, Rumen ne kadar aynlıkçı kulüp ve dernek, varsa, bunla
nn üyeleri ikinci Meşrutiyet Meclisi içerisinde yerlerini aldılar. Si
yonistler aynı şekilde, Arap milliyetçileri ve adeta bu Meclis, çeşitli 
- Osmanlı imparatorluğu içerisindeki - unsurlann bir araya gelip bu
radaki hakim unsur olan ve adeta Osmanlı imparatorluğunun orta
direği olan Türklere yüklenmeye başladı. Bir örnek olması açısından 
arz edeceğim, tarih 16 Haziran 1325'tir, Meclisin açıldığı ilk yıldır. 
Ermeniler bir Cemiyetler Kanunu Layihasını aralannda tartışmak
tadırlar. Türk mebuslardan biri, çıkar ve der ki, «Efendim cemiyet
lerin - yani bu aynlıkçı cemiyetlerin - emval ve eşyası memlekete 
fitne fesat koymak için tedarik edilmiştir. Nakit dahi olsa, adeta 
dinarnit gibidir. Silah gibi müsadere edilmelidir» bunun karşısında, 
Ermeni mebuslar ve onlarla birlikte çeşitli · Rum ve ayrılıkçı mil
letvekilleri hemen karşı çıkar. Onlann arasından, Hanparsun Bo
yacıyan adlı bir mebus, kürsüye gelerek şöyle der : - cemiyetleri 
savunacaktır- « Cemiyetler -der, onlardan birisi mesela Taşnak Ko
mitesidir - nizamnamesi dahilisi mucibince, esas olarak kendisi sos-
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yal demokrattır ve sosyal demokrasi, esasen kendi terakkiyatma de
vam olunmak şartıyladır. Kuvvei cebriye vasıtasıyla elde edilecek 
değildir. Kendi hürriyetini revolüsyon ile değil evolüsyon ile kaza
nacaktır ve cemiyet kendi nizamnamesi dahilisi vasıtasıyla bu bi
zim yazdığımız kanunu tatbik ettirmek için hiç olmazsa, veya eğer 
işine gelmezse ne olacak, bozulacak mıdır?:. der. Yani cemiyetleri 
dara sokmaytnız, cemiyetler Osmanlı menfaati için çalışıyor. Mesela 
bizim bir Taşnak Komitemiz vardır ki, o gayet sulhperesttir, vatanın 
iyiliği için çalışmaktadır. Evolüsyon . üzerinde yani evrim üzerinde 
durmaktadır, devrimle hiç alakası yoktur der. Halbuki, siz arşivden 
Taşnak Sütyon Komitesinin nizamnamesine baktığınız vakit, orada 
6 madde iist üste isyanın, ihtilalin, tedhişin, terörün, şiddetin, asıl 
metodu olduğunu görürsünüz. 

Bunlan kısaca geçeceğim efendim; ancak; biz Hanparsun Bo
yacıyan'ı Birinci Dünya Harbinde «Murat:. takma ismiyle, Rus ordu
lanyla birlikte, Erzurum'a, Van'a girdiğini görüyoruz. Aynı şekilde, 
Erzurum Milletvekili Karakin Pastırmacıyan «Armen Garu:. adıyla 
yine Rus ordulannın başındadır. Van'da ise, Van Mebusu Vahan 
Papazyan, Van'ın düşmesi sırasında, yine Rus ve düzenli Ermeni or
dusunun içindedir. 

işte, tkinci Meşrutiyetin acı tecrübelerine bir örnek olarak bun
lan arz etmek istedim. Hakimiyeti siyasiye Osmanlı imparatorlu
ğundaki bu idealin karşısına Mustafa Kemal'in reçetesi, «Bu devlet 
nasıl kurtulurh sorusuna Mustafa :kemabin cevabı, «Hakimiyeti 
Milliyedin. Nedir hakimiyeti milliye, O'nun kafasında; şöyle diyo
ruz: Milletçe katiyyen müdafaası matlup ve mültezem olan hukuk, 
bilhassa iki noktada kes bi nezaket eder; 

cBirincisi alelıtlak devlet ve milletin istiklali tammesi (Mutlak 
bağımsızlık), 

ikincisi de, Eczayı Asliyeyi vatanda, ekseriyetin ekalliyetlere 
feda edilmemesidin yani burada egemenliği elinde tutan bir zümre, 
bir sınıfı, bu saltanata da sahip olsa, bu içimizdeki azıl}lıklar dahi 
olsa, hakim olmayacaktır. Ve işte, Milli Mücadele Doğu'da Ermeni
lere karşı, Batı'da Rumiara karşı yapılan ve onlann arkasında olari 
güçlere karşı yapılan ve kazanılan bir savaştır. 

Yine Mustafa Kemal, bir başka konuşmasında, -Birinci Mec
liste - şöyle diyor : 

«Muhterem ve aziz arkadaşlanm, yeni Türkiye Devletinin ruhu 
bünyanı milli hakimiyettir, milletin kayıtsız şartsız hakimiyetinde
din diyordu. 
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Aynı konuşmasında, Mustafa Kemal'in burada ,Osmanlı impa
ratorluğunun düşünce sistemi içinde hareket ettiğini de görüyoruz. 
Bir farklılık var. Osmanlıyı yırtıp Osmanlıdaki ,siya.Si hakimiyet ye
rine milli hakimiyeti geçirmek. işte, Meclisimiz tarafından kabul ve 
ilan edilen ve bütün memlekette mümta olunan Teşkilat-ı Esasiye 
kanunlan mucibince hakimiyet bila kaydü şart milletindin diyen 
Atatürk ve bu konuşmasının içinde de, «Milletin teşri ve icra kud
reti ise, onun hakiki ve yegane mümessili olan Büyük Millet Mec
lisinde tecelli eden dediği vakit, bir paragraf öncesinde, aynen şöyle 
huyurmaktadır : «Bütün Anadolu'yu, hürriyet ve İstikialine aşık 

bütün eviadı memleketi ve bugünkü ruhu mazlumu islamı temsil eden 
Büyük Millet Meclisi, istanbul'un malUl ve· mahrumu hürriyet bir 
heyetine tabi olmayı hiçbir zaman kabul edemez.> işte, Osmanlı im
paratorluğu içerisinde, hem iktisadi, hem siyasi, hem ticari bakım
dan hakim olmuş zümrelerinartık anndınlıp egemenliğin tamamıyla 
bizlere geçmesini işaret ettiği güzel bir paragraftı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın- Başkanı, değerli konuşma

lannda Mahmut Esat Bey'den bahsettiler. Ben de ondan bir alıntı 
yapmak istiyorum. 

Birinci Mecliste tartışılıyor, tartışılan konu, Meclise kimlerin 
alınıp alınmayacağıdır ve bakınız Mahmut Esat Bey kürsüden neler 
söylüyor: 

dik Osm3rnlı Meclis-i Mebusanında Hıristiyanlar aleyhine söy
lemek doğru olmazdı. Fakat kendimi eski manada olan Osmanlı Me
busan Meclisinde farzetmiyorum ve bu memlekette Hıristiyan taba
kasının hiçbir hakkı olmadığına inanmış bir adam sıfatıyla söz söy
lüyorum. Onlar bu memleketin vatandaşlığından istifade etmişlerdir 
ve hıyanetle silah çekerek istifade etmişlerdir. Onlar Osmanlı tari
hinin nankör çocuklandır ve bu memlekette hiçbir haklan kalma
mıştır. Kendi hakkını müdafaa etmek isteyen bu memlekette. onlar 
emperyalizmin casuslandır ve bu vatanın hain çocuklandır. Onlann 
bu Mecliste işi yokt~r efendiler.> 

Şimdi, bakınız burada, biraz . evvel Atatürk'ün çizdiğim çerçe
vesi ve düşünce yapısı içerisinde, hakim zümre haline gelmiş azın~ 
lıklara ve aynlıkçılara karşı Meclisin infialini duyuyorsunuz. Büyük 
bir milliyetçi uyanışın burada hakim olduğunu görüyorsunuz. 

