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SUNU Ş 

SITKI ASLAN (Amasya Valisi) -Türkiye Büyük Millet Mec
lisimizin Sayın Başkanı, sayın milletvekillerimiz, sayın valiler, sayın 
generaller, Sayın Belediye Başkanı, saygıdeğer bilim adamları, yargı 
organımızın sayın temsilcileri, TRT ve basınımızın sayın temsilci
leri, sevgili Amasyalılar, aziz gençler; Türkiye Bilyük Millet Mec
lisimizin açılışının 67 nci yıldönümü ve Milli Egemenlik Haftası mü
nasebetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızın, Ankara 
üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Valiliğimizin iştirakiyle 

düzenlediği «Milli Egemenlik ve Amasya Mülakatı» panelinde sizleri 
selamlamaktan büyük gurur ve mutluluk duymaktayız. 

Osmanlı imparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı sonunda par
çalanıp, anayurdu düşman işgaline terk etmesi üzerine 19 Mayıs 
1919'da Samsun'dan Anadolu'ya çıkan Mustafa Kemal, 12 Hazi
ran'da Amasya'ya gelip, 22 Haziran'da Amasya Tamimini yayın
lamıştı. «Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtara
caktır» öz ifadesini taşıyan bu genelge bir yandan silahını düşmana 
teslim edip otoritesi yok olmuş Osmanlı Devletine karşı ihtilal be
yannamesi, diğer taraftan ve daha önemlisi milli irade ve milli ege
menlik fikrinin Türk Milletinin gönlünde çağlayan haline 'geldiği 

istiklal Beyannamesi niteliğini taşıyordu. Bu tamimden tam dört 
ay sonra 22 Ekim 1919'da imzalanan Amasya Mülakatı ise, düş· 

mana boyun eğme zilletiyle şaşkın, çaresiz Anadolu'nun şahlanışı 
karşısında aciz ve cesaretsiz Osmanlı Hükümetinin temsilcisiyle 
bu hükümetin görevden aziettiği ve isyancı kabul ettiği Kuvayi 
Milliyecilerin önderi Mustafa Kemal arasında yine Amasya'da ak
dolunmuştu. Atatürk'ün gerek Milli Mücadeleyi resmen başlatır

ken, gerekse başkaldırdığı hükümetin üyesiyle görüşme masasına 
otururken Amasya'yı seçmesi kesinlikle rastlantı değildir. Anadow 
lu'da bin yıldan beri Türk vilayeti olan Amasya, yükselme devri, 
Osmanlı padişah ve şehzadelerine yaklaşık yüzelli yıl eğitim merw 
kezi olduğu gibi, Ankara Savaşını müteakip, 1402- 1412 Fetret 
Döneminde parçalanan Türk Devletinin yeniden toparlanmasında 

Çelebi Sultan Mehmet'e, bundan beşyüz yıl sonra da tarihten silin
mek istenen Türk Milletinin yeniden doğuşunda Mustafa Kemal 
Atatürk'e karargah olmuştur. Amasya, Türk Milletine ait oluşun-
-dan beri müstahkem mevkii, müstakim insanları ve mutedil ikli
miyle en güvenilir belde niteliğini kazanmıştır. 
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Bu güzel beldenin bir yöneticisi olarak duyduğum mutluluğu 
dile getirirken, Milli Egemenlik Haftasını ilimizde başlatan, mille
timizin gözbebeği ve milli iradenin tecelligahı T~rkiye Büyük Millet 
Meclisimizin Sayın Başkanına sonsuz şükran duygularıyla hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

LUTFUI;.LAH KA YALAR (Yozgat Milletvekili, TBMM idare 
Amiri, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Bilimsel ve Kültürel 
Faaliyetler Komitesi Başkanı) - Türkiye Büyük Millet Meclisimi
zin Sayın Başkanı, değerli konuklar, aziz Amasyalılar; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi demokratik siyasi hayatın daha sağlıklı temellere 
kavuşturulabilmesi amacıyla Anayasada ifadesini bulan millet ege
menliği fikrini işlernek ve toplumum1_1zun bu yöndeki şuurunu ve 
sorumluluğunu canlı tutmak ve devlet hayatında son ve kesin sö
zün sadece ve ancak millete ait olduğu ve olacağı gerçeğini ortaya 
koymak üzere 1983 seçimleriyle devlet hayatındaki yerini aldığı ve 
sorumluluğu üstlendiği tarihi takiben Başkanlık Divanı bünyesin
de ve Sayın Meclis Başkanının Başkanlığında Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu adıyla bir kurul teşkil etmiş ve bu mealdeki çalış

malar ile görevlendirmiştir. Kurulun temer amacı, milJet egemen
liği şuurunu millete maletmek ve milletin, devletin kaderini tayin
deki sorumluluğunu canlı tutmak, devletin kaderinin tayininde tek 
merciin millet olduğunu ve olacağını ·ortaya köYI!!._aktır. Milletin, 
devletin kaderinin tayinindeki sorumluluğunu hissettirebilmek ve 
devletin kaderinin tayinindeki yetkili tek merciin millet olduğu ve 
olacağı gerçeğni zihinlere yerleştirehilmek amacıyla kurul olarak 
üç yıldır çeşitli programlar uygulamaktayız. Programlar genelde 
üniversitelerimiz ile ortaklaşa gerçekleştirildi ve çalışmalarda bi
limselliğin hakim kılınmasının yanı sı~a yaşanmış ve milletçe başa
rılmış gerçeklerin ortaya konulması He amacın güçlendirilmesi sağ
landı. Biraz sonra Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte
mizin değerli öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştireceğimiz «Amas
ya Mülakatı» konulu bilimsel toplanhmızda milletçe başarılmış ve 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda fevkalade önemli bir yere sa
hip olduğu halde yeterince işlenınediği cihetle fazlaca bilinmeyen 
bir millet egemenliği hadisesi ve belgesi değerlendirilecektir. 

Türk tarihinde Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas güzergahı 
ile Ankara'ya ulaşan ve Ankara'da noktalanan bir inanç çizgisi, bir 
kader çizgisi vardır. Programlarımızda bu inanç çizgisi, bu kader 
çizgisi esas alınmış ve millet egemenUğini işleyen programiarımız
da millet egemenliği ile. noktalanan bu yol takip edilmiştir. 
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Değerli Amasyalılar, Amasya'nın Türk Tarihindeki yeri fev
kalade önemlidir, tarihimizde Amasya Tamimi olarak takdim edilen 
belge Türk tarihinin ikinci döneminin birinci merhalesi, temel taşı, 
manevi kaynağıdır. Türk tarihinin yaklaşık 3000 yıllık bir maziye 
sahip bulunduğu gerçektir. Türkler, bu uzun zaman diliminde esas 
itibariyle hep monarşi rejimleri içerisinde yaşamışlardır. Millet ege
menliğine dayanan rejim ise, Kurtuluş Savaşımız ile başlamış, bu 
rejimin dayanağı olan hareket ilk defa Amasya'da «hakimiyeti mil
liyeye müstenit bila kaydı şart müstakil yeni bir Türk Devleti teşkil 
etmek» anafikri ile uygulamaya konulmuştur. 

Erzurum Kongresi, Amasya Tamimine esas olan millet egemen
liği etrafında devletleşmenin gerçek!eşmesini, Sivas Kongresi de 
millet egemenliği etrafında gerçekleşen devletin istanbul dışındaki 
bütün vatan parçalarına egemen olması ve bu vatan parçaları üze
rinde yaşayan vatan evlatlarının devletin kaderinin tayininde söz 
sahibi kılınmasını gerçekleştiren millet hareketleridir. 

Bilim adamlarının değerlendirmelerine konu olacak Amasya 
Mülakatı ise, istanbul'a egemen olanların da millet egemenliği etra
fında teşekkül etmiş devleti tanımalarını ve hatta egemenliğini 

kabul etmelerini gerçekleştiren bir tarihi hadise ve tarihi hadiseyi 
belgeleyen Türk tarihinin önemli vesikasıdır. Amasya Mülakatıyla 
birlikte istanbul'daki hükümet tamamen şekli hale gelmiş ve bun
dan böyle istanbul dahil bütün vatan sathında millet egemenliğinde 
teşekkül eden devlet egemen olmuş, bütün Türk Milleti devletinin 
kaderinde söz hakkım elde etmiş ve Büyük Millet Meclisi Ankara' 
da bu merhaleden sonra toplanabilmiştir. 

Milletin kaderinin tespitinde sadece ve ancak milletin söz sahibi 
olabileceğinin dünya kamuoyuna duyu:rulduğu, istanbul hükümetiyle 
vaki bu mülakatın Amasya'da gerçekleşmiş olmasından aziz Amas
yalıların pay çıkartmaları ve bunu gurur verici bir davranış olarak 
kabul etmelerini haklı bulmamak mümkün değildir. 

Türk Tarihinin fevkalade önemli bir hadisesini değerlendirecek 
olan bilim adamlarına ve dün milletin temsilcisi heyeti temsiliye 
üyelerine bugün ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine aynı 
heyecan ile sahip çıkan aziz Amasyahlara teşekkürleri~i arz eder
ken «Amasya Tamimindeki milletin istiklalini yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır» ilkesinin o günkü ayın heyecanla ısrarlı takip
çisi olduğumuzu tekrar belirtir, saygılar sunarım. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

NECMETTIN KARADUMAN (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı) - Aziz Amasyalılar, sayın konuklar, değerli bilim adam
larımız; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıldönümleri her 
yıl törenlerle kutlanmaktadır. Bu maksatla düzenlenen ve 22 Nisan 
tarihinde başlayıp bir hafta süren «1iilli Egemenlik» haftalarında 
yurdumuzun çeşitli vilayetlerinde bilimsel toplantılar yapılmakta, 

çok yönlü kültürel faaliyetler sürdürülmektedir. «Milli Egemenlik» 
haftalannın ilkini geçen yıl, milli mücadelemizin meşalesinin ilk 
defa yakıldığı Samsun şehrinde, bir bilimsel toplantıyla başlatmış
tık; aldığımız bir karar uyarınca «Milli Egemenlik» haftalarını, beş 
yıl süreyle, milli mücadelemizin önemli kararlarının alındığı, milli 
mücadelemizde etkin olan kararların alındığı şehirlerimizde başlat
mayı uygun bulmuştuk. «Milli Egemenlik» haftalannın başlaması 
bu karanınıza göre Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas şehirlerinde 
devam edecek ve Ankara'da tamamlanacaktır; tabiatıyla daha son
raki yıllarda yine bu haftalar muhtelif şehirlerimizde sürdürüle
cektir. 

Sayın Amasyalılar, bugün ikinci Milli Egemenlik Haftasını baş
latmak üzere Amasya'dayız; dünden beri güzel Amasya'da siz aziz 
Amasyalılarla bir arada olmanın hüyük sevinç ve mutluluğunu ya
şamaktayız. 

Amasya, Türk tarihinde çok özel ve müstesna yeri olan bir 
şehrimizdir. Türk tarihi dendiği zaman Selçuklulara kadar, Osman
hiara kadar inerek bir değerlendirme yaparsak şu gerçekleri hemen 
görür ve ona göre birtakım kararlara varabiliriz : Amasya, Osmanlı 
harredanına mensup şehzadelerin pek çoğunun valilik yaparak pa
dişahlığa yükseldiği bir şehirdir. Yıldınm Bayezit'ten itibaren üçün
cü Murat'a kadar gelen geçen bütün şehzadeler Amasya'da aralık
sız valilik yapmışlar ve buradan padişahlığa geçmişlerdir. Bu ne
denle, Amasya, Osmanlı imparatorluğu döneminin önemli birkaç şeh
rinden birisidir. Amasya'nın bu şaşaah döneminde, elbetteki birçok 
kültürel faaliyetlere sahne olması kaçınılmazdı. Nitekim, dönemin 
şehzadeleri burada birçok yüksek mimari değerde sanat eseri bırak
mıştır. Bunlar, gerek şehzadelikleri döneminde inşa edilmiş büyük 
sanat eserleridir, gerek padişahlığa yükseldikten sonra yaptırdık-
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ları büyük mimari eserlerdir. Sadece Osmanlı dönemine mahsus ola
rak düşünmemek lazımdır Amasya'yı ; biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, Selçuklu döneminde de burada çok büyük mımari eserler inşa 
edilmiştir ki, bunların çoğu bugün bütün canlılığı ile ve haşmetiyle 
ayakta durmaktadır. Dün, bıunlardan birkaçını yakından görme fır
satını bulduk ve bu toplumun bir insanı olmanın gururunu ve heye
canını yaşadık. 

Amasya, milli mücadelemizde de bu yüksek tarihi değerini sür
dürme şansına nail olmuş bir şehrimizdir. Biraz önce Vali Beyin 
çok güzel ifade ettiği gibi, hem Çelebi Sultan Mehmet'e hem de 
Büyük Atatürk'e karargah olmuştu. Hepinizin bildiği gibi, Çelebi 
Sultan Mehmet döneminde Osmanlı tmparatorluğu bir kriz geçir
miş; ama Çelebi Sultan Mehmet'in bütünleştirici çabalan sayesinde 
Amasya'da Osmanlı imparatorluğunun tekrar sağlam temelleri ku
rulmuştur. Aradan yüzyıllar geçmiş, Büyük Atatürk, milli müca
delemizin ihtilal beyannamesini bu şehirde dünyaya Han etmiştir. 

