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S U N U Ş : 
B A Ş K A N — Değerli misafirler, Anayasada ifadesini bulan mil

let egemenliği şuurunun millete mal edilmesi çalışmalarmı yürütmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bünyesinde 
teşkil olunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu, gerek millî iradenin gerçekleştiği 23 Nisan 1920'de millet 
temsilcilerine maddî ve manevî bütün imkânlarını seferber eden 
ve gerekse millî iradenin gerçekleşmesi ve millî mücadelenin başarıl
ması yolunda tarihî hizmeti vermiş olan Ankara ve Ankaralıların 
bu tarihî fonksiyonunu değerlendirecek bir program tasarlamış ve 
Ankara'da temsil edilen Ankara üniversitesi, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 
ve Ankara Valiliği ile Belediye Başkanlığının katkıları ile Millî M ü 
cadelede Ankara Panelini uygulamaya koymuştur. 

Bu panelin gerçekleştirilmesini sağlayan sözü edilen mercilere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu adına 
teşekkür ediyorum ve sizlere hoş geldiniz diyorum. 

Değerli misafirler, başta Aziz Atatürk olmak üzere, devleti
mizin kuruluşunda emeği geçen ve şu anda hayatta olmayan devlet 
adamlarımızın ve aziz şehitlerimizin hatırasına heyetinizi saygı du
ruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
B A Ş K A N — Ruhları şad olsun. 
Değerli misafirler, panelimize başlamadan önce Ankara'nın bu

günkü temsilcileri olan Sayın Vali ile Sayın Belediye Başkanına 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Vali. 
ANKARA VALİSİ C A H İ T BAYAR — Sayın Başkan, değerli 

misafirler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 66. yıldönümü 
ve Millî Egemenlik Haftası münasebetiyle böylesine anlamlı, güzel 
bir panel düzenlenmesi gerçekten övgüye değer bir hadisedir, özel
likle bu olayın şu gördüğünüz ulvî ortamda cereyan etmesi ise 
hepimizi fevkalade mütehassıs etmiştir, ilgilileri kutlayarak söz
lerime başlamak istiyorum. 

Hepinizin bildiği üzere Ankara, çok eski tarihlerden itibaren 
var olan bir şehrimiz, muhtelif devirlerde muhtelif isimler almış; 
öylesine eski bir kentimiz ki gerek ismi, gerekse kuruluş tarihi 
adeta efsanelere uzanmaktadır. Bu şehir diğer bütün şehirlerde 
olduğu gibi mutlu günler görmüş, mamur i y i günler görmüş; ama 
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zaman içinde de kara günler de yaşamıştır. 1920 yıllarında ise 
Ankara ekonomik yönden gerilemiş, fakirleşmiş, küçülmüş bir Anka
ra'dır. Ancak bu küçük şehirde Türklük bütün müesseseleri ve 
asaleti ile yaşamaktadır. 
Dinî ve millî inançları yüksek sağlam bir halkı vardır. 27 Aralık 
1919'da büyük Atatürk Ankara'ya gelince bu şehrin kaderi bir anda 
değişmiş ve büyük gelişmelere aday olmuştur. Başka bir deyimle, 
giderek Ankara millî mücadelenin mihveri, merkezi, sembolü, ve 
ortamı olmuştur. Atatürk'ün Ankara'yı seçişi sanıyorum ilk önce 
stratejik amaçlara dayanmaktaydı. Nitekim kendisi bir sözünde 
aynen şöyle demektedir, « U m u m î durumu, sevk ve idare sorumlulu
ğunu üzerine alanlar en önemli hedefe en yakın, tehlikeye m ü m k ü n 
olduğu kadar yakın bulunurlar». 
Diğer taraftan Atatürk'ün, yeni devleti, Türk unsurunu esas 
alan millî bir temele dayandırmak istediği gözlenmektedir. Türklük 
şuurunun kuvvetle h üküm sürdüğü, yaşadığı yerler içinde, aksiyon 
alanını seçtiği ise çok calibi dikkat bir olaydır, bunu teker teker 
saymıyorum, biliyorsunuz, Erzurum, Sivas, Amasya bu türden il
lerimizdir. Ankara'ya Atatürk geldiğinde, hepinizin bildiği veçhile 
Ankara halkı onun ve davasının yanında hiç kuşku duymadan, 
tereddüt göstermeden yer almıştır ve büyük Ata'sını, emsali gö
rülmemiş büyük bir coşkunlukla, sevgi ile bağrına basmıştır. Bu sevgi 
ve coşkunluk ve Atatürk'ün ideallerine yakınlık o günden bugüne 
artarak devam edegelmiştir. Bu büyük hüsnü kabulün sonucu ola
rak Atatürk, heyeti temsiliyenin geçici merkezinin Ankara ol
duğunu ilk tebliğinde bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuştur. 
Sevgiler, saygılar karşılıksız değildir. Büyük Atatürk'te Ankara'yı 
ve Ankaralıları çok sevmiştir. Bu sevgisini muhtelif vesilelerle, 
muhtelif yerlerde ifade etmekle kalmamış, aynı zamanda bu şehrin 
hemşehriliğini ve adaylığını kabul buyurmuştur. 
Ankara'nın stratejik öneminin sabit olması, ispatlanmış ol
ması, halkın Atatürk ilkelerine, Atatürk'ün problemlerine bu ülke
nin meselelerine yakın ilgisi, istanbul'un düşmanlarca işgal edil
miş olması ve misakı millî hudutları içinde en i y i yönetim merkezi
nin Ankara olabileceğinin anlaşılmış olması gibi sebeplerle Ankara 
giderek devamlı merkez halini almıştır. Diğer bir husus da şudur; 
biliyorsunuz eski şehirler beraberlerinde eski alışkanlıkları, eski 
müesseseleri de getirirler. Oysa yeni Türk Devletinin, yeni inanç
lara, yeni müesseselere, yeni bir dinamizme ihtiyacı vardır, o da 
ilk, yeni kurulan bir şehirde temeli atılacak olan inançlardır, mües-
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seselerdir, ki sanıyorum büyük Atatürk bu hususu da nazarı itibare 
almıştır. Şunu ifade etmek isterim k i Bizans'tan Osmanlılar istan
bul'u aldığında ister istemez bazı müesseseler de tevarüs etmişler
dir. Bu gibi sebeplerle Ankara merkez olmuştur. Başlangıçta gaye 
sadece düşmanın hainane emellerini kırmaktır; ama giderek parola 
çareyi necat ve umdeyi hayat ancak ve ancak kuvayi milliyenin 
amil ve iradei milliyenin hâkim olmasıdır şekline dönüşmüştür. 
Bu gelişimler 23 Nisan 1920'de hepinizin bildiği üzere meyvasım 
vermiş ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da kurulmuştur. 
Böylece egemenlik millete mal olmuştur. Atatürk'ün liderliğinde 
millet hem düşmanı ülkesinden kovmuş, hem de millî demokratik, 
laik devletini tüm müesseseleri ile kurmuştur. 

Millî kurtuluş hareketi, yeni devletin kurulması ve bununla 
i l g i l i bilcümle faaliyetler Ankara'da yer almıştır, Ankara'da oluş
muştur, Ankara'da gelişmiştir. Bu itibarla bu olayların tümü Anka
ra ile bütünleşmiştir. Artık millî mücadele hareketini, yeni devleti 
Ankara'dan ayırmak m ü m k ü n değildir. Bu itibarla 13 Ekim 1923'de 
Ankara Başkent olarak kabul edilmiştir, bu gördüğümüz Meclisin 
kararı ile, giderek bu husus Anayasalarımızda da yer almış ve Tür
kiye'nin ebedî başkenti Ankara olmuştur. Bugün artık millî mü
cadelenin ruhu, bayrağı, Atatürk'ün bedeni, manevî varlığı, onun 
ilke ve inkılapları Ankara'nın sinesinde, Ankara'ya emanet edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu vatanı kurtaranları, bu devleti kuranları bir defa daha bu 
ulvî çatı altında minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ankara'nın mil
let ve memleket için nice hayırlı olay ve faaliyetlere sahne ve amir 
olmasını yürekten dileyerek hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

B A Ş K A N — Teşekkür ederiz Sayın Valimiz. 
Sayın Belediye Başkanımız, buyurunuz. 

ANKARA B E L E D İ Y E B A Ş K A N I MEHMET ALTINSOY— 
Sayın Başkan, muhterem misafirler; kendisi küçük, hatırası ve 
manası büyük olan bu salonda millî mücadelemizin başlangıcının 
66. yılında Ankara'nın millî mücadelede oynadığı rolü sizlere an
latacak panelistlere huzurunuzda teşekkürü borç bilirim. 

Millî mücadele haksızlığa karşı şahlanmış, istilacı emperyalizme 
karşı savaş, tereddiye düşmüş, çürümüş bir devlet idaresine karşı 
isyan ve ihtilal manasını taşır. Türk'ün kader savaşıdır, bir büyük 
olaydır. Her büyük olayın gerçekleşmesi birtakım safhalardan geç
mek suretiyle olur. isyanlar ve ihtilaller önce vicdanlarda, gönüllerde 
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ıstırap halinde doğar, sonra zihinlerde şimşek halinde çakar, daha 
sonra söz olarak ilan edilir, ortaya konur, üzerinde düşünülür, 
planlanır ve programlanır ve en sonunda uygulanır. 

Büyük olaylar büyük liderlerle gerçekleşir, her büyük olayın 
başında bir büyük baş, bir büyük lider vardır. Millî mücadele bir 
büyük olaydır, başında da bir büyük lider vardır. Millî mücadelenin 
bu bahsettiğimiz safhalardan geçişini, onun liderinin hayatının 
kronolojisi ile kıyaslarsak millî mücadelenin nasıl gerçekleştiğini, 
daha rahat görebiliriz. Bu izaha göre millî mücadelenin lideri bü
yük Atatürk'ün kronolojisine bakalım. Bilmiyorum hâlâ duruyor 
mu talebelik yıllarımızda Adana'da Atatürk Parkının içinde Ata'nın 
bir küçük heykeli var idi, altında şu sözler yazılı idi «Bende bu 
vekain ilk hissi teşebbüsü burada, bu güzel memlekette doğdu» di
yordu. Gençlere anlatmak için bugünkü dile tercüme edersek, «Ben
de bu olayın ilk ruhsat girişimi, bu güzel memlekette doğdu» di
yordu Adana için. 
Hepiniz biliyorsunuz. Büyük Atatürk'ün Adana'da bulunuşu 
güneydeki Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığından istifa ettiği 
en sıkıntılı günlerine rastlar. Demek ki, büyük Atatürk'ün bir millî 
mücadele arzusu his olarak ilk defa Adana'da doğmuş. Kronolojiyi 
takip edersek, istanbul'a gelir, istanbul'da artık zihinlerindedir, ar
kadaşları ile oturup üzerinde bazı meseleleri müzakere etmeye baş
lamıştır. Yani fikre dönüşmüştür, ondan sonra söz haline gelmesi 
Samsun, bilhassa Havza ve Amasya'dır; çünkü artık dünyaya ilan 
edilmiştir bir millî mücadelenin yapılacağı. Plan ve proje ise önce 
Erzurum, sonra Sivas'ta hududu, şümulü, kapsamı ve sınırları ora
larda çizilmiştir, uygulaması Ankara'da başlamıştır. O halde Ankara 
millî mücadelenin uygulama merkezidir. Cephe Sakarya boyları, 
Afyon, son hedef izmir; yani Akdeniz'dir. Bu kronolojiye göre 
görülüyor k i neresinden bakarsanız bakın, Ankara millî mücadelenin 
merkezi oluyor. Hem f i i l i n ; yani uygulamanın başlamasının merkezi, 
hem de başlangıç ve sonun tam ortasında uygulama alanındaki 
merkezi olmuş oluyor. Onun için sonradan Anayasaya değişmez 
.Başkent olarak konmasının sanıyorum en m ü h i m sebeplerinden bi
r i s i hadisatm tam ortasında, tam merkezinde bulunmasındandır. 

Bu hususta söylenecek çok şey var, ancak, benim ihtisasım 
değil, değerli uzman hocalarımız bu hususta bizi çok geniş bilgi 
vererek aydınlatacaklar. Ben sadece Ankaramızm millî mücadeledeki 
stratejik olarak yerini tayin etmeye işaret etmekle yetindim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
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B A Ş K A N — Teşekkür ederim Saym Belediye Başkanımız. 
Efendim, Panelimizin üyelerini sizlere tanıtmaya çalışacağım. 
Konuşmacılarımız; 
Gazi üniversitesi öğretim üyesi ve Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Hamza Eroğlu. Kendi
leri 24 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mus
tafa Kemal Paşanın tarihî konuşmasım değerlendirecekler. 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve Ankara 
Üniversitesi Türk inkılabı Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Sayın 
Doç. Dr. Azmi Süslü. Kendileri, Atatürk ve devrindekilere göre 
Ankara konusunu değerlendirecekler. 

O D T Ü Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Seçil Akgün. Kendisi, Ankara'nın Başkent olarak seçiliş 
nedenleri konusunu değerlendirecekler. 

Hacettepe üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Ensti
tüsü öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Abdülhalik Çay. Kendileri yoklar, 
burada olsalardı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı 
hakkında konuşacaklardı. 

Hacettepe üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Ensti
tüsü öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Abdülhalik Çay. Kendileri yoklar, 
burada olsalardı, Ankara'mn hükümet merkezi olarak düşünülmesi 
ve millî mücadele merkezi olarak seçilmesi konusunu işleyeceklerdi. 

Tartışmacılar: 
O D T Ü Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi 

Sayın Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat. 
Ankara üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih 

Bölümü öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Üyesi Yard. Doç. Dr. 
unsal Yavuz. 

O D T Ü Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim Gö
revlisi Sayın Gürbüz Tüfekçi, 

Sayın konuşmacıların süreleri lO'ar dakika ile, tartışmacıların 
konuşmaları da 5'er dakika ile sınırlanmaktadır. Panelimizi müteakip 
Millî Mücadele Ankara Konulu Sergisinin açılışını birlikte yapacağız. 

Konuşmalara geçmeden önce, 12 Temmuz 1921 yılında Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu'nun ikdam Gazetesinde tefrika edilen yazıla
rından Ankara konulu bahsinin bazı pasajlarını konuşmalara geç
meden önce sizlere okumak isterim müsaadenizle. 

«Fakat, sanmayınız k i , Ankara'nın manzarası şehir bakımından 
bu şöhret ve öneme hak verdirir bir heybet ve ihtişam arz ediyor. 
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Millî hükümetin merkezi bir yangm harabesinden başka bir şey 
değildir. Bütün cihana kafa tutan ve Batı âleminin saldırgan ve 
istilâcı dalgalarına karşı Şark'm eşiğinde bir geçilmez seti meyda
na getiren Büyük Millet Meclisi bu harabenin bir kenarında bir 
katlı, mütevazi, küçük bir binadır. On yıllık sürekli bir mücadeleden 
sonra hâlâ sayısız düşmanlarla döğüşen Türk Milletinde azim, irade, 
kuvvet ve kahramanlık, fazilet ve ümit adına ne varsa hep bu bir 
katlı küçük binanın içinde bulunuyor. Zarf ile mazruf arasında 
ne büyük tezat! Fakat, Türk'ün ruhundaki hayatî ve ahlakî fazilete 
o eşsiz yüceliği ve heybeti veren, asıl bu tezat değil midir? Eğer 
Ankara, Londra gibi muazzam ve mutantan bir şehir ve B.M.M. 
Westminister şeklinde bir saray olsaydı, Anadolu'daki milliyet ve 
istiklal hareketinin değeri bu kadar büyük, bu kadar yüce ve şa
şırtıcı olur muydu?.. 

Gerçi, gelecek nesillerin hayaline Ankara, mutlaka bu şekil ve 
mahiyette kazılacak ve hiçbir kimse için onu başka türlü tasarlamak 
m ü m k ü n olamayacaktır. Ne kadar denilse k i , Ankara bir mezbele
den, bir viraneden başka bir şey değildi, içinde oturan kimseler 
sizin ve bizim gibi kimselerdi. B.M.M. denilen muazzam halk şûrası, 
ancak taşralı bir dul kadının oturabileceği küçük bir evdi ve Bakan
lıklar birer çıplak odadan ibaretti, buna ihtimal verilemeyecek ve 
Ankara'nın tarihteki yeri mutlaka Babiller, Komalar, Parisler, Lond-
ralar, Moskovalar sırasında olacaktır.... 

... herhangi bir şehre azamet ve heybet veren şey, o şehrin 
binaları, yolları, kubbe ve sütunları değildir, ancak orada meydana 
gelen olay, orada doğan f i k i r , orada esen nefestir. 
Burada bu nefesi sezmek için ince bir anlayışa veya derin 
bir duyguya lüzum yoktur. O dediğim sarp dehlizleri geçer geçmez 
içinde yeni ve gürbüz bir âlem kaynayan bir vadiye girildiği hemen 
hissolunur. Hele istanbul'dan gelen bir yolcu iseniz hele tam bir 
istiklâlin hasretini çekmiş, bir sürü millî felâketlerin acısını tatmış 
bir avare iseniz bu tecelliyi daha büyük bir açıklıkla hissedersiniz.» 

Efendim, bakınız 12 Temmuz 1921'de Yakup Kadri Karaos-
manoğlu işte bu bina için ve bu binada millî mücadeleyi başlatanlar 
için neler söylemişler ve bugün buradan, bugünkü demokrasimize 
ulaşmış bulunuyoruz. Evvela sayın konuşmacıları dinleyeceğiz, bil
hassa sayın tartışmacılar, konuşmacılara sualler tevcih edecekler, 
bu sualler değerlendirilecek. 