Halkçılık prensibi de buna bağlıdır, halk derken de, bundan önce 
asıl imparatorluğun en bıüyük güçlüğünü Müslüma,n unsurun taşı
dığını arz etmiştim. Askere giden onlardır, vergi veren onlardır, 
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çiftçi onlardır. işte halkçılık demek, bu insanların egemen bir duru
ma kazandırılması demektir. işte aynı çerçeve içerisinde Mahmut 
Esat Bey, biraz sonraki konuşmasında şöyle hitap ediyor : 

«Bendeniz ancak çiftçi tabakasının çarıklanyla, demirci taba
kasının çekiçleriyle bu Meclise girdiği zaman memleketin kurtuldu
ğuna inanabilirim. Efendiler, bu tabak3.nın hükümetten atılması do
layısıyladır ki, memleket üç asırdır inliyor. Bu tabaka, yani mem
leketin iktisadi hayatı deme~ olan o hakiki tabakası, bu serveti ve 
bu memleketin efendisi, idaresinden çıkarıldığı içindir ki, yabancı 
insanlar memleketin mukadderatına hakim olmuş ve bu memleket 
felaketten felakete sürüklenmiştir. Çünkü o · tabaka hiçbir zaman 
bu memleketi duyamaz, bütün varlığı ile hissedemezdi. Bu memleket; 
hissedilebilecek olan memleketin iktisadi hayatındaki meslek sahip
leridir. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.» diyor ve salon alkışa bo
ğuluyor. 

Aslında, H:tristiyanlara, Musevilere ve Osmanlı imparatorluğu 
içerisindeki Müslüman olmayan unsurlara karşı, onlann hakim oluş
Ianna karşı gösterilen bu infial, yeni Türkiye Cumhuriyetinin yeni 
devresinin azınlıklara karşı olduğu anlamına gelmemelidir. Hayır, 
tÜrdeş, homojen bir ülke insanı yaratılmıştır ve bunun içerisinde 
azınlıklar diğer ülkelerde, diğer medeni ülkelerdeki haklara sahiptir
ler. Bunun dışında bazı imtiyazlar beklemek, kapitülasyonlar, himaye 
sistemlerindeki gibi bdrtakım muafiyetler beklemeleri doğru de
ğildir. 

Sözlerimi son bir alıntı ile bitirmek istiyorum : Oyun bellidir, 
psikolojisi de var. Oyunun unsurları çeşitlidir. Yakın tarihimizin 
çeşitli safhalarında önce Hıristiyan olan unsurlar, daha sonra Mu
sevi olan unsurlar Osmanlı TÜrk Devletine karşı kışkırtılmışlardır. 
Da:ha sonra bunlar yetmeyince çeşitli devletler, Türkiye üzerinde 
emelleri olan devletler Müslümanları kullanmaya çalışmışlardır; Bi
rinci Dünya Savaşında Araplar bu propagandanın esiri olmuşlardır; 

Türk Devleti güçlü oldukça, Türk Devleti milli birlik ve bera
berliğine sahip oldukça, bu ernellerin atıl kalacağını b ilmeli ; fakat 
kendi düşmanını tanımalı, ona göre tedbiri de elden bırakmamalıdır. 

Atatürk'ü~ dediği gibi, çocuklanmız ve gençlerimiz yetiştirilir
ken onlara bilHassa varlığıyla, hakkıyla, birliğiyle çelişen bütün ya
bancı unsurlarla mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tam bir imanla 
her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakarane müdafaa zorunlu
luğu aşılanmalıdır. 

Saygıyla teşekkür ediyor, şükranlanını arz ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın meslektaşım öke'nin Osmanlı - Türk Siyasi 
Düşünce Tarihi içerisinde Milli Hakimiyet Fikrinin Doğuşu adlı teb
liğine teşekkür ederim. Aslında zevkle dinlediğimiz enteresan bir 
tebliğdi. Gönül s~tlerce dinlemeyi arzu eder; fakat Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi Sayın Başkanı Necmettin Karaduman'ın son derece 
yüklü bir programı var. 

Şimdi, sözü Boğaziçi üniversitesi öğretim elemanlanndan Sayın 
Sevtap Demirci'ye ,veriyorum. 

Kendileri, Atatürk'te Egemenlik Anlayışı ve Gençlik adlı teb
liğlerini sunacaklar. 

SEVTAP DEMtRCt - Sayın meslektaşlanm, sayın parlamen
terler, değerli konuklar ·ve sevgili genç arkadaşianın; öncelikle üni
versitenizde böyle seçkin bir topluluğun önünde konuşma şansı bana 
tanındığı için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Konuşmamda Atatürk'ün egemenlik anlayışının, Atatürk'le 
gençliğe verilen değerin önemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım; 
Atatürk'ün gençlik hakkındaki düşüncelerini, egemenlik hakkındaki 
düşüncelerini sizlerle birlikte , paylaşmaya çalışacağım. 

Yeryüzünde demokratik rejimle yönetilen ülkelerin yasama or
ganı olan parlamentolann hiçbirinde, egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir, sözlerinde anlamını bulan ve bın denli inanarak söylenmiş 
egemenlik anlayışı, milletine ve onun temsilcilerine olan sarsılmaz 
güvenin bir örneğini daha bulmak mümkün değildir. Bu deyişin 

arkasında bulunan ve ona temel teşkil eden düşünce, bağımsız 
Türk mücadelesinin öncelerine dek uzanır ve onun malzemesini 
oluşturur. 

1 

Birinci Dünya Savaşından sonra, Osmanlı Devletinin içinde Türk-
lerin dışındaki unsurlann hepsi aynlmış, Türkler kendi kaderleriyle 
başbaşa kalmışlardı. Meşrutiyeti savunmanın anlamsızlığını sezen 
Mustafa Kemal, çünkü padişahlık bütün islam unsurlarının ve diğer
lerinin bir birlik sembolünü oluşturmaktaydı. Hakimiyeti Milliye ve 
onun ortaya çıkış şekli olan milli iradeyi kurtuluş için en başta gelen 
faktörlerden biri olarak benimsemişti. Milli Mücadelenin her safha
sında da milli irade ve hakimiyeti milliye düşüncelerinin belirleyici 
unsurlar olarak uygulamaya yansıtıldıklarına tanık oluyoruz. 

Neyi amaçlaınıştı Atatürk? Ne demekti Ulusal Egemenlik? 

Kavram olarak Ulusal Egemenlik; bir milletin bağımsız olarak 
kendi kendine karar verip hareket etmesi ve hiçbir baskı altında 
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kalmadan kendi yönetimini kendisinin saptaması olarak tanımlana
bilir kısaca. Yani, ulusun kendi kaderini ve siyasi düzenini bağımsız 
olarak belirleyebilmesi. 

işte bu güce sahip bir ulus, egemendir. Tüm bunlan gerçekleş
tirmedeki üstün gücüne de ulusal egemenlik denir. Egemenlik bir 
bütündür, milletindir, parçalanamaz, bölünemez. Bu niteliklere sahip 
egemenliğin yegane sahibi millettir. Egemenliğin sahibi olan millet 
seçim yoluyla temsilCilerine o şekilde temsil yetkisi verir ki, temsil
cinin anayasayla kendisine tanınmış olan yetki alanı içinde aldığı 
karar, yaptığı iş ve kullandığı oy salt, millet tarafından alınmış 
gibi hukuki hüküm ve sonuç doğurur. 