Tarihçiler, pek çok yazar, Amasya Tamimini bir ihtilal beyannamesi 
olarak niteliyorlar ve bu doğrudur. MHli mücadelemiz büyük bir ihti
lal hareketiydi; bu hareket de ilk kıvılcımını, ilk ateşini Amasya' 
dan almıştır. O nedenle, Amasya hem Çelebi Sultan Mehmet'e hem 
de Büyük Atatürk'e karargahlık yapmış olması yönüyle de tarihi
mizde çok müstesna bir yer alıyor. Biz bugün Anadolu'ınuzun bu 
çok· şirin, çok güzel ve tarihi kentinde sizlerin aranızda olmaktan 
büyük bir sevinç duyduğumuzu, büyi.ik bir mutluluk duyduğumuzu 
ifade ediyor, şahsen ve parlamento heyetimizde dahil arkadaşlarım 
adına hepinizi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 

Aziz dinleyiciler, toplumların asırlar boyu süren hayatında bir 
mücadele daima ağırlıkla kendisini hissettirmiştir; o da, devlet dü
zenine, yönetim düzenine ilişkin mücadelelerdir. Yönetim düzenine 
ilişkin bu mücadelelerde topluluk daima bir hedefi göz önünde bu
lundurmuştur; toplum ve devlet yönetimine halk iradesinin hakim 
olması hedefi. Uzun asırlar boyunca tarihin çok eski çağlarından 
itibaren bu mücadele, bu bahsettiğim, belirttiğim hedefe yönelik 
olarak büyük fedakarlıklar pahasına sürmüş, bugünlere dek gelmiş
tir. Yüzyıllar boyunca şu müşahede edilmiştir : İnsan toplulukları 
ister adil olsun, ister keyfi olsun tek elden yönetimlere karşı, mo
narşik yönetimlere karşı daima bir mücadele açma eğilimini göster
mişlerdir. Bu mücadele asırlar boyunca kuvvet kazanarak gelişmiş
tir. Toplumların, uzun hayat döneminde büyük gelişmeler ve değiş
meler kaydettiği herkesçe bilinmektedir. Bu değişmeler, toplumsal 
dokuda yeni yeni gelişmelere yol açmış, yeni gelişmeler toplumun 
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çeşitli kesimlerine yeni ekonomik, sosyal güçler kazandırmıştır. Top
lum kesitlerinin kazandığı bu ekonomik ve sosyalyeni güçler, top
lumun yönetiminde pay araması, pay istemesi eğilimlerini ortaya 
koymuştur; artık toplumlar yönetirnde söz sahibi olmayı arzu eder, 
talep eder noktaya gelmişlerdir. işte milli egemenlik düşüncesinin 
anakaynağı budur. Milli egemenlik düşüncesi, toplumların bu katı
lımcı isteğinden doğmuş ve giderek etkinlik kazanmıştır. öylesine 
etkinlik kazanmıştır ki, toplumlarda doğan bu halk iradesinin, halk 
kuvvetinin karşısında büyük imparatorlukların tarih içinde tarihe 
gömüldüğü, çöktüğü ve onların yerine halk yönetimlerinin geldiği ve 
hakim olduğu görülmüştür. Tarihi gözlerimizin önüne getirecek 
olursak şunu anlayacağız : Birçok imparatorluklar tarihe kalbol
muştur, dönüşmüştür diyoruz, misal alarak birkaç tanesini söyleye
biliriz; Almanya'da Hohenzollern'ler, Avusturya'da Habsburger'ler, 
Rusya'da Rom~nof'lar ve nihayet ülkemizde Osmanoğulları. Bütün 
bu imparatorluklar tarihe gömülmüş, monarşinin yerine halk iradesi 
hakim olmuş, moı1ark devreden çıkmış yerine halk gücü girmiştir. 

Sayın dinleyiciler, bu gelişmelerde ı8 inci ve ı9 uncu asır şa
yanı dikkat olaylara sahne olmuştur. ı 776 tarihinde ilan edilen Ame
rikan Bağımsızlık Bildirisi, ı 789 tarihinde başlayan Fransız Büyük 
ihtilali sonunda neşredilen insan Hakları ve Yurttaşlık Beyanna
mesi, milli egemenlik düşüncesinin temel unsurlarını ve zeminini 
hazırlamış ; bu yüce düşüncenin gelişmesi bu ortam içinde büyük 
bir hız kazanmıştır. Bu iki büyük olaydan sonra ı848 ihtilali milli 
egemenlik ve demokrasi düşüncesi yönünden de Avrupa'yı çok bü
yük ölçüde etkilemiştir. 20 nci asırda ise, milli egemenlik düşüncesi 
tüm dünyayı etki alanına almıştır. Toplumumuz ve bütün dünya 
yakın tarihe kadar, ıs inci ve 19 uncu asırlara kadar genelde tek 
yönetimin idaresi al tın da kalmış ve monarşik bu yönetimler ege
menlik gücünü Tanrı'dan aldığı varsayımı ile yönetirnde uzun süre 
hakim kalmışlardır. Bu, bütün dünyada böyle olmuştur, Türk top
lumunda da böyle olmuştur. Türk toplumunda da egemenlik gücü 
Orta Asya'dan itibaren teokratik kökenli kabul edilmiştir. Osmanlı 
döneminde de aynı anlayış asırlar ho;vunca devam etmiştir. Meşhur 
bir laf vardır; Osmanlıda hükümdar için, padişah için şöyle şöylen
ınektedir : Zillulahı fil Alem. (Allah'ın, Tanrı'nın yeryüzündeki göl
gesi) Bu anlayış, Osmanlı yönetimine, Osmanlı devlet yönetimine 
uzun asırlar hakim olmuştur. Bu yönetim biçimi, bu yönetim anla
yışı Türk toplumilnda milli mücadelemizle birlikte büyük bir İstiha
leye uğramış, büyük bir inkılap meydana gelmiştir; bu inkılap da, 
milli mücadeleiriizle birlikte başlamıştır. O bakımdan, Türkiye Bü-

12 

TBMM KÜTÜPHANESİ



yük Millet Meclisinin kuruluşunun, yani 23 Nisan 1920 tarihinin 
Türk toplum hayatında çok önemli bir yeri vardır ve çok yüksek 
bir değer ifade etmektedir. Çünkü, Türk toplumu bu tarihte hem 
Anadolu'yu işgale başlamış olan emperyalistlerin karşısına yekvücut 
halde çıkma kararını vermiş, savaşı başlatmış, hem de savaşın o 
müşkül şartları içinde, yeni Türk Devletini kurarken, yepyeni bir 
modeli de oluşturmuştur; o da, milli egemenliğe dayalı demokratik 
devlettir. Dünyada, böyle bir başka örnek gösterilemez. Dünya tarihi 
böyle bir hadisenin ikinci örneğini kaydetmiyor. Bu nedenle, 23 Ni
san 1920 tarihi, istiklal Savaşımızın çok önemli bir noktası olduğu 
kadar, Türk tarihinin de çok muhteşem bir sayfasıdır. Milli egemen
lik düşüncesi, bir başka deyimle milli egemenlik ilkesi, milli müca
delemizle başlamıştır. Milli mücadele, bildiğiniz gibi, milliyetçi dü
şüncenin, Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayıldığı ve hakim 
olduğu bir dönemdir. işte, milli egemenlik düşüncesi de, milliyetçi 
düşüncenin; Anadolu'nun dört yanına yayılarak, en ücra kasaba
mıza ve köyümüze kadar etkili olduğu bir dönemin ürünüdür. Milli 
egemenlik düşüncesini, milli egemenlik ilkesini 23 Nisan 1920 tari
hinde kurulan Medisimize ve o Meclisin yaptığı Kurtuluş Savaşına 
borçluyuz. O Mecliste yaşayan ve Türkiye'nin kaderini etkileyen, 
yeni Türk Devletini kuran milli egemenlik düşüncesinin bayraktar
lığını yapan insanlardan bugün tek kişi hayatta değildir; hepsi ralı
mete kavuşmuştur. Onların aziz hatıraları önünde, saygı ve tazimle 
eğilrnek istiyorum. 

O büyük insanların arasında Ama'3yalılar da yer almıştır. Amas
yalılar Birinci Büyük Millet Meclisinde yer almakla kalmamış, daha 
önce Amasya Tamiminin Amasya'da yayınlandığı zamanlarda, Amas
ya Mülakatının An1asya'da yapıldığı tarihlerde, Atatürk'ün etra
fında yekvücut olarak, O'na büyük bir güç ve moral kazandırmış
lardır. Bu bakımdan, Amasyalıların milli mücadelemizdeki katkıları 
çok büyüktür, yerleri çok değerlidir. Bugün, Milli Egemenlik Hafta
sını Amasya'da açarken, bunları hatırlıyorum ve milli mücadelemize 
büyük emekleri geçmiş ve rahmete kavuşmuş Amasya'nın o kah
raman insanlarını da şurada saygıyla ve rahmetle anıyorum. 

Aziz Amasyalılar, Büyük Atatürk'ün üzerinde çok durduğu, 

daima yaptığı uzun vadeli çalışmaların anailkesi saydığı bir nok
taya dikkatierinizi çekmek istiyorum. Büyük Atatürk, her hamlesini, 
her uzun vadeli çalışmasını halkla beraber yaptı, halktan kopma
maya, milletten kopmamaya çok önem verdi. 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'a çıktığı zaman, bildiğiniz gibi- düşman artık Anadolu top
raklarına girmiş bulunmaktaydı. İzmir ve çevresi işgale uğramıştı, 
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Anadolu'nun batısı yavaş yavaş düşman işgali altına giriyordu. Bu
na rağmen, Mustafa Kemal büyük bir düşünce adamı, büyük bir 
felsefe adamı, deha niteliğindeki kabiliyetlere sahip bir insan, bu 
yüce vasıflan taşıyan kişi, düşmanın üzerine hemen yürümeyi, or
duları düşmamn üzerine yönlendirmeyi yeğlemedi. Uzun bir hazır
lık döneminin gerekli olduğu kanaatındaydı ; milletle bütünleşme
nin, milleti organize etmenin, milleti ordusunun arkasına koyma
nın gerekli ?lduğu düşüncesini taşıyordu. Bunun için, bdr yıl sab
retti, tam bir yıl Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da halkı bü
tünleştirmek için, halkı organize etmek için, halkı yönetimin yanı
na almak için ·uğraş verdi. Bu uğraşlar sayesindedir ki, kimsenin 
başarı ya ulaşılmasına ih tirnal vermediği şartlarda ve günlerde, Tür
kiye'yi büyük zafere ulaştırdı. O, müşkül şartlara rağmen, dünya 
devletleri önünde, büyük bir zafer kazandı; çünkü millet arka
sındaydı, çünkü milletle beraberdi, çRnkü milletle bütünleşmişti. 

Ondan dolayıdır ki, Mustafa Kemal, yönetirnde halkın daima 
söz sahibi olması ilkesine çok değer vermiştir, halkı daima yücelt
miştir, halkı yanına almaya çok özen göstermiştir; çünkü halksız 
zafere ulaşmanın, başarıya ulaşmamn mümkün olmadığını bilecek 
kadar realist, ileri görüşlü bir büyük insandı. 

Halka verdiği değeri gösteren birkaç misal vermek istiyorum 
sizlere: Milli mücadele devam etmektedir, yanında zamamn yazar
larından Yunus Nadi de, bir milli mücadele kahramanı olarak bu
lunmaktadır; ama Mustafa Kemal'in yarondaki dava arkadaşları 
bile zaman zaman zaferden şüpheye ve endişeye düşüyorlardı. On
lann başında, tek inanç kalesi Mustafa Kemal'di. Bakınız, Yunus 
Nadi Büyük Atatürk'e ne diyor? Büyük karamsarlığa kapılmış ve 
şöyle konuşmaya başlamıştır : «Bu çö!den nasıl çıkılacal{, nasıl yeni 
bir devlet kurulacaktır?» Bu suali, Büyük Atatürk şöyle cevaplan
dırıyor: «Esas mesele bu çölden hayat çıkarrnaktır. Sonra, senin o 
çöl gördüğün orta saha, haddizatında doludur. Orada boş gibi görü
nen bu alanda, sonsuz güç, enerji ve ümit kaynağı Türk Milleti var
dır. Benim yaptığım, bunu örgütlendirmektir.» 

Yine, aynı tarihlerde, 1919 yılının Ekim ayında, Atatürk Amas
ya'ya geldiği zaman, yani Amasya Mülakatı sırasında, burada da 
bir vaka.cereyan ~der. Bu görüşme de, yine meşhur yazarlardan Ru
şen Eşref'le Atatürk arasında geçe~. Mustafa Kemal Paşa, bir 
gün Ruşen Eşref'le birlikte Amasya'da bir pazar yerine gider. Amas
ya'da pazar yerinde gördüğü halkın üstü başı perişandır. Halk, 
Mustafa Kemal Paşaya pazar yerinde büyük yakınlık gösterir. Mus-
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tafa Kemal Paşa bunun üzerine döner ve Ruşen Eşref'e şunları 
söyler : «Böyle milletten nasıl ayrılırsın, bu palasparelerin içinde 
perişan gÖrdüğün insanlar yok mu; onlarda öyle yürek, öyle cev
her vardır ki, olmaz şey! Çanakkale'yi kurtaran bunlardır, Kafkas
ya'da, Galiçya'da, şurada burada aslanlar gibi çarpışan, mahrumi
yete aldırmayan büyük insanlar bunlardır. Batı milletlerini, bütün 
dünya milletlerini tanırım, Fransızlan tanırım, Almanları, Rusları, 
şahsen tanırım ve bu tanışınam da harp sahalarında o1muştur, ateş 
altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştur; yemin ederek sizi temin 
ederim ki, bizim milletin manevi kuvveti bütün milletierin manevi 
kuvvetinden üstündür, Türk Milletinden büyük millet yoktur.» 

~Aziz Amasyalılar, işte Büyük Atatürk, böylesine bir inançla 
milletini yanına alarak, onunla bütünleşerek zafere ulaştı. Bu milli 
hareketin içinde bütün Türkiye vard~; bu- hareketin içinde bütün 
Amasya vardı. Böylece, hayal bile edilmesi, düşünülmesi dahi zor 
olan büyük zafere ulaşıldı ve halka çok değer veren, halk iradesini 
her şeyin üstünde gören Büyük ~Atatürk, devleti kurarken, -biraz 
evvel ifade ettiğim gibi - bu devletin halk iradesine dayalı olarak 
doğmasına çok önem verdi ve bütün politikalarını bu hedefe yöne
lik olarak geliştirdi. 

Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra da halk iradesine ne 
kadar değer verdiğini, onu ne kadar önde tuttuğunu gösteren bir 
misal vardır; onu size nakletmek isterim : Cumhuriyeti kurduktan 
sonra, birçok yazarlar, hatta Rus yazarlar, Avrupalı yazarlar Ata
türk'ün kaydı hayat şartıyla halife olacağından bahsettiler. Bir kıs
mı, kaydı hayat şartıyla Cumhurbaşkanı olacağından bahsettiler. 
Büyük Atatürk, bunların hiçbirisine iltifat etmedi, O ge1diği bütün 
mevkilere seçimle geldi; Erzurum Kongresi Başkanlığı, Sivas Kon
gresi Başkanlığı, Büyük Millet 1Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkan
lığı hep böyle oldu. O, «Benim için esas olan milletin reyidir, millet 
beni seçerse gelirim» dedi. Ve, millet iradesini hep yüksek bir 
noktada tuttu ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisine daima yüksek itibar gösterdi ve o Meclisin bdr üyesi 
olmakla iftihar ettiğini her zaman söyledi ve bundan gurur duydu. 

Biz, Milli Egemenlik haftalarını yaparken, hajk iradesinin ifa
de ettiği yüksek değeri vurgulamaya çalışıyoruz. Milli egemenlik 
gibi yüce bir kavramı, yapacağımız ve yaptığımız bilimsel toplantı
larla daha geniş boyutlarda değerlendirmeye, halkımıza tanıtmaya, 
anlatmaya ve maletmeye çlışıyoruz. Amacımız, budur, bu nedenle 
Milli Egemenlik haftaları içinde, birçok bilimsel çalışmalar düzen
lenınektedir ve kültürel faaliyetler sürdürülmektedir. 
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Biraz sonra, değerli bilim adamlarımız sizlere istiklal mücade
lesi tarihimiıxie çok mühim bir yeri olan Amasya Mülaıkatını an
latacaklar ve bunun bilimsel tahlilini ve değerlendirmesini yapa
caklardır. Amasya Mülakatı da, milli mücadelemizin önemli bir 
merhalesi olduğu gibi, milli egemenlik ilkesine dayalı Türk Devleti
ni kurmak için yola çıkışta, önemli bir hareket noktası ve üstün bir 
tahrik edici, yönlendirici kuvvettir. 