Ben önce Sayın Hocamız Prof. Dr. Hamza Eroğlu'na sözü ve
riyorum. 
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K O N U Ş M A C I L A R : 
Prof. Dr. HAMZA E R O Ğ L U (Gazi üniversitesi öğretim Üyesi 

ve Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyesi) — Say m Başkan, 
konu Ankara'dır, Ankara'nın Sayın Valisinin ve Ankara'nın Sayın 
Belediye Başkanının adını zikrederek, onlara hitap ederek, konuya 
parmak basarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Evvela Sayın Belediye Başkanının yapmış olduğu açıklamalar 
içerisinde Adana'ya atıf yapıldı, onu dile getireceğim, birkaç gün 
önce Sayın Doç. Seçil Akgün ile beraber Adana'daydık, Çukurova 
Üniversitesinin Ermenilerle i l g i l i bir sempozyumuna katılmış idik, 
efendim, söz konusu etmiş olduğunuz o yazı Adana'daki Atatürk 
Parkında heykelin arka cephesinde şu anda yazılıdır, ebedî bir 
hatıra olarak kalmaktadır. Onun yalnız Adana için değil, bütün 
Türkiye için büyük önemi ve yeri vardır, onu bir açıklama yapmış 
olmak için ifade edeyim. 

Efendim, benim yapacağım konuşma biraz özel mahiyette, şöy-
leki arzu ederdim ki daha önce arkadaşlarım konuşsunlar, ben daha 
sonra konuşayım ama Sayın Başkan bana söz verince ben de konuyu 
açıklayayım. Benim konum 24 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Atatürk'ün önergesi ile çok önemli bir karar almıştır. 
Bu karar yeni Anayasanın temelini teşkil eden kuralları oluştur
muştur. Şöyle ifade edeyim, Türk Anayasası tarihî gelişmeleri içeri
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da toplanmıştı, 20 Ocak 
1921'e kadar geçen dönem içerisinde yeni kurulan devletin yeni 
Meclisin bir Anayasası yoktur, ancak 24 Nisan 1920 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin almış olduğu karar Anayasa niteliğinde 
bir karardır, Anayasanın temel ilkelerini oluşturmuştur. Bu bakım
dan konunun büyük önemi dolayısıyla bunu ele almayı arzuladık ve 
bunu size açıklayacağım. 
önemli olan şudur: Böyle bir kararın Ankara'da alınmış ol
ması, böyle bir kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
alınmış olması, şu salonda alınmış olmasıdır; yani, bir, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Ankara'da toplanması, Ankara için ayrı bir 
öneme haiz büyük bir olaydır, onun için sözlerime başlarken Sayın 
Ankara Valisi dedim, devleti ve hükümeti temsil eden kişi olarak 
Ankara'nın adını ifade ettim. Sayın Belediye Başkanı dedim, be
lediye sınırları içerisinde Ankara'nın seçimle işbaşına gelen, halkın 
temsilcisi olduğu için Belediye Başkanının ismini zikrettim ve bu
rada bulunmuş olmasından dolayı da ayrıca bir memnuniyet duy
duğumu ifade ettim. 
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Konu Ankara'dır, işte burada Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanmıştır, çok hayatî kararlar almıştır, millî mücadele için ka
rarlar almıştır. Evvela 23 Nisan'm değerini ortaya koyalım. 23 
Nisan'da Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmakla dev
letin bir unsurunu teşkil eden, devlete ait hizmetlerden birini gör
mekle görevli yasama organı teşekkül etmiştir. Yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ku
rulmakla istanbul'dan farklı ve ayrı bir devletin kuruluşu sağlan
mıştır. Yeni Türk Devleti 23 Nisan 1920'de kurulmuştur. Bir diğer 
önemli olay da 23 Nisan 1920'de yeni devletin siyasî rejimi de 
açıklığa kavuşmuştur. Açıkça telaffuz edilmemekle birlikte Cum
huriyet o gün kurulmuştu. 29 Ekim 1923'de sadece Cumhu
riyetin ilanı yapılmıştır. 29 Ekim 1923'te Anayasayı değiştiren ka
nunun adı, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasaya açıklık getirerek de
ğiştiren kanundur. Yani, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasada açıkça 
ifade edilmeyen cumhuriyet o gün Anayasada yapılan değişiklikle 
ilan edilmiş ve açıklanmıştır. 23 Nisan 1920'de kurulan Büyük 
Meclis yeni bir siyasî rejimi temsil eden Meclis olmuştur. Bü
yük Millet Meclisi. 

Şimdi, bu açıklamalardan sonra konunun bir inceliği vardır ve 
bir de asıl 24 Nisan 1920'de alman kararlar vardır, bunu inceleye
ceğiz. 19 Mart 1920 tarihli Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa 
Kemal Paşanın, genelgesiyle seçimler yapılmış ve Meclisin toplan
ması konusu 22 Nisan'da yapılan bir çağrıyla duyurulmuştur ve 
Meclis de 23 Nisan'da büyük bir merasimle açılmıştır. Şimdi, Ata
türk'ün bütün valilere, bağımsız sancaklara, kolordulara ve bazı 
birliklere göndermiş olduğu genelgesinin konumuzla özellikle il g i 
lendirmesi bakımından size naklediyorum genelgeyi. «22 Nisan 1920 
Tann'nm lütfuyla, Nisan'ın 23 üncü cuma günü Büyük Millet Mec
lisi açılarak çalışmaya başlayacağından o günden itibaren askerî ve 
sivil bütün makamlarla, bütün milletin tek merciinin Büyük Millet 
Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur.» Bu tebliğle açıkça Mustafa 
Kemal Paşa artık 23 Nisan'dan itibaren Türkiye'de devletin egemen 
gücü olarak, devlet otoritesini temsil eden güç olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bütün yetkilerle kurulacağını açıkça dile ge
tirmiştir. O günün zor şartları içerisinde, milletin gerçek temsilci
lerinden oluşan bu Meclis tarihî büyük sorumlulukları üstlenen bir 
Meclis olmuştur. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi se
çildikten sonra, yani şu salonda bu seçim işi cereyan etmiştir. 
Meclise karşı teşekkürlerini ifade ederek, şöyle konuşmuştur; «Ge
rek hayat-i askeriye (Askerî hayatında) gerek hayat-i siyasiyenin 
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bütün ecvar ve safahatını işgal eden mücadelenin daima düstur-u 
hareketin irade-i milliyeye isnat ederek milletin ve vatanın muhtaç 
olduğu gayelere yürümek olmuştur» demiştir. Atatürk, gerek askerî 
hayatımda ve gerekse siyasî hayatımda en büyük gücüm millî 
iradeye dayanmak ve bunu başarıya ulaştırmakla olmuştur. 

Efendim, Meclis toplandıktan sonra bir numaralı kararıyla Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bu kere intihab edilen azalarla biraz 
önce ifade ettim, 19 Martta Türkiye'nin her tarafında seçim yapıl
masını heyet-i temsiliye reisi olarak Mustafa Kemal Paşa vilayet
lere, ordu birliklerine tebliğ etmiştir, o seçimlerden sonra Meclis 
toplanmıştır. Meclis toplandıktan sonra bir numaralı kararı seçilen 
üyelerle İstanbul Meclis-i Mebusanmdan iltihak eden azalardan Mec
lisin teşekkül etmesine karar verildiği ifade edilmiştir. Yani, bu 
Meclis bir seçimle işbaşına gelen Meclisle, özel olarak o maksatla 
seçilen bir toplulukla Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan 
diğer grup da istanbul Meclis-i Mebusanmdan Anadolu'ya geçerek 
bu Meclise katılanlardan oluşmuştur. Çünkü, istanbul Meclis-i Mebu-
sanı da seçimle işbaşına gelen Meclistir ve 19 Martta Atatürk'ün 
yapmış olduğu tebliğle Türkiye'nin her tarafında seçim yapılama
mıştır, ülke yer yer işgal altındadır, baskı ve tehdit altındadır. Bu 
nedenle, istanbul Meclis-i Mebusanmdan Anadolu'ya katılanlarında 
Mecliste vazife almaları, seçilen milletvekillerinin kararıyla oluşmuş 
bulunmaktadır. 
Efendim, 24 Nisanda Mustafa Kemal Paşanın önerisiyle meş
hur tarihî karar almıyor. Bu kararın önemli i k i noktası vardır. 
1. «Not» diye ayrıca ek olarak bir ayrı bu karara ekli kısım var
dır. «Mecliste mütekâşif beliren millî iradeyi b i l f i i l gerçekten vatan 
mukadderatına alınyazısma hâkim tanımak esas umdedir, ilkedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde (fevkinde diyor metin) 
bir kuvvet mevcut değildir. 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi teşrii, yani yasama ve icrayı, 
yani yürütme selahiyetlerini caridir, yetkilerini ihtiva eder, kapsar. 
Meclisten seçilen ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hü
kümet işlerine bakar. Meclis Başkanı da bu kurulun başkanıdır. 
« N O T : Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman Mec
lisin düzenleyeceği esaslara uygun olarak durumunu alır.» Efendim, 
burada bir kere millî egemenlik ilkesini 22 Mayıs 1919'da Mustafa 
Kemal Paşanın Samsun'dan istanbul'a sadarete henüz üzerinde ordu 
müfettişi sıfatı bulunduğu sırada göndermiş olduğu raporunda da 
ifade ettiği üzere, o raporda açıkça «Millet, millî hâkimiyet esasını 
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kabul etmiştir.» Oradan, ilk temel oradan başlar, sonra Amasya 
Tamiminde; «Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kur
taracaktır» meşhur parolasından sonra Erzurum ve Sivas Kongre
lerinin kararlarına uygun olarak «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» parolasına dönüşür, işte egemenliğin kayıtsız şartsız mil
lete ait olduğu ilkesi 24 Nisan 1920 tarihli kararda ifadesini bulur. 
«Mecliste beliren millî iradeyi, milletin alınyazısına hâkim tanımak 
esas umdedir» sözüne bir taraftan ilahî iradeye dayanan, istan
bul'daki sultan halifenin bütün yetkileri bir kalemle bir tarafa 
i t i l i r . «Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde hiçbir kuvvet mev
cut değildir» adlı kararda açıkça ifadesini bulan hükümle de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin her türlü gücün üstünde olduğu ifade 
edilir. Efendim, bu kararların bir diğer önemli noktası da biraz 
önce belirttiğim üzere, «Not» kısmında ifade edilen padişahla i l g i l i 
hükümdür. 20 Nisan 1920 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
almış olduğu kararla, kesin zafere ulaşıp istanbul kurtarıldıktan 
sonra padişahın durumu hakkında da karar almak yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bıra;kılmıştır. Bu karar onu açıkça ifade 
ediyor, öyleyse Türkiye Büyük Millet Meclisi, biraz önce de söy
lediğim üzere ilahî iradeye dayanan sultan halifenin yetkilerinin 
üstünde bulunduğunu da ifade etmiştir. 
Padişahlığı kaldırıp yerine cumhuriyeti ilan edeceğini Atatürk 
açıkça bu önergesinde de ifade etmiştir. Bunu çok açık bir surette 
dile getirmemiş; ama millet hâkimiyetini, millî iradeyi, alman Mec
lis kararıyla, bu karar biraz önce de ifade ettiğim üzere Anayasa 
mahiyetinde bir karardır. Onun temeline oturtmakla istanbul'daki 
sultan halifeyi reddetmiş bulunmaktadır. 

B A Ş K A N — Saym Eroğlu 5 dakikanız var efendim. 
Prof. Dr. HAMZA EROĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok önemli tarihî kararlar alan 
bir Meclistir. Bu Meclis, bir «aşk-ı millî» Muhittin Baha Pars'm söy
lediği üzere, bir «aşk-ı vatan» Meclisidir. Buraya herkes tehlikeyi 
göze alarak koşa koşa ve vaktiyle geldi. Mahmut Celâl Bey Saruhan 
Milletvekili o da konuşmasında istanbul Meclis-i Mebusanmdan 
bahsederek «Orası muhtelif kanaat sahibi siyasî adamların mec
lisidir» Ankara'yı kastederek «Burası muayyen bir maksada doğ
ru yürüyen zevatın mecmaıdır. (Muayyen bir amaca yönelik kişile
rin toplamıdır.) Bilumum fırka cereyanlarından ziyade azade her 
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türlü parti akımlarından sıyrılmış mütesanit bir mahaldir. (Birleşik 
toplanmış tek yekvücut bir yerdir) 

Mustafa Kemal Paşanın açıklaması ise, çok önemlidir. «Meclis-i 
âliniz (Yüce Meclisiniz) aynı zamanda bir Meclis-i estasam salahiye
tine haizdir. (Kurucu meclis salahiyetine haizdir) mevcut Kanun-u 
Esasiyi kaldırır yerine yenisini koyabilir» demekle Meclisin yetki
lerini açıkça ifade etmiştir. Efendim, Mustafa Kemal Paşa gerek 
yeni Meclisin kurulmasıyla i l g i l i , seçimlerin yapılıp, arkasından 
yeni Meclisin kurulacağını ifade eder ve 22 Nisanda da toplanma
sını öngören davetinde de Meclisin bir kurucu Meclis olmadığını, 
sadece olağanüstü yetkileri haiz bir Meclis olduğunu ifade etmiştir. 
Nutuk'ta da ifade ettiğine göre, bilhassa kurucu Meclis bulunma
dığını, bazı sakıncaları dikkate alarak o deyimi kullanmadığını be
lirtmiştir. Ancak, aslında çok geniş yetkileri olan bu Meclis bir 
kurucu Meclistir. Bu Meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi den
mesinin, yani büyük sıfatıyla anılmasının sebebi Meclisin olağanüstü 
yetkilere sahip olmasındandır ve kurucu meclisi niteliği taşımış bu-
lunmasmdandır. Meclise büyük niteliği bir karar, ya da bir kanunla 
verilmiş değildir, üyelerin içlerinden doğan, kendiliğinden ortaya 
çıkarılmış bir ektir. Meclis bir sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
suret-i teşekkülü hakkındaki kararında bu ad kullanılmıştır. Atatürk, 
24 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde söylediği Nutuk
ta, Erzurum Kongresi kararlarından da bahsettikten sonra millî 
egemenlik üzerinde durmuştur. Nitekim, Erzurum Kongresinin mil
liyet esasından birisi işte bu hudut-u millî dahilindeki idarenin 
hâkimiyet-i milliye esasına müstenid olmasıdır ve yine devam edi
yorum Atatürk'ün konuşmasından pasaj alıyorum «işte vaziyet-i 
esasiye ve hukukiyemizin esas durumumuzun ve hukukî durumumu
zun tevlit ettiği bu lüzum ve zaruret üzerinedir ki, doğurduğu hâki
miyet-i milliye her şeyden evvel tecellisi maksadıyla Meclis-i âliniz 
salahiyeti fevkaladeyle içtima etmiştir. Millî egemenliği gerçekleş
tirmek amacıyla Meclisiniz olağanüstü yetkilerle toplanmıştır. Yani, 
Mustafa Kemal Paşa açıkça millî egemenliği gerçekleştirmek amacıy
la milletin iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ifade etmek ama
cıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğunu dile getirmiştir. 

Efendim, böylece şunu açıklamaya çalışmak istiyorum: Mil
let egemenliği ilkesinin tabiî bir gelişmesinin sonucu 24 Nisan 
1920'de Atatürk'ün önergesiyle kabul edilen esaslar daha sonraki 
gelişmelere ışık tutmuştur. Yalnız, açıkça belirteyim ve ifade edeyim 
ki, 23 Nisandan itibaren -24 Nisan tarihinde karar almıyor- 20 
Ocak 1921 tarihli yeni Anayasanın yapıldığı döneme kadar, Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan tarihli karara dayanarak Mec
lisi yönetmiştir ve Türkiye'nin yönetimini de, Meclis, 24 Nisanda 
almış olduğu kararla kendi kendini bağlayarak, bir hukukî sınıf 
içerisinde bir sınırlamayla, devlet yönetimine katkıda bulunmuştur. 

Sayın Başkan ve sayın dinleyenler; saygılarımla. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Doçent Doktor Azmi Süslü. 
Doç. Dr. A Z M İ S Ü S L Ü (Ankara üniversitesi DTCF öğretim 

üyesi) — Sayın Başkan, sayın devlet erkânı, değerli dinleyiciler; 
yüzyıllardan beri Osmanlı imparatorluğunu paylaşmak için yapılan 
plan, program, proje nihayet hedefine ulaşmış ve müttefikleri grubu 
içerisinde Osmanlı imparatorluğu da yenik sayıldığından, zaten çat
lak bir vazo olarak imal edilmiş olan Sevr Antlaşmasıyla imparator
luğun her yeri işgal edilmeye başlamıştır. 