Ulus egemenliği ilkesini benimseyen Kemalizmde, ulusal ege
menlik Türkiye Büyük Millet Meclisinde belirlenir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Atatürk'ün kurduğu, önem verdiği ve en güç günle
rinde kuv"Vet aldığı bir kurumdur. 

Atatürk'ün ulusal egemenlikten amaçladığı, siyasal, sosyal. eko
nomik. yönden yabancı etkilerden uzak, ulusal iradeden oluşmuş bir 
toplumdur. Ulusal egemenlik güvencesi, bağımsız ve çağdaş ulus 
konumuna gelinmesinde temel taşlardan birini oluşturur. Devrimler 
araç, ulusal egemenlik amaçtır. 

Ulusal Bağımsızlık Savaşının ilk gününden başlayarak ulus 
bilincine, bir ulus oluşturmaya, ulusal birliğe her eyleminde ve_ her 
uygulamasında ayrı bir önem vermiş ve bu amacı içte ve dışta sürekli 
yineteyerek güçlendirme yoluna gitmiştir. Bağımsızlık Savaşının her 
aşamasında halkın, ulusun isteklerine dayanınayı hedef edinmiş, alı
nan her karann ve gerçekleştirilen her eylemin ulus adına, ulusun 
temsilcilerinin oylanyla oluşmasını öngörmüş ve millet egemenliği
ni kişi egemenliğine yeğ tutmuştur. Ulusun bu kayıtsız şartsız ege
menliği yeni oluşan siyasal sistemin odak noktalarından bugününü 
oluşturmuştur. Gerçekleştirilen tüm eyl~m ve atılımlar insan ve 
toplumsal düzeyde ele alınmıştır. ülke ve toplum gerçekleri dikkate 
alınarak pragmatik bir yaklaşımla yeni yöntemler geliştirilmesine 
özen gösterilmiştir. Toplumu yaşayan bir varlık olarak algılamış, 
geçirilen evrimle toplumun değişeceğini ve değişimler sonucu ortaya 
çıkacak gereksinimleri karşılayabilmek için yeni ve çağdaş yöntem
lerin aranıp benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Halk için halkla beraber ilkesinden hareket eden Atatürk bu 
toplum kesimi içinde gençliğe ayrı bir önem ve değer vermiştir. Ger
çekten de Atatürk'ü incelerken gençliği ayn düşünmek olası değil
dir, O, inkılaplannın itici gücünün gençlik olduğunu çok önceden 
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saptamıştı. Bağımsızlığı savunacak aydın bir gençlik · yetiştirmek 
temel amaçlardan biri olmalıydı. Gençliğin yol göstericİsİ ve güç 
kaynağı olan Atatürk, gençliğe her anlamda güvenmekte, gençlik 
ise gücünü benliğinde yaşattığı Atasından O'nun ilke ve inkılapla
nndan almaktadır. 

Bugün O'nu yalnızca tarih kitaplarıyla sınırlamak mümkün 
değildir. Çünkü artık Atatürk bir şahıs olmaktan Çıkmış, bir dü
şünce olmuştur; düşüncelerin ise önüne geçilemez. Atatürk, bugÜn 
artık bir ülküdür, bir özlemdir. 

Gençlik kavramı biyolojik anlamda kullanııdığı zaman belli bir 
yaş dilimini belirlemektedir. Bıı dönemde sahip olduklan potansiyel 
sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde yönlendirilmiş gençlik, toplurolann 
aydınlık geleceğinin teminatıdır. Atatürk'ün geleceği gören dehası, 
Cumhuriyet ve devrimleri gençliğe emanet etme zorunluluğunu duy
muştu. Geleceği gençlerin yapacağına ve gelecekteki gençlerin daha 
güçlü olacağını biliyordu ve buna inanıyordu. Bu sözlerini şu sözle
rinde gözlemlemek mümkün : «Gençler, benim gelecekteki emellerimi 
gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi 
beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve 
mesudum. Buna cidden sevinmekteyim, fakat beraber yaşadığımız 
müddetçe benim hedefime yürümenizi hepinizden talep etmek meşru 
bir hakkım olarak tanınmalıdır.:t 

Bunun yanı sıra Atatürk, genç olmanın koşulunu yaş kavramı
nın yanında fikir bazında d~ ·ele almış ; düşüncelerin gençliği, taze
liği, yeniliği ve geleceğe dönük olmasını genç olmanın göstergesi 
olarak kabul etmiştir. Bu konudaki görüşlerini hepimizin bildiği şu 
sözlerinde görmek · mümkün : «Benim anladığım gençlik, bu inkıla
bın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip, gelecek kuşaklara götürecek 
kimselerdir. Benim nazanmda 20 yaşında bir yobaz ihtiyardır, 70 ya
şında bir idealistse güçlü bir gençtir.> 

Atatürk, gençliği toplumun ve devletin temel dayanaklanndan 
biri olarak görüyor. Ardarda gerçekleştirdiği devrimleri ileriye 
götürecek bir gençlikti O'nun beklediği. Çünkü gençlik, :statik değil 
dinamikti. Atatürk'ün düşünceleri geleceğe yönelikti. Kurduğu dev
leti sonsuza kadar sürdürebilmek için gelecekle bütünleşmesi gereki
yordu. Bu nedenle gençlik ütopik bir malzeme değil, bir güven kay
nağıydı O'nun için. ülkenin geleceğini çizecek, yannki Türk toplu
munun temellerini sağl~mlaştıracak gençliğe gösterilen hedef, akıl, 

mantık ve ilmin ışığında dogmalardan annmış, kendini sürekli yeni
leyen gerçekçi bir dünya görüşü ile daima ileriye, çağdaşa yönel-
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mek, sürekli bir gelişmenin bir atılıının dinamiğini oluşturmaktır; 
ama bunu yaparken özden, gelişmenin kaynağından, ülke gerçekle
rinden kopmamak, öze sadık kalmaktır esas olan. 

Geçmişi iyice kavrayıp değerlendirebilmek, günlük olaylara ana
litik bir gözle yaklaşabilmek, ulusal kültür vesairimizle Batı uygar
lığının verilerinj. ulusal niteliğinizi kaybetmeksizin dengeleyerek bir 
senteze varabilmek. Bu başanlabilmişse kanımca biz gençlerden bek
leneni gerçekleştirmede önemli bir aşama kaydedilmiş demektir. 
Çünkü, Atatürk'ün özlemini çektiği gençlik; ortak idealleri paylaşan 
Türk Ulusunun ortak eğilimlerini bünyesinde birleştiren ve toplumu 
ileriye götürecek dinamizme sahip aynlmaz bir bütündür. 

Dünya tarihi incelendiğinde, halkına ve halkın özünü teşkil eden 
gençliğe bu denli inanmış, ilham ve kuvvetini gençliğinden almış bir 
lider bulmanın ne denli güç olduğu görülecektir. Böyle bir lidere 
sahip olmanın onur ve gururunu her zaman duynıuş bir gençlik ola
rak O'nun güvenine layık olabildik mi, bıraktığı yerden devam ede
bildik mi? Diye düşündüğümüzde cevabımız olumluysa, özlemi duyu
lan gençliği temsil ediyoruz demektir. Cevabımız olumsuz ise, Ata
türk konusunda duygusal, biçimsel yaklaşımları bir yana bırakarak 
akılcı, gerçekçi, nesnel ve bilimsel bir yaklaşımın benimsenmesi daha 
yararlı olacaktır. 