Muhterem dinleyiciler, bugün aranızda bulunmaktan, aziz 
Amasyalılarla birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyetİn çok bü
yük olduğunu müsaadenizle tekrar ifade etmek istiyorum. Yurdu
muzun bu şirin, bu çok güzel, sıcakkanlı insanlarının yaşadığı bu 
bölgesini görmekten gerçekten sevincimiz çok büyük oldu. Amasya'yı 
tarihiyle tanıyorduık; ama Amasya'yı tammak !kafi değil. Amasya' 
daki tarihi görebilmek için, Amasya'da bir müddet bulunmak lazım. 
Tarihle ,baş başa olabilmek için, tarihle birlikte yaşayabilmek için, 
Amasya'da bir müddet bulunmak lazım. Biz, bunu kısa bir zamana 
sığdırmaya çalıştık ve ecdadımızın bize bır!l)ktığı iftihar abidele
rini göğsümüz kabararak, büyük bir heyecan içinde yakından tanı
mak, incelemek fırsatını bulduık. Bu nedenle çok mutlu olduk. 
Amasyalıların Milli Egemenlik Haftasında, milli egemenlik düşün
cesine ve ilkesine yönelik çalışmaları gönülden destekleyip, onların 
sahibi olmak için üzerlerine düşen her görevi her zaman noksansız 
yerine getireceklerinden hiç şüphemiz yo'ktur. Çünkü, Amasyalılar 
milli mücadelenin sahibidir. Milli mücadelenin sahibi olan Amasya
lılar, milli egemenlik yüce ilkesinin de sahibi olacaktır. 

Aziz Amasyalıları, sevgiler ve saygılarla selamlıyorum. 
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PANEL 

BAŞKAN Prof. Dr. METiN KIRATLI (Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dekan Yardımcısı) -Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın 
Başkanı, sayın konuklar, sayın Amasyalılar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin Değerli Başkanı Sayın Necmettin Karaduman döne
minde çok güzel bir gelenek kurulmuştur. 23 Nisan Milli Egemeniiık 
ve Çocuk Bayramını, bir Milli Egemenlik Haftası şeklinde, «Egemen
liık» kavramını kamuoyuna yayıcı, benimsetici, sevdirİCİ bir amaca 
yönelik olarak, çoşkulu ve renkli bir şekilde kutlamak. 

Bu, Milli Egemenli'k Haftası kutlaması içinde, bilimsel toplantı, 
panel şeklindeki çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalış

malarda, fakülteınİzin işbirliğini aramak teveccühünü göstermiş ol
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, fakülte
miz için bir kıvanç ve onur kaynağıdır. Bu teveccühünden dolayı 
Sayın Başkana ve onun şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
fakültemiz adına teşekkürlerimi sunarım. 

Bu toplantı geçen yıl Samsun'da yapılmıştı; /bu sene milli mü
cadele tarihimizin diğer önemli bir ismi olan Amasya'da yapılıyor. 
Amasya, bütün tarih boyunca, önemli ve büyük rol oynayan bir 
kent olmuştur. Bu bölgenin milattan önce 3000 yılından beri meskfi.n 
bir yer olduğu biliniyor. Amasya, hemen bütün dönemlerde, Pontus, 
Selçuklu, Osmanlı, Bizans dönemlerinde her zaman adını işittirmiş, 
önemli bir rol oynamıştır. 

Amasya, sadece doğal güzelliği olan bir kentimiz değildir. Aynı 
zamanda bir· tarih ve kültür kentidir. Bunun çeşitli kalıntılarını bu
rada görüyoruz. Amasya, bu tarihi önemini, coğrafyasından al
maktadır. Amasya, iç Anadolu'dan Karadeniz'e çıkışın veyahut da 
Karadeniz'den iç Anadolu'ya girişin doğal yolunu oluşturan Yeşil
ırmak Vaıdisi üzerinde önemli ve stratejik bir yerdedir. 

işte, Atatürk Samsun'dan ulusal kurtuluş meşalesiyle yola çı
karak iç AnadO'lu'ya giderıken, Samsun ve Amasya'dan geçeceği mu
haJkkak idi, bu tarihi bir mukadderat idi. Amasya, bizim milli mü
cadele, ulusal Kurtuluş Savaşımızıda üç önemli olaya adını vermiştir; 
Amasya Tamimi, Amasya Mülakatı, Amasya M ukarreratı veya ka
rarları, 
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Amasya Mülakatı, 20 - 22 E·kim 1919 günlerinde 3 gün süren, 
istanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Anadolu 
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir 
Sami Bey arasında yapılmış ve 5 protokol üzerinde anlaşma ile şo
nuçlanmıştır. Atatürk'ün beş kıta protdkol olarak değerlendirdiği, 
bunlardan üçü açık ve imzalanmış, diğer ikisi ma:hrem olarak kal
mış ve imzalanmamıştır. 

Bu Amasya Mülakatının önemini bizzat Atatürk Büyük Nutkun
de kendisi şöyle ifade ediyor; «Efendiler, bu münasebetle bir noktayı 
tebarüz ettirmek isterim. Bizce, teşkilatı milliyenin ve heyeti tem
siliyenin hükümeti mevkeziyet tarafından resmen tanınmış bir mev
cuıdiyeti siyasiye olduğunu ve müzakeratımız resmi ve netayicinin 
lazım-ü riaye olaı:ak tarafeynce resmen taahhüt edilmiş bulunduğunu 
teyit ettirme'k esastı. Binaenaleyh, müzakerat netayici mazbutatının 
protokol olduğunu kabul ettirnek ve hükümeti merkezinin murahhası 
olan Bahriye N azırına imza ettirmek mühimdi» 

Kurtuluş Savaşımız birkaç cephelidir. Dış düşmanıara karşı 

milli bağımsızlığımızı; padişaha ve onun hükü,metine karşı da milli 
egemenliği kurma savaşıdır. işte, bu Amasya Mülakatı ve onun 
sonunda varılan kararlar şunu kesin zafere ulaşacak olan milli 
egemenliği kazanma savaşının padişahlığa karşı kazanılmış ilk 
muharebesidir; sonu kesin zafere ulaşacaktır. 

Şimdi, tarihimiırle önemli yer tutan bu Amasya Mülakatını 
çeşitli açılardan ele alaca:k, inceleyecek olan arkadaşlarıma sözü bı
rakmaJk istiyorum. 

ilk önce, arkadaşım Sayın Oral Sander'den, Amasya Mülaka
tına giden uzun yol diye isimlendirdiği konuşmasını yapmasını rica 
edelim. 

Doç. Dr. ORAL SANDER (Ankara üniversitesi Siyasal Bilgi
ler Fakültesi öğretim üyesi) - Sayın Başkan, Sayın Meclis Baş
kanım ve çok sevgili Amasyalılar; ben Amasya Mülakatının ayrın
tılarını anlatacak değilim, onu sevgili arkadaşım Ahmet Mumcu 
anlatacak. 

Ben, başlık bir parça garibinize gitmiştir, «Amasya Mülakatına 
Giden Uzun Yol» başlığını kuUandım. Bu, «Uzun Yohu anlatmaya 
çalışacağım. 

Amasya Mülakatı, ya da TüVk Ulusal Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 
1919 tarihinden başlatıldığı, hatta Birinci Dünya Savaşından baş
latıldığı takdirde, öyle sanıyorum birçok noktalar e'ksik kalıyor ve 
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biz gerek Amasya Mülakatının, gerek Ulusal Kurtuluş Savaşının 
anlamını, önemini, özelliğini tam anlayamıyoruz. Bunun nedeni, 
büyük ölçüde -bana göre - bu konulara· daha çok iç tarih açısından 
baJkmamızdır. Artık, bu gerçekten örnek ve önemli oJayları uluslar
arası tarihi çerçevesine oturtmaık gerekiyor. Yalnız iç tarih açısın
dan baktığımız zaman, çok önemli bir ulusal kurtuluş savaşı yapıl
dığı anlaşılıyor; Büyük Millet Meclisi toplanıyor ve bir devlet 'ku
ruluyor; ama bunun ötesinde özelliği yok mu bu hareketin? Bu, 
gerek bizim kendi hareketimizi, kurulan devl,eti tanımarnııda gerek 
tanıtmamızda çok önemli. Bugünkü Atatürk Türkiyesini, laik Türk 
ulus devletini, Atatürk reformlarını koruyabilmemiz için, anlata
bilmemiz için, hareketin mutlaJka ulusalararası tarihi içinde incelen
mesi gerekiyor. 

Benim burada yapmak istediğim budur ve onun için «Amasya 
Mülakatına Giden Uzun Yol» başlığını kullandım. 

Efendim, son 300 yıldır, 17 nci yüzyıldan başl~arak, dünya 
sisteminin /bir temel mantığı vardır. Bu temel mantığı kısaca şu 
Eşit, egemen devletler arasında, yani birimler arasında ademi mer
keziyetçilik. Yani bunların birbirinden ayrı ayrı tutulması. Sistemin 
mantığı bu. Avrupa'da ve onun çevresel uzantılarında çeşitli dev
letler olacak ve tek bir güç, bu devletleri tek bir birim altında 
toplayamayacak Sistemin mantığı budur ve bunun çok çeşitli ku
ralları vardır. önemli olanları ve özelJiıkle ulusaJ Kurtuluş Savaşı
mızın temel mantığını anlamamız için önemli olanları şunla:dır: 

Birincisi, yeni devletlerin, yeni ulusal egemen devletlerin, hü
kümran devletlerin sisteme katılmasına açıklık. 

ikincisi, savaşın yayılıp bütün sistemi yok etmesini önlemek 
için, savaşın karantinaya alınması; yani savaşın sınırlandırılma&ı. 

üçüncüsü de, güç dengesinin korunması. Yani bir büyük dev
letin bütün dünya sistemine ya da o zamanki adıyla Avrupa sistemi
ne egemen olmasını eırgellemek. Şimdi bunları aklımızda tutarsalk, 
bundan sonraki açıklamalanmda bizim ulusal Kurtuluş Savaşının 
bu tarihi süreç içinde nereye oturduğunu ve büyüklüğünü daha iyi 
görebiliyoruz. Demek sistem üç kural içinde işliyor ve temel man
tığı da eşit, egemen devletler arasında işbirliği, güç dengesinin 
korunması ve yeni üyelerin sisteme kabulü. Tabii bu kurallar ve 
mantık yalnız Avrupa için geçerli. Dünyanın öteki bölgeleri için hiç 
geçerli değil. N e mantığı geçerli, ne de kurallan geçerli. Tam bir 
çifte standart uyguluyorlar. Avrupa devletleri. Yani Avrupa'nın 
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fiziki coğrafyasının dışında tam bir çifte standart kullanıyorlar, 
amiyane tabiriyle riyakarca davranıyorlar. Bundan amaç, Avrupa 
sisteminin zenginliğinin artması ve sistemin daha iyi çalışahilmesi 
için, Avrupa dışı kaynakların sömürülmesi. Aracı da emperyalizm. 
Osmanlı Devleti, uzun süre bu sistemin dışında sayılmış. Hoş biz 
de bu sisteme girmek istememişiz, çünkü Osmanlı Devleti Karlofça'ya 
kadar kendini eşit saymamış Avrupa devletleriyle. Bir noktadan 
sonra Avrupa sisteminin içine alınmış Osmanlı Devleti. Ama alınış 
amacı toprak bütünlüğünün korunması amacı değil; belki sistem 
içinde daha kolay ve sistemli bir biçimde parçalanır anlayışı ile 
alınmış. Bu sistem, işte konumuz olan Birinci Dünya Savaşına ge
lindiğinde iki aşağı üç yukarı sürüyor. Bu anlattığım mantığı ve 
kurallarıyla birUkte bu sistem Birinci Dünya Savaşına gelindiğinde, 
hatta sonunda da sürüyor. Demek ki eşit egemen devletler arasında 
bir ademi merkeziyetçilik ve savaşın sınırlandırılması, yeni oluşacak 
olan egemen birimlerin sisteme alınması ve güç dengesi kuralları 
işledi. Ancak şöyle işlemeye başladı; uzun zamandan beri sisteme 
yabancı sayılan Osmanlı Devleti sistemin dışına atılaca:k (Sevr'in 
en derin anlamı budur), ibu topra:klar üzerinde küçük küçük çok 
sayıda devlet kurulacak (mantığına ve kurallarına uygun) ve bu 
devletler Avrupa güç dengesini bozmadan Avrupa'ya girecekler. 
Dolayısıyla Osmanlı Devleti içindeki azınhkların ulusal bağımsızlık 
için kışkırtmalarındaki amaç, bana göre, bir felsefi değerden çok, 
insancıl değerden çok, sistemin temel mantığının sürdürülmesidir. 
Böylece Osmanlı Devleti yıkılacak, sistem dışına itilecek ve Anadolu' 
da ya da Osmanlı Devleti egemenliği altında bulunan topraklarda 
çok sayıda devlet ortaya çıkaca:k ve bu devletler Avrupa sistemine 
güç dengesini bozmadan katılacaklar. Hemen akla şu soru geliyor: 
neden çok sayıda devlet? Cevabı basit: Osmanlı Devleti büyük bir 
devlet. Bütünüyle yıkılıp bir tek devletin egemenliğine girerse Av
rupa güç dengesi çöker. Latin Amerika 19 uncu yüzyılın başında 
20 tane devlete ayrıldığını düşünelim. Düşünün Latin Amerika'nın 
ispanya'dan alınıp Fransa'ya verildiğini, Avrupa güç dengesi temel
den bozulurdu. Dolayısıyla küçük !küçük devletler kuracaksınız. Arap 
bölgelerinde bir tek Arap krallığının kurulmasının temel mantığı da 
budur. Küçük küçük bağımsız Arap devletlerinin kurulmamasının da 
nedeni, katıksız bir ulus bilinci ile o dönemde hareket etmemeleridir. 

Anlattıklarımı özetleyecek olursam; Birinci Dünya Savaşının 
sonuna gelindiğinde, bu 300 yıllık Avrupa sistemi temel kuralları ve 
mantığı işlemektedir. işte bu noktada çok ilginç bir olay çıkıyor 
dünya tarihinde. işte burada birbirine bağlanıyor dünya tarihi ile 
19 Mayıs 1919, ya da Amasya Mülakatı. 