Başşehir istanbul'un işgali. Meclisi Mebusanın dağıtılması üze
rine ise, istanbul için beslenen son ümitler de suya düşmüştür. 
Ancak, buna rağmen istanbul'un, başlatılacak millî mücadele için 
bir merkez olmasında ısrar edenler de vardır. Bunlar içinde istanbul 
Hükümeti mensuplarına manda f i k r i n i benimseyen bazı kimseleri, 
bazı yabancıları, hatta hatta Atatürk'ün arkadaşlarından bazıları
nı saymak mümkündür. Daha istanbul işgal edilmeden önce, bütün 
bu gerçekleri gören ve millî mücadelenin Anadolu'da, özellikle Anka
ra'da teşkilatlanmasında ısrar eden Atatürk, 12 Mart 1920'de Anka
ra'dan istanbul'a çektiği bir telgrafta, ingiliz müfettişi olarak 
Ankara'da bulunan Vitol'ün ağır eşyalarıyla birlikte Ankara'yı 
terkettiğini ve istanbul'da m ü h i m ve vahim hadiselerin tahakkuk 
edeceğini; arkadaşlarımn, gafil avlanmayarak sürat ve emniyetle 
Anadolu'ya geçmek için tertibat almaları gerektiğini belirtmiştir. 
Halbuki, daha 1919'larda Ankara da kısmen işgal edilmiş bulunu
yordu, i k i bölük Iskoçyalı, ingiliz askerinin istasyondan başlattık
ları ve Cebeci - Demirlibahçe civarına yayılan işgale, Ulus civarına 
gelen ve bir Yahudi'nin konağına yerleşip, bugün içinde bulunduğu
muz ilk Meclis Binasını - tamamlanmamış olan bu binayı - karargâh 
olarak kullanan Fransızlar ve onların getirdiği Kuzey Afrikalı 
Müslüman askerler takip etmişti. Bu hareketlerle birlikte de Ankara* 
da Türkler arasında tutuklanmalar başlamıştı. Bunların bir kısmı 
- tutuklananların bir kısmı - istanbul'a gönderilmiş ve oradan ka
çanlar veya kaçırılanlar da tekrar Ankara'ya dönmüşler ve millî 
mücadeleye başlamışlardır. Bütün bu olanlarsa, küçük ve bazı Avru
palı yazarlara göre, bir çöl görünümünde olan Ankara'da millî m ü 
cadelenin başlamasına yol açmıştır. 
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Belirtmek gerekir ki, Ankaralıların harekete geçmesini sağlayan 
âmillerden diğer ikisi de, Ankara'yı bir müstemleke şehri olarak 
telakki edip gelen bu yabancıların tutumuyla o zaman Ankara'da 
bulunan ve bu yabancılarla işbirliği içerisinde birtakım menfî faa
liyetlere girişen azınlıkların da tesiri olmuştur. 

Diğer taraftan, Atatürkle görüşüp kolordusunu Ankara'ya nak
leden A l i Fuat Paşa da Ankaralıların şuurlanmasmda ve teşkilat
lanmasında önemli hizmetler vermiştir, ingiliz kontrol subayının 
kendisini ziyaretinde saygısız davranması üzerine, onu tutuklattırıp 
merkez komutanlığına hapsettirmesi ve istanbul Hükümetinin di
rektifleri doğrultusunda hareket eden Ankara Valisi Muhittin Paşa' 
nm, «Sonsuz imkânları olan bu devletlere kafa tutmaya, onlara söz 
geçirmeye imkân var mı?» sorusuna; A l i Fuat Paşa'nm «Elbette var; 
asker, sivil, bütün millet aynı gayede birleşirse istilacılar yeni bir 
savaşı göze alamazlar» cevabını vermesi Ankaralıların gücüne güç 
katmıştır. 

Yine, Müftü Bölükçüzade Mehmet Rıfat Efendi başkanlığındaki 
şehrin aydınları ve eşrafının yaptığı faaliyetlerle de ingiliz muhit
leri ve Hürriyeti itilafçılar Fırkasından birçok kişinin de bu gruba 
katılmasıyla millî mukavemet f i k r i halk arasında yayılmaya baş
lamıştır. Bundan endişelenen ingilizler ise, Cebeci'deki garnizon
larını iznik'e nakletmiş ve Ulus'taki Fransız müfrezesi de ortaklıkta 
görülmez olmuştur. 

Ankaralıların alenen ve toptan harekete geçmelerini sağlayan 
diğer bir olay ise, Mustafa Kemal'in 28 Mayıs 1919'da Havza'dan ya
yınladığı bir tamimle milleti izmir'in işgaline karşı mitingler yapriia-
ya davet etmiş olmasıdır. Hemen bir gün sonra genciyle, yaşlısıyla, 
öğretmeniyle, din adamıyla, köylüsüyle, şehirlisiyle, bütün Ankara
lılar Ankara'da ilk mitinglerini yapmışlardır. Bu durum, A l i Fuat 
Paşa tarafından «O günkü manzara gözlerimin önüne geldiği zaman, 
mücadele yıllarının en tatlı heyecanını duyar, vatansever Ankaralı
ları takdirle anarım» şeklinde dile getirmiştir. 
Mustafa Kemal Paşa'nm Ankara'ya hareketine gelince. Sivas 
Kongresini müteakip Kayseri yolundan hareket eden Mustafa Kemal 
ve arkadaşları, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmişlerdir. Onun 
sessizce Samsun'a hareket etmesinden bu yana geçen 8 aylık sürede 
birçok şey değişmiştir. Artık ilk işgal şaşkınlığı geçmiş, teşkilatlanma 
hazırlıkları ilerlemiş, millî mücadele fiilen başlamıştır, işgalcilerin, 
dirilişine, şahlanışına inanamadıkları bu hareketin tablosunu Lord 
Kinros şu şekilde çizmiştir: «Ankaralıların heyecanlı karşılayışı 
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Kemarin bu seçimi yapmakta haklı olduğunu gösterdi. Mustafa 
Kemal ve yeşil ordusunun gelişi, sokaklarda tellallarla ilan edilmişti. 
Sultan rejiminin hışmına uğrayıp dağa kaçanlar, onu selamlamak 
için gizlendikleri yerlerden çıkıp geldiler. Halk kendisini Kırşehir'de 
karşılamak için şehir dışındaki yollara döküldü. Dervişler bu gelişi 
dualarla kutlamak için caddelerde sıralandılar. Mustafa Kemal, 
eskimiş lastiklerin içine bez doldurularak şişirildiğini söylediği kü
lüstür açık beyaz otomobiliyle göründü. Arkadaşlarıyla beraber şehre 
yaklaşırken kendilerini bir gönüllü ordusu karşıladı. Yüzlerce atlı 
ve piyade mahallî kıyafetleri içinde eski biçim, kocaman tüfek
leriyle gösteriler yapıyor, bayraklarını sallıyor, arada bir sıradan 
ayrılarak havaya sıçrayıp yerli oyunlar oynuyorlardı. Kaleye çıkan 
dar ve dik sokaklar davul zurna sesleriyle çınlamaktaydı. Arkadan 
daha ağırbaşlı bir yürüyüşle çeşitli esnaf loncalarının mensupları 
geliyordu. Ankaralılar şimdiye kadar böyle büyük bir toplantı görme
mişlerdi. Şehirde bulunan birkaç yabancı, bu hâli şaşkınlıkla sey
rediyordu. Halk, millî duygularının coşkunluğunu göstermek için, 
yol değiştirerek birkaç gün önce ingilizlerin işgal ettiği istasyon
dan geçti. O sırada, daha üzerinde Fransız Bayrağı dalgalanan 
sonraki Meclis Binasının etrafında Fransızlarla, Tunuslu asker
leri duvarların üstünde tünemiş bakıyorlardı. Mustafa Kemal Hacı 
Bayram Veli Camii ve Türbesini ziyarette bulunmayı da ihmal 
etmedi. Sonra hükümet konağının balkonundan aşağıdaki halka bir 
teşekkür nutku verdi» demektedir. Mustafa Kemal Paşa ise, daha 
sonra 1927'de irad edeceği Büyük Nutkunda bu heyecanı şu şekil
de dile getirmiştir: «Ankara'ya muvassalatımızı 27 Aralık 1919 
tarihli şu açık tebliğ ile tamim ettik. Sivas'tan Kayseri tarikiyle 
Ankara'ya hareket eden heyet-i temsiliye bütün güzergâhında ve 
Ankara'da büyük milletimizin har ve samimî tezahüratı vatan-
perveranesi içinde bugün muvassalat eyledi. Milletimizin gösterdiği 
eser-i vahdet ve azim memleketimizin temin-i istikbali hakkındaki 
kanaatleri layiti zelzel bir surette tesin edici mahiyettedir. Sarsıl
maz bir surette pekiştirmektedir. Şimdilik heyet-i temsiliye merkezi 
Ankara'dadır, takdim-i hürmet eyleriz efendim. Heyet-i temsiliye 
namına Mustafa Kemal. 

Ankara'dan Türkiye'nin her tarafına gönderilen telgrafların 
metni ise şu şekildeydi: «Bir haftadan beri Ankara Vilayeti mül
hakatından gönderilen heyetler ve binlerce silahlı, atlı millî kuvvet 
kahramanları ile aslen köylülerden mürekkep 80 bini aşan vatan
sever tarafından bugün Sivas'tan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Heyeti temsiliyesi eşi görülmemiş bir heyecanla 
karşılandı. Heyet-i temsiliye adına Mustafa Kemal Paşanın sözleri 
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istiklalini fedâ etmeye Allah'm huzurunda yemin etmiş olan birleş
miş halk üzerinde pek derin bir tesir bıraktı. Bu tesir bütün ha-
raretiyle devam ediyor» demiştir. 

Yine, Atatürk'ün ve arkadaşlarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılışıyla i l g i l i intibalarına gelecek olursak, baş tarafta 
da belirttiğimiz gibi, Mustafa Kemal Paşa, istanbul'da Mec
lis-i Mebusanm toplanmasının hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, teh
likeli de olacağını önceden haber vermişti. Bu sebeple daha Ankara' 
ya gelmeden önce Meclisin Ankara'da toplanması için kendi tabiriy
le «Hazırlık ve tertibata» başlamıştı. 28 Ocak'ta Meclis-i Mebusa
nm ingilizler tarafından basılması, daha sonra Mart ayında resmî 
dairelerin işgali, bazı mebusların Malta'ya sürülmesi, Mustafa Kemal' 
in haklı olduğunu ispat etmiştir. Bir yabancı yazarın belirttiği 
gibi, «istanbul'un işgali Ankara'nın işini kolaylaştırmıştır» Fran
sızlarca işgal edilmiş ve çatısı örtülmemiş olan ittihat Terakki Fır
kasının binası düzenlenmiş ve kiremitlerle sıraları Ulucanlardaki 
bir okuldan ve vatandaşlardan temin edilmiştir. Daha Meclis açıl
madan i k i gün önce bütün vilayetlere, kazalara, köylere kadar gön
derdiği telgrafta 23 Nisan tablosunu Mustafa Kemal Büyük Nut
kunda şu şekilde çizmiştir: «Bin nennehil kerim Tanrı'nın yardı
mıyla Nisanın 23 üncü Cuma günü Cuma namazını müteakip Anka
ra'da Büyük Millet Meclisi küşad edilecektir. Vatanın istiklali, 
makam-ı refihi hilafet ve saltanatın istihlası gibi en m ü h i m ve 
hayatî vazaifi i f a edecek' olan bu Büyük Millet Meclisinin yevmi 
küşadını Cumaya tesadüf ettirmekle yevmi mezkûrun mebrukiye-
tinden istifade ve bilumum mebusini kiram hazerati ile Hacı Bay
ram Veli-i Camii Şerifinde Cuma Namazı edâ olunarak envarı Kur'an 
ve saltanattan da istifade olunacaktır. Badesselat riciisaadet na
mazdan sonra Peygamberimizin sakalı ve sancak-ı şerif hamilen 
daireyi mahsusaya gidilecektir. Daireyi mahsusaya dahil olmazdan 
evvel bir dua kıraatıyla kurbanlar kesilecektir, işbu merasimde 
camii şeriften bed ile (Camiden başlamak üzere) daire-i mahsusaya 
Meclis binasına kadar kolordu kumandanlığmca kıtaatı askeriye 
ile tertibat-ı mahsusa alınacaktır, işbu tebliği hemen neşri tamimi 
için her vasıtaya müracaat olunacak ve serian en ücra köylere, her 
küçük kıtaatı askeriyeye, memleketin bilumum teşkilat ve mües-
sasatına iblağı temin edilecektir. Ayrıca, büyük levhalar halinde 
her tarafa talik ve m ü m k ü n olan mahallerde tabı ve teksir ve mecca-
nen tevzi edilecektir. Cenabı Haktan muvaffakiyeti kâmile tazarru 
olunur. 

Heyet-i Temsiliye Namına 
Mustafa Kemal 
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Görüldüğü üzere, halkın hissiyatını temayülünü, kabiliyetini, 
sevk ve idaresini gayet i y i bilen Mustafa Kemal Ankara'da ve 
Ankaralılarda uygun bir zemin bulmuş ve onu çok i y i kullanmıştır. 
O bu başarıya adım adım sabırla, metanetle, cesaretle ve eline 
geçen fırsatları çok i y i değerlendirmek ve halkın arasına girip 
onunla kaynaşmak, bütünleşmek, yani sine-i millete dönmek sure
tiyle ulaşmıştır. Bu sebeple de O'nun bu mücadelesi bugün bazı kom
şularımızda görüldüğü gibi halka rağmen halkçılık değil, halk için 
halkçılık olmuştur, işte Atatürk'ün başarısının sırrı burada yatmak
tadır. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Süslü. 

Sayın Akgün, buyurun efendim. 
Doç. Dr. SEÇİL AKGÜN (ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Ta
rih Bölümü öğretim Üyesi) — Çok teşekkür ederim. 
Saym Başkan, Saym Vali, Saym Belediye Reisi ve dinleyiciler; 
Ankara'nın Başkent oluşu Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasıyla ve 
yine bir Türk devleti kurulmasıyla yakından ilgilidir. Osmanlı impa
ratorluğunun son yıllarında Ankara, mütevazi bir kenttir. Selçuklu 
ve Osmanlı imparatorluğu dönemindeki ticarî değerini kaybetmiş
t i r , artık merkez değildir. Nüfusu ise 20 bin civarındadır. Halkın 
büyük bir kesiminin tarımla geçindiği hesap edilirse, buraya bü
yük bir köy demek pek yanılgı olmamaktadır. Zaten o yılların Anka
ra'sının konutları da çoğu köy evleri tipindedir. Tepeleri düz veya 
kerpiçtir veya tuğladır. Ahşap evler bulunmakla birlikte taş bina
lar ancak bir i k i tane devlet yapısından ibarettir. Sokaklar dar, 
ağaçsız; bir dere ve yer yer bataklıklar vardır. Aslında Ankara' 
nm havası güzel ama, bu dere ve bataklıkların ürettiği sivrisinek
ler havayı da bozmakta, sıtma yatağı bir kent durumuna getirmiştir. 
Halkı bezgin görünümlü; çocuklarına sunulan pek az sayıda okul 
var. Sanat okulu bile var ama, öğrencilerinin sayısı 3 - 5 taneyi 
geçmemektedir. 
izmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında ise, biraz önce 
belirtildiği gibi Ankara da işgal altında. Bu binada Fransız asker
leri, istasyon binasında ise ingiliz askerleri yerleşmiş bulunmak
tadır. Bir işgal havası içinde olan Ankara'nın, o zaman Mustafa 
Kemal'in eylemiyle bu kadar yakından ilgilenmesinin bazı neden
leri var. Bunların başında da Atatürk'ün yakın arkadaşı A l i Fuat 
Paşanın, yani Cebesoy'un Ankara'da 20 nci kolordu komutanı ola-
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rak bulunması gelmekteydi. A l i Fuat Paşa Ankara'nın ileri ge
lenlerini; Mustafa Kemal'in f i k i r l e r i , kurtuluş savaşı, Atatürk'ün 
kişiliği konusunda sürekli aydınlatmıştır. Padişah ve hükümetinden 
de, yurdun işgale uğraması üzerine kurtuluşuna yönelik her hangi 
bir eylem, bir girişim gelmeyince, Mustafa Kemal'in girişmiş olduğu 
kurtuluş savaşı eyleminin ne kadar tutarlı bir iş olduğu Ankaralılar 
tarafından sürekli benimsenmiş ve A l i Fuat Paşa tarafından telkin 
edilmiştir. 

i l k ulusal kongre olarak toplanacak olan Sivas Kongresini Anka
ra bölgesindeki A l i Paşanın kontrolundaki illerden temsilciler seçil
mesini ve bu kimselerin Sivas'a güvenlik içinde ve vaktinde ulaşma
larında yönetmek, A l i Fuat Paşa ve daha sonra kurtuluş savaşı 
başlangıcında kente önemli bir hava kazandırmıştır. Yine aynı 
sıralarda ilk devre Ankara Mebusu olan Ömer Mümtaz Beyi de, 
Al i Fuat Paşa Sivas Kongresine katılmak üzere görevlendirmiş ve 
Al i M ümtaz Bey vasıtasıyla da Mustafa Kemal'e her an Ankara'ya 
güven içinde gelebileceği haberini duyurmuştu. A l i Fuat Paşa'nm 
girişimleri Ankara'da olumlu karşılanmıştı. Ankara aslında ba
ğımsız düşüncede olan kimselerin oluşturduğu bir kentti. Tarihte 
bunun örneklerini zaten göstermiştir. Selçuk imparatorluğunun yı
kılmaya başlaması üzerine, Anadolu'da çeşitli beylikler kurulurken, 
Ankara'da bir Ahiler Hükümeti kurulmuştu. O dönemde Ahilik bir 
tür güvence simgesiydi. Aslında ekonomik temellere dayanıyordu, 
ancak kardeşliği sembolize ediyordu. Bu nedenle Ahilik Türkiye'de 
bir nevi insancıl değer taşıyan ahlaksal bir kavramı da yansıtmak
taydı, özgürlük duyguları yoğun olan Ankara halkı, biraz önce 
yine Süslü arkadaşımın belirttiği gibi, Mustafa Kemal'in Amasya 
genelgesini yayınladığı sırada hemen miting çağrılarına icabet etmiş, 
mitingler hazırlanmış; ayrıca yurt savunmasına katılmak üzere 1919 
Eylül'ünden itibaren Müdafa-yı Hukuku Milliye merkezi kurulmuş
tu burada. Şehirdeki örgütlenme A l i Fuat Paşa, Ankara Müftüsü 
Rıfat Efendi ve şehir aydınlarının birleşmesiyle kuvvetlendirildi. 
Bu çabalara halk da candan katıldı. 