Atatürk'ün Türk Ulusu için ortaya koymuş olduğu düşünce sis
teminin bir bütün olarak algılanabilmesi, ancak düşüncenin kaynağı
na inmekle mümkün olabilir. Bunun da tek ve en gerçekçi yöntemi 
Atatürk'ün bıraktığı gerçek belgeleri bilimsel yöntemle incelemek, 
araştırmak, kişisel dünya görüşleri ve yorumlardan olabildiğince arın
dırarak ortaya koyma yolunun benimsenmesidir. Burada da bazı 
çalışmalann önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Burada bir 
üzüntümü de belirtmed en geçemeyeceğim; yabancı ülke arşivlerin
deki çalışmalanmız sürüyor, sürmekte; Yunanistan olsun, ingiltere 
olsun, diğer Batı Avrupa ülkeleri olsun ; fakat Cumhuriyet arşivine 
inmiş olmamız henüz mumkün değil. Yani bu arşivi henüz yaklaşa
bilmiş, araştırahilmiş değiliz. 

önce özkaynaklar gözden geçirilmeli ve daha sonra yabancıia
nn bu konularda yayınladıkları araştırma konusu yapılmalıdır. Çün
kü yalın gerçeği bulmak ancak onun söz ve düşüncelerine inmekle 
mümkün olabilir. Çağdaş, demokratik toplumlann bü~·ük kahraman
larla değil, yasa, kurum ve kitlelerin katkılanyla ileriye dönük bir 
gelişme kaydettikleri gerçeğinden hareketle ona bir dönüş, bir öz
lem değil, O'nun bıraktığı yerden, O'nu daha ileriye götürmek olma-
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lıdır gençliğin hedefi. Türk gençliği de bu potansiyele sahip bir genç
liktir. Bir siyaset bilimcinin dediği gibi, «Atatürk devrimi. bir daha 
Atatürk gibi güçlü lideriere gereksinme duyulmayacak bir toplum 
yarattığımız oranda başanya ulaşmış olacaktır.:. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Sevtap Demirci'ye, değerli teb
liğleri için teşekkür ediyorum. 

Şimdi de, son olarak sözü, yine Boğaziçi üniversitesi öğretim 
üyelerinden Sayın Doçent Doktor Ersin Kalaycıoğlu'na veriyorum. 

Sayın Kalaycıoğlu, bizlere, Türk Siyasal Sisteminde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Konumu ve Gelişimi adlı tebliğini sunacaklar. 

Buyurun Sayın Kalaycıoğlu. 

Doç. Dr. ERSlN KALA YCIO~LU - Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, sayın milletve
killeri, değerli davetliler ve değerli dinleyiciler; benim konuşma çer
çevem sayın meslektaşlanmın sunmuş olduğu temel üzerine oturu
yor. 

Sayın öke'nin ve Sayın Demirci'nin tebliğlerinden milli egemen
lik fikrinin üzerine inşa edilmiş olduğu temel düşünce ilkeleri, Os
manlı imparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda bu 
ilkelerin nasıl belirdiği, hangi çerçeveler içerisinde ortaya çıktığının 

, düşünöldüğü ileri sürüldü, ortaya konulmaya çalışıldı. Ben buradan 
itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk siyasal sistemi içeri
sindeki rolü, konumu, bunun gösterdiği değişim ve geçirmiş olduğu 
çeşitli aşamalan incelemeye çalışacağım. 

öncelikle belirtmek gerekir ki, Osmanlı imparl'\torluğunun çökü
şü ve bu çöküşün hangi koşullarda- olduğu, ne gibi kaynaklardan etki
lenmiş olduğu konusundaki çeşitli düşünce ve analizler yeni kurulmuş 
olan Türk Devletinin temel özelliklerini oluşturmuştur ve bu aşamada 
onlara bakmalrta büyük ölçüde yarar vardır. 

Bunların bir kısmını, konumuzu ilgilendirdiği çerçeveden, daha 
önceki tebliğlerde arkadaşlarımız değindiler. Ben, değinilmeyen bir 
noktadan başlamak istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda rol almış bulunanlar, hiç 
şüphesiz öncelikle Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulan devletin 
çağdaş standartlarda son derece uygar ve modern bir yapıya ka
vuşması gerektiğine inanmışlardır. Bunu temel amaç ve hedef ola-
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rak görmüşlerdir. Nitekim, Atatürk, cgeçmiş sistemlere takılanlar ve 
ananelerinden sıyrılmayanlar, hiçbir zaman modern bir devlet bina 
edemezler:. diyerek bu varsayımdan itibaren Türk siyasal sisteminin 
çeşitli kurumlanın ve bu kurumlann üzerine oturduğu düşünce pla
nındaki temel ilkeleri oluşturmaya gayret etmişlerdir, ortaya çıkar
mışlardır. Bu bakımdan özellikle sıyrılmaya çalışılan siyasal anane
lerin ne olduğuna kısaca değinmemiz gerekiyor. Bu ananelerden ilki, 
hakimiyeti siyasiye politikasıdır, Osmanlı imparatorluğunun sürdür
mUş olduğu; buna değinmemiz gerekmiyor. 

ikincisi ve belki de Osmanlı siyasal yapısının en önemli özellik
lerinden bir tanesi ve Atatürk'e göre Osmanlı imparatorluğunun çö
küşündeki temel nedenlerden bir tanesi, Osmanlı siyasal geleneğinin 
yönetime ilişkin özellikleri itibariyle sahip olduğu bir nitelikte top
lanmaktadır. İzmir iktisat Kongresinin açılışında vermiş olduğu nu
tukta Mustafa Kemal Atatürk bu özelliği şöyle ifade ediyor: «Os
manlı tarihinde bütün gayretler, bütün mesai, milletin arzusu, amal-i 
ve ihtiyacatı hakikiyesi nokta-i nazarından değil, belki şunun bunun 
amal-i mahsusatını tatmin nokta-i nazanndan vukubulmuştur. Yani 
genel çıkar, millet arzusu ve emelleri açısından değil, özel çıkarlar ve 
şahsi birtakım görüş açılan itibariyle temel siyasallar belirtilmiştir, 
belirlenmiştir denmektedir.:. .. Bütün: bu etvar ve harekat tatbik olu
nursa görülür ki azametli, kudretli padişahlar takip ettikleri siyaset-i 
hariciyede kendi emelleri, hırslan ve arzulanna istinap etmişlerdir. 
Saltanat-ı şahsiyede her hususa taeidariarın arzusu, iradesi ve emeli 
hakimdir.:. Bu saltanat-ı şahsiye, Atatürk'ün düşüncesinde Osmanlı 
imparatorluğunun sahip olduğu siyasal yönetim özelliğidir. Sahsi bir 
yönetimdir, kişisel bir yönetimdir. Devam ediyor; « ... Bir de taeidar
Iann etrafını alan menfaatperestan vardı:. çıkar sahipleri bir zümre 
bunların etrafında olusınaktadır deıımektedir. Onlar da padişahlann 
zilliyetleri ile zihniyetlenir ve padişahın bu zihniyetini, bu arzusunu 
bir lazime-i semaviye ve lazime-i Kur'aniye gibi herkese telkin ederdi 
demektedir. 