20 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Mustafa Kemal Atatürk, sistemin temel mantığını çok iyi an
lamıştır. Avrupa'nın fizik! sınırlarının hemen ötesinde işgalci Av
rupa devletlerinin yenilmesi, Türklerin çoğunlukta bulunduğu toprak
lar üzerinde katıksız bir Türk ulus devletinin kurulması ve bu ku
rulacak ulus devletin reformlarla çağdaş uygarlık düzeyine yük
seltHip sistemin içine girmesi, Mustafa Kemal'in aklında tüm açık
lığı ile 19 Mayıs 1919 tarihinde vardır. Burada önemli bir nokta 
da şu: Akla iki olasılık geliyor. Bir Osmanlı Devleti Birinci Dünya 
Savaşını kazansaydı ne olurdu Almanya ile birlikte? öyle sanıyorum 
hiçbir şey değişmezdi. Yine uzun vadede Almanya'nın himayesinde, 
etkisinde bir devlet olacaktı ve uzun vadede bu sistem içinde par
çalanacaktı. ikinci bir olasılık, Osmanlı Devleti yeniidi diyelim ve 
Sultan da, Padişah da hükümetiyle biıılikte işbirlikçi politika izlemedi 
de mücadeleye başladı. O zaman bile, öy,le sanıyorum, Mustafa Ke
mal, yine bu şimdiye kadar anlattığım çerçeve içinde Samsun'a 
çıkar ve Ulusal Kurtuluş Savaşınr bu yönde sevketmeye çalışırdı. 
Çünkü bütün sistemin mantığı ve hareketleri bunu gösteriyor. 

Şimdi genel olaraık söylenecek şudur: Mustafa Kemal, sistemin 
üç kuralını da yerine getirmiştir. N asıl- Katılmaya açık sistem 
kuralını hatırlayalım. Mustafa Kemal, kurduğu devletle sistemi 
zorlamış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itiıbaren Avrupa 
Uluslar Topluluğunun saygın bir üyesi haline gelmiştir. Mustafa 
Kemal giriştiği hareketin ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyordu 
ve bu savaşın öteki büyük Avrupa devletlerinin müdahalesi ile ge
nişlemeyeceğini tahmin ediyordu. Çünkü yine sistemin mantığını 
anlamış ve Türkiye ile işgalci düşman arasındaki mücadeleye etkin 
biçimde katılınmayacağını sistemin temel mantığından anlamıştı. 

Çünkü çatışmanın sınırlandırılması ve karantina altına alınması 

kuralını gayet iyi öngörmüştü. Güç dengesi kuralı açısından ba
karsak, Osmanlı Devleti ya da Türkiye çok geniş toprak parçalarıyla 
içinde Arap nüfusu ile

1 
sisteme giremezdi. Girse bile sistem içinde . 

parçalanırıdı; bunu da anlamıştır. 

Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün hareketi sistemin gerek 
mantığı, gerek kurallarına uygundur. Bunu 1919 yılında ve Amasya' 
ya geldiği zaman anlamıştır. 

Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya 
Mülakatı, tabii ki, ulusal Kurtuluş Savaşının örgütlenmesi ve bir 
bağımsız devletin kurulması yolunda önemli adımlardı, ama yeterli 
değildi. Bu değerlendirme, görüşüme göre çok eksik bir değerlen
dirmedir. Bu kongreler ve Amasya Mülakatı, aynı zamanda biraz 
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önce arz etmeye çalıştığım Avrupa sistemine katılacak katıksız bir 
Türk ulus devletinin kurulması yolunıda atılan uzun vadeli ve dünya 
tarihinde bu yönüyle eşi görülmeyen bir harekettir. 

Ben arkadaşlanının anlatacaklanna bir temel hazırlamak için 
karşınıZ'dayım. Bu açıdan bakıldığında, kongrelerin özü ilan ettikleri 
il'keler genel olaraık değerlendirilirse şunlardır: Yani Erzurum, Sivas 
kongrelerini ve Amasya Mülakatını bir bütün olarak değerlendirirsek, 
uluslararası sistem açısından önemli olan açıklamaları şunlardır: 
V atanın parçalanamayacağı: şimdiye kadar anlattığım sistemin man
tığının ne olduğu açık, bu da ona uygun. Manda ve himayenin kabul 
edilmeyeceği; bu durumda, eğer manda ve himaye altında bir devlet 
kurulacaksa bunun, eninde sonunda Avrupa devletlerinin etkisi al
tına gireceği, ekonomilk ve toplumsal kalkınmasını gerçekleştiremeye
ceği ve sonunda yeniden parçalanacağı açııktır. Ulusal sını~ların, 
bağımsızlığın ve eşitliğin sağlanması durumunda savaşa gerek kalma
yacağı: Atatürk bunu söylemiştir, çok kereler tekrar etmiştir, de
miştir ki: Bana bağımsızlığımı verin, eşitliğiınİ verin, ulusal sınır
larımı tanıyın savaşa gerek ~almayacaktır. Burada da hareketi an
latmaya çalıştığım sistemin temel mantığına ne kadar uygun olduğu
nu görüyorsunuz. 

Mücadele tüm dünyaya açık, herkesin gözü önünde ve düzenli 
ordu birlikleriyle yapılacağı görüşü de çok önemlidir. Gerçekten Mus
tafa Kemal Atatüıık, çete savaşları, bağnazca saldırı, yabancı düş
manlığı gibi değerlere itibar etmemiştir. Çünkü bu tip mücadelenin 
anlatmaya çalıştığım sisteme girme açısından olumsuz faktörler ol
dukları açıktır. 

Sayın Meclis Başkanımızın da anlattığı gibi, tüm halkın etkin 
desteğinin sağlanması ve tüm Türk Ulusunun seferber edilmesi 
önemli bir özelliğidir. Eğer bir hareket yalnız askeri ya da sivil 
bürokrasi ile yürütülürse, o zaman gerçekten Kurtuluş Savaşı belki 
kısa vadede başarılı olabilir ama uzun sürede başarılı olamazdı. 
Ya da tekrar tehlikeye düşebilirdi yeni kurulan devlet. Hele Avrupa 
sistemine girme şansı ve orada bir bütün olaraık kalma şansı hiç 
kalmaZidı. Bir ıbaşka özelliği de, hukuka ve meşruiyete uygunluğudur. 
işte bu son ilke, hem benim konuşmaını bitiriyor, hem de Amasya 
Mülakatınfn tarihin hangi noktasında ortaya çıktığına ışık tutuyor. 

Amasya buluşması ile Anadolu hareketinin istanbul Hüküme
tince tanınması, hem harelkete büyük bir hu'kukilik ve meşruluk 
kazandırmıştır, hem de bir yanda kongreler, öte yanda Ankara' da 
Büyük Millet Meclisinin kurulması arasında son derece gerekli, son 
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derece önemli /bir nokta olmuştur, geçiş noktası olmuştur. Dolayısıy
İa bu büyük hareketi, bu uzun yolu Ankara'ya bağlayan ibir çengel 
gibidir. Amasyalılar bu bilinçle Amasya MülaJkatının önemini bil
mişler, bundan gururianmışlardır dün ve bugün de gururludurlar, 
öyle sanıyorum yarın da bu konuda bu gururlarını taşıyaca'klardır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sander. 

Bu arada sayın konuklarımıman ve dinleyiciJerimizden ibir hu
sususu rica etmek istiyorum. Eğer konuşmacılara soru sormak is
teyen varsa, bunu yazılı olarak vermelerini rica edeceğiz. Bizim için 
daha kolay olacak. 

Şimdi ikinci konuşmayı Ahmet Mumcu Bey yapacaklar, bu
yurun efendim. 

Prof. Dr. AHMET MUMCU (Aliadolu üniversitesi Fen- Ede
biyat FaJkültesi öğretim üyesi) - Türikiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanı, güzel Amasya'nın değerli temsilcileri ve yöneticileri, 
sayın dinleyicilerim; aranızda hukukçuların çoğunlukta olmadığını 
düşünerek, Amasya Millakatının ve bu Mülakat sonucu imzalanan 
protokolların hukuki niteliğini sizlere biraz canlı ve somut bir bi
çimde anlatabilmek için izninizle biraz garip gelebilecek ama konu
nun sizler için daha iyi aniaşılmasına yardım edebilecek bir örnekle 
başlamak istiyorum. 

Bağımsız bir devlet düşünelim. Bu devletin ülkesinde bir gün 
bir büyük veba salgını çıkıyor, memleketin her köşesi bu salgın has
talığın getirdiği büyük felaketler içinde inim inim inliyor, hergün 
insanlar ölüyor, halk çaresizlik içinde. Bu bağımsız devletin sağlık 
işleriyle görevli bakanlığı ise hiç ilgilenmiyor. Hatta diyor ki: «Veba 
salgını yoktur, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Bu ko
nuda yapılması gerekli herhangi bir iş de hizmet de bulunmamakta
dır.» Gayet taJbii gerç~klerin ibu şekilde örtülmesi üzerine memleke
tin sağında solunda bazı önemli direnmeler, tepkiler başlıyor ve 
yetenekli bir büyük hekim çıkıyor; bu yerel tepkileri değerlendiriyor, 
hükümeti hiç dinlemeden salgın olan yerlerde hastaneler kuruyor, 
oralara hekimler atıyor, hastaların tedavisi ile ilgili kararlar alıyor. 
Bütün bunları o devletin hükümeti büyük bir kayıtsızlıkla izliyor 
ve diyor ki: «Bu yapılanlar aslında usulsüzdür, kanunsuzdur, bu 
doktorun peşinden gitmeyin. Zaten veba salgını da yok.» Ancak 
tepkiler öylesine büyük boyutlara varıyor ki, bu 1büyük hekimin pe
şinden koşanlar öylesine bilinçli bir durum alıyorlar ki, sonunda hü-
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kümet yavaş yavaş veba salgını ile uğraşan bu kimselerin dert
leriyle ilgilenmek zorunluluğunu duyuyor. Bu büyük doktorun ön
derliğinde, o devletin yasalanna göre bir veba ile Savaş Derneği 
kuruluyor. Bu dernek diyor ki: «Bundan sonra veba ile savaşı ben 
yürüteceğim.» Hüıkümet bunu da bir yerden sonra kabul ediyor 
ve Sağlık Bakanını bu derneğin başkanına gönderiyor, veba ile 
savaş konusunda neler yapılacağına dair bir anlaşma imzalıyor. işte 
iböyle bir olay 1918 - 1922 yılları arasında, Türkiye Devletinin ku
rulmasıyla sonuçlanan kurtuluş mücadelemiz dışında, dünya tarihi
nin hiçbir aşamasında ve safhasında yoktur. 

Şimdi bu verdiğim örneği, isterseniz Amasya Mülakatı çerçe
vesinde değerlendirmeye çalışalım. Memleket işgal edilmiştir, par
çalanmaktadır. istanbul Hükümeti, -biraz önce Sayın Sander ar
kadaşımın söylediği gibi - işbirlikçi bir tutum içindedir, işgal olayla
rının geç.ici olduğunu, böyle bir tehlikenin söz konusu bulunmadığını 
iddia etmektedir. Bu kayıtsızlığa karşı, yurdun her tarafında bazı 
kımıldamalar ve kıpırıtılar başlamıştır. ünlü bir asker, Mustafa Ke
mal Paşa, bu hareketin başına geç.miş, bütün bu kıpırdamaları ve ge
lişmeleri bir çatı altında toplamış ve Osmanlı yasalarına göre ll 
Eylül 1919'da bir dernek kurmuştur: Anadolu ve Rumeli Mürlafa-i 
HukUJk Cemiyeti. Bu cemiyet, ibiraz önce anlattığım, sağda solda 
birbirinden kopuk bir şekilde çalışan Mürlafa-i Hukuk, ya da Redd-i 
ilhak Derneklerinin bir çatı altında toplanmasıdır ve bildiğimiz 
gibi, Si vas Kongresinden sonra gerçekleşmiştir ve dikkat ediniz, 
biraz önceki misalirole ilgisini şimdi tahmin ediyorum ki kurabi
leceksiniz, nasıl bir salgın hastalıkta savaş etmek bir devletin sağlık 
oakanlığın·ın görevi ise, yurdu düşmandan kurtarmak da aslında is
tanbul Hükümetinin görevidir. Ama bu görevi yerine getiremediği 
için Anadolu ve Rumeli Mürlafa-i Hukuk Cemiyeti, Osmanlı Hü
kümetinin yerine geçerek memleketi kurtarmak gibi, veba salgını 
ile mücadeleden çok daha geniş boyutlarda bir görev yüklenmiştir. 
öyle ise Anadolu ve Rumeli Mürlafa-i Hukuk Cemiyeti, artık Os
manlı yasalarına göre kurulmuş sıradan bir dern~k değildir. Osmanlı 
yasalarına göre kurulması, sadece, artık sadece adı kalmış bir hü
kümetle aralarındaki ilişkileri bir ölçüde normal bir duruma so
kabilmek içindir. Aslında kurulan Anadolu ve Rumeli Mürlafa-i 
Hukulk Cemiyeti bir devlettir, ya da devletin temelidir. Nitekim, 
Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti eğer bir devletin 
başlangıcı olmasaydı, mümkün mü olabilirdi hükümetin temsilcisi 
bir bakan Salih Paşa Derneğin Başkanının ayağına kadar gitsin, 
Amasya'ya gelsin, onunla pazarlık etsin ve memleketin nasıl kur-
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tulacağı konusunda bir anlaşma imzalasın. Benim kanıma göre, 
hukukçu arkadaşlarım kusura bakmasınlar, Amasya Mülakatı, 

aslında uluslararası bir konferans niteliğindedir. Orada Mustafa 
Kemal Paşa, sıradan bir Osmanlı Derneğinin Başkanı değildir. Yeni 
kurulan ya da kurulmak üzere olan bir devletin ba§kanı gibi konuş
maktadır pazarlık etmektedir. Aksi takdirde bir devlet kendi yasa
larına göre kurulmuş bir dern~kle pazarlık edebilir mi? Devletlik, 
niteliği ortadan kalkar. Nitekim, işte Amasya'da Amasya Mülakatı 
ile Osmanlı Devletinin devletlik niteliğinin ortadan kalktığı tescil 
edilmiştir. 

Ardından, Sayın Oturum Başkanımızın anlattığı Amasya Pro
tokolleri - 5 protokol 3'ü açık, 2'si gizli- yine benim kanıma göre, 
uluslararası bir konferans sonucu imzalanan bir çeşit anlaşma ni
teliğindedir. Çünkti iki taraf da bazı işleri yapmayı ya da yapmamayı 
yü•kümlenmektedirler. Gepe aynı noktaya geleceğim; hangi devlet 
kendi yasalarına göre kurulmuş bir dernekle görev ve yetki bölüş
mesi yapar? Mümkün değil. Ne demektedir Amasya Protokolü? 
Anadolu ve Rumeli Mtidafa-i Hukuk Cemiyetinin tuttuğu ya da bu 
cemiyetin tayin ettiği memurlara ben istanbul Hükümeti olarak 
hiç ilişmeyeceğim. Barış anlaşması yapılacak ise, biliyorsunuz savaş 
devam ediyor, henüz savaş içindeyiz, sadece bir Mondros Mlitarekesi 
vardır, barış anlaşması yapılma aşamasına gelirse, Anadolu ve 
Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin koyıduğu koşullara göre barış 
yapılacak. Bu mülaıkatın sonucunda alınan kararların niteliğini daha 
fazla sizlere sunmak istemiyorum, biliniyor. özellikle Büyük Nutukta 
kararların içeriği oldukça geniş bir şekilde yazılmıştır; ama öyle 
sanıyorum ki karariann özünü, özet şeklinde de olsa sizlere anlatma
ya çalıştım. 