Ancak Ankara Valisi olan istanbul yanlısı Muhittin Paşa'nm 
halka ters gelen tutumunu, Ankara temsilcileri seçtikleri bir grup 
eliyle ilkin şikâyet ettiler direkt olarak. Ondan sonra Damat Ferit 
tarafından bu şikâyet önlenince, sözcülük yapan Hoca Atıf Efendi, 
«Padişahı da Sadrazamı da Ankaralıların tanımadığını» belirte
rek, Ankara'nın istanbul'dan kopmasında büyük bir adım atmış 
oldu. Bundan sonra Ankaralılar istanbul Hükümetinin gönderdiği vali 
ve memurları da kabul etmeyeceklerini belirterek, istanbul'a açık-
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tan açığa karşı bir tutuma girdiler. Muhittin Paşayı yakalayarak, 
yargılanmak üzere Sivas'a Mustafa Kemal'e gönderdiler. Bu vesile 
ile Mustafa Kemal'e bağlılıklarını kanıtlamış oluyorlardı. Kendi 
seçtikleri vali vekili olarak gördükleri Yahya Galip Bey de Ankara' 
ya yaraşır bir yönetim sürdürdü. 

Bu durum Mustafa Kemal'in sürekli dikkatini çekmekte, sevinci
ni ve Ankara'ya duyduğu yakınlığı da artırmaktaydı. Bu duyguları 
Sivas Kongresi sonlarına doğru Damat Ferit Paşa Hükümetini de
virmek için başlatılan telgraf savaşı sonunda. Damat Ferit Hüküme
tinin devrildiğinin bir Ankara telgrafçısı tarafından bildirilmesiyle, 
daha da gelişmişti. Nitekim Atatürk «Nutuk» ta da bu olaya yer 
vermektedir. Bütün telgrafçılara bu telgrafçının şahsında şükranla
rını bildirmektedir. 
Bütün bu veriler Mustafa Kemal'i Kurtuluş Savaşını yürütmek 
için bir merkez seçmeye, seçimini de Ankara'ya yönlendirmeye gö
türmüştür, i l k ulusal kongrenin Sivas'ta toplanması, Anadolu'nun 
güvenli bir yöresi olarak nitelenmesi açısından da değerlendirilince, 
Sivas'ı merkez yapmak eğilimi taşıdığı şeklinde yorumlanmıştır. 
Ancak Sivas'ta gelişen çeşitli olayların, Mustafa Kemal'i olumsuz 
yönde etkilediğini öne sürebiliriz ki, bunların başında bilinen A l i 
Galip olayı gelmektedir. Yine Sivas'la i l g i l i bir başka olay da, 
Sivas Kongresi öncesi Fransız binbaşılarından Mönsieur Bruno'nun 
Sivas Valisi Reşit Paşa'ya bir blöfüdür. «Toplantı burada yapı
lırsa Sivas kenti işgal edilecektir» gibi tehditlerini vali endişe ile 
Mustafa Kemal'e duyurmuştur. Ayrıca yine Sivas Kongresinin bi
timinde Sivaslı Şeyh Recep, A l i Kemal, Ahmet Kemal ve Celal adlı 
kişiler Mustafa Kemal'in aleyhinde Padişaha bir telgraf çekmişler
dir. Bütün bu olaylar üstüste Sivas'a gölge düşüren olaylardır. Ata
türk'e Sivas'ın sanıldığı kadar güvenli bir kent olmadığını düşün
dürmüştür. Sivas merkez olmamasını etkileyen bütün bu ayrıntılara 
ek olarak, kentin stratejik konumu da söz konusu olabilir. Ankara 
daha merkezî; özellikle istanbul ve Batı Anadolu'ya demiryolu bağ
lantıları olması nedeniyle daha elverişli bir yer olarak görülüyor
du. Ankara'dan olayları ve gelişmeleri daha yakından izlemek olasıy
dı. Bu nedenle Sivas Kongresi tarafından Kongre kararlarını yü
rütmek için seçilmiş ve nerede ise hükümet niteliğini taşımakta 
olan Heyeti Temsiliye adını alan kurul, başta da saptandığı gibi 
27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Atatürk'ün bu tarihte Ankara'ya 
gelir gelmez Ankara'yı bundan böyle bu heyetin merkezi olacağını 
tanıtması, temsil heyetinin gelişi dolayısıyla Ankara'ya fiilî bir 
hükümet niteliği kazandırdı. Zaten Atatürk bir süre önce «Artık 
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istanbul Anadolu'ya hâkim değil tabi olacaktır.» sözlerini söyle
miştir. Böylece hükümet merkezinin Anadolu'da olacağını da be
lirtmişti. Mustafa Kemal'in Ankara'ya Kurtuluş Savaşının başlan
gıcından beri katkılarından dolayı beğeni beslediği kuşkusuzdur. 
Katılmadığı son Osmanlı Meclisi Mebusanma Ankara Milletvekili 
olarak da seçilmişti, istanbul'un işgal edilebileceğini, Meclisi Mebu
sanm toplanmasından önce de görmüştü. Atatürk ve yakın arkadaş
larına «MecHsin istanbul'dan başka Anadolu'nun güvenli bir yerinde 
toplanması önerisinde» bulunmuştu. Nitekim istanbul'un işgalini 
öğrenir öğrenmez, Anadolu'da bir meclis kurma girişimlerine baş
lamış ve bunun için de yer konusunda fazla düşünmeye gerek 
görmemişti. Ortada bir olup b i t t i vardı; Heyeti Temsiliye Ankara' 
ya gelip yerleşmişti. Dolayısıyla Anadolu kenti olan Ankara'da bir 
Meclis toplanabilirdi. Hareketin başkenti durumunu kazanabilirdi 
böylece. Nitekim bütün bunlar gerçekleşti ve 23 Nisan 1920'de bu
rada Meclis toplandı. 

Ankara'da yepyeni bir hükümet kurulurken, istanbul Hükümeti 
yalnız istanbul i l i dolaylarında h ü k m ü geçebilecek bir nitelikte 
kalıyordu. Ülke siyasal, hukuksal ve yönetsel bakımdan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve onun seçmiş olduğu, aynı adla kurulmuş 
olduğu Ankara Hükümetine tabiydi. Ankara bir yandan Türk va
tanseverlerin toplantı merkezi olurken, aynı zamanda genç rejimle 
bağlantı kurmak isteyen devlet temsilcilerinin de Ankara'ya gel
meye başladıkları görülmektedir. Sovyet, Azerbeycan, Ukranya, Ba
hara, Afganistan gibi devlet emirliklerinin elçi ve temsilcileri Anka
ra'ya geldiler. Bunları Batı ülkelerinden gelen heyetler ve uzmanlar 
izledi. Böylece Ankara, hiç de hesapta olmayan yoğunlukta bir ka
labalık ağırlamak zorunda kaldı. 

1921'den itibaren Atatürk, yakınlarına Ankara'da bir başkent 
beklenebileceğinden söz etmeye başladı. Yine 1921 yılında kendisini 
ziyaret eden Le Temps Gazetesi yazarı Madame Bolis'e «Siyasî baş
kentimiz Anadolu'nun ortasında kalacaktır. Batı'nm ve Doğu'nun 
temsilcileri bizimle bu başkentte temas edeceklerdir. Bu başkentte 
her türlü diplomatik meseleler görüşülecektir. Bu başkentte mem
leketin iç ve dış politikası idare edilecektir. Bu başkentte milletin 
sinesinden doğan hükümet çalışacaktır.» ve özel olarak da bunun 
Ankara olduğundan söz etmişti. Madame Bolis bunu bir yapıtında 
açıklamaktadır. Fakat Atatürk'ün bir kaygısı, bu düşüncenin baştan 
açıklandığı takdirde ulusal hükümetin istanbul üzerindeki iddiaları
nın zayıflayabileceğine yönelikti. Başka bir deyimle yabancı dev
letler ve itilaf devletleri, «Türkiye'nin halifelik merkezinden vaz-
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geçmek üzere olduğu» şeklinde veyahut «Müslümanlıktan vazgeçmek 
üzere olduğu» şeklinde yorumlayıp, saptırabileceklerdi Ankara'nın 
başkent olma girişimini. Hatta bu Türkler arasında bile savaşın 
gidişini etkileyebilirdi; Atatürk'ün kaygısı buydu. Dolayısıyla Pa
dişah ve istanbul Hükümeti^ de bu durumdan yararlanabilirdi. Bu 
nedenle Mustafa Kemal savaşın kazanılmasını beklemeyi uygun gör
dü, istanbul'un bölünmüş ve yabancı işgalinde olduğu durum sür
dükçe, Ankara'nın resmen başkent olması konusunu kurcalamanın 
yersiz olduğu inancıdaydı. 
Nitekim iki aşamanın gerçekleşmesini bekledi. Birincisi kurtu
luşun kazanılması, ikincisi de Lozan'ın bitmesiydi; resmen başkent 
olması girişimine başlamak için. 1923 yılı Ocak ayında izmit'te 
istanbul gazetecileri başyazarlarıyla bir görüşme yaptı ve onlarla 
başkent sorunu görüşüldü. Onlara istanbul'un başkent olamaya
cağını söyledi, Anadolu'da olması gereğini ayrıntılı biçimde açık
lamak zorunda kaldı ve bunu yaptı: istanbul'un işgal altında bu
lunduğuna da dikkat çekerek, i l k i n askersel açıdan başkent olması
nın sakıncalarını gösterdi istanbul'da görüştüğü gazetecilere. Anka
ra üzerinde durdu. Ankara'nın başkent olabileceğini; Anadolu'nun 
Batı illeri ve Doğu illeriyle demiryolu bağlantısının burada k i l i t 
lendiğini; ayrıca Kurtuluş Savaşı boyunca da fiilî bir başkent duru
mu sürdürdüğünü belirtti. Bundan sonra da başkent görevini sür
dürmesinin doğal sayılması gerektiğine değindi. 
BAŞKAN — Saym Akgün, vaktiniz azaldı efendim. 
SEÇİL AKGÜN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Şöyle sürdürüyor sözlerini: «Hükümet merkezi neresi olmalı
dır, düşündük. Bendenizce i k i noktai nazardan tetkikat yapmak 
icap eder; bi r i her nevi taarruz ve tecavüze karşı yerinden kıpır
damayarak kuvvet ve sükûnetini muhafaza edebilecek bir yer olmalı, 
bu itibarla tabiî memleketin merkezini araştırmak lazım. Yoksa bir 
geminin topundan telaşa düşebilecek bir yerde hükümet merkezi 
olamaz, ikincisi hükümet merkezi öyle bir yerde olmalı ki , hükümet 
nazırlarının memleketin bütün muhitlerine müsavi surette akte-
debilsin. Memleketin bir kenarına çekildiğimiz zaman, vatanın biz
den uzak kalması, gayri mamur yerlerini unutuverdiğini görüyoruz. 
Biliyoruz k i bugün Anadolu, baştan başa bir harabe halindedir. 
Kasaba ve şehir denilen yerler de öyledir. Niçin böyledir? Çünkü 
istanbul'u merkezî hükümet yapmışız, kendimizi yalnız onun cazibe
sine kaptırmışız. Bu memlekette çalışmak isteyenler, bu memleketi 
idare etmek isteyenler memleketin içine girmeli, aynı şerait içinde 
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yaşamalı. Herhalde birçok sebepler hükümet merkezinin Ankara -
Kayseri - Sivas müsellesi dahilinde bir noktada icap ettiriyor. Bu 
müsellesin bir resinde bulunan Ankara, pekala merkez olabilir. 
Esasen hadisat da orasını merkez yapmıştır.» demiştir. 

Bundan sonra 1923'te Lrozan Barışının imzalanmasıyla hükü
met merkezi sorunun ele alındığını görüyoruz. Artık devletin mer
kezini bir an evvel tespit ederek, iç ve dış tereddütlere son vermek 
gerektiği de ortaya konuluyordu. Ancak Atatürk'ün bu aşamada 
üzerinde durduğu bir nokta, Ankara'nın başkent olmasını onaylasa 
dahi bir takım kimselerin Mecliste kullanılan «Makarrı idare» sö
zünün yanında «payitaht» sözünde ısrar etmeleriydi. Artık bu tarih 
olmuş bir devri sembolize eden bir terimdi. Bu kimseler bu sözcük
te sanki yeniden saltanatı filizlendirmek istiyor veya bu düşünce
lerinin temsilciliğini yapıyorlardı, işte bu durum dikkate alınarak 
«payitaht» sözünün etrafındaki tartışmalar da giderildikten sonra 
9 Ekim 1923 günü Malatya Mebusu ismet Paşa ve arkadaşları 
tarafından verilen bir madde ve bir satırhk yasa önerisi Mecliste 
görüşülerek, bir karşıt oyla 13 Ekim 1923'te oylandı. Böylece «Dev
letin makarrı idaresi Ankara şehridir» cümlesi ile Ankara 13 Ekim 
günü, birkaç yıldır fiilen olduğu gibi yeni Türkiye'nin başkenti 
niteliğini kazanmış oldu. 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, konuşmacıları dinledik; kendilerine çok teşekkür ede
riz. Şimdi saym tartışmacılar konuşmacılara sualler tevdi edecek
ler. Bu suallere Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat ile başlıyoruz efendim 

Buyurun Saym Kurat. 
Prof. Dr. YULUĞ TEKİN KURAT (ODTÜ Fen ve Edebiyat Fa
kültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi) — Efendim teşekkür ederim. 

Bizim işimiz konuşmacılardan belki de biraz daha zor olacak. 
Gerçekten kendilerini kutluyorum. Buradaki dinleyicilerin ilgisini 
çekecek şekilde konuşmalarını düzenlemişler. O halde bizim soraca
ğımız sorular da, yalnız konuşmacıların ilgisini değil siz değerli 
dinleyicilerin de ilgisini çekecek şekilde olmalı. Çünkü biz bu ilmin 
çok derinliklerine indiğimizde, sanki hastaların kendi hastalıklarını 
anlayamadıkları doktorların konuşmasına benzer. O bakımdan ben 
birtakım değerlendirmeler yaparken, bunları da siz değerli dinle
yicilerin ilgisini çekecek bir şekle dönüştüreceğim. 
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Efendim, tabiî k i zaman kısıtlılığı dolayısıyla belki söylenmedi 
ama, burada özellikle önemli bir durumu vurgulamak lazım. Bunu 
vurgularken de Sayın Valimizin açış konuşmasından esinleniyorum: 
Ankara'nın meziyetlerini sayarken, Ankara halkının da çok sağlam 
bir karakteri olduğuna değindiler. Buna tarihî gerçekler de bir 
kez daha hak verdiriyor ve kanıtlıyor. Çünkü 23 Nisan 1920'de bu
rada çok mutlu ve çok önemli bir tablo varken, şunu da unutma
mak lazım gelir ki, istanbul'un Ankara'ya karşı açmış olduğu 
mücadele, Ankara'mızın çeşitli kazalarında tesirini göstermiştir. 
Orada bazı istanbul'cu gruplar Ankara'ya karşı isyan bayrağını aç
mışlardır, örneğin Çubuk isyan halindedir, Beypazarı isyan halin
dedir, keza Kızılcahamam, keza diğerleri. Nitekim büyük Atatürk 
çekmiş olduğu bir telgrafta «Haymana ve Keskin dışında durumun 
çok vahim olduğunu» belirtmektedir, işte böylesine k r i t i k bir or
tamda Ankara halkı, kendi içinde bulunan halkın bu Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ne kadar bağlı ve ne kadar sadık olduğunu 
bu vesile ile belirtmekte büyük yarar görmekteyim. 

Efendim şimdi söylemek istediğim birkaç nokta daha var. Bir 
kere Seçil Akgün'ün konuşmasından başlayarak. Azmi Süslü'ye de 
değineceğim; en sonra da eğer vaktim müsaade ederse Sayın Eroğ-
lu'na da bir soru yöneltmek istiyorum. 

Bir kere Sivas faktörü üzerinde benim birtakım rezervasyon
larım olacak. Çünkü Sivas Atatürk tarafından millî bir merkez ola
rak benimsenen bir yöre ve bildiğiniz gibi Sivas Kongresi de burada 
yapılmış ve burada çok önemli kararlar alınmıştı, örneğin istanbul' 
daki, bizim Mebusan Meclisi dediğimiz olay Sivas Kongresi kararının 
bir gücünü oraya yansıtmaktadır. Bunun ayrıntılarına burada girme
yeceğim. Ama sonra Sivas'tan niye vazgeçilmiştir? Sivas'tan vaz
geçilmesinin bir nedeni, kuşkusuz kendisi milletvekili seçildiği hal
de -Mustafa Kemal Paşa Erzurum Milletvekili seçilmiştir, 1919 
güzünde yapılan seçimlerle - ancak istanbul'a gitmesinin kendi can 
güvenliği için tehlikeli olması ve üstelik de istanbul'da çalışacak 
olan bir Meclisin de uzun ömürlü olamayacağını bilmesi; onu istan
bul'daki siyasal faaliyeti daha yakından izleyebilmesi için ne yap
mıştır, Ankara'ya getirmiştir. Çünkü Ankara - istanbul arasında 
bir demiryolu vardır, işte nitekim bundan sonradır ki, artık Anka
ra'nın bu tecrübeler sonucunda, bu deneyimler sonucunda bir millî 
mücadele merkezi için en ideal yer olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır. 