Dolayısıyla Osmanlı siyasal geleneğinin yönetim ilkeleri itiba
riyle temel özelliklerinden belki de en önemlilerinden bir tanesi, son 
derece kişisel bir yönetim olmasıdır. Yeni devlet kurulurken, özel
likle kaçınılması gereken bir özellik de kişisel yönetim geleneğidir. 
Onun için çeşitli nutuklarında Atatürk'ün kişisel yönetim yerine, 
ya da saltanat-ı şahsiye yerine, «halkın devletini kuracağız:. diye 
ifade huyurduklan görülmektedir. Bu çağdaşlaşmayı engelleyen, 
devletin varlığını sürdürmesini ve siyasal sistemi ·zaafa uğratan bir 
özelliktir. Bu siyasal ananeden kurtulunmadığı sürece modern bir 

38 



devletin oluşturulabilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla bu ilkenin tama
men dışında kalan yeni bir temel de Türk siyasal sisteminin yeni 
baştan inşa edilmesi gerekmektedir. Bu temel 1921 Anayasasının 
1 inci maddesinde belirtilmiş olan «Hakimiyet, bila kaydı şart millete 
aittir:. temelidir. 

Kısaca ulusal egem~nlik ilkedi olarak ifade edebileceğimiz bu 
düşüncede aniatılmak istenen, yine Atatürk'ün sözleriyle «Ha~mi
yeti milletin uhdesinde tutmak, bu hakimiyetin bir zerresini, sıfatı, 
ismi ne olursa olsun, hiçbir makama vermemektir.» Dolayısıyla bu tür 
bir yeni yapının en kritik temel kurumu, Meclis olacaktır. Türk siya
sal sisteminde Atatürk'e göre Türk Milletinin müşahhas timsali, 
yani somut simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimizin 
anadireğidir. Yine Atatürk, milletin idare-i umumiyesinde yegane 
kuv:ve-i aliye Türkiye Büyük Millet Meclisidir» diye ifade etmişlerdir. 
Tek yüce kuvvet Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu nedenden dola
yıdır ki, Türkiye Cumhuriyetinin yapılanmasında en önemli, en mer
kezi ve kritik konum, Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve 3 te
mel özellik bu noktadan itibaren ortaya çıkmaktadır. 

Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal egemenlik ilkesi
nin günlük siyasal yaşama aktanlmasında önemi yadsınamayacak bir 
konumda ve yapıdadır. Halkın seçmiş olduğu temsilcilerden oluşmuş 
bulunnıaktadır ve halkla temsilciler arasındaki karşılıklı etkileşme
ler, ulusal egemenlik ilkesinin işleyişini meydana getirecektir. 

ikinci olarak, bunun bir uzantısı biçiminde, halkın çeşitli · istek, 
dilek, talep ve gereksinmelerinin gerçekleştirilmesi ve bunlara göre 
kamu politikalannın oluşturulmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
son derece önemli bir mevki işgal etmektedir. 

üçüncü olarak, belki de en önemli husus, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi meşru siyasal yönetimin dayandığı yapıyı oluşturmaktadır. 
özellikle çoğulcu bir siyasal sistemde, halk tarafından yönetme yetki 
ve hakkı tescil edilmeyen yönetimin meşru olarak kabul edilmemesi 
doğaldır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin, siyasal yöne
timin meşruluğunun dayandığı kurumsal düzenleme olduğunu söyle
yebiliriz. Ona dayanmayan hiçbir yönetim, meşru değildir. Meşru 
olmayan yönetimler ise ayakta kalamazlar, uzun süre kalamazlar. Ke
sin örneklerini çok yakın zamanlarda gördük. 1976 senesinde kom
şumuz iran'daki Şah rejimi meşruiyetini yitirdi, iki sene sonra çöktü. 
Dolayısıyla fevkalade önemli bir konum, özellikle meşruluk sağlama 
açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Bu özellikler itibariyle Türkiye Büyük Millet . Meclisinin Türk 
siyasal sistemindeki yerini belirledikten sonra, Türk siyasal sistemi 
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içerisindeki gördüğü işlevler, sahip olduğu konum ve çeşitli özellik
ler itibariyle gelişimini incelemeye çalışacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, biraz önceki konuşmaların çeşitli 
safhalarında belirtildiği gibi, tstiklal Savaşı içinde kurulmuş olan bir 
kurumdur ve 1920 ile 1924 yıllan arasında, 1924 Anayasası oluşun
eaya kadar, çok özel bir niteliğe sahip olmuştur. Adı kesin olarak 
söylenmemekle birlikte ve siyasal pratik nedenler dolayısıyla bu 
yola gidilmemiş olmakla birlikte, bu dönemdeki Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bir kurucu meclistir. Kurucu meclisler, Anayasa hukuk
çuları olan uzman arkadaşlar bilirler, kanım itibariyle anayasa ya
parlar. Yani siyasal rejimin kurallarını oluştururlar. Bu kurallara 
göre siyasal faaliyet sürdürülür. Bunun ötesinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, kurucu meclis olmasının ötesinde y(mi bir siyasal sistemi 
kuran bir Meclis olmuştur. Bu özelliği itibariyle diğer kurucu meclis
lerden farklıdır. Sadece bir Anayasa yapmamıştır; 1921 Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu gibi, aynı zamanda yıkılmakta olan bir siyasal sis
temin yerine, yeni bir siyasal sistemin bütün öz~llikleriyle oluştu
rulması faaliyetinde bulunmuştur. Bilfiil bu nedenden dolayıdır ki, 
son derece istisnai ve son derece farklı bir özellik arz etmektedir. 
Yasama organı değildir sadece, aynı zamanda yürütmeyi de içine 
alan, tamamıyİa kapsayan ve bu özellikleri itibariyle yürütmeyi 
an be an denetleyen bakaniann doğrudan doğruya kendisine sorumlu 
olduğu ve anında değiştirilebildiği ve herhangi bir dolaylı mekanizma 
dolayısıyla olmaksızın, doğrudan doğruya bürokrasi ile temas içinde 
bulunan fevkalade özel, son derece güçlü bir yapıdır; 1920 - 1924 
arasında. 

1924 sonrasında, siyasal sistem, tstiklal Savaşını başanyla ka
zanmış olduktan sonra ve- yeni temeller üzerinde oturtulması ve 
fiilen işleyen yeni bir organizma haline dönüşmesi sürecine girdiği 
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinin b,u olağanüstü özelliğini ko
ruyabilmesi olanaksızdır. Zaten modern devletler, iş bölümü, koor
dinasyon ve uzmanıaşma üzerine kurulmuşlardır. Dolayısıyla yürüt
menin birtakım uzmanlık alanlan kendisine belirlemesi ve bunlar çer
çevesinde çalışması hem yönetirnde etkinlik sağlayan bir özelliktir, 
hem de modernleşme açısından bu zorunlu bir gelişmedir. Dolayısıyla 
yürütmenin kuvvetler birliği ilkesinden ayrılarak kuvvetler aynlığı 
ilkesini yaratabilecek biçimde yeni bir düzenleme içerisinde yasama 
meclisinin dısında teşekkül etmesi ka.c;ımlmazdır. Dolayısıyla 1924' 
ten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinin konumunda bir deği
şiklik mevdana gelmiı:ıtir. Türkive Büvük Mmet Meclisi bu andan 
itibaren kurucu meclis niteliğinde olmayan bir yasama organı biçi-
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mine dönüşmüştür ve kendi dışında 1924 Anayasasının belirlemiş ol
duğu özellikler itibariyle bir yürütme yine her ikisinden bağımsız bir 
yargı sözkonusudur. Montesquieu'nun fikirlerinden beri gelen klasik 
kuvvetler aynlığı ilkesi çerçevesinde yeni bir düzenlemeye gidilmiş
tir. Bu dönemde meclis, yasama organı olması itibariyle daha ziyade 
yasa yapma faaliyetleriyle uğraşan bir meclistir. Kurucu meclis özel
liği kalmamıştır; çünkü 1924 Anayasasının kabulünden itibaren diye
biliriz, üzerinde anlaşılmış bir anayasa metni vardır. Bunun öte
sinde ve çok önemli bir özellik bu döneme tek parti meclisi diyebi
liriz. Bu meclisin belki en önemli özelliği, siyasal rejim ve onun çeşitli 
kurallan, Türkiye'nin siyasal çıkarlan, dünya siyasetindeki Türkiye 
Cumhuriyetinin yeri, uygulanması gereken çeşitli politikalar konu
sunda izlenecek yol ve yordam husus!an bir kenara bırakılırsa, bu 
son hususlar bir kenara bırakıhrsa, Türkiye'nin çıkarları konusunda, 
rejim konusunda, rejimin kurallan konusunda ve Türkiye'nin dünya 
siyasetindeki yeri konusunda Türkiye'yi yönetmekte olan siyasal 
seçkin kadrosunun tamamıyla uzlaşma içinde bulunduğu bir döne
min meclisidir. Bu dönemde, bu konularda siyasal lider kadrosu içinde 
ve çeşitli düzeydeki siyasal yönetici kadrolan içinde herhangi bir uz~ 
laşmazhk veya qnlaşmazlık görülmemektedir. Bu bakımdan tam bir 
konsensus veya uzlaşma sözkonusudur. 