Nitekim, Atatürk devlet kurduğunun bilincinde, bir veba ile 
savaş derneği gibi geçici bir derneık değil, gerçek bir devlet kurdu
ğunun bilincinde. Nutukta diyor ki: «Amasya'ya çağırdığımız Salih 
Paşaya Cemiyetimizin siyasi bir güç olduğunu göstermek istedik 
ve ıspat ettik.» Bir derneğin siyasi bir güç olması, eğer siyasi bir 
parti değilse ve kendi devletinin hükümeti ile anlaşma imzalayacak 
derecede üstün bir düzeyde ise, artık o bir dernek değildir, bir dev
letin ya başlangıcıdır, ya da kendisidir. 

Çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Şimdi sözü Sayın arkadaşım Şükrü Gürel'e bırakı
yorum. 
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Doç. Dr. ŞOKRO SINA GÜ'REL (Ankara üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi) - Çok teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sözlerime başlamadan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanına, değerli konuklara ve Amasya'nın sevgili halkına bana 
kendilerine seslenme fırsatını verdikleri için çok teşekkür etmek 
isterim. 

Ben, Amasya görüşmelerinden sonra:ki gelişmelere değineceğim: 
Bir cümlede özetlenmek gerekirse, Amasya Görüşmelerinden sonraki 
gelişmeler, Mustafa Kemal"in, Mürlafa-i Hukuk Cemiyetinin ve ulus 
hareketinin b·aşındaki o büyük önder'in, Amasya Görüşmelerinde 
istanbul Hükümetinin karşısına ne kadar haıklı isteklerle ve nasıl 
büyük bir öngörüyle çıktığını gösterecektir. Amasya Görüşmelerin
den sonraki gelişmeler, Mustafa Kemal'in öngörüsünü ortaya koyan 
gelişmelerdir. Bu gelişmeler, ulus egemenliğinin aslında nasıl ortaya 
çıkması ve ulus egemenliğine dayalı bir ulusal mücadelenin nasıl 
veriimesi gerektiğini olaylarla, kanıtlarla artık herkese kabul ettiren 
gelişmeler olmuştur. 

Amasya görüşmelerinin bu yönünü vurgulamak isterken, Amasya 
görüşmelerinde alınan önemli bir karara hemen değinmek istiyorum. 
Bilindiği gibi Amasya görüşmelerinde istanbul hükümetinin tem
silcileri de Mustafa Kemal'in ısrarlan karşısında bundan sonra 
meclisin istanbul dışında Anadolu'da bir yerde toplanmasını kabul 
etmiş bulunuyorlardı. Salih Paşa istanbul'a döndükten sonra hü
kümete Amasya'daki bu kararları anlattı; fakat istanbul hükümeti
nin bu görüşmelerde varılan, _kanımca en önemli kararlardan bir 
tanesi olan istanbul dışında meclisin toplanması kararını kabul 
etmediği görüldü. Yani istanbul hükümeti meşruiyet odağının, ege
menliğin temsil edildiği odağın istanbul dışına çıkmasına razı ol
muyordu. Nitskim Salih Paşa istanbul'a döndükten sonra istanbul 
hükümetinin bu kararı Mustafa Kemal'e oldukça yumuşak bir dille 
de olsa bildirildi. istanbul hükümeti diyordu ki, «Böyle bir yeni 
meclisin istanbul' da toplanması uygun olacaktır, Anadolu' da geçici 
de olsa yeni Meclisin toplanması uygun olmayacaktır; çünkü istanbul 
bildiğiniz gibi işgal altındadır, işgal altındadır; ama istanbul'u işgal 
eden devletlerin hepsi meşrutiyetle yönetilmektedir ve .bu devlet
lerin meşrutiyete ve toplanacak olan n1eclise hoşgörü ile bakmalan 
mümkün olacaktır. Onun için işgal altındaki istanbul'da yabancı 
güçlerin etkisinde bir meclis olmayacak, ya:bancı güçlerin hoşgörü 
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ile lkarşıladıkları bir meclis olacaktır. Bu bakımdan istanbul'da 
toplanmasında sakınca yoktur.» istanbul hükümetinin düşüncesi 
bu idi. 

ikincisi; istanbul hükümeti Mustafa Kemal'e yine şunu bildiri
yordu: Geçici olarak da olsa eğer Anadolu'da bir meclis toplanacak 
olursa, daha doğrusu seçilecek olan meclis Anadolu'da toplanacak 
olursa, o zaman herkese biz sanki ülkeyi yöneten iki odak varmiş 
gibi bir izienim veririz; istanbul'da padişah ve hüikümeti, onun ya
nında da Anadolu'da toplanan meclis. Böyle bir izlenimi de istanbul 
hükümeti hoş görmediğini belirtmekte idi. Tabii Mustafa Kemal'in 
bunlara cevabı, bu kaygılara cevabı, yine eski görüşlerini tekrar
lamak ve kesin bir dille tekrarlamak biçiminde oldu ve Mustafa 
Kemal şunları söyledi; 

istanbul düşman işgali altında iken ve padişahın ve hükümet 
üyelerinin bile düşman denetimi altında olduğu düşünüldüğü takdir
de istanbul' da bir meclisin toplanmasının sakıncaları ortaya çıka
caktır. Bunu görernernek nasıl mümkün olur? Mustafa Kemal bunu 
anlayamamalkta idi, daha doğrusu anlayamadığını söylemekteydi; 
ama pekala bilmekteydi ki, aslında Osmanlı hükümeti meşruiyet 
odağının, halkı temsil odağının kaçınılmaz bir şekilde eninde so
nunda gideceği Anadolu'ya bu meşruiyet odağını kendi elleri ile 
göndermek istemiyordu ve meşru bir hükümet olmak niteliğini 

bir parça daha direnerek korumak niyetinde idi. Ama tabii ki, 
böyle bir niyet Mustafa Kemal'in öngördüğü gibi aslında halkın 

egemenliğinin olması gerelktiği yere gitmesini gerektirecek olaylarla 
mümkün olmayacaktı. istanbul işgal altındaydı ve istanbul'un işgali 
Mart ayında daha da pekiştirilecek ve Meclis-i Mebusanın istanbul'da 
çalışması mümkün olmayacaktı. Ama, buna rağmen Aralık ayı 

içerisinde yeni Meclis-i Mebusan için seçimler yapılmaya başlandı 
ve Mustafa Kemal de, ne olursa olsun ulus iradesinin hiç değilse bir 
ölçüde belirebilmesi için yeni bir meclisin istanbul'da toplanmasına 
ve eninde sonunda Anadolu'ya gelecek olan ulusal iradenin bir 
parça olsun belirebilmesi için böyle bir olanağın kullanılması ge
rektiğine inanarak istanbul'daki Meclis-i Mebusan seçimlerine aday 
göstererek ve seçimlerin yapılmasını U<:olaylaştırarak katıldı. 

B~ arada istanbul hükümetinin Mürlafaa-i Hukuk Cemiyetinin 
ve Mustafa Kemal'in seçimlerin gidişini etkilernesi konusunda 
endişeleri olduğunu da söylemem gerekiyor. Hatta bu arada 
yalnız istanbul hükümetinden değil, istanbul'da Milli Kongre adı 
altında toplanan ve altmış kadar siyasal parti ve derneğin temsil-
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cisinin yer aldığı bir kongrede de bu konuda kaygılar dile getirilip 
Mustafa Kemal'e bildirilmişti. Deniyorrlu ıki, Kuvayı Milliye ve 
Mürlafa-i Hukuk Cemiyeti Anadolu'da son derece güçlüdür, seçim
leri etkilemesin, seçimlerin tarafsızlık içerisinde yapılmasını sağla
sın. Mustafa Kemal'in, buna verdiği cevap son derece ilginçtir. 
«Kuvayı Milliye ve Müdafa-i Hukuk Cemiyeti bir siyasal parti de
ğildir; ulusun bütünün_ dileklerini dile getiren ve ulusal mücadeleyi 
yürüten örgütlerdir. Bu açıdan onların kısa dönemli dar siyaset ka
lıpları içerisine sokulması mümkün olmaz. Kaldı ki, elbette Kuvayı 
Milliye ve Müdafa-i Hukuk Cemiyeti seçimlerin tarafsızlık içinde 
yapılması için elinden geleni yapacaktır; ama seçimlere herhangi 
bir şekilde müdahale etmemiz ve seçimlerin tarafsızlıık içinde yapıl
masını sağlamak için de olsa müdahale etmemiz aslında seçimlerin 
tarafsızlığına gölge düşürebilecektir. Bunun için biz, halkımızı 

ulusal iradenin belirmesinin önemi konusunda aydınlatmakla yeti
neceğiz~ diye cevap vermiştir Mustafa Kemal. Kanımca Mustafa 
Kemal'in, bu dersi bugünlere bile kalabilecek, bugünler de bile 
unutulmaması gereken önemli bir derstir. 

Seçimler 1919 sonlarında çeşitli illerde yavaş yavaş yapılarak 
gerçekleştirildi ve seçimlerin sonunda seçilmesi gereken sayıda mil
letvekili tabii ki, seçilemeyecekti Meclisi Mebusana; çünkü bir kısım 
yerler işgal altındaydı ve buralarda seçim yapılması mümkün olma
mıştı. Bazı yerlerden de seçim sonuçlarının ancak ocak sonlarında 
gelmesi. mümkün olaca;ktı. Ama yine de bugünden saptarrabilen 
168 kadar milletvekili son Osmanlı Meclisi Mebusanına seçilebilmişti. 

işte bu aşamada seçimler yapılıp da, yeni milletvekilleri is
tanbul'a gideceği sırada Mustafa Kemal de Sivas'tan Ankara'ya 
gelmek kararını aldı. Mustafa Kemal'in bu kararı almasını kolay
laştıran etmenler arasında Ankara gibi Sivas'tan bir parça daha 
istanbul'a yakın olan bir merkeze gidip, Meclisi Mebusandaki geliş
meleri daha yakından izlemek kaygısı vardı, bir. 

i'kincisi de, Ankara'dan başlayan demiryolu hattı ile istanbul'a 
gidecek olan milletvekilierini Ankara'da görüp, onlarla görüşmeyi 
sağlayıp, Meclisi Mebusanın bundan sonraki doğrultusunu hiç de
ğilse daha önceden belirlemeye çalışmak kaygısı vardı. Nitekim, 
Aralık ayı boyunca yeni milletvekilleri birer ikişer, ya da küçük 
gruplar halinde Ankara'dan istanbul'a tren yolculuklarına başla
madan önce Mustafa Kemal hepsini tek tek ya da küçük gruplar 
halinde kabul etti ve bıkmadan usanmadan hepsine tek tek ulusal 
mücadelenin hedeflerini anlattı ve milletvekillerinin istanbul'a gi-
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derken hiç değilse Ankara'da ulusal mücadele konusunda ne dü
şünüldüğü, ulusun bütününü teşkil edecek olan böyle bir yeni mec
lisin üyelerinin ulusal mücadeleye nasıl yararlı olabilecekleri konu
sunda fikirlerle donatılmış olarak istanbul'a gitmelerini sağlayabildi. 
Ama, yine de Mustafa Kemal'in öngörüsü istanbul'daki bir Meclisin 
sağlıklı bir şekilde, bağımsız, yabancı güçlerin etkisinden uzak bir 
şekilde çalışamayacağı biçimindeydi. Bu arada, yakın arkadaşlarından 
Rauf Bey de istanbul'a gidecekti ve Rauf Beyle birlikte bir Mü
dafa-i Hukuk grubu da istanbul'da oluşturulabilecekti. Mustafa 
Kemal'in en önde ,gelen düşüncelerinden bir tanesi bu idi. 

ikincisi de; belki de eğer Meclisi Mebusanın büyüik bir çoğun
luğu Anadolu hareketini temsil ettiklerine inanan kimselerden olu
şursa o zaman Mustafa Kemal'in bu yeni Meclise başkan seçilmesi 
de mümkün olabilecek ve böyle olunca da Mustafa Kemal'in, ka
çınılmaz gördüğü an geldiğinde, yani Meclisi Mebusan yabancı güç
ler tarafından dağıtıldığında bu Meclisi başka bir yerde, Anadolu'da 
yeniden toplayabilme, toparlayabilme yetkisi de Mustafa Kemal'in 
elinde olabilecekti. Ancak, Mustafa Kemal'in iki isteği de hem işgalci 
güçlerin etkisi altında çalışan bir meclis olması dolayısıyla, hem de 
aslında büyük çoğunluğu ulusçu eğilimli, milliyetçi eğilimli ve ulusal 
kurtuluşu, ulusal mücadelede gören kimselerden oluşmasına rağmen 
çeşitli etkilerle kesin kararlarını açıkça belirtemeyecek kimselerin bu 
mecliste olmasından ötürü yerine getirilemedi. Ne Mustafa Kemal 
meclis başkanlığı için adaylığını koydu, ne de Mecliste bir Müdafa-i 
Hukuk grubu oluşabildL Mecliste oluşabilen bir Müdafa-i Hukuk 
grubu değil, Felah-ı Vatan grubu idi ve bu milletvekilleri Felah-ı 
Vatan adını da aslında, meclisi açarken Padişahın konuşmasında 
yer alan bir deyimden almışlardı. Böylece yine de Padişahın de
netimi, yabancı güçlerinde icazeti altında bir meclis olduklarını 

unutmadan ve kesinlikle yabancı güçlere ve padişah iradesine karşı 
bayrak açmadan, bunu ima edecek herhangi bir isim almaktan da 
çekinerek Felah-ı Vatan grubu adını aldılar. 

Mustafa Kemal başkan adayı olmaktan da vaz geçmişti; üstelik 
böyle bir meclisin kalıcı bir ulusal irade merkezi olarak çalışma
larını sürdüremeyeceğini de görmüştü. 