Süslü arkadaşımız konuşmasında Ankara ile istanbul'u kıyas
larken, bana yanlış bir hava mı verdi, ben mi anlayamadım bunu 
soruyorum: Gerekirse beni düzeltsinler. Hemen şunu söyleyeyim k i 
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Mondros Mütarekesinden hemen sonra, Atatürk de dahil olduğu halde 
istanbul'dan birşeyler yapılması düşünülmüş; hatta Mustafa Kemal* 
in bir maksadı da birşeyler yapabilmek için Harbiye Nazırı olmaktı; 
istanbul'da Harbiye Nazırı olmaktı. Ama olayların gelişmesi buna 
imkân vermediği gibi, istanbul'da kazanılan tecrübeler artık böyle 
bir mücadelenin buradan verilemeyeceğini göstermiştir. 
Efendim ikinci olarak şunu söyleyeyim: Süslü arkadaşım is
tanbul'un işgali için 28 Ocak dediler. Sanıyorum bu 16 Mart 1920 
olsa gerek. Belki de orada bir kayma olmuştur; bunu belirtmek 
istiyorum. Sonra ben «istanbul'un işgali» sözcüğünün de biraz daha 
açıklanması gerekir düşüncesindeyim, özellikle arkada oturan genç 
öğrenci arkadaşlarım için. 
16 Mart 1920 olayı istanbul'daki işgal düzeninin daha da ka-
tılaştırılmasıdır. Yoksa hemen şunu söyleyelim ki, itilaf devletleri 
13 Kasım 1918'den itibaren zaten istanbul'dadırlar. Mondros M ü 
tarekesi bunu kabul etmiştir; çünkü istanbul müttefiklerin bir de
niz üssü olacaktır; dolayısıyla onlar gemilerini korumak için is
tanbul'u stratejik bir işgal altına alacaklardır. Onun için bunu dü
zeltelim, istanbul'daki işgalin katılaştırılması; öylesine katılaştı-
rılması ki sanki bir ateş kes sonucu değil, bir muharebe sonucu 
ele geçirilmiş bir şehir haline dönüşmesi. 
Azmi Süslü beyden şunu sormak istiyorum: ingiliz ve Fransız 
birlikleri hakkında acaba bize biraz daha aydınlatıcı bilgi verebi
lirler mi? Burada bir ingiliz Bitol'dan bahsediyorlar. Bu Bitol i n 
giliz istihbarat servisinin gizli ajanından başka bir kimse değil. 
Sanıyorum benim beş dakikam bitiyor. Sayın Başkanın da tole
ransına sığınarak. Sayın Hocamız ve ağabeyimiz Hamza Eroğlu'na 
şunu soracağım: 
Efendim, literatürde büyük bir çekişme var: Diyorlar ki Ata
türk'ün maksadı Türkiye Büyük Millet Meclisini bildiğimiz şekilde 
gerçekleştirmeden önce, imkânlar elverseydi bunu bir kurucu mec
lis şeklinde toplamaktı. Siz de takdir edersiniz k i kurucu meclisin 
gayesi, bir anayasa değişikliği yapmaktır. Siz de konuşmanızda 
bunu belirttiniz gerçekten. Bir taraftan bu olağanüstü yetkilerle 
kurulu olan bu meclis, sizin de çok güzel vurguladığınız gibi, bir 
anayasa değişikliğine doğru gitmiştir. Şimdi sorum şudur: Ata
türk gerçekten önce bir kurucu meclis yapmak istedi de, arkadaşla
rı tarafından m ı engellendi? Bu konuda aydınlatıcı bilgilerinize 
ihtiyacım var, teşekkür ederim. 
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B A Ş K A N — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Süslü, buyurun efendim. 

Doç. Dr. AZMİ SÜSLÜ (Ankara üniversitesi DTCF ve A. ü. 
Türk inkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi) — Sayın Hocamıza, 
açıklamaları için teşekkür ederiz. 

Ankara - istanbul meselesi hakikaten üzerinde durulması ge
reken bir mesele. Başlangıçta sayın Hocamızın da belirttikleri gibi, 
merkezin istanbul olarak kabul edilmesi prensibi üzerinde duru
luyor. Atatürk de yine hocamızın belirttiği gibi. Harbiye Nazın 
adayı olarak gösteriliyor. Ancak yine bu arada Hocamın yaptığı 
küçük bir tenkidi de düzeltmeye çalışıyorum: Benim 28 Ocak diye 
verdiğim Meclisi Mebusamn ingilizler tarafından dağıtılmasıydı. 
Daha sonraki cümlede de Mart ayında resmî dairelerin istanbul'da 
işgal edilmesi meselesi demiştim. Zannederim ben biraz vurgulayarak 
ifade edemediğim için yanlış anlaşılmış gibi göründü. Metinde de 
aynı bu şekildedir. 

istanbul üzerinde bir taraftan işgal kuvvetleri gelip işgal edi
yor, diğer taraftan istanbul Hükümeti güç durumda ve fiilen is
tanbul'da devletin kurtuluşu için harekete geçmek güçleşmiş durum
da. Bunun için yine son yayınlanan belgelerde de; Başbakanlık belge
lerinde de açıklandı, Anadolu'da birşeyler yapabilmek f i k r i hâkim. 
Hatta bazı kuvvet komutanları da Anadolu'da mütareke hüküm
lerine rağmen ordularını terhis etmemiş, silahlarını bırakmamış
lar. Bu bakımdan Atatürk'ü müfettişlik göreviyle bildiğimiz üzere 
Padişah Samsun'a gönderiyor, Anadolu'ya gönderiyor. Ondan sonra 
bilinen kongreler var ve yavaş yavaş Doğu Anadolu'da ki Kâzım 
Karabekir Paşa da bu görüşte; Atatürkle uyuşmayan tarafı da 
bu, hükümet merkezinin bütün bu birliklerin, silahların ve ordu
nun terhis edilmediği bu bölgelerde; yani emniyetli diye düşünülen 
ve kongrelerin yapıldığı bu bölgelerde hükümetin geçici de olsa 
merkezî olarak, millî mücadelenin başlangıç yeri olarak kabul edilme 
prensibi var. Fakat bu f i k i r yavaş yavaş hocamın da belirttiği gibi 
istanbul'a yakın bir yer olarak seçilmesi münasebetiyle de yavaş 
yavaş değişiyor. Bu arada gündeme getirilen Ankara dışında diğer 
şehirler; Kütahya, Eskişehir ve Konya'dır. Bütün bu gelişmeleri 
vaktimiz kısıtlı olduğu için teferruatlı cevap veremedim. Ancak bu 
alternatifler içerisinde Ankara'nın dışında sözünü ettiğimiz şehirler 
de var. 

Yine hocamızın 3 üncü bir sorusu olarak telakki ettiğim husus 
var: ingiliz ve Fransız birliklerinin durumu, tutumu var. istanbul 
işgal ediliyor; işgalden bir süre önce 1919'larda i k i ingiliz bölüğü 
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istasyondan başlamak üzere Demirlibahçe ve Cebeci tarafmı işgal 
ediyorlar. Ondan sonra Fransızlar Ulus meydanına gelip, bugünkü 
bu binanın yarım halindeki yeri karargâh olarak seçiyorlar. Be
lirttiğim şekilde gelirken gerek ingilizler ve özellikle Fransızlar k i 
Lord Kinros'un raporunda da bu belirtilmiştir, gelirken kendi or
dularıyla birlikte ingilizler, iskoçlar ve Fransızlar da Kuzey Afrika' 
daki Müslüman Cezayirli ve Faslıları -Lord Kinros'un tabiriyle-
Tunusluları getiriyorlar. 
Prof. Dr. YULUĞ TEKİN KURAT — Sayılarını biliyor musunuz? 
Doç. Dr. AZMİ SÜSLÜ (Devamla) — Efendim ingilizler için iki 
bölük deniliyor, Fransızlar için de «bir birlik» deniliyor. Benim 
kayıtlarımda rakam yok. Fakat i k i bölüğün neden ibaret olduğunu 
bizim ölçülerimize göre çıkarmak m ü m k ü n olur. Ancak bu sayı fazla 
kabarık değil. Buna rağmen olayların daha önce geliştiğini bilen 
ingilizler, millî mücadelenin başlayacağına inanamadıkları için k i 
bu konuda ordu terhis edilmiş hemen hemen; ülkenin her tarafı 
işgal edilmiş, Avrupalı kendi zihninde böyle bir durumda olan bir mil
letin tekrar canlanmasına, şahlanmasına inanamıyor, imparatorluk 
işgal edilmiş, hocamın belirttiği gibi başta Vitol olmak üzere bir 
sürü ingiliz casusu, Fransız casusu var; buna rağmen bunlardan 
hükümetlerine haber gitmesine rağmen, söz konusu işgalci hükümet
ler bir türlü Anadolu'da bu tür bir faaliyetin yeniden bir canlanışın 
şahlanışın meydana gelebileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Ata
türk'ün Nutkunda da belirtildiği gibi, özel olarak gerçekten böyle 
bir şahlanış, diriliş var m ı diye Anadolu'ya tahkik heyetleri gön
deriyorlar. Mesele zannederim açıklığa kavuştu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süslü. 

Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
Prof. Dr. HAMZA EROĞLU — Efendim, şimdi meseleyi önce 
şöyle alalım. Sayın Belediye Başkanının bahis konusu etmiş olduğu 
Atatürk'ün Adana'da söylemiş olduğu bir söz var. «Ben de bu 
vekain ilk teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur» 
bu Türk inkılabının fikrî bakımdan hazırlığının yapıldığı dönemi 
ifade eder. Atatürk o gün, Adana'da Yıldırım Orduları Grup Ku
mandanı bulunduğu zaman tarihî kararını vermiştir. Tarihî karar 
yeni bir devletin kuruluşudur. Neden? Atatürk Türk tarihini çok 
iy i bilen ve inceleyen bir kişidir, ölüleri diriltmek nasıl m ü m k ü n 
değilse, Osmanlı Devletini dö Mondros Ateşkes Anlaşmasından son-
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ra fiilen sona eren Osmanlı Devletini de diriltmek m ü m k ü n değildir. 
Öyleyse yapılacak olan yeni bir devlet kurmaktır. Türkler, bağımsız 
yaşayabilmelerinin bütün tarihte örnekleri olduğu gibi, bağımsız 
devlet kurmuşlardır. Dünyada hiçbir millet, Türkler kadar bağımsız 
devlet kurmamıştır. Bekir Sıtkı Baykal çok değerli bir tarih ho
casıdır, onun müşahedesine göre, nerede bir Türk devleti sona 
erdiyse, hemen onun arkasından yeni bir Türk devleti tarih sahne
sine atılmıştır. 
Şimdi buradan çıkartacağımız sonuç şudur: Osmanlı Devletinin 
fiilen sona ermesinden sonra yeni bir devlet kurmak, bağımsız bir 
devlet kurmak, Mustafa Kemal Paşanın tarihî kararı ile gerçekleşme 
safhasına konulacak idi. Bu karar Adana'da alınmıştır, istanbul, 
bu kararın stratejik hazırlıklarının yapıldığı yerdi. Daha sonra Ana
dolu'ya geçilerek bu karar gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Açıklamalarımdan tatmin oldunuz mu, yoksa daha açıklaya
yım mı? 
Prof. Dr. YULUĞ TEKİN KURAT — Hocam, ben kurucu meclisi 
sormuştum. 
Prof. Dr. HAMZA EROĞLU — Efendim, kurucu meclisi Mus
tafa Kemal Paşa istemiştir ve amaç odur, zaten konuşmasından da 
pasajlar verdim. Kurucu meclis olmasının sebebi, yeni bir devlet 
kurmaya yönelik olmak içindir. Mustafa Kemal Paşanın kafasında 
yeni bir devlet vardır, fiilen sona eren Osmanlı Devletini diriltmek 
değil, yeni bir devlet kurmak amacıyla bir kurucu meclis düşün
müştür; ama o günün şartlarında bunu telaffuz etmemiş, yakınları 
tarafından belirtildiği ve Nutuk'ta da açıkladığı üzere, ikaz sonucu, 
fevkalade yetkilerle donatılmış bir Meclis olarak ifade etmiştir. 

Efendim, bana sorulmamakla birlikte bir şeye cevap vereceğim, 
o da şu: Ankara'nın seçilmiş olmasının çeşitli nedenleri vardır; 
fakat Ankara'nın seçilmesi bir tesadüf değildir. Bunda tarihî olay
ların rolü vardır, tren hattı üzerinde bulunmuş olmasının rolü 
vardır. Bir de, Atatürk'ün sınıf arkadaşı, yakın silah arkadaşı A l i 
Fuat Paşanın burada kumandan olarak bulunmasının önemli rolü 
vardır ve aynı zamanda vali vekilinin millî mücadeleye bağlılığının 
da rolü vardır. 

Bir diğer açıklama olarak da şunu yapacağım: Ankara halkının 
temayülleri, Ankara halkının millî davaya bağlılığı önemli bir rol
dür; fakat burada idarecilerin de rolü vardır. Şunu ifade edeyim: 
Ankara'nın ilçelerinde bazı temayüller görülmüştü. Mesela, Haymana 
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ilçesi Kaymakamı Cemil Bey, Atatürk'ü karşılamak için 200 atlıyla 
Ankara yoluyla Kayseri yolunun birleştiği yerde karşılamıştır. Bu
nunla şunu belirtmek istiyorum: 200 atlı toplayıp gelen Cemil Bar
dakçı Bey, millî davaya hem bağlılığını, hem de Haymana'nın bu 
husustaki anlayışını ortaya koymuştu, idarecilerin, vatandaşı aydın
latarak millî davaya bağlılık hususunda önemli rolleri olmuştur. 
Teşekkür ederim efendim. 

B A Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Yardımcı Doçent Doktor Unsal Yavuz'a söz veriyorum, buyu

run efendim. 
Yrd. Doç. Dr. Ü N S A L YAVUZ — Verdikleri bilgilerden ötürü 

sayın panelistlere çok teşekkür ederiz. 
Ankara'nın başkent seçilmesinde rol oynayan etkenleri, giderek, 

Atatürk ve O'nun devrindekiler için Ankara'nın görünümünü ve 
sayın hocamız da 24 Nisan tarihli önergeyi ve Büyük Millet Meclisi 
kararını bize ilettiler. 

Benim burada ufak bir i k i katkım olacak, ondan sonra da sayın 
hocama bir soru yönelttim bizi aydınlatmalarını istirham edeceğim. 
Benim katkıda bulunacağım nokta şu; Şimdiye dek hep, kongre
ler toplandı diyoruz, Erzurum Kongresi toplandı diyoruz, Sivas 
Kongresi toplandı diyoruz, Ankara'da Meclis kuruldu diyoruz; ama 
hiçbir zaman düşünmüyoruz ki, bu kongreler nasıl toplandı? Kitap
ların yazdığı kadar bu kadar kolay m ı oldu? Çekilen sıkıntılar 
neydi? örneğin, Erzurum Kongresinden heyeti temsiliye Sivas'a 
hareket ettiği zaman para yok, pul yok, emekli bir binbaşı tarafın
dan yapılan para yardımları var, kongre salonunun organize edil
mesinde halkın katkıları var. Bunlardan hiç bahsetmiyoruz, o kadar 
güzel ifade ediyoruz ki, sanki uçaklarla geldiler, toplandılar, ko
nuştular ve dağıldılar. Sivas'ta eşrafın katkılarından hiç bahset
miyoruz, günlerce o temsilcilerin eşrafın evlerinde ne denli zorluk
lar içinde toplandığından hiç mi hiç bahsetmiyoruz. Halbuki, Si
vas'tan ayrılıp Ankara yollarına düşüldüğü zaman, arabanın lastiği 
yok, benzini yok. Oradaki yalbancı okullardan yardım istendiğinden 
hiç bahsetmiyoruz. 