Meclis zabıtlannı okuduğunuz zaman veya bu dönem' meclisiyle 
ilgili günlük gazeteleri taradığınız zaman bu olay çok açık bir biçim
de orta:9'a çıkmaktadır'. ,Çeşitli politikalar üzerinde bunlann nasıl 

uygulanacağına dair tartışmalar var. Ama bu politikalar hususunda 
genel tartışmalar sözkonusu değil. Bu politikalar hususunda .tam bir 
anlaşma sözkonusu; milletvekilleri arasında da bu görülüyor. 

Bunun yanı sıra, sadece milletvekilleri arasında değil, aynı za
manda yürütme organında görev alınış bulunan ve kamu idaresinin 
çeşitli düzeyindeki bürokratlann da bu düşünceleri, değerleri paylaş
tıklannı görmekteyiz. Dolayısıyla büyük ölçüde uzlaı:ıma üzerine ku
rulmuş konsensusta veya yeni tabirle uzlaşmaya bağlı bir yapı içe
risinde görev yapan bir meclis sözkonusu. Mecliste, tek parti faali
yette bulunmaktadır ve tek parti hem meclis içi faaliyeti hem de 
seçmen ve milletvekili arasındaki faaliyeti düzenleyen genel bir ku
rum niteliğindedir. Bu dönemin temel özelliği bu. 

Burada, özellikle üzerinde durmak istediğim bir husus, siyasal 
temsil ilişkisidir. 1924'ten itibaren seçmen ve seçmiş olduğu temsilci 
arasındaki ilişki diye tanımlayabileceğimiz siyasal temsil ilişkisi önem 
kazanmaya başlamıştır. 1920-1924 mecl~si savaş içi bir meclistir. 
Ulus~l çıkariann son derece önplanda olduğu bir meclistir ve bu 
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meclisin seçmen faaliyetleri ağırlık kazanabilmesi pek olası değildir. 
Kurucu meclistir aynı zamanda, bahsetmiş olduğum özellikler dola
yısıyla. Fakat 1924 sonrası Meclisi bu durumda bir meclis değil

dir. Seçmen ile temsilci arasındaki ilişkiler önem kazanmaya başla-
. maktadır. Bu dönemde seçmenin, özellikle seçmiş olduğu milletvekil

lerinden isteklerde bir hayli düzenli bir şekilde bulunmaya başladığım 
görmekteyiz. Dolayısıyla seçmenle temsilci arasındaki ilişki yoğunluk 
kazamyor. Yalnız bu ilişkide 4 temel husus var, 1970'lerin sonundan 
beri yapılan araştırmalardan daha ziyade ortaya çıkartılmış olan 
özellik. Bu seçmen ile temsilci arasındaki ilişki ya politika önerme 
bazında ağırlık taşımaktadır. Yani seçmen, milletvekilinden belli bir 
konuda yeni bir kanun çıkartılması veya yeni bir politika · öneril
mesini istemektedir. Daha ziyade Batı Avrupa ülkelerinde görmek
teyiz bu tür bir özelliği. Bizim medisimizde de bu tür olaylar söz
konusu; yalnız bunların oranı çok aı::. 

ikincisi, hizmet talebidir. Bu özellikle Türkiye'de fevkalade yo
ğun bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Altyapı yatırımlannın fazla 
tamamlanmamış olduğu burada gizli eksikliklerin bulunduğu, işsiz
liğin önemli boyutlarda olduğu ve kamu idaresindeki personelin atan
ma, nakil' ve yükselme konusunda kurallann henüz tam uygulanama
dığı bütün ortamlarda hizmet talebi yığılması dediğimiz olay ortaya 
çıkmaktadır. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bu olayı 
gözlemleyebilmek fevkalade mümkündür. Sadece bize ilişkin bir olay 
değil, bir çok başka siyasal sistemdeki mecliste aynı tür taleplerle 
karşı karşıya . 

. Hizmet bazındaki siyasal temsil ilişkisi 1920'lerden itibaren ağır
lık kazanmaya başlamış olduğunu zannediyorum. Bu konuda kesin bir 
bulgu veremiyorum ; ancak birtakım hatıratlara dayanarak bilgi 
verebilmek mümkün. örneğin, Ahmet Emin Yairnan hatıratında di
yor ki : Bize o kadar çok seçmen gelmeye başladı ki bunlarla temas 
kurmaktan ne kanun yapmaya fırsat bulabiliyoruz, ne Meclis içi 
faaliyette bulunabiliyoruz. Dolayısıyla bu tür bir kaynaktan hareket 
etmek suretiyle bunun ne derece yaygın olduğunu bilebilmek müm
kün değil, belki Ahmet Emin Yalman'a sadece seçmenler gidiyordu. 
böyle bir olay da sözkonusu olabilir, daha genel bir çerçeveye yayı
lıp yayılmadığını 'bilmiyoruz. Onun için başlamış. olduğunu tahmin 
edebiliriz diyebilirim. Yalnız yapmış olduğumuz son 20 - 25 yıllık 

araştirmalar bunun bir hayli yoğunlaşmaya başladığını özellikle 
1960'lardan itibaren yoğunluk kazandığını göstermektedir. 

üçüncü · önemli siyasal temsil ilişkisi, dağıtıma ilişkin seçmen -
temsilci ilişkisidir. Birtakım kaynaklann, özellikle mali ve ekonomik 
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kaynaklann ülke ekonomisine dağıtımını, yeniden dağıtımını isteyen 
talepler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda meclisin çıkart
tığı çeşitli . yasalar, özellikle Bütçe Kanunu doğrudan doğruya bu da
ğıtım faaliyetine etki eden bir niteliktedir ve ağırlıktadır, bütün mec
lislerde önem taşımaktadır. 

Dördüncü ve belki de en önemli özelliklerden bir tanesi, ise 
siyasal sisteme, siyasal rejimin çeşitli kurumlarına ve özellikle Tür
kiye Büyük Millet Meclisini de içeren yasama faaliyetine dolayısıyla 
destek temin edilmesidir. Yani seçmenin seçmiş olduğu milletvekilie
rine ve Meclise yersiz birtakım tutum!arla donanması olarak tanım
ladığımız siyasal destek duygusunun yerleşmesi ve yaygınla§masıdır. 
1974 yılında istanbul üniversitesinin yapmış olduğu bir ara§tırmada 
o zamanki verilere göre Türk seçmeninin ortalama yüzde SO'i bu şe
kilde duygularla donatılmış bulunmaktadır. Meclis dışı bir örgütlen
me, bir yasama faaliyeti düşünememektedir veya Meclisi dışlayan 
herhangi bir siyasal rejim organizasyonunu ta:hayyül edemez durum
dadır. Bu bakımdan son derece önemli bir bulgu niteliğindedir ve bu
nu etkileyen temel unsurlardan bir tanesi de, milletvekili - seçmen 
arasındaki etkileşimdir, bulabildiğimiz kadarıyla. 