Milletvekilleri istanbul'da toplandıktan sonra ulusal mücadeleye 
katkısı olabilecek çok önemli bir kararı da almayı başardılar. Aslında 
belki de son Osmanlı Meclisi Mebusanının her şeye rağmen kapatıl
masının nedeni de bu kararın alınması olarak görülebilir. Son Os
manlı Meclisi Mebusanı içerisinde yer alan Felah-ı Vatan 'grubu 
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28 Ocak 1920'd~ önce kendi aralarında «ahd-ı milli» diye adlandırdık
ları; ama şimdi hepimizin Misakı Milli ya da Ulusal Ant olarak 
bildiğimiz belgeyi oluşturdular ve imzaladılar. Ardından da 17 
Şubat 1920 günü bu metin, son Osmanlı Meclisi Mebusanının oybir
liği ile kabul edildi. Hepimizin bildiği gibi Misaki Milli ya da Ulusal 
Ant belgesi bundan sonra:ki ulusal kurtuluş hedeflerini gösteriyor 
ve Türkiye'nin bundan sonraki ulusal sınırlarını çiziyordu. Böyle bir 
karann alınması, kanımca başka şeylerle de birleşince müttefiklerin, 
yani istanbul'u işgal eden yabancı devletlerin, istanbul'un işgalini 
pekiştirme kararını almalarına yol açmıştır. Nitekim, gördüğümüz 
kadarıyla ocak ayı içerisinde bu işgal kararının alınmasını ko
laylaştıran birtakım olaylar vardır. Bunlardan bir tanesi artık ulusal 
mücadele yurdun her yanında ve Batı cephesinde de örgütlenmeye 
başlanmıştır. Bunun yanı sıra Ocak ayından başlanarak Güneydoğu 
cephesinde Maraş'ta Fransızlara karşı ka:hraman bir direniş gös
terilmiştir ve Güney ve Güneydoğu cephesinde Frnsızların başarılı 
olamayacakları ortaya çıkmıştır. Bir de bunun üzerine Ocak sonu 
ve Şubat ortalarında Meclisi Mebusanın Misakı Milli kararlarını 

kabul etmesi eklenince, o sırada Londra'da toplanmakta bulunan 
müttefik devlet temsilcileri çok büyük bir kaygıya düşmüşlerdir 
ve düşünmüşlerdir ki, böyle bir Meclisi Mebusan bile hiç ummadık
ları bir şekilde Türk Ulusunun yörüngesine ulusal egemenliğin ger
çekleştirilebileceği bir yörüngeye girmeye başlamıştır. Anadolu ha
reketinin yörüngesine girmeye başlamıştır ve bu onları çok kor
kutmuştur, ürkütmüştür. 

Gerçekten yabancı güçlerin ulusal egemenliğin gerçekleşmesin
den ne kadar korktukları bu noktada görülecektir ve 16 Mart 1920' 
de ingilizler ve öteki yabancı devletler istanbul'un işgalini pekişti
receklerdir; istanbul'daki bütün Osmanlı haberleşme ağına el ko
yacaklardır, devlet dairelerine gireceklerdir. istanbul'da bulunan sı
nırlı sayıda askeri silahsızlandıracaklar, hatta uykularında şehit 

edeceklerdir ve bundan sonra istanbul'da ulusal irade odağının 
kalması artık mü,mkün hale gelmeyecektir. Nitekim, İngilizlerin yap
tığı ilk işlerden bir tanesi hemen Rauf Bey ve yirmi kadar ar
kadaşını tutuklayıp Malta'ya sürmek olacaktır. Bundan sonra geriye 
kalan milletvekiiierinin de sağlıklı bir şekilde Meclisi Mebusan 
toplantılarını burada yürütmeleri mümkün olmayacaktır ve böylece 
Mustafa Kemal'in Amasya görüşmelerinden beri istanbul hüküme
tine anlatmaya çalıştığı doğru, böyle hazin bir şekilde gerçekten 
doğru olduğunu gösterecektir. istanbul' da, işgalci güçlerin gölgesinde, 
Osmanlı devletini dağıtınayı amaçlayan işgalci güçlerin etkiledik-
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leri padişahın ve Osmanlı hükümetinin denetiminde bir ulusal ege
menlik kurulunun çalışmasının mümkün olmadığı istanbul'un işgali 
ile artık herkes tarafından anlaşılacaktır. Ancak, ne kadar hazindir 
ki, Meclisi Mebusanı resmen kapatan işgalci güçler değil, Osmanlı 
Padişahı olacaktır. Osmanlı Padişahı ve son Osmanlı hükümeti bun
dan sonra yine kendi diledikleri gibi bir Meclisi Mebusanın topla
nabilmesini sağlayabilmek umuduyla dört ay içerisinde seçimlerin 
yapılabileceğini söyleyip, Meclisi Moousanı kapatmışlardır. Artık 

bundan sonra ulusal iradenin, ulusal egemenliğin kullanılacağı ku
rulun, Meclisin, Ankara'da ya da Anadolu'nun başıka bir yerinde 
toplanmasından başka bir seçenek de ortada kalmayacaktır. 

Yunanistan'ın ya da Yunanlıların izmir'i işgali bir ulusal kur
tuluş mücadelesini kendiliğinden başlatan, Türk halkının geniş ka
tılımı ile başlatan bir dürtü olmuştur. Tıp'kı bunun gibi Mart 1920' 
de istanbul'un işgali de, artık etkin ve meşru bir hükümetin İs

tanbul'da bulunamayacağını, etkin ve meşru hükümetin halkın ger
çek temsilcilerinin elinde ve halkın büyük çoğunluğunun bulunduğu 
Anadolu'da kurulması gerektiğini herkese kaçınılmaz bir şekilde 

göstermiştir. Mustafa Kemal'in ve kadrolarının yürüttüğü ulusal 
kurtuluş mücadelesi iki yönlüdür. 

Bir tanesi istan~ul'a ve istanbul'daki Padişah ve hükümetine 
karşı yürütülen bir ulusal egemenlik mücadelesidir. 

Bir tanesi de, yurdu işgal eden, bölmeye çalışan yabancı işgalci 
güçlere karşı yürütülen ulusal kurtuluş mücadelesidir. Aslında bu 
iki yön birbirini tamamlar ve iki yönü birbirinden ayırmak müm
kün değildir. Çünkü ulusal egemenliği gerçekleştirmeden ulusal 
kurtuluşu gerçekleştirmek mümkün olamayacaktır ve bunu Amasya 
görüşmelerinden itibaren Mustafa Kemal anlatmaya çalışmıştır ve 
bu öngörüsü de sonunda doğru çıkacaktır. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Şimdi Sayın Oral Sander arkadaşımız, konuşmasına 
bir iki noktayı da ilave etmek istiyor. Sözü kendilerine bırakıyorum. 

Buyurun Sayın Sander. 

Doç. Dr. ORAL SANDER- Efendim, tekrar karşınıza çıktığım 
için özür dilerim; fakat çok kısa olacaktır. 

Oscar Wilde'e bir gün sormuşlar: «Öğretim üyelerini ya da 
bilim adamlarını nasıl ıtanırsın ?» diye. «Hiç iyi tanımam» demiş; 
«Çün'kü ya çok çalışırlar hiçbir şey konuşmazlar, suskundurlar ya da 
hiçbir şey çalışmayan gevezedirJer. Her ikisi de makbul değildir» 
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demiş. Fakat, ben arkadaşlarımdan esinlenerek bir dakikayı geçme
mek üzere bir kez daha karşınızda bulunuyorum. özür dilerim. 

Dolayısıyla Sayın Mumcu arkadaşım ve Gürel arkadaşıının söy
lediklerinden ortaya çıkıyor. Ben vurgulayamadım, oturduğum za
man aklıma geldi. iki güç merkezi ortaya çı'kıyor Amasya Mülakatı 
ile birlikte: Biri istanbul' da, birisi Ankara' da. 

istanbul geniş köhne ve tarihe yenik düşmüş bir rııerkezi temsil 
ediyor. Gerçekten Osmanlı Devleti tarihe yenik düşmüş. Birinci 
Dünya savaşında yenilmesi o kadar önemli değil, tarih aşmış Osmanlı 
Devletini. Ankara'daki meı1mz ise; dirik, genç, yeni doğmakta olan, 
ama ulusal egemenlik temeline dayanan ve Avrupa ile aynı dili 
konuşan bir anlamda, onun kadar güçlü olmaya ileride muktedir 
bir birim ve gerçekten Mumcu arkadaşıının dediği gibi, burada ce
reyan eden mülakatta taraflardan biri yeniktir, bitmiştir; öteki taraf 
galiptir. Biri tarihe yenik düşmüştür, öte'ki, yani Amasya'da kurulan 
birim belki tarihin de ötesindedir. Bunun böyle olduğunu o zaman 
söyleyebilirdik, bugün kesinlikle söylüyoruz. Dolayısıyla Amasya 
buluşmasıyla, mülakatıyla ortaya çıkan, Mumcu arkadaşıının dediği 
gibi, devlettir, ama gerçek anlamda bir devlettir. 

Teşekkür ederim, çok sağolun. 

BAŞKAN - Soru sormak isteyen var mı efendim? 

Efendim sayın dinleyicilerime şunu bir kere daha anımsatmak 
ve vurgulamak istiyorum: Bu toplantımız bilimsel bir toplantıdır, 
siyasi hiçbir niteliği yoktur. 

Siyasi nitelikteki soruları burada tartışmak durumunda deği
liz. Lütfen konu ile ilgili sorulannız varsa, onları bize bildirin. 

Soru olmadığına göre .bugünkü panelimizi şöyle sonuç olarak 
özetleyebiliriz: 

Amasya Mülakatı Atatürk'ün liderliğinde Anadolu'da uyanan 
ve gelişen milli hareketin kendisini Osmanlı hükümetine zorla ka
bul ettirmesinin ilk resmi belgesi ile sonuçlanan bir hükümdür. 

Toplantımız burada sona ermiştir. Hepinize saygılar sunarım 
efendim. 

Kapanma Saati : 12.00 
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Boğaziçi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyesi 

«Türkiye'de Sosyo - Eokonomik Değişme Süreci içinde 

20:25 

25:32 

Parlamento üyelerinin Yapıları» 32:35 
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Prof. Dr. üstün ERGüDER 
Boğaziçi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyesi 
«Parlamento ve Siyasal istikrar» 

Doç. Dr. Ersin KALAYCIOG-LU 
Boğaziçi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyesi 
«Parlamentonun Siyasal işlevleri ve Türkiye örneği» 

Mehmet ÇEViK 
100. Yıl üniversitesinde Okutman 
«Atatürk'te Cumhuriyet Fikrinin Kaynağı ve Bunun 
Atatürkçülükteki Yeri» 

SAYFA 

35:42 

42:49 
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SUNU Ş 

Prof. Dr. Bi_rol EMiL (100. Yıl üniversitesi öğretim üyesi) -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Ba§kanvekili, Sayıri Millet
vekilleri, Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanını, 
Sayın Rektörüm, değerli misafirler, aziz Vanlılar; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 67 nci kuruluş yıldönümü münasEfuetiyle ve Milli 
Egemenlik Haftası vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, 
Sanat ve Yayın'Kurulu, Van Valiliği ve 100 üncü Yıl üniversitesiyle 
Boğaziçi üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen «Türkiye Cumhu
riyeti ve l\filli Egen1enlik Paneli»ne hoş geldiniz. 

Sayın Başkanım, henüz beş yıllık üniversitemiz zaman zaman 
çok önemli toplantılara şahit olmuştur. Sayın Cumhurba§kanımızın 
iki defa ve 2 Ekim 1984'te Türk üniversite Yılını açışından sonra, 
zatıalilerinin bugün aramızda bulunmaları ve bir konuşma yapmayı 
kabul buyurmuları, 100 üncü Yıl üniversitesine büyük şeref bah
şetmiştir. 

Zatıalilerinin Türkiye Cumhuriyeti ve Milli Egeme~i'k gibi, son 
derecede mühim bir toplantıya bizzat iştira'klerinin ve bu toplantının 
henüz -beş yaşında'ki üniversitemizde tertip edilmesinin uygun gö
rülmesinin manası, bizim için çok mühimdir ve bunun manası ve 
hatırası üniversiteınİzin tarihine ve hafızalarımıza nakşolacaktır. 

Bu itibarla Sayın ıBaşkanım, zatıalilerinin bizzat teşrifleri do
layısıyla üniversitemiz size müteşekkir ve minnettardır. 

ilk sunuş konuşmasını yapmak üzere Van Valisi Sayın özdemir 
Hanoğlu'nu davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Vali. 

öZDEMiR HAN06LU (Van Valisi) - Yüce Meclisimizin 
muhterem Başkanvekili, muhterem milletvekillerimiz, muhterem mi
safirlerimiz, basın ve TRT'nin değerli mensupları. Yüce Meclisi
mizin muhterem Ba§kanvekili, zatı devletlerinizi ilimizde, bu kutsal 
çatı altında saygıyla selamlama fırsatını bize verdiğiniz için, tüm 
dinleyenler adına, ilimiz halkı adına şükranlarımı sunmama mtisaa
delerinizi arz ederim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Anayasada ifadesini 
bulan millet egemenliği şuurunun millete maledilmesi ve demokratik 
siyasi hayatın sağlıklı temellere kavuşturulmasına yönelik faaliyet
leri ilgiyle takip etmekteyiz. Ve Van'ın da bu program kapsamına 
alınmasıyla gurur duymaktayız. 

Van, milletin mukadderatının sadece ve ancak millet tarafından 
tayin edileceğini dünya kamuoyuna duyuran Amasya Tamiminde 
yer alan ve millet iradesini gerçekleştiren Erzurum Kongresine de
lege gönderen illerden biri olarak, millet egemenliği esaslarında ku
rulmuş olan Türkiye Cumhuriyetine kuruculu/k yapan illerimizin 
başlarında gelmektedir. 

Bunun için Van, biraz sonra seçkin bilim adamlarımızca de
ğerlendirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti ve Milli Egemenlik ko
nusuna daima aşina olmuş ve bu sorumluluğu şerefle taşımış bir 
yurt köşesidir. 

Vanlı, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetini, son Vanlı son 
nefesini verinceye kadar da yaşatacaktır. 

Yüce Meclisimizin muhterem Başkanvekili, müşahede huyur
duğunuz gibi, yüce makamınızın ulvi havası, bugün bu salonda ve 
ilin her tarafında mutlulukla teneffüs edilen bir durumdadır. ili
mizde, bir bayram havası esmektedir. Bu, tüm Cumhuriyet illerinin 
olduğu gibi, şanlı Van'ımızın da yüce Medisimize ve milli egemen
liğimize olan bağlılığı, muhabbeti ve sarsılmaz güveninin bir ifade
sidir. 

Vanlılara olan inancınıza tekrar teşekkür eder, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin bu bilimsel faaliyetinin Van'a ve Türk Ulusuna 
yararlar sağlamasını gönülden diler, derin saygılar sunarım. 

Prof. Dr. Nihat BAYSU (100 üncü Yıl üniversitesi Rektörü) -
Sayın Başkanım; Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 67 nci 
yıldönümü ve Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle yüksek himaye
lerinizle, Van Valiliği, 100 üncü Yıl üniversitesi ve Boğaziçi üniver
sitesinin işbirliğiyle düzenlenen «Türkiye Cumhuriyeti ve Milli 
Egemenlik» konulu panelimizi, iıniversitemizi ve şehrimizi onur
landırınanızdan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. üniversitem 
adına şükranlarımı ve derin saygılarımı sunuyorum. 