Geliyoruz Ankara'ya, bu oda nasıl döşendi ? Bundan hiç bahset
medik, i k i orijinal sıra burada bulunuyor, sayın yöneticilerden öğ
rendiğim kadarıyla diğerleri sonradan yapılmış sıralar; ama o r i j i 
nal, tarihî olan i k i sıra bunlar ve öğretmen okulundan derlenip 
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toparlanıp buraya getirilmiş. Yine bahsetmiyoruz ki, saym mille
t i n temsilcileri nerelerde yattılar, karınları nasıl doydu? Onların 
öğretmen okulunda kaldıklarını biliyoruz, öğretmen odalarını koğuş 
gibi kullanmışlar ve aralarında tabldot oluşturup karınlarını do
yurmaya çalışmışlar, it t i h a t ve Terakkinin akan damları tamamlan
mamış bu eski binasını, civardan topladıkları kiremitlerle kapat
mışlar. 
Peki, milletvekillerinin aylığı neymiş Besim Atalay'm anıla
rından bir anekdotu sizlere aktaracağım saym dinleyiciler: «Mil
letvekili aylığı resmen 100 liraydı. Bunun 20 lirası orduya sigara 
parası diye kesilir, geriye 80 lira kalırdı. Kalan 80 liranın 25 l i 
rasını ev kirası diye verirdim. Ev, Meclise çok uzak olan Ayrancı' 
daydı. - Demek ki, o zamanlar Ayrancı şehrin merkezinin oluştuğu 
şu yerden bir banliyö niteliğindeki yerde, halbuki şimdi şehrin mer
kezi gibi - Meclise gelmek için bir saat yol yürürdüm. Ay sonuna 
kadar 55 lira ile geçinmeye çalışırdım. Bütün arkadaşlar benim 
gibiydi. Bir yıl böyle geçti. Her gün, zaten basit olan sofradan karnı
mız doymadan kalkardık.» 
Atatürkçü gençlik derken, bir yerde Atatürkçü gençliğe çeki
len bu sıkıntıları anlatmak, göstermek, hatta bu hava içinde öğret
mek gerektiği inancındayım. Meclisin çıkardığı ilk kanunlara bak
tığınız zaman, o para sıkıntısı nedeniyle ilk el atılan kanunlar yine 
vergi kanunları oluyor, örneğin, 24 Nisan 1920'de, belki hocamızın 
bahsini yaptığı önergeden önce Hayvanlar Vergisini artırmışlar; 
«Hayvanlar Vergisi, eskiden olduğu gibi dört katı olarak alınma
sına karar verildi» deniyor. Böylesine sıkıntılar içinde. Zaten harp 
sonrası Anadolu'nun görünümü belli, karın nasıl doyacak? Ekonomi, 
tarım, toprak boş kalmış ve gelirlerin toplandığı Düyunu Umumiye-
nin aktiviteleri var. Bunlardan bahsetmenin belki faydası olur diye 
belirtiyorum. 
Sayın Hamza Eroğlu Hocamız, benim sizden istirhamım şu 
olacak: «önerge Büyük Millet Meclisi tarafından kararlaştırıldı ve 
24 Nisan 1920 tarihinde yayınlandı» dediniz. Şimdi burada önerge
den verdiğiniz pasajlarda, ilahî gücü olan sultanın üstünde bir 
makamın kurulduğu vurgulanıyor ve o günlerde yapılan bir Anayasa 
da var, belki geçici ilk Anayasa olarak değerlendiriyoruz. Halbuki, 
bazı kitaplarda bahsedildiği gibi, eğer belleğim beni yanıltmıyorsa, 
bu dönemlerde 1876 Anayasası da gündemde, sanki çift anayasalı bir 
durum ortaya çıkıyor gibi. Acaba bu, yapılanlarla çelişkili bir durum 
yaratmı yor mu? 
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Bir meslektaşımız parlamentonun f i k i r örgüsünden bahsedecek
t i ; fakat kendileri katılamadılar. O konuda da parlamentonun yapısı 
ve ortaya çıkan gruplar hakkında da bizi aydınlatmanız m ü m k ü n 
olur mu? Gerçi sizin konferansınızın konusunu taşıyor; ama bunu 
yanıtlamakta zorunlu değilsiniz sayın hocam. 

Teşekkür ederim. 
B A Ş K A N Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Hamza Eroğlu. 
Prof. Dr. HAMZA E R O Ğ L U — Efendim, evvela şunu arz edeyim: 

Mustafa Kemal Paşanın ortaya çıkışı, zuhuru, doğuşu milletçe bek
leniyordu. Mustafa Kemal Paşa Amasya'dadır, 12 Haziran 1919'da 
Amasya'ya gelmiştir, 13 Haziranda Sultan Bayezit Camiinde kar
şılanır. O zaman Amasya'da vazifeli Müftü Abdurrahman Kâmil 
Efendi Sultan Bayezit Camiindeki vaazında şu konuşmayı yapar: 
«Tek kurtuluş yolumuz, çaremiz, Mustafa Kemal Paşanın etrafında 
toplanmaktır.» Milletçe tek kurtuluşu, Mustafa Kemal Paşada bek
lemektedir. 
Daha sonra, Mustafa Kemal Paşa Erzurum'dadır. Erzurum 
Kongresinin toplanmasından önce 14 Temmuz 1919'da Albayrak Ga
zetesinde şöyle bir yazı çıkar: «Anafartalar'da şerefi milliyi tarihin 
nesli hazırdan beklemekte olduğu mukaddes vazifeyi âlâ ve ilâ eden 
bu muhterem kumandanı bugün de mücahedei milliyenin başında 
görmek mesut bir temaşadır.» Şimdi burada, Anafartalar'da şerefi 
milliyi yükselten ve yücelten Mustafa Kemal Paşanın etrafında 
bulunmanın mutlu bir sonuç olduğunu, Albayrak Gazetesi 14 Tem
muz 1919 tarihinde ilan ediyor. 

Öyle ise şöyle bir sonuca varırız: Mustafa Kemal Paşa, mille
t i n ma'şeri şuurunda beklediği, aradığı bir kişidir. Toplumlar, bu
nalımlı dönemlerde kendisini savunmak için ma'şeri şuur ve irade
siyle, bir iç duyguyla değil... Karizmetik lider tipini bir tarafa bı
rakıyorum, onu kabul edemiyorum; çünkü Mustafa Kemal Paşanın 
doğuşunda karizmetik liderlikten daha ötede, tıpkı Ziya Gökalp'in 
anlayışına uygun olarak bir ma'şeri vicdan ve şuurda beliren kişi 
vardır, kişilik vardır, o da Mustafa Kemal'dir, işte Mustafa Kemal 
Paşanın bu tarihî rolü çok önemlidir. Mustafa Kemal Paşanın millî 
mücadeleyi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde sürükleyip, onu Anka
ra'ya getirmesinde milletin inancı ve güveni başlıca faktör olmuştur. 

Şimdi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Müdafaayı Hukuk Cemi
yetlerinin tertiplediği kongrelerdir; ancak özellikle Sivas Kongre-
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sinde bambaşka bir anlam vardır. Rauf Orbay diyor k i : «Biz buraya 
iradei seniyenin emriyle gelip toplanmadık, millet iradesiyle geldik.» 
öyleyse. Müdafaayı Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresiyle Anadolu 
ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti hüviyetini alan bu kuruluş
lar, bütün vatana yayılmış, bütün vatan üzerinde millî f i k r i temsil 
eden kuruluşlardır. Bu yönüyle, Erzurum ve Sivas kongrelerinin 
milletçe istenen millî ihtiyacı cevaplayan kongreler olduğunu bil
hassa belirtmek isterim. 

Şimdi üzerinde durduğunuz son soruya geliyorum. 23 Nisan 
1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmıştır, ortada bir is
tanbul faktörü vardır. Her şeyi açıkça belirtilemiyor; fakat Mus
tafa Kemal Paşanın kafasında canlandırdığı yeni bir devlet kurma 
vardır, Osmanlı Devletinden ayrı ve farklı bir devlet. Yeni kurulan 
devletin de yeni anayasası olacaktır. 24 Nisan 1920 tarihli önerge
sinin kabul edilmesiyle, bizim ilk Anayasamız - Anayasa adını alan 
bir anayasa değil, anayasa kuralları diyelim - ortaya çıkmış oluyor. 
Dikkat buyurulursa bir ayrım yaptım, 24 Nisan'dan başlayarak 20 
Ocak 1921'e kadar olan dönemi, millî mücadele tarihimiz içerisinde 
anayasasız anayasa rejimi dedim, ortada anayasa yok, ama anayasa 
kuralları uygulanan bir rejimdir. 

Şimdi burada, 1876 Anayasası uygulanıyor - uygulanmıyor diye 
birtakım münakaşalar var, 1876 Anayasasının uygulandığını söy
leyenler var, hatta Mahmut Göğoğlu, ilk toplanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine «Üçüncü Meşrutiyet» adını takıyor. Kanaatimce 
yanlıştır. Atatürk de konuşmasında bunu söylüyor, millî egemenlik 
ilkesi kayıtsız şartsız millete ait olmasını ifade eden parola, 1876 
Anayasasını hukuken, fiilen ve siyasî yönden bertaraf etmektedir. 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Eroğlu. 

Sayın Gürbüz Tüfekçi, buyurun efendim. 
G Ü R B Ü Z T Ü F E K Ç İ — Saym Başkan, saym izleyiciler, sevgili 

öğrenciler; konuşmanın başından itibaren söylenen bir kavram var, 
üzerinde durulmasını ve açıklanmasını istediğim olay odur. Bu ulusal 
egemenlik nedir? Kuvayı milliye nedir, nereden çıkmıştır, nereden 
kaynaklanmıştır? Kuvayı milliye kimdir? Bir milliye sözü var, bi
liyorsunuz bunu sonradan ulusal yaptık, ulusal dediğimiz zaman ters 
oluyor şimdi, ama yine de ulusal diye kullanıyoruz. Bu ulusallık 
nedir? Ulus nereden çıkar? Millet nereden çıkar? Bütün bunların 
hepsi aydınlanmadan, Atatürk'ün yapmış olduğu ne devrimlerin tü-
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mü, ne Ankara'nın başkent seçilişi, ne de millî mücadele dediğimiz yü
ce olay kavranılamaz. Bu nedenle, küçücük bir açıklamayı yaptıktan 
sonra, özellikle bu konunun aydınlatılması üzerinde durulmasını 
önereceğim. 

Millet denilen olay insansız olmaz, insansız bir millet söz ko
nusu değildir. Yeni bir devlet kurulurken, mutlaka yeni bir insana 
ihtiyaç vardır, o yeni insan oluşmadan yeni ulus oluşamaz; ulus 
olmadan da devlet olmaz. Devlet soyut bir nesnedir, gökten «pat» 
diye düşer gibi bir olay yok, dünyanın hiçbir yerinde devlet böyle 
kendiliğinden ortaya çıkmaz; insanlar bir araya gelirler, bu insan
ların bir araya gelmesinden kaynaklanan ve kendilerinin yönetil
mesiyle i l g i l i bir güce gereksinme duyarlar, bu gereğin üzerine bir 
ulus devleti oluşturur. Biz ulusal egemenlik dediğimiz zaman, yeni 
bir devleti kurarken yeni insanla bera;ber yeni bir ulus yarattı
ğımızı unutmamak zorundayız. Bu nedenle, özellikle Ankara'nın 
kuruluşu sırasında dualarla açılan Büyük Millet Meclisinin daha 
sonraki yıllarda nasıl bir görünüm aldığını, nasıl bir ulusallığa 
dönüştüğünü, o insanın nasıl şekillendiğini bilmek zorundayız. Bu 
konuya bugüne kadar yapılan hemen hemen tartışmaların hiç b i r i 
sinde değinilmez; yani ulus denilir, ulus böyle birdenbire insansız 
ortaya çıkıverir. Oysa, Ankara'nın başkent seçildiği gün burada 
Büyük Millet Meclisinin toplandığı vakit bir ulus yahut bir insan 
topluluğu var, bu insan topluluğunun arasından yeni bir ulus ve 
yeni bir devlet nasıl çıkartılmıştır? Hangi yapıda değişiklikler ol
muştur? Bu yapılar değiştirilmediği takdirde yeni bir devlet ku
rulur mu ? Bu olaylar gerçekten tartışmaların dışında bırakılmaktadır. 
Bu nedenle, özellikle insansız ulus olamayacağına, ulussuz da 
devlet bulunamayacağına değinerek, kısaca, yeni ulusun ve yeni dev
letin temelinde bulunan insanlar o tarihte hangi düşünce içindedir
ler ve nasıl, nereden, neden ulusal egemenliğe gerek duyulmuştur 
konusunda küçük bir açıklama yapmak istiyorum. 

Biliyorsunuz, bu egemenlik, hâkimiyet denilen olay, insanlar 
üzerinde, dünyada insanların ilk görüldüğü tarihten başlayarak kul
lanılan bir erk olayı; bunu, çağlar boyu insanların korkularına 
dayalı olarak kutsal varsajalan birtakım kutsallıklardan güçlenmek 
suretiyle yapmışlar, özellikle Osmanlı imparatorluğunda, varsayılan 
kutsallıklara dayandırılan egemenlik gücü, padişahın, Tanrı'nın dûn
daki gölgesi, zillullah f i l alem, bunun ötesinde de bütün islam
ların halifesi olma duygusundan kaynaklanan, halifei rui zemini 
müslümin padişahımız efendimiz hazretlerinin yönetimi altındaki 
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bir ulus olgusundan, bir millet, bir topluluk olgusundan çıktığını 
görüyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu dönemden 
başlayarak insanların. Artık egemenlik o tarihten itibaren zillullah 
f i l alem padişahımızda değil, Tann'nm gölgesinde değil, artık ege
menliği kullanan insanlar, doğrudan doğruya ulusun içinden çıkmış, 
ulusun iradesini yansıtacak olan insanlar. 
Peki, buradaki ulusun iradesini ne oluşturacak? işte benim, 
sayın hocamdan istirham ettiğim soru bu, nedir bu ulusal irade? 
Ulusun iradesi neye bağlı olacak? Daha önceki dönemlerde olduğu 
gibi yine dinsel kökenli mi olacak? Tann'nm yeryüzündeki gölgesi 
gibi mi yürütülecek? Yoksa, mukadderatı ilahiye dayalı olarak m ı 
kararlar alınacak? Yahut da, ulusun düşünce dokusunun içine çağdaş 
uygarlık doğrultusundaki öğretmenlerin verdiği bilgiler mi girecek? 
Yoksa, 707 taneyi bulmuş olan imam hatip okulu veya Kur'an kurs
larının öğrencilerinin bilgileri mi yansıyacak? Ben bugün ulusal 
iradeyi oluşturacak olgunun tanımlamasını gerçekten çok bekli
yorum. Ulusal irade ve ulusal egemenliği hangi köke dayandırarak 
yapacağız sayın hocam? 
Saygılarımla. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Eroğlu. 
Prof. Dr. HAMZA EROĞLU — Evvela bir konunun açıklanma
sının istendiğini zannediyorum, yanlış anlayıp anlamadığımı be
lirteyim. 
Birincisi; Kuvayı milliye nedir? ikincisi, millî egemenlik nedir? 
Efendim, bu açıklamalar, bize verilen süre içerisinde bizim sınır
lanmış konularımızın dışında bulunmaktadır; ancak mademki so
ruldu, cevap vereyim. 

Kuvayı milliyenin kelime olarak bugünkü dildeki karşılığı millî 
kuvvetler demektir. Yunanlıların izmir'i işgal etmeleri ve Anadolu' 
da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluş
lardır. Kuvayı milliye, Kurtuluş Savaşının orduyla ilk işbirliği ya
pan çete ve silahlı savunma kuruluşudur. Kuvayı milliye önceleri 
Ege bölgesinde silahlı direnenlere verilen bir sıfat olduğu halde, 
daha sonraları bütün millî hareketi kapsayacak şekilde kullanıl
mıştır. Kuvayı milliye, düzenli ordunun kurulmasından sonra yerini 
millî düzenli orduya bırakmıştır. 

Millî egemenliğe gelince. Yeni bir devlet kurulmuştur, ama 
millet değişmemiştir, değişmeyen Türk Milletidir, millet ve devlet 
birbirinden farklı ve ayrı şeylerdir. Burada özellikle sevgili genç 
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öğrencilerimize açıklama yapmak için söylüyorum, millet, sınırları 
belirli bir toprak parçası üzerinde dil, kültür ve ideal birliğiyle 
birbirine bağlı olan siyasî ve sosyal bir topluluktur. Milletin hu
kukî ve siyasî şahsiyet kazanmasıyla devlet oluşur. Türk Milleti, 
tarihi büyük bir millettir, büyük devletler kurmuştur; Orta Asya' 
da kurulan Hun imparatorluğundan sonra büyük devlet olarak bi
zim Cumhurbaşkanlığı Forsunda beliren devletlerin sayısı 16'dır, 
tarihçilerimizin yapmış olduğu müşahedelere göre lOO'ü aşan dev
let kurulmuştur, bu devletleri Türkler kurmuşlardır. 

Öyleyse, millî mücadele, Osmanlı Devletinin sona ermesinden 
sonra Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla fiilen sona ermiştir, onun üze
rine yeni bir devlet kurma kararıyla, Atatürk'ün kararıyla ve Türk 
Milletinin tarihten çıkarılan yeni bir devlet kurma zorunluluğu mil
letin karakterinin bir icabı; çünkü Türkler bağımlı yaşayamazlar. 
Bu sonucu Atatürk gerçekleştirmiştir, bunu gerçekleştirirken de 
millete dayanmıştır. Nitekim bunu söyledim, 22 Mayıs 1919'da dahi 
Samsun'dan göndermiş olduğu raporda Atatürk, «Millet, millî ege
menliği istemektedir, ona dayanmaktadır» diyor. Meşhur Amasya 
Tamimi'nde, «Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kur
taracaktır» diyor. 

Ne demek millî irade? Millî irade, efsane değildir, bir. Millî ı 
irade, milletin iradesidir; milletin her birinin iradesinin toplamı 
değil, onların matematik olarak toplamı değil, onların iradesinden 
oluşan bir sentezdir, ferdî iradelerin üstünde olan bir iradedir. 
Bu irade, devlet dediğimiz tüzelkişiliğe varlık kazandırır, millî 
egemenlik diye ifadesini bulur, öyleyse millî egemenlik, millet irade
sinin ortaya çıkmasıyla, millet iradesinin oluşmasıyla belirir ve 
üstün bir güç şeklinde de devlet içerisinde kendini gösterir. Bu 
millî egemenliğin dış görünüşü ise, millî bağımsızlık şeklindedir. Tek
nik anlamda bağımsızlık, devletler topluluğunda bir devletin veya mil
letlerarası bir teşekkülün etkisi altında kalmaksızın, milletlerarası 
camiada devletin kendisine has yetkileri kullanmasıdır, öyle ise, 
geniş anlamda millî egemenlikle bir taraftan millî egemenlik, iç 
tezahürüyle kendisini yönetenleri seçmesi, dış görünümüyle de millî 
bağımsızlık, diğer devletlerin veya milletlerarası teşekküllerin etkisi 
altında kalmaksızın yetkilerini kullanması şeklinde görülür. 