Bu özellikler itibariyle bakacak olursak, 1924-1946 yıllan ara
sındaki Meclisin siyasallara ilişkin, politikalara ilişkin, siyasal temsil 
ilişkileri bakımından ağırlığa sahip olmadığı, bunlann daha ziyade 
bürokraside, yürütmede ağırlıklı olarak belirlendiği, Meclisin bunlan 
tartışmak suretiyle yasa biçiminde kabul ettiğini görüyoruz. 

Diğer unsurlara bakacak olursak, hizmet ve dağıtım konusun
daki etkinlikler hakkında genel birtakım ifadelerde bulunabiliriz. Des
tek konusunda bu dönemde herhangi bir ölçümüz yok. Fakat meclis, 
özellikle 1946 yılından itibaren çok önemli bir konum değişimine 
uğramıştır. Hepinizin çok iyi bildiği gibi, 1946-1950 döneminde siya
sal rejim içerik itibariyle değişmiştir, çqk partili bir uygulamaya 
geçilmiştir. Meclis de bundan bir hayli, derin biçimde etkilenmiştir. 
Meclisin etkilenmesi, özellikle mecliste birden fazla siyasal partinin 
faaliyete geçmesi biçiminde olmaktadır. 1924-1946 arasında demin 
bahsetmiş olduğum tam uzlaşma dönemi, yerine, birçok bakımdan 
uzlaşmayan ve birbirleriyle farklı fikirleri savunmakta olan, önce iki 
daha sonra daha fazla sayıdaki temel siyasal partinin meclisi oluş
turduğu bir yapıya dönüşmektedir. Bu partiler bazı ülkelerde disip
line olarak ortaya çıkmıyor; örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu gibi, bizde disiplinli partilerdir. Yani parti üyelerinin bir ara
da hareket ettiği, birçok konularda, bazı konularda disiplinin sağlan
ması yasa gereği mümk(:in değildir; onun dışında disiplinli hareket 
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eden partilerdir. Bu bakımdan önemli bir değişimin meydana gelme
sine sebep olmuştur. O da, 1946'dan itibaren Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çoğulcu yapı içerisinde, birbirinden temelde aynlan birta
kım politikalan öneren ve bazı hususlarda uzlaşmayan bir siyasal 
seçkin kitlesi tarafından yönetilmeye başlamasıdır. Temsil ilişkisi de 
bu açıdan değişikliğe uğramıştır. Oy mekanizması ile · Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki sandalye sayısını değiştirebilen bir güç ola
rak seçmen ortaya çıkmıştır. 1950 seçimlerinde bunu ispat etmiştir. 
Bu andan itibaren de iki önemli gelişme ortaya çıkmaktadır; siyasal 
- temsil ilişkisinde milletvekili, karşısındaki seçmenin eskiye göre 
önemi artmıştır. Milletvekilinin, toplumsal statüsü ile seçmen arasın
daki toplumsal statü farkı bu bakımdan b_iraz daralmıştır. Milletve
kili ve seçmen arasındaki etkileşim büyük ölçüde yoğunlaşmaya baş
lamıştır. 

lkinci olarak, milletvekilinin rolü değişim göstermiştir. Millet
vekilinin faaliyetlerinde hizmet ve dağıtım konusunda .siyasal temsil 
ağırlık kazanmaya başlamıştır. Diğer boyutlar, özellikle yasa yapımı 
boyutu, siyasal partilerin özellikle iktidardaki siyasal partilerin, parti 
grubu çerçevesinde yürütülen bir faaliyet biçimine dönüşmüştür. Bu 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin özelliği veya olayı da değil, 
da~a ziyade yönelmeye çalıştığımız zannederim 1982 Anayasasında 
da aynı hava var. ingiliz modelinde de temel inisiyatif, iktidarda 
olan siyasal partiye ve kabineyi oluşturmakta olan siyasal partiye 
aittir. Türk 1982 sisteminde de, özellikle yasa yapımı konusundaki 
faaliyetler bu yöne doğru değişecektir. Yapı bunu gerektiriyor. 

Yine siyasal - temsil ilişkisi itibariyle bakacak olursak, bu özel
liğin 1983 sonrasında da büyük ölçüde korunduğunu söyleyebilmek 
mümkündür. 

1950'den itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisinin disiplinli 
partiler arasındaki iktidar -muhalefet diyalogunun oluştuğu bir yapı 
haline gelmiş olması, biraz daha yakından bakmak istiyorum. Hem 
yürütmeyi, hem de yasama organındaki sandalyelerin çoğunu elinde 
bulunduran iktidar partileri, 1950'lerden günümüze değin yasama 
faaliyetinde ağırlıklı bir yere, bir konuma sahip olmuş durumda
dırlar. Bir tek koalisyon dönemlerinde bu biraz istisna edileqilecek 
bir kural niteliğindedir. Bizim meclisimiz, genel gelişmelerin ağırlığa 
sahip olduğu bir meclis niteliğindedir. Bunun yanı sıra başka organi
zasyonlar da mümkündür. örneğin, Alman Meclisi, Amerikan Kongre
si bu tür bir örgütlenmenin tersine, komisyon faaliyetlerinin ağırlıklı 
olduğu meclislerdir. Temel gelişmeler, tartışmalar, partilerarası di
yalog ve mücadeleler komisyonlarda geçer. Genel görüşme sadece bu-
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nun tescilinden ibarettir, büyük ölçüde bu niteliktedir. özellikle Ame
rikan Kongresinde ve Alman Meclisinde. ingiliz Parlamentosu ve 
ıtalyan Parlamentosu gibi örgütlenmelerde ise, daha ziyade komis
yon faaliyetleri arka plandadır, genel görüşme önem taşımaktadır. 
Genel görüşmenin önem taşıdığı örgütlenmelerde ise, disiplinli ikti
dar partileri, her · zaman için yasa yapımında inisiyatifi ellerinde 
bulundurmaktadırlar. 

Dolayısıyla parti örgütü, parlamento içi iktidar -muhalefet etki
leşimini belirleyen temel değişken niteliğindedir. Bu özellik, 1983 
sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisinde de korunmuş görünmek
tedir. 

Olaya bu şekilde bakacak olursak, tekil bir milletvekilinin yasa
~a faaliyetindeki rolünü birinci olarak parti bağı, ikinci olarak parti 
içi görevi ve etkinliği, üçüncü olarak seçmen taleplerinin yoğunluğu 
yani sayısı ve içeriği belirlemektedir. Bunlar arasında hangi etken 
daha ziyade ağır basmakta ise, bir milletvekilinin tekil bir temsilci 
olarak parlamento içinde oynadığı rol o yöne doğru eğilim göstermek
tedir. Bu etkenler, milletvekilinin büyük bir çoğunluğunu seçim böl
gesi veya seçmeniere hizmet ş.ktarabilme uğraşı ile zamanının yan
sından fazlasını harcaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Türki
ye Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerinin yasama faaliyetindeki 
rolü ve etkisi eski uygulamalara, özellikle ilk meclisle karşılaştıra
cak olursak. daha sınırlı bir çerçeveye oturtmuştur. Bu konudaki ini
siyatif ise daha ziyade hükümete geçmiş bulunmaktadır. 