Atatütkçülüık; Türk Milletinin tam bağımsızlığa, huzura ve re
faha sahip olması, Türk Devletinin millet egemenliği esasına dayan
dırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin 
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üzerine çıkarılması amacıyla, esasları Atatürk tarafından konulan 
ilke ve fikirlerin tümüdür. Bunu hepimiz biliyoruz. Atatürk, hep 
güçlü bir Türkiye öngörmüş ve bunun için Türk Devletinin tam 
bağımsızlığını, kayıtsız şartsız egemenliğini esas almıştır. 23 Nisan 
1920'de Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışından 
bir gün sonra, yani 24 Nisan 1920'de «Mecliste toplanan milli iradeyi 
ve vatanın geleceğini egemen kılmak esas amaçtır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üzerinde daha büyük bir güç yoktur» diyerek 
yeni ve modern' Türkiye'nin temellerini atmıştır. Bu ilk Meclis 
hem kurucu Meclis niteliğinde, hem de savaş Meclisi niteliğindeydi. 

Sayın Başkanım, milletimizin başına kurtuluş yıllarına kadar 
gelen bütün felaketler, kendi talih ve geleceğini başkalarının eline bı
rakmasından kaynaklanmıştır. Millet olarak çok sıkıntılı günler ge
çirmemizde, hep milli egemenlik şuurunun o günlere kadar yeteri 
gibi, gereği gibi harekete geçirilemeyişinin ve milletin egemenliğini 
devralanların, milletin iradesini değil de, kendi iradelerini uygu
lamalarının pek büyük rolü vardır. 

Yüce Atatürk'e göre, bu kadar acı tecrü'beyi geçiren Türk Mil
leti artık kendi talih ve geleceğini, egemenliğini başka ellere ve
remezdi ve nitekim vermedi de. Milli egemenliğimizi idrak etmiş 
olmamız; her Şeyin, her kuvvetin üzerinde daha büyük bir güç ve 
beraberlik meydana getirmiş, bu güç ve beraberlik yeni Türkiye'nin 
yapısına ruh vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve hükümetlerin, milletten al
dığı direktif, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerine dayalı 
larak, ülkeyi bayındır, mutlu, zengin ve medeni bir ülke haline ge
tirmek şeklinde tecelli etmiştir. Osmanlı imparatorluğu zamanında 
ticaretimiz, sanayimiz ve daha birçok iş alanımız gibi, eğitimimiz 
de yabancıların etkisindeydi. Bu, bir nevi bağımlılık ve aşağılayıcı 
bir durumdu. Tabiatıyla milli egemenlik ve kayıtsız şartsız bağım
sızlık olmadıkça, milli ve Atatürk milliyetçisi bir toplum olarak, 
bir millet olarak gelişmemiz mümkün olamazdı. Milletin karanlık 
günlerinde hayati meseleler alabildiğine çoMu. Çözüme nereden ve 
hangisinden başlanacağı bile bir muamma idi. Ancak Yüce Atatürk 
Birinci Cihan Savaşı sonrası günlerde bunu görerek, kurtuluşun ve 
uygarlık yolunda ilerlemenin yolunun eğitim, öğretimden geçtiğine 
inanmış ve bu yolda hamleye kalkmıştır. 

Bu konudaki bazı görüşleri, kendi ifadeleriyle ve özetle şöy
ledir: «Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı ve yüksek 
bir cemiyet halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete 
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terkeder. Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen ve fennen kuvvetli 
ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Milli irfanı yükseltıneye çalış
mak en büyük emelimdir. Maarif sistemi özde ve biçimde milli 
karakterli olmalıdır. Milletimizin siyasi, içtimai hayatında ve fikri 
terbiyesinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır. Eğitim ve öğretimde 
ülke kalkınması hedef alınmalıdır.» 

Bütün bunlardan anlıyoruz ki, Yüce Atamız eğitim ve öğretimde 
şu ilkeleri koymaktadır: Birlik ve beraberlik, cehalete son verme, 
ilmiliık, laiklik, millilik, disiplin ve uygulamaya ağırlık verme. 

Türk Devleti, Türk Milletinin kanı ve canıyla vücut verdiği, 
maddi ve manevi değerlerin bir manzumesi olduğuna göre, Türk 
Devletindeki egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi de elbette Türk 
Milleti olacaktır ve öyle olmuştur. 

Osmanlılarda teokratik olan eğitim, yeni ve modern Türkiye' 
de çağdaş hale gelmiştir. Çünkü teokratik bir eğitimle demokratik, 
çağdaş bir yönetim sisteminin - cumhuriyetin - bağdaşamayacağı 

aşikardır. Her inkılabın yolu eğitimden geçer. Yüce Ataınızınki de 
öyle olmmıtur. Cumhuriyetçiliğin temelinde özgür düşünce, özgür 
irfan, özgür vicdan yatar, halk iradesi esastır ve bu kavramlar 
eğitimin konuları arasında yer alır. Teşkilatsız, disiplinsiz ve otori
tesiz bir eğitim düşünülemez. Şanlı ordumuzda bu üç unsurun, üçü 
de bulunduğuna göre, ordumuz da bir eğitim kurumudur. 

Devletçilikte, hareketi ve özgür düşünceyi yaymak ve kökleştir
rnek eğitimin ve eğitimcilerin görevidir. Laiklikte de bu böyledir. 
inkılapçılık ruhunu ve fikrini, eğitim verir. ilmi daima ve bir gölge 
gibi gerçekçilik izler. Hayat harekettir. Hareket ve ilerlemeyi eğitim 
sağlar. Onun için Yüce Atatürk «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» 
buyurmuştur. 

Milliyetçilik, bir fikir ve duygu ortaklığıdır. Bu ortaklığı, an
cak eğitim yaratabilir. Zaten, bu ortaklık varsa millet de var de
mektir. 

Bütün bunlardan şu yargıya varabiliyoruz: Bilimin ışığında ül
kemizde yürütülen eğitim, Atatürk ilkelerinin biçimlendirdiği eğitim 
olmuştur. 

Yüce Atatürl{ 1 Kasım 1937 günü Türkiye Büyük Millet Mec
lisini açış konuşmasında şöyle buyurmuşlardır: «En medeni ve 
müreffeh bir millet olarak varlığımızı yükseltmek, Türk Milletinin 
dinamik idealidir. Bunun başarılması için fikir ve hareket beraber 
olmalıdır. Bu ise, planlı ve rasyonel çalışmayı gerektirir. Bunun 
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temelinde eğitim yatar. Teknik eleman yetiştirmek, memleket da
vaları nı ve ideolojisini aniayacak ve anlatacak, nesilden nesil e ya
şatacak fert ve kurumları yaratmak şarttır. Bu umdeleri, Türk 
gençliğinin dimağında ve Türk Milletinin şuurunda ancak ve en çok 
üniversitelerimiz yaşatabilir. Bunun için memleket, şimdilik Garp, 
Merkez ve Şark diye üç lrultür bölgesi halinde mütalaa edilmelidir. 
Doğuda Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden ilk
okullarıyla, üniversitesiyle modern bir kültür şehri yaratmak yo
lunda şimdiden fiiliyata geçilmelidir. Bu hayırlı teşebbüsün Doğu 
vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz, Cumhuriyet Hükümeti 
için ne mutlu bir eser olacaktır.» Büyük Atatürk 1938 yılında da 
«Şark üniversitesinin yapıl~n etütlerle tespit edilmiş olan esaslar 
dairesinde, Van Gölü civarında kurulması mesaisine hızla ve önemle 
devam edildiğini» bildirmişlerdir. 

Bu buyruklar, yıllar sonra da olsa yerine getirilmiş, milletimizi 
birbirine vurduran, yurdumuzu parçalamak isteyen, üniversiteleri
mizi muharebe alanına çeviren anarşistlerden 12 Eylül 1980'de bizi 
kurtaranlar, 100 üncü Yıl ünivresitemizi de kurmuşlardır. Bu suret
le güzel serhat şehrimiz Van'ın her türlü potansiyeli, yörenin ihti
yaçları ve stratejisi dikkate alınarak, en münasip bir kararla üniver
site kurulması gerçekleştirilmiştir. Bu yolda Yüce Atatürk'e ve 
onunla başlayan her aşamada emeği geçenlerin tümüne, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere şükran borçluyuz. 

Van ili ve halkı, bu güzel kuruluşa layıktır. Van halkı, tarihin 
her devrinde fedakarlık ve kadirbilirlik örneği vermiştir. Türk var
lığına asırlarca hizmet etmiş olan bu şehir, uygarlıklar beşiği bu 
yeşil V an, düşmanlarımızın en ağır ve kafir darbelerine rağmen, 
saf Türk yuvası olarak kalmıştır. Kırk asırlık tarihin yarattığı 

Türklük ruhu sayesindedir bu. 

100 üncü Yıl üniversitemiz, bu temiz ve asil insanlarla iç içe, 
ülke ve millet y~rarına, milli egemenlik ve hürriyete dayalı, Ata
türkçü bir eğitim sistemini günden güne geliştirmeye azimli ve ka
rarlıdır. Eğitimimiz, daima Atatürk'ün biçirnlendirdiği eğitim ola
rak kalacaktır. Bundan kıl payı şaşılmayacağından herkes emin ol
malıdır. Bu fedakar halka ne verilse, ne kadar hizmet edilse azdır. 
Bunun bilincini taşıyoruz. Bu bilinçle hizmetten de büyük haz du
yuyoruz. üniversitemize Sayın Cumhurbaşkanımızın ve siz devlet 
büyüklerimizin büyük bir ilgisi ve özel bir sempatisi vardır. Bu da 
bize, çalışmalarımızda büyük bir güç ve şevk vermektedir. Arz ede
rim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
Ü'yesi Şevki TAŞTAN (Sivas) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başıkanvekili, sayın valiler, sayın öğretim üyeleri, değerli 

gençler, sayın basın mensupları, değerli konuklar; bu güzel, tarihi ve 
turistik beldede sizlerle birlikte Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nın 67 nci yıldönümünü anmanın mutluluğu içinde hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Milli egemenlik kavramının ülkemizde ve diğer ülkelerde, bü
tün ayrıntılarıyla tanıtilması amacıyla ilk kez 1979 Dünya Çocuk 
Yılında 23 Nisan için davet edilen çocuklar ve Türk çocukları, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında dünya çocuk parlamen
tosunu oluşturmuşlardı. Böylece Türk çocukları kendi ulusal gün
lerinde dünya çocuklarıyla barışı, kardeşliği ve dostluğu bir arada 
yaşamışlardı. Bu girişim, Meclis Başkanımız Sayın Karaduman'ın 
Başkanlığında örgütlü bir biçimde devamlılık kazanmıştır. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde her partiden 
seçilen milletvekillerinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanından seçilen üyelerden bir Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
oluşturmuştur. Bu kurulun düzenlediği program çerçevesinde, her 
yıl nisan ayında, ayrım yapmadan her bloğa mensup ül1kelerin par
lamenterleri davet edilmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
23 Nisa:nda düzenlediği özel gündemde misafir edilmekte ve bun
lardan birisine söz verilmektedir. 

Böylece Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve milli egemenliğimizin 
kazanmış olduğu gelişmeler, dünya parlamenterlerine tanıtılmakta, 
ayrıca bu parlamenterler tarihi ve turistik bölgelerimizi ziyaret 
ederek, tarihi ve turistik değerlerimizi görmektedirler. 

Yine, dış tanıtırola ilgili, dış ülkelerden her yıl 25 - 30 ülke 
seçilerek, bu ülkelerin çocukları davet edilir. Davet edilen ö~ren
ciler, Türk çocuklarının konukları olur, ağırlanır, birlikte oynanır, 
dostluk ve kardeşlik duyguları geliştirilir. Böylece, bugünün çocuk
ları, yarının yöneticileri olduğu zaman, dünyada 'ülkemizi sevenler 
çoğalmak üzere, ulusumuzun barışı seven; renk, dil, din, ırk ayrımı 
gözetmeden tüm insanları seven yüce bir ulus olduğunu bütün dünya
ya tanıtmış olacaklardır. 

Bu gayretlerimizin sonunda 23 Nisanın dünya çocuk günü ol
ması, en samimi dileğimizdir. 

Sayın Başkan, sayın konuklar, bu teknik açıklamalardan son
ra, izninizle milli egemenlikle ilgili görüşlerimi kısaca arz etmeye 
çalışacağım. Ulusal Kurtuluş Savaşının temelinde, Türk ulusçuluğuy-
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la birlikte, egemenliğin ulusa ait olduğu ilkesi yer alır. Atatürkçü 
düşüncenin sisteminde bu iki ilke birbirinden ayrılmaz. Mustafa 
Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşından önce, savaş süresince ve savaş
tan sonra, bu iki ilkenin hem kurucusu ve hem de ödünsüz bir 
uygulayıcısı olmuştur. Amasya mülakatında «Milletin isti'klalini, 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır» fikri, ulusal egemenliğin 
kuruluşunda ilk adım olmuştur. 1921 Anayasasından başlayarak, 
Ankara'da kurulan yeni Türk Devletinin bütün Anayasalarında, 

milletin egemenliği esas alınmıştır. 

Atatürk savaşta ve barışta, üstlendiği bütün görevlere, halkın 
oyuyla getirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu 
takip eden ilk yıllardan itibaren, Türk toplumunda bir akım ola
rak vralığını duyuran düşünce ve fikirlerin seçimle belirlenmesi 
ve toplumun tercihlerine göre kamu politikalarının oluşturulmasına 
hep özen gösterilmiştir. Herkesten önce Atatürk, devlet yöneticileri
nin halkına karşı sorumlu olması ve ona hesap vermelerini etkili 
bir biçimde yerleştirmeye çalışmıştır. Halka hesap vermek, onun 
güvenine layık olmak, ulusal egemenlik anlayışındaki demokratik 
düşünce tarzının ana unsurlarını oluşturmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, çok partili siyasi rekabete dayalı 
bir sisteme geçilmeden önce, bütünlük içinde, ulusal bir toplum 
oluşturulmuş ve de topluma bir kişilik kazandırılmıştır. Atatürk 
devrimleri, halkın çağdaş değer yargılarını ve yaşam biçimlerini 
belirlemiş ve böylece demokrasinin sağlam bir temele oturtulması 
temin edilmiştir. Eğer Atatürk devrimleri gerçekleştirilememiş olsay
dı, ülkemizde çağdaş demokrasi yolunda bugün elde ettiğimiz düzeye 
ulaşmak mümkün olmayacaktı. Esasen ulusallık, ulusal egemenliğe 
dayalı, demokratikleşme süreci kendi içinde her türlü zorluğu yene
bilecek güçtedir. Nitekim, Kurtuluş Savaşı Atatürk tarafından bu 
düşünce içinde başlatılmış ve zafere ulaştırılmıştır. Savaş, isyanlar, 
ekonomiık güçlükler gibi çeşitli sorunlara, ulusal egemenliğe dayalı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde çözüm aranmıştır. Yani, mil
letten güç alarak bulunan çözümler, yeni ve çağdaş bir Türk Dev
letinin kurulmasını sağlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı tutan hiçbir çözüm 
yoluna iltifat gösterilmemiştir. Atatürk devri Meclislerimize, en 
ağır sorunların dahi, demokratik sisteme bağlı Meclisler içerisinde 
çözümlenebileceğini göstermiş ve kanıtlamıştır. Esas olan halkın 

mutluluğu, rejimin sürekliliği ve ülkenin içte ve dışta saygınlığının 
korunmasıdır. Meclisin, milli iradenin tek ve yegane temsil yeri 
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ola1bilmesi, halkın tüm kesimlerinin hüı~ ırade ve kararını yansıtır bir 
yapıya sahip olmasına bağlıdır. Bu yapının sağlıklı olabilmesi, 
toplumun bütün kesimlerinin, ulusal egemenliğin erdemini bilinçli 
olarak bilmesiyle mümkündür. Bunu b~arabilmenin sorumluluğu, 
politi·kacılardan daha çok, üniversitelerimize dü§er. Bu konuda, Ulu 
önder Atatürk'ün direktiflerini ha tırlamanın yarar lı olacağına ina
nıyorum: 

«Dünyada her §ey için; hayat ıçin, muvaffakiyet için en hakiki 
mürşit ilimdir, fendir. Türk Milletinin yürümekte olduğu terakki 
ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet 
ilim dir.» 