Biraz ayrıntılı ve uzun oldu, Saym Başkandan ve huzurundan 
özür dilerim. 
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B A Ş K A N — Çok teşekkür ederim. 
Değerli misafirler, aziz Atatürk'ü Ankara Dikmen'de ilk ola

rak Ankara seymenleri karşılamıştır. Daha sonra büyük Atatürk'ün 
emriyle Ankara'da, Ankara Seymenler Kulübü, bugünkü adıyla An
kara Kulübü Derneği kurulmuştur. O zamandan beri faaliyette bu
lunan bu tarihî kulübün değerli yöneticileri ve seymenleri bugün 
aramızda bulunuyorlar ve kendileri biraz sonra Ankara'nın mahallî 
oyunlarıyla programımızı zenginleştireceklerdir; kendilerine burada 
bilhassa teşekkür ederim. 

Efendim, panelimizin davetiyeleri basılırken sehven saat 14.00 
olarak basılmış. Biz bu hatayı düzelttik, davetiyeleri tekrar bastırdık 
ve dağıttık; ama buna rağmen bazı yerlere ulaşamadı. Bu yüzden, 
Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 
Araştırma Görevlisi Sayın Bayram Sakallı Hocamız bu toplantıya 
geç katıldılar, kendilerine tartışma konusu olmamak, sadece ko
nusunu açıklamak üzere 10 dakika söz vereceğim. Yalnız, Sayın 
Süslü bir soruya cevap vermek istediler, o nedenle kendilerine daha 
önce söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
Doç. Dr. A Z M İ S Ü S L Ü — Efendim, teşekkür ederim. Saym Tü-

fekçi'nin açıklamaları beni de ilgilendirdiği, daha doğrusu meseleyi 
biraz o günlerin aksine gibi yansıtma temayülü olduğu için küçük 
bir açıklama yapmakta yarar görüyorum: 
Şimdi, millî irade diyoruz, millî hâkimiyet diyoruz bütün bun
ların belirli bir gelişme merhalesi var. önce irade, istek, karar 
ondan sonra hâkimiyete geçiş var. Şu da bir gerçek, Atatürk bü
tün bu olayları adım adım belirttiğiniz gibi yavaş yavaş gerçekleş
tirirken, yine belirttiğiniz gibi sineî millete dönmesini bilmiştir. 
Madem insan üzerinde duruyoruz, toplumu meydana getirenler in
sanlar, insanların i k i büyük, i k i önemli ihtiyacı var; bu her devirde 
nazarı itibara alınmıştır. 
1. Maddî ihtiyaçları. 

2. Manevî ihtiyaçları. 
Atatürk bütün bu sıraladığımız hareketleri gerçekleştirirken, 
halkın, topluluğun içine girmesini bilmiştir. Metinde belirttiğimiz 
gibi, «80 bini aşkın kahraman köylüler» ibaresi var. Yine Lor d 
Kinros'ta ve diğerlerinde belirttiğimiz gibi, halkla Atatürk'ün bir 
bütünleşmesi var. Ankara'daki bir hastanede yatağın, yorganın, 
ilacın, iğnenin bulunmadığı bir devirde, Atatürk'ün yaptığı bir 
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ziyaretten sonra, Atatürk aynı gece Ankaralılardan 600 yatak ve 
bunun çarşafı ve diğer mefruşatını temin edebilmiştir. Bunun bir 
hikmeti sebebi var, neden? Çünkü, Atatürk insanın, bilhassa içinde 
bulunduğu o Osmanlı toplumunun, henüz Türkiye Cumhuriyeti olma
mıştır, ihtiyaçlarını gayet i y i biliyor. 

Bir taraftan Atatürk aleyhinde fetvalar verilirken, arkadaşları 
aleyhinde fetvalar verilirken, bir Börekçizade çıkıp Ankara'da Ata
türk lehinde fetva vermiştir. 

Yine Sayın Eroğlu Hocamızın belirttiği gibi, istanbul'daki 
Sultan Beyazıt Meydanında müftü çıkmış «Milletin kurtuluşu Atatürk 
sayesinde olacaktır» diyebilmiştir, imam, hoca takımının içerisine 
de girmiştir, onlarla anlaşmıştır, köylülerin içerisine girmiştir, öğ
retmenlerin içerisine girmiştir, Atatürk hiç bir zaman sözünü et
tiğimiz bu manevî değerleri de bir tarafa bırakmamıştır. Daha 
Millî Mücadele devam ederken 1921'lerden, Atatürk Ankara'da Maa
r i f Kongresini açmıştır M, yabancıların ifadesiyle «Bu bir cinnettir, 
deliliktir» deniliyor. Yani, bir taraftan savaş devam ediyor, diğer 
taraftan da Maarif Kongresi açılıyor bu olacak bir şey midir? 

Yine aynı şekilde Anlîara'da gerçekleştirilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılması olayı Millî Mücadelenin içerisindedir, işte 
Sayın Hocamızın da belirttikleri gibi, Türk tarihi bir bütündür, ta 
Orta Asya'dan gelen, b i r i diğerini devam ettiren bir bütünlüktür, 
hiç bir ülkenin tarihinde bunu göremeyiz. 

Bu bakımdan, Türkiye Cumhuriyeti tarihini ayrı bir yer içerisin
de alıp mütalaa etmek doğru olmaz. Atatürk bir Osmanlı beyefen-
disidir, Osmanlı gibi düşünmüştür, fakat Atatürk muasır medeniyet
lerin üstüne çıkacağız diyebilmiştir ve Nutkundan bir pasaj... 

M. N U R İ UZEL (Eskişehir MiUetvekili) — Osmanlıya ihtilal 
yaptı, Osmanlı gibi düşünemez, protesto ederim, olmaz Sayın Başkan. 

Doç. Dr. SEÇİL A K G Ü N — Hayır efendim, bu koşullarda dinleye-
meyiz efendim. Bayram Bey konuşacaksa dinleyelim, yoksa çıka
cağım. 

Prof. Dr. Y U L U Ğ T E K İ N KURAT — Bu koşullarda devam ede
meyiz efendim. 

G Ü R B Ü Z T Ü F E K Ç İ — Sizin bu fikriniz bitmez kardeşim. 
Doç. Dr. A Z M İ S Ü S L Ü — Nutkundan bir pasaj okuyorum efen

dim. Sayın Başkan, bir pasaj okuyarak bitiriyorum, bu Atatürk'ün 
Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken irat ettiği nutuktan sözler: 
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«Vatanın istiklali m akamı refihi hilafet ve saltanatın istihlası gibi 
en m ü h i m ve hayatî vezaifi ifa edecek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılışıdır,» Demek suretiyle bu meseleyi ortaya koymuştur. 
Doç. Dr. SEÇİL AKGÜN — Salondan çıkmak durumundayım, 
bu koşullarda dinleyemeyiz efendim. 
Doç. Dr. AZMİ SÜSLÜ — Bir cümle ile bitiriyorum efendim. 

B A Ş K A N — Hayır efendim rica ediyorum. 
Doç. Dr. AZMİ SÜSLÜ — Efendim, Atatürk milletin içine gir
miş, milletler birleşmiş, milletin ihtiyaçlarına cevap vermiş bir li
derdir, onun için Atatürk'ü alıp soyutlayıp da başka bir kimse veya 
hayal ettiğiniz gibi görmeye gerek yok, belgeleri burada, kendisi 
söylemiş, kendi sözleriyle. 
GÜRBÜZ TÜFEKÇİ — Sonra hilafeti devam mı ettirmiş? 

Doç. Dr. A Z M İ S Ü S L Ü — Hayır devam ettirmiş demiyorum. 
G Ü R B Ü Z T Ü F E K Ç İ ~ Saltanatı devam mı ettirmiş, bütün tö

renleri Cuma Namazından sonraya m ı rastlamış, rica ederim yap
mayınız, Atatürk'ü lütfen Türk Ulusunun uygar düşünce doğrultu
sundaki geliştirdiği, Türk Ulusundan soyutlamaya çalışmayınız, bu
gün yapılmak istenen budur, korkunçtur, Türkiye'nin istikbali bu 
doğrultuda tehlikededir ve bunlardan gerçekten üzüntü duyuyorum, 
Atatürk Osmanlı beyefendisi ne demek, Osmanlı olsaydı, Osmanlı 
diye bir ulus yoktur. 
Doç. Dr. AZMİ SÜSLÜ — Efendim, Atatürk Avrupa'da doğmuş 
bir lider değil, Atatürk bu memlekette doğmuş, bu memleketin halkı
nın ihtiyaçlarına cevap vermesini bilebilmiştir, benim ifade etmek 
istediğim bu, yoksa cuma günü okunan, şu okunan, bu okunan me
selesi değil. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. 

Sayın Sakallı buyurun. 
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BAYRAM SAKALLI (Hacettepe üniversitesi Atatürk ilkeleri 
ve inkılap Tarihi Enstitüsü Araştırma Görevlisi) 

Saym Başkan, 
Kıymetli davetliler en derin saygılarımı sunarak sözlerime başlı
yorum: 
Ankara'nın hükümet merkezi olarak düşünülmesi ve Millî Mü
cadelede merkez olarak seçilmesinde Ankaralıların konusunu, i k i 
kısımda inceleyeceğiz. Birinci kısımda; dörtbuçuk asırdan fazla Os
manlı imparatorluğuna başkentlik yapan istanbul'dan, hükümet mer
kezinin Anadolu'da bir şehre taşınma düşüncesine çok kısa temas 
edeceğiz. 
Bu düşüncenin ilk defa olarak. Alman generali Von der Goltz 
Paşa tarafından ortaya atıldığı söylenmekte ise de, yine bir Al
man mareşali olan Helmuth Von Moltke'nin, Goltz Paşa'dan da önce, 
1850'li yıllarda, yani «geçen yüzyılın ortalarında stratejik sebep
lerden dolayı Osmanlı imparatorluğu başkentinin Ankara olmasını 
teklif olarak getirmişti». Daha sonra, Goltz Paşa'nm bu konuda 
yayınlanan makaleleri, Balkan Savaşının olduğu yıllarda, istanbul ba
sınında da tartışılmış; «Eğer bu nakil millet ve memleket selâmeti 
için lüzumlu ise... Payitahtın, vatanın merkezine, milletin kalbine 
kurulması, yerleşmesi lazımdır. Payitaht bir devletin başı demektir. 
Düşmana baş uzatılmaz, baş saklanır, kollarla ayak onu müdafaa 
eyler», sözleriyle, Goltz Paşa'nm görüşlerini tasvip edenler olduğu 
gibi, tenkit edenler de olmuştu. 
Keza, Birinci Cihan Harbinde Çanakkale muharebelerinin şid
detle devam ettiği günlerde, hükümetin istanbul'dan Anadolu içle
rine taşınması meselesi tekrar gündeme gelir. Devleti idare eden 
ittihat ve Terakki Cemiyetinin yetkili kişileri, savaşın kaybedilmesi 
halinde, silahların bırakılmayıp Anadolu'ya geçilerek orada kademe 
kademe vatanın savunulması kararını almışlar, cemiyetin genel mer
kezinde uzun müzakerelerden sonra bir plan dahi yapmışlardı. 
istanbul'daki Yunan konsolosu, 29 Şubat 1915'de dışişleri bakan
lığına gönderdiği telgrafta: «istanbul'un boşaltılması için karar alın
mış ancak hareket günü henüz tespit edilmiş değil... Edindiğim 
bilgiye göre ittihat ve Terakki komitesi bu günkü toplantısında, 
sonuna kadar direnmeye karar verdi», diyerek alınan kararın şim
dilik uygulanmayacağını bildirmiştir. 
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Birinci Dünya Savaşının sonunda Osmanlı imparatorluğunun 
mağlup olarak çıkması ve 31 Ekim 1918 tarihinde Mondros M ü 
tarekesinin imzalanmasından sonra (Ocak 1919'da Paris'te toplanan 
konferansta), ingiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, hükümetine 
sunduğu bir raporda, Türk topraklarında bağımsız bir Ermenistan 
devletinin kurulmasını isterken, küçük bir Türk Devleti kurulması 
gereğini de vurgulamış; «Bu devlet, geçmişte olduğu gibi, Anadolu 
yarımadasının sınırları içinde kalmalı ve başkenti de ya Bursa ya da 
Ankara olmalı» demişti. 

Bu noktada, Mustafa Kemal Paşa da - söz konusu dönemde -
artık istanbul'un hükümet merkezi olamayacağı düşüncesi var mıydı ? 
Gibi bir soruya verilecek cevap müspet olabilir. Zira, 1937'de ya
yınlanan «Belleten»in ilk sayısında Atatürk'ten naklen anlatılan 
bir hatıraya dayanarak; Mustafa Kemal de, 1902 yıllarında Harp 
Akademisinde genç bir subay (yüzbaşı) iken, belirtilen düşünceye 
benzer fikirlerin var olduğunu söylemek yanlış olmayacak kanaatin
deyim. 

Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında, gireceği mücadele 
için, belli bir şehri düşünmüş veya kesin olarak tespit etmişti demek 
biraz zordur. Ancak iç bölgelerde, stratejik ve güvenlik yönünden 
emin bazı şartlara haiz bir yerin düşünülmüş olabileceğini söyle
mekte elbette kehanet olmaz. Sahip olduğu bazı şartlar dolayısıyla. 
Millî Mücadeleye merkez olarak düşünülen şehirlerin içerisinde An
kara'nın da bulunabileceğini söylemek mümkündür. A l i Fuat (Ce-
besoy) Paşayla devamlı irtibatı olan Mustafa Kemal Paşa'nm, An
kara'daki faaliyetlerden de haberi vardı. Bu durumda, Ankara'nın 
rastgele veya tesadüfen seçildiğini söylemek doğru ve pek gerçekçi 
olmaz. Zira A l i Fuat Paşa'nm: «Mustafa Kemal Paşa ve benim 
görüşüme göre Ankara, her türlü teşkilata, birliğe ve hareket baş
langıcına müsait stratejik bir mevki idi» ifadesi - az da olsa -
Ankara hakkında bir kanaatin uyandığını vurgulamaktadır. 
Ayrıca; Ankara'nın, Millî Mücadeleye merkez olarak seçilme
sinde, önemli yollar kavşağında bulunması, stratejik öneme ve uygun 
topoğrafik şartlara sahip olması, demiryoluyla beraber telgraf ve 
haberleşme imkânlarının da i y i olması ile birlikte, «XIX, yüzyıl
daki alt yapı gelişmelerinin Ankara'ya sağladığı üstünlüklerin de» 
etkisi olmuştur. 

Ali Fuat Paşa'nm: «Ankara halkının millî dava etrafındaki 
canlılık ve heyecanı her türlü sitayişin üstündedir» kanaatiyle, 
Mazhar Müfit (Kansu)'in: «Ankara hakkında epeyce malumatımız 
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vardı... Ankaralıların tamamen Kuvay-ı Milliye taraftarları olduk
larını biliyorduk» sözleri de Ankara'nın bilinçsiz seçilmediğinin 
birer delilidir. Heyet-i Terasiliyeye merkez olarak, başka şehirler 
yerine Ankara'nın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden birini, 
Lord Kinross şöyle ifade ediyor - k i bizce de doğrudur- «Ankara 
Jöntürk devrimi zamanında da, halkı çok daha tutucu olan Konya' 
dan ve - (Mustafa) Kemal'in merkez olarak ilk düşündüğü, ama is
tanbul'a ve batı etkisine çok yakın olmasından dolayı vazgeçtiği -
Eskişehir'den daha üstün b]r yurtseverlik göstermişti. Halkı bakı
mından, Ankara, Anadolu'nun en güvenilecek yerlerinden biriydi... 
Ve işte Mustafa Kemal Ankara'yı kent ve dolaylarındaki halkın 
millî davaya karşı gösterdikleri olağanüstü bağlılık yüzünden kendine 
merkez seçmişti». 