Nihayet, 1924 - 1946 yıllan arasında, milletvekillerinin hükümet 
ve kamu iradesindeki yöneticileri tarafından paylaşılan temeller, 
demin de belirtmiş olduğum gibi, 1950 sonrasında kaıriu siyasalla
nnın hedef ve içerikleri, meşru siyasal eyleminin dayandığı temelie
rin tanımı, modernleşme arayışının ve çağdaşlaşmanın ne ölçüde 
gerçekleştirilmesi gerektiği, Türkiye'nin dünya ~iyasetiıideki yeri, 
müttefikleri ve komşulanyla olan ilişkileri konusunda giderek artan 
ve 1970'lerde hepimizin yakından yaşadığımız bunalım boyutlanna 
varan bir uzlaşmazlığa veya anlaşmazlığa dönüşmüştür. Siyaset Bi
limi literatüründe bu bunalıma, siyasal meşruluk bunalımı veya 
krizi demekteyiz. Bu aynı zamanda, kendi yanı sıra, siyasal kimlik 
konusundaki: Biz kimiz? Avrupalı mıyız, Ortadoğulu muyuz? Yoksa 
bu iki kategorinin ötesinde miyiz? türünden birtakım sorunlan da 
gündeme geldiği bir ortamda, bir de siyasal kimlik krizi yaratan ve 
bununla birlikte derinleşen bir boyuttadır. 

Bunun yanı sıra siyasal katılma, olayının özellikle yoğunluk 
gösterdiği bir dönem yaşanmıştır. Siyaset bilimi literatüründe buna 
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siyasal katılma bunalımı adını vermekteyiz. Bunlar üzerine büyük 
çaplı siyasal bunalımlar üzerine, Kıbns Savaşı ve onun izlediği pet
rol bunalımının da neden olduğu ekonomik sorunlar birleşerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerini 1960'ların sonlanndan 
1980'e kadar derinden etkilemiştir. Siyasal seçkinler arasındaki si
yasal rejimin işleyiş ve kurallan ve yukanda anılan temel siyasal 
hedefler konusundaki uzlaşmazlık Türkiye Büyük Millet Meclisi 
faaliyetlerine, özellikle 1970'lerde doğal olarak yansımıştır. Bu hem 
aksamalara, hem Mecliste kural dışı davranışlara neden olmuştur. 

Çoğulcu bir siyasal rejim, temel siyasal . kurallarda, siyasal 
seçkinlerin tam bir anlaşma içinde olduklan, fakat kamu siyasallan 
konusunda farklı düşünce, görüş, fikir ve uygulamaları seçmen de
netiminde ortaya koydukları bir rejimdir. Bir ingiliz siyaset bilim
cisinin deyimiyle, «Çoğulcu rejimlerde siyasal seçkinler o derece 
anlamış olmalıdır ki, her konuda anlaşmazlık içinde bulunabilsin
ler::.. Dolayısıyla temel siyasal kurallardaki uzlaşma veya olgunlaşma 
üzerine kurulmuş olan farklı görüşlerin yanştığı ve çatıştığı bir re
jimden bahsediyoruz. Siyasal anlamda, çoğulcu bir rejim dediğimiz 
zaman. Temeldeki anlaşma, siyasallardaki çatışmayı bir savaştan 
çok bir boks maçına benzetmektedir ister istemez. Bu anlaşmalann 
sağlanamaması ise veya ortadan kalkması ise, çatışmanın bir savaş 
haline dönüşmesini, kuralsız bir boks maçı haline dönüşmesini ifade 
etmektedir. 

Yukanda anılan temellerde, öncelikle siyasal seçkinler arasında 
bir anlaşma tesis edildiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
işleyişinde de Türk siyasal sisteminin çoğulcu uygulamalannda da ' 
istikrarlı ve sistemli, düzenli bir yapıya kavuşulacaktır. Bu temel
deki uzlaşmayı oluşturmakta millet egemenliğinin timsali olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi de son derece etkin bir görev üstlenmiş 
bulunmaktadır ve ifa etmektedir. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
OTURUM BAŞKANI-Sayın Kalaycıoğlu'na, bu değerli tebliği 

için teşekkür ediyorum. 
Bugün sunulan tebliğlerde yapılan konuşmalar sonucunda ortaya 

çıkan fikirleri toparlayacak olursak, içinde bulunduğumuz çoğulcu 
demokratik sistem içinde temsil edilen bütün siyasal partiler ve o 
siyasal partilerin temsil ettiği fikirlere sahip vatandaşiann temelde 
birleştiği milli egemenlik anlayışının kurucusu, miman, Ulu önder 
Atatürk'tür. 

Atatürk, bu fikrin kuruluşunda tarihi gelişmelerden, tecrübe
lerden yararlanmış, esinlenmiş, ama hiçbir zaman onlan birer hazır 
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reçete gibi kabul etmemiştir. Sayın öke'nin gayet veciz biçimde an
lattığı gibi, Osmanlı imparatorluğunun gelişimi içinde ortaya çıkan 
benliğini arama, benliğini bulma çabalarıyla ortaya çıkan akımlar
dan, görüşlerden de büyük ölçüde yararianmış; yurdun gerçeklerini 
göz önünde tutarak, bizim bünyemize uygun bir milli egemenlik an
layışı geliştirmiştir. Buna göre ~Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Mil
letindir.» Hiçbir kayda bağlı tutulamaz, sınırlanamaz; bir bütün ha
linde millete aittir ve millet tarafından kullanılır; ancak, klasik 
anlamda doğrudan demokrasi dediğimiz milleti oluşturan, bütün fert
lecin bir araya gelerek kanunları yapması, kararlar alması günümüz
de artık mümkün olmadığından, milyonlarca kişinin bir araya gel
mesi mümkün olmadığından millet bunu temsilcileri eliyle kullanır, 
egemenliği temsilcileri eliyle kullanır. Milletin egemenliğini kullanan 
temsilciler de, bizzat millet tarafından seçilir, belirli bir süreyle seçilir 
ve onları yine millet kendi eliyle yeniler, değiştirir. Bu bakımdan 
temsilciler eliyle kullanma hiçbir zaman egemenliğin millet eliyle 
kullanılmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü onları seçen, yönlendi
ren, talimat veren hatta değiştiren millettir. 

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı Necmettin 
Karaduman'ın konuşmalarında ve diğer arkadaşlarımın tebliğlerinde 
sundukları gibi, Atatürk'ün benimsediği egemenlik anlayışı, çoğul
culuğa, liberalizme dayanır. Bir toplumu oluşturan fertlerin hepsinin 
aynı siyasal düşüncede olması beklenemez, bu zaten imkansızdır da. 
Değişik siyasal düşünce grupları olacaktır ve bunlar partiler aracı
lığıyla temsil edilecektir. Siyasal partiler bunların temsilcisidir ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan çokluk içinde her siyasal 
görüş temsil edilecektir. Sadece belli bir görüşün hakimiyetine mey
dan verilmeyecek, azınlık da temsil edilecektir. Bu açıdan da, çoğul
culuğu, barışı, elbirliğini, kardeşliği öngörmektedir Atatürk'ün milli 
egemenlik anlayışı. 

Bu panel sonrası tartışma süresi de öngörülmüştü; ancak, um
duğumuzdan fazla sürdü ve bu arada da Sayın Başkanımızın öğleden 
sonra oldukça yüklü programları var. Onun için arkadaşların itiraz
ları yoksa özellikle öğrenci arkadaşların söylenenlere itirazı olacağını 
sanmıyorum, belki merakla açıklama isteyeceklerdir; ama anlayış 
gösterirlerse, tartışma yapılmaksızın toplantıyı sona erdirmek zorun
da kalacağım. 

Efendim, tekrar teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ederim, 
saygılarımla. Hepinize iyi günler dilerim. 
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