Atatürk'ün ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinde hakim kılmaya 
çalıştığı ve başardığı ulusal egemenlik ilkesi de ve demokrasinin 
işlerliğinin korunması ve sürdürülmesi için ba§ta lai•klik olmak 
üzere tüm Atatürk devrimlerine samimi olarak ve anlamını çarpıt
madan sahip çıkmak, her yurttaşın görevi olmalıdır. 

Bu düşünce ve duygularla ulusal egemenlik yolunu açan Ata
türk'ü ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini ·rahmet ve 
saygıyla anıyor, onların aziz hatıraları önünde şükran ve tazimle 
eğiliyorum. 

Teşekkür ederim. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanveki1i ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Abdulhalim 
ARAS (Kocaeli) - Sayın konuklar, aziz Vanlılar, değerli bilim adam
lanmız; konuşmama geçmeden önce, önemli bir vazifeyi yerine 
getirmek istiyorum; bugün burada Kültür, Sanat ve yayın Kurulu 
Başkanı olarak benim yerime, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımız Necmettin Karaduman'ın bulunması gerekiyordu. Fa
kat, çok ani rahatsızlığı sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen bendenizi vazifelendirmiş ve rahatsızlığı sebebiyle ge
lememenin özürünü bildirerek, Vanlılara sevgi ve hürmetlerini bil
dirmişlerdir. Bu önemli vazifeyi yerine getirdikten sonra konuşmama 
başlıyorum. 

Bu yılİn Milli Egemenlik Haftası içinde düzenlenen bilimsel 
toplantılardan birini de Van'da yapıyoruz. Bu vesileyle aranızda 
olmaktan duyduğumuz sevinç ve bahtiyarlığı ifade ederek, şahsım 
ve parlamento heyetimize dahil arkadaşlarım adına siz aziz Vanlıları 
ve sayın konukları sevgiler ve saygılarla selamlıyorum. 

Sayın konuklar, bu bilimsel toplantı için Van'ı seçmiş olmamız 
sebepsiz değildir. V an, Türkiye'ınizin tarihinde ve coğrafyasında 
önemli yeri olan güzel bir serhat şehrimizdir. Bütün tarih boyunca 
vatanımızın savunması için, bütünlüğü için kahramanca çarpışan, 
merdane mücadele veren insanlarımızın arasında Vanlılar daima 
temayüz etmişlerdir. Vanlılar zaten bütün Anadolumuzda mertlik
leri ve sadakatlarıyla, yürekleri insan sevgisiyle dolu, candan ve gü
venilir karakterleriyle tanınırlar. Bu yüksek karakteri taşıyan Van
hiann millet ve memleket meselelerinde daima ön safta yer alması, 
birliğimiz ve bütünlüğümüz için çaba sarfetmesi, vatanımızın bü
tünlüğüne göz dikenierin amansız takipçisi olması tabiidir. 

Van'ın, son yıllarda ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bü
yük bir gelişme kaydettiğini sevinç ve memnuniyetle izliyoruz. Büyük 
Atatürk, Anadolumuzun Doğusunda Hk üniversitenin Van'da kurul
masına işaret etmiştir. Atatürk'ün bu düşüncesinin, bu özleminin 
gerçekleşmiş olduğunu görmek, bugün Van 100 üncü Yıl üniversite
sinde sizlere hitap edebilmek, ayrı bir mutluluk kaynağıdır. 
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Van'ın, belirttiğimiz mümtaz vasıfları ve Anadolumuzun Do
ğusunda işgal ettiği çok önemli yeri itibariyle, «Milli Egemenlik» 
panellerinden birini, bu yıl Van'da yapma kararını verınemize ne
den olmuştur. 

Bu sebeple, şu anda sizlerle beraberiz. Aranızda bulunmaktan 
duyduğumuz bahtiyarlığı bir kez daha belirterek, bizlere gösterdi
ğiniz içten ilgi ve yüksek misafirperverlik için teşekkürlerimi sunu
yorum. 

Aziz Vanlılar, 23 Nisan 1920 tarihinin devlet ve toplum ha
yatında çok müstesna bir yeri vardır. Bu tarihte, altı asırlık Osmanlı 
imparatorluğuna hakim olan monarşik sistem yıkılmış ve bu siste
min yerine halk iradesine dayalı demokratik sistem kurulmuştur. 
Yönetirnde köklü bir değişikliği mümkün kılan ve uzun, kararlı, 

planlı bir mücadele sonucunda gerçekleştirilen bu başarıyı bir in
kılap olarak nitelernek yanlış olmayacaktır. 

Şimdi, bu inkılabı belgeleyen önemli karar üzerinde kısaca 

duralım; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günün hemen 
ertesinde, yani 24 Nisan 1920 tarihinde toplanan Millet Meclisi, 
1 Sayılı Kararı almıştır. Bu kararla, hem Atatürk, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına seçiliyor, hem de yeni devletin millet 
hakimiyetine dayalı olarak kurulduğu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üstünde hiçbir güç ve kuvvetin bulunmadığı dünyaya ilan 
ediliyor. Bir düşünürümüz bu karar hakkında şunları söylemiştir: 
«Bu kararla Türkiye Büyük Millet Meclisince, milletin işlerine doğ
rudan doğruya elkonarak, hukuk yönünden milli egemenlik ku
rulmuştur. Bu olay, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk ta
rihsel ve yasal aşamasıdır. » 

O gün adı söylenmeyen ve biçimi bakımından milli egemenliğe 
dayanan, cumhuriyet niteliğini taşıyan yeni bir devlet kurulmuş 
oluyordu. Atatürk de bu konudaki fikirlerini Büyük Nutukta şöyle 
açıklamıştır: «Efendiler, bu esaslara dayanan bir hükümetin mahi
yeti kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, hakimiyeti milliye 
esasına dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettit.» Görülüyor ki, 
cumhuriyetin temelleri 23 Nisan 1920 tari'lıinde atılmış; ama, o 
günün şartlarının doğurduğu zorunluluk ve bazı nedenlerle cum
huriyetin hemen ilanı cihetine gidilmeyerek, bunun için üç yıl 

daha beklenınesi uygun görülmüştür. 

Şüphesiz ki, 1 sayılı Kararın en önemli yanı, yeni devletin ku
rulmasından sonra milli egemenlik ilkesini ük defa vurgulayan bir 
belge olmasıdır. Bu karar, yaklaşık dokuz ay sonra yürürlüğe giren 
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1921 Anayasasının da temel felsefesini oluşturmuş ve Türk siyaset 
ve hukuk tarihinde ilk defa milli egemenlik ilkesi 1921 Anayasa
mızda yer almıştır. 

Toplum ve devlet hayatımıza, toplum ve devlet yönetimine, 
halk iradesinin hakim olması diye tarif edebileceğimiz ve siyasi ta
rihimizde büyük bir inkılap olarak niteleyebileceğimiz milli egemen
lik ilkesinin toplumumuza kazandırılması kolay olmamış, biraz önce 
de belirttiğim gibi, uzun, kararlı ve planlı bir mücadeleyi gerek
tirmiştir. 

Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman, düşman 
Anadolu topraklarını işgale başlamıştı. Büyük önder, o tarihlerde 
orduyu toplayarak, düşmanın üzerine hemen yürümeyi asla düşün
merli. Ordunun hazırlanması, şüphesizki bir zamana ihtiyaç gös
terecekti. Fakat daha önemlisi; milli birlik ve bütünlük için, halkı 
örgütleyerek, yaratıcı gücünü harekete geçirebilmek için daha mü
nasip bir zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle, halkla temas etmek, 
toplantı ve kongreler yapmak, teşkilat kurmak üzere Anadolunun 
çeşitli vilayetlerine gitmeyi uygun gördü. Çünkü, çok iyi biliyordu 
ki, milletteki sınırsız güç kaynağını harekete geçirmeden, milleti 
yanına almadan başarıya ulaşmak, zafere ulaşmak katiyyen müm
kün değildir. O, milletine yürekten inanmış, halk iradesine hayatının 
her safhasında büyük değer vermiş bir liderdi. Bunu kanıtlayan 
pek çok örnek vardır. Zamanıinızın sınırlı olduğunu dikkate alarak, 
bunlardan sadece ikisini sizlere sunmak istiyorum: 

Milli mücadele döneminin günlük gazetesi olan Yeni Gün Ga
zetesinde Yunus Nadi, vatanın içinde bulunduğu yokluk ve sıkıntı
lara çeşitli yazılarla değinirken, büyük bir karamsarlığa kapılmıştı; 
«Bu çölden nasıl çıkılacak, nasıl yeni bir devlet kurulaca,ktır?» 

sualini sormaktadır. Bu suali, bir gece Mustafa Kemal'e sorar. 
Mustafa Kemal'in verdiği cevap şöyledir: «Esas mesele, bu çölden 
hayat çıkarmaktır. Sonra, senin o çöl gördüğün ortam, saha, haddi
zatında doludur; orada boş gibi görünen bu alanda sonsuz güç, 
enerji ve ümit kaynağı Türk Milleti vardır. Benim yaptığım, bunu 
örgütlendirmektir.» 

1919 yılının Ekim ayında Atatürk Amasya'ya geldiği zaman, 
Ruşen Eşref ile birlikte bir pazar yerine giderler. Pazar yerinde 
gördüğü halkın üstü başı perişandır. Halk, Mustafa Kemal Paşaya 
yakınlık gösterir. Mustafa Kemal Paşa Ruşen Eşref'e şöyle der: 
«Böyle milletten nasıl ayrılırsın? Bu palasparelerin içinde perişan 
gördüğün insanlar yok mu; onlarda öyle yürek, öyle cevher vardır 

17 

TBMM KÜTÜPHANESİ



ki, olmaz şeydir; Çanakkale'yi kurtaran. bunlardır, Kafkasya'da, 
Galiçya'da şurada burada arslanlar gibi çarpışan, mahrumiyete 
aldırmayan bunlardır. Batı milletlerini, bütün dünya milletlerini 
tanırım, Fransızları tanırım, Almanları, Rusları şahsen tanırım 

ve bu tanışınam da harp sahalarında olmuştur, ateş altında ol
muştur, ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek sizi temin ede
rim ki, bizim milletin manevi kuvveti, bütün milletierin manevi 
kuvvetinden üstündür.» 

Bu örnekler ve daha pek çoğu şunu göstermektedir ki, Büyük 
Atatürk, milleti toplayıp örgütleyerek, zafere ulaşmayı; yine mil
letin iradesine dayalı olarak yeni yönetimi kurmayı, bir başka 
deyimle milli egemenlik ilkesini Türk toplum ve devlet hayatına 
hakim kılınayı yüce bir gaye edinmışti. Milleti, bu yüce gayeler 
doğrultusunda kanalize etmek için, 'benzeri az görülen bir mü
cadele vermiş ve her ikisinde de başarılı olmuştur. 

Nitekim, ordularımız daha cephe hattına girmeden, 23 Nisan 
1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanarak, milli 
egemenlik ilkesine dayalı .halk yönetimi, demokratik yönetim ku
rulmuş ve bu yüce ilke bütün cumhuriyet Anayasalarının da temel 
kuralı haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulma
sının ardından, aynı inanç ve azimle, milletimizin yarattığı, akıllara 
durgunluk verecek derecedeki üstün güçle zafere ulaşılmıştır. 

Görülüyor ki, milli birlik ve bütünlüğün yaratacağı güçle, mil
letten alınacak destekle aşılamayacak engel, başarılamayacak iş yok
tur. Milletimiz Yanlısı, Karslısı, Ediruelisi ve bütün vilayetleriyle 
Kurtuluş Savaşımız sırasında bunun en güzel örneğini vermiştir. 
Hem zaferi kazanmış, hem de savaş içinde demokratik devleti kur
muştur. 

Aziz Vanlılar, milletimiz uzun tarihi boyunca önüne çıkan her 
engeli, şartlar ne kadar elverişsiz olursa olsun, milli bütünlük 
içinde daima aşmaya muvaffak olmuş bir topluluktur. Milli bü
tünlüğümüzün tehlikeye düşmesi halinde, toplumumuzun ne büyük 
sıkıntılara ve ıstıraplara maruz kalacağını, tarihimizde yaşanan pek 
çok olay acı bir şekilde göstermiştir. 

Türkiye, büyük gelişme ve kalkınma yolunda olan bir ülkedir. 
Bu gelişmemizden, uzak ve yakın çevremjzden memnun olmayanlar 
çıkabilir. Gücümüzü sürdürebilmemiz, hatta daha yüksek seviyelere 
çıkarabilmemiz için sımsıkı kenetlenmemiz, milli bütünlüğümüzü 
zedeleyecek olaylara asla fırsat vermememiz lazımdır. 
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Aziz Vanlılar, tarihimizin her safhasında, vatanımızın ve mil
letimizin yüksek menfaatleri için, fedakarlığın, feragatın, milli bir
lik ve bütünlüğün daima sembolü olmuşlardır. Bundan böyle de 

t 

bu yüksek mefkure doğrultusunda vatanımıza ve minetimize çok 
değerli hizmetler yapmaya devam edecekleri kesin inancımızdır. 

Bu duygularla ve en iyi dileklerimle sizleri sevgiler ve saygı
larla selamlıyorum. 
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PANEL 

Prof. Dr. Birol EMiL (Oturum Başkanı) - ilk konuşmadan 
evvel müsaade huyurulursa konuşmacı öğretim üyelerini takdim et
mek istiyorum. 

Boğaziçi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ka
mu Yönetimi Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor üstün Ergüder 
aynı iiniversitenin -Boğaziçi üniversitesinin- iktisadi ve idari Bi
limler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Sayın Do
çent Doktor Binnaz Toprak Hanımefendi, Boğaziçi üniversitesi 
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Sayın Doçent Doktor Ersin Kalaycıoğlu, Boğaziçi üniversitesi ik
tisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