Millî Mücadele yıllarında, Kuvay-ı Milliye dönemi olarak kabul 
edilen 1919 ve 1920 yılları Ankarasım, âdeta, «kuş uçmaz ker
van geçmez», yanmış, yıkılmış, küçük bir Anadolu şehri, ka
sabası, hatta «büyük bir köy» gibi görmek tamamen yanlış olmasa 
bile, insafsız bir anlatım olur ki, bu tür düşüncelere sahip olanlara, 
Ruşen Eşref (ünaydın)'ın şu sözleri güzel bir cevap teşkil eder: 
«Ankara'yı çamurlu ve kağnı gıcırtılı dar ve kıvrmtılı sokaklarla 
kerpiç evlerden ibaret bir uzak, bir geri vilayet merkezi saymak 
yanhş değilse bile sığ ve eksik görmektir. Bahtiyarlar, onun içinde 
kaynayan ruha varabilenlerdir», işte biz de bu noktada, Ankara'nın 
«içinde kaynayan ruhu» özet olarak izah edeceğiz: 

Bilindiği üzere, Mondros Mütarekesinin imzalanması ile, mem
leketin bazı yerleri işgal edilmişti. Bir ingiliz birliğinin de, 1918 
yılı sonlarında, Ankara'da, önemli bazı yer ve binaları işgal ettik
leri bilinmektedir. A l i Fuat Paşa, bu birliğin bir tabur olduğunu 
belirtirken; 13 Mart 1919 tarihinde - merkezi henüz Konya - Ereğ
li'de bulunan - 20 nci Kolordu Komutanlığına, Ankara'dan gönde
rilen bir raporda: «... Buradaki ingiliz kıtaatı mevcudu yüzelli k i 
şiden ibaret olduğu istihbar edilmiştir» deniyordu. Ayrıca, bir 
Fransız askerî birliğinin de Ankara'da bulunduğu, komutanları
nın, ittihat ve Terakki cemiyeti olarak yapılmış binayı, yani Birinci 
B. M. Meclisi binasını işgal ederek, askerlerini binanın karşısında. 
Belediye bahçesindeki barakalara yerleştirdiği de bilinen bir ger
çektir. Bu yabancı askerlerin zaman zaman yaptıkları taşkın ve 
küstah hareketleri - k i bir gün ingiliz askerlerinin, Samanpaza-
rında müslüman bir kadının başörtüsünü açmak istemeleri ve ha
reketleri büyük infial uyandırmış - halkın millî duygularımn can
lanmasında önemli tesiri olmuştur. 
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Vali Muhittin Paşa'nın da, Ankara'da millî duyguların uyan
ması ve kuvvetlenmesine engel olan çalışmaları, «ingiliz Muhipler 
Cemiyeti »ne memurlardan ve halktan üye kaydetme gayretleri, millî 
faaliyetlerin gizli yürütülmesine neden oluyordu. Mezkûr cemiyetin, 
Ankara'da ajanlarının bulunduğunu, Sait Molla'nm (cemiyetin baş
kanı), rahip Frew'e yazdığı mektuplarda açıkça görülmektedir. 

Büyük önder Atatürk'ün ifadesiyle: «Hürriyet ve istiklal âşığı 
kahraman Ankaralıların» bu zararlı faaliyetler karşısında sessiz 
kalmaları elbette m ü m k ü n değildi. Henüz 20 nci Kolordu Karargâhı
nın Ankara'ya gelmesinden ve Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geç
mesinden önce, kurucuları arasında (kimyager Avni Refik Berkman, 
öğretmen Mahir iz, Ayaşlı A l i Rıza, öğretmen Yakup, Ekrem ve 
Fevzi beyler gibi) aydın kişilerin de bulunduğu «Azmi Millî Ce
miyeti» adıyla millî bir cemiyet kurulmuştu. Bu cemiyetin ça
lışmaları hakkında, kuruculardan Mahir iz şu bilgileri vermekte
dir: «Halkı uyandırmak, düşmana, mukavemete hazırlamak üzere, 
ne gibi tedbirlerin alınması lazım geldiği ve münevver zümrenin 
nasıl rehberlik edeceği üzerinde duruldu... Civar köylere gidip köy 
odalarında konuştuk. 'Büyük Türk Lügati' sahibi Hüseyin Kâzım 
Bey'in 'Elden Ele Müslüman Hediyesi' gibi küçük kitaplarını alıp 
dağıttık. Bu sırada izmir'in işgali haberi gelmişti, izzet Bey adında 
bir zatin riyasetinde o zaman «Fresko'nun Bahçesi» diye tanınan 
meclis karşısında - Belediye bahçesindeki - Salaşta «Karagün» adlı 
bir piyes oynandı. O zamanki izmir Valisi izzet Bey'in aleyhinde 
yapılan hücumlar sırasında. Saraya, Padişaha da ağır sözler söy
lendiği için, u m u m î efkârda i y i bir tesir yapmadı. Çünkü o zaman 
herkeste, girişilen bu millî mücadelenin düşman kuvvetlerinin hâki
miyeti altında aciz ve mahsur kalan halife ve padişahı kurtarmak 
gayesine matuf olduğu kanaati u m u m î olduğundan bu suretle vukuu 
bulan tecavüzler i y i karşılanmıyordu». 

Ayrıca, cemiyetin faaliyetlerinden olarak; belediye sinemasında 
da bir müsamere yapılmış ve aynı gece Aka Gündüz'ün «Muhterem 
Katil» piyesi temsil edilirken; «Fatih'in Türbesinden» isimli bir de 
tablo gösterilmiş ve böylece, acı ve kara günlerin felaketleri gös
terilmek istenmişti. Muhtelif zamanlarda. Sanayi Mektebinin (Ulus' 
taki 1. Sanat Enstitüsü binası) imalathanesinde halka millî konu
larda filmler seyrettirilmişti. öte yandan, o tarihlerde, avukat Mus
tafa Kemal Bey'in çıkardığı «Sefkûre» ve operatör Ömer Vasfi 
Bey'in çıkardığı «Selamet» gazeteleri ile, eskiden beri yayınlanmak
ta olan, haftalık resmî «Ankara» Gazetesinde ise, Ankaralıların ay
dınlatılması için, zaman zaman değişik yazılar yazılmaktaydı. 
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Mondros Mütarekesiyle, Türk Milleti maddeten ve manen çö
kertilmiş ve bitkin hale getirilmişti, izmir'in işgali olayı, mil
letin üzerinde şok tesiri yapmış, millî duyguları iyice coşturmuştu. 
Ankaralılar olaya derhal tepki göstermiş, işgalin hemen ertesi günü 
-16 Mayıs 1919 Cuma günü - Keskin, Kalecik ve Ayaş'tan bölge 
halkının duygularını ifade eden telgraflar istanbul'a çekilmişti. Mese
la; Keskin'den « U m u m î ahali namına» gönderilen telgrafta, «izmir' 
in Yunanlılar tarafından işgaline dair olan haber, buraca efkârı 
umumiye üzerinde azim bir tesir husule getirmiştir. Bu tesirat ile 
derhal içtima eden binlerce İtialk, harekâtı işgaliyeyi, hukuk ve hay
siyeti milliyesine bir tecavüz i sarih telakki ederek, bütün heyecanıy
la âmade-i harekettedir... Harekâtı işgaliyeye şeref-i millî ile m ü
tenasip bir surette muhalefette bulunulmasını, hükümeti seniyeden 
talep ve temenni eder ve bu hususta maddî ve manevî bütün fe
dakârlığa hazır ve amade bulunduğumuzu arz ederiz» denilmişti. 
Diğer taraftan, yine aynı olayı protesto için; 26 Mayıs 1919'da 
«Ankara'da büyük bir içtima»nın yapıldığını istanbul gazetelerin
den bir i şu cümlelerle veriyordu: «izmir'in işgali haberi müessifin
den beri kalpleri kan ağlayan yüzbinlerce halkın iştirakiyle bugün 
daire-i hükümet pişgâhm da (önünde) vukuu bulan içtimaa da pek 
hararetli nutuklar irad olunmuştu...». A l i Fuat Paşa bu mitingi, 
Samsun'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya 28 Mayıs 1919'da; 
«... ahali işgali ret için bir miting yapmış...» sözleriyle bildirmiş, 
«Yedisinden yetmişine kadar bütün Ankaralıların katıldığı bu mi
ting fevkalade canlı olmuştu» diyerek toplantının önemini vurgu
lamıştı. Ankara'nın bu şiddetli tepkisi, hükümetin ve yabancıların 
dikkatini celbetmiş ve konunun üzerinde önemle durmalarına sebep 
olmuştu. 6 Haziran 1919 günü «Bir Fransız miralayı gelerek valiyi 
ziyaret etmiş, izmir'in işgalinden dolayı vilayette bir kıyamı millî 
olması ihtimalini, izmir tahliye edildiği surette ahalisinin kesbi 
sükûnet edip etmeyeceğini» incelemişti. 

Ankaralıların doğrudan padişah ile görüşme istekleri ve ısrar
ları, Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından geri çevrilmiş, bunun 
üzerine de Ankaralıların: «Ne padişahı ne de onun hükümetini ta
nımadıklarını» bildirmeleri; Vali Muhittin Paşa'nm olumsuz tu
tumuna karşı gösterilen gayret, valinin tutuklanarak Sivas'a gön-
derilmesindeki kararlılıkları ve cesaretleri, Mustafa Kemal Paşa'nm 
Ankaralılara olan güvenini artırmış ve merkez olarak buranın se
çilmesinde etkili olmuş, «Ankara Vilayeti gibi teşkilat ve harekâtı 
milliyemizin en m ü h i m merkezlerinden b i r i olan mahal...» kanaatini 
uyandırmıştı. 

47 



Sivas'ta bulunan Heyeti Temsiliye aldığı kararla Vali Muhittin 
Paşa'nm tutuklanmasını 20 nci Kolordu Komutanı A l i Fuat Paşa' 
dan ister. Birinci tutuklama teşebbüsü başarısız kalır, ikinci defa, 
A l i Fuat Paşa'ya aynı istek bildirilirken, Keskin'deki Kuvay-ı 
Milliye Kumandanı Rıza Bey'den de aynı şey rica edilir. 19 Eylül 
1919'da, Keskinle Elmadağ arasında «Kılıçlar Belinde», yani Kı
rıkkale yakınlarında (ki, Kırıkkale o tarihlerde bir köydür) tutuk
lanır. Haber, 28 Eylül 1919 tarihli İrade-i Milliye Gazetesinde: 
«Ankara Valisi Muhittin Paşa... Keskin Kazası civarında Kuvay-ı 
Milliye tarafından derdest edilerek Sivas'a i'zam kılındığı anlaşıl
mıştır» sözleriyle duyurulmuştur. 

Ankaralılar, Defterdar Yahya Galip (Kargı) Bey'i vali vekili 
olarak görevlendirirler. Daha sonra, istanbul Hükümeti Ziya Paşa'yı 
vali olarak Ankara'ya gönderirse de, Eskişehir'e kadar gelen yeni 
valiye, Ankara'ya gelmemesi bildirilir. Durumu, Cemal Paşa (Har
biye Nazırı), Mustafa Kemal Paşa'ya 21 Ekim 1919'da âdeta şu 
sözlerle şikâyet ediyor: «Ankara'dan Belediye Reisi ve Müftü Efendi 
hariçten gelecek valiyi kabul etmeyeceklerini, Ankara'ya, Ankara' 
dan vali tayin olunması lüzumunu kendi selahiyetlerine binanen 
iddia ediyorlar», Mustaaf Kemal Paşa da hükümetin tutumunu 
endişeli görmekte ve bu hususta «ilk hassasiyet ve inisiyatif göste
renin Ankara» olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca 24 Ekim 1919 
tarihinde Cemal Paşa'ya verdiği cevapta gönderilen valiye emni
yet etmemeleri sebebiyle, bizzat ahalinin «doğrudan doğruya 
hükümete müracaat etmelerini normal karşılamak gerektiğini be
lirtmiştir. «Filhakika başta müftü Rifat Efendi olduğu halde (el-
yevm, Diyanet işleri Reisi bulunan muhterem Rifat Efendi Hazret
leri idi) Ankaralılar, protesto mahiyetinde istanbul'a müracaat et
mişlerdi. Ankara'yı teskin ederek, nüfuzu hükümeti kırmamak için 
telgraf başında birçok nesayihte bulundum. Fakat Ankara'nın haklı 
olduğunu teslim etmemekte m ü m k ü n değildi». Sözleriyle de Ankara
lıların bu tutumunu takdir ediyordu. 

Bir de, 20 nci kolordu komutanlığından 2 Kasım 1919 tarihinde 
Harbiye Nezaretine gönderilen bir raporda, Ankaralıların, millî da
vaya inanarak gönülden bağlı olduklarını göstermesi bakımından 
yeterlidir. «Ankara telgraf başmüdürü Fehmi ve muhasibi mesulü 
Vehbi beylerin harekâtı milliye esnasında ifsadatta bulundukları 
cihette ahalinin talep ve ısrarı üzerine vazifelerine son verildiği» 
belirtilmektedir. 

Bu noktada Ankara'daki Müdafai Hukuk Cemiyetinin de ka
zalardaki cemiyet şubeleri ile sıkı bir ilişki içerisinde fedakârane ve 
48 



her türlü takdirin üzerinde çalışmalarda bulunduğunu belirtmek ge
rekmektedir. Çok çeşitli meselelerle uğraşıldığı için hepsinin bu sı
nırlı zaman içerisinde ifade etmek elbette m ü m k ü n değildir. Yalnız, 
maddî yardım konusuna birkaç cümle ile temas etmek bu kanaatin 
doğruluğunu iyice teyit edecektir. Millî Mücadelenin ilk günlerinden 
itibaren Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a, oradan da An
kara'ya geçerken dahi bir para sıkıntısının çekildiği bilinen haki
kattir. Hatta maaşlardan başka Mustafa Kemal Paşanın askerlikte 
biriktirdiği 800 TL.'nm bile harcanmış olması, kısa zamanda 
ne kadar çok paraya gerek duyulduğunu ifade etmektedir. Bir de, 
Sivas'ta bulunan Heyet-i Temsiliye bütçesinin 6 aylığının 4 890 TL. 
olduğu bunun da vilayet ve müstakil livaların hisselerine bölüştü
rülerek karşılandığı (mesela Erzurum Vilayeti 590, Trabzon Vila
yeti 650, Bitlis Vilayeti 350 lira gibi) dikkate alınarak karşılaştırıl
ma yapıldığında Ankaralıların fedakârlığı iyice anlaşılır. Şöyle 
ki, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Ankara'y geldiği ta
r i h olan 27 Aralık 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar 4 aylık sürede 
hemen her türlü masraflarının Ankaralılar tarafından karşılandığı, 
Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin detferindeki kararlardan açık 
olarak anlamak mümkündür, öyleki, 1 inci BMM (o günkü tabirle 
«Meclis-i Fevkalade» yani şu an içinde bulunduğumuz binanın) 
tamiratı için (21 Mart - 27 Nisan 1920 tarihleri arasında) resmî 
kayıtlara göre, 5 068 lira harcanmıştı. Diğer taraftan cemiyet, her 
türlü hizmetin malî kaynağını yine Ankaralılardan yardım ve bağış 
olarak temjn ediyordu. (Hatta, Çapanoğlu isyanını bastırmak üzere 
Yozgat'a gönderilen Çerkez Ethem'in birliklerinin masrafları; «irşad 
Heyeti başkanı» olarak görevlendirilen Şair Mehmet Akif Beye 
-zarurî masraflarını karşılamak için- 200 liranın dahi verildiği, 
mezkûr cemiyetin hesap defterindeki bilgilerden anlaşılmaktadır.) 
Ayrıca, Mustafa Kemal Paşa'nm Ankara'ya gelmesinden kısa bir 
süre sonra, başta Müftü ve Cemiyet Başkanı M. Rıfat (Börekçi) 
Efendi olmak üzere, Ankaralıların aralarında para toplayarak, 
46.500 lira yardımda bulundukları ifade edilmektedir. (Bunların 
yanı sıra, miktarı bilinmeyen para ve altın yardımının da yapıldığı 
anlatılmaktadır.) 
Son olarak belirtmek istediğimiz husus: Ankara - kazaları ile 
beraber- Millî Mücadele süresince, millet ve memleket menfaatine 
her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmuş, elde düzenli bir 
ordu mevcut değilken bile, bölgenin Kuva-i Milliye birlikleri te
şekkül ederek cephelere gönderilmişti. Böylece, hizmet olarak, askerî 
alanda da - kayıtlara göre - Millî Mücadele süresince (yani, istiklal 
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Savaşı müddetince) en fazla subay ve er şehit veren bir vilayet ol
duğu ortaya çıkmıştır. (Şöyleki: Adana 258, Erzurum 382, izmir 
114, Edirne 24, Trabzon 832 kişi şehit verirken, Ankara 2 317 kişi 
şehit ile - hem o tarihlerde, hem de bugünkü idarî taksimata göre -
birinci sırada yer almaktadır. 
Bütün bu bilgiler çerçevesinde, Ankaralı, hem malı hem de canı 
ile Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında her türlü fedakârlıkta 
bulunarak takdir toplamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankaralı
lara hitaben yaptığı şu konuşma belirtilen takdirin en anlamlı, en 
güzel misalidir: «istiklal Mücadelesi tarihinde Ankara namı en aziz 
bir mevkiî muhafaza edecektir... Bazılarınca iktihâmı (göğüslenme
si) hemen gayri m ü m k ü n zannedilen bu müşkilat karşısında sizler 
bir dakika tereddüt etmediniz, üç sene mukaddem, Sivas'tan Anka
ra'ya ayak bastığım zaman bir misalini geçen gün dahi göstermiş 
olduğunuz samimî ve kalbî tezahürat ile beni kollarınız arasına 
aldınız. O zaman gösterdiğiniz bu vatanî cesaret sayesinde ecnebi 
müdahalesiyle istanbul'da kapatılmış olan meclisi mebusanı daha 
vâsi (geniş) bir selahiyet ve şanı milliyet layık bir istiklal ile 
Ankara'da açmak m ü m k ü n oldu... Büyük Millet Meclisi sizin muhiti 
hamasetinizde bîperva (korkusuzca) istiklal mücadelesine devam 
edebilmiştir. Binaenaleyh Ankara, hemşehrilerimin bu istihlası va
tan mücadelesinde ayrı bir hissei şerefi vardır». 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz 

Efendim, panelimizi müteakip «Millî Mücadele Ankara» adlı 
fotoğraf sergimizi açacağız 

Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın 
Kurulu adına bu tarihî çatı altında bizleri Millî Mücadele günlerine 
götüren, bizlere o günleri tekrar yaşatan sayın bilim adamlarımıza 
burada tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 

Kapanma Saati : 12.30 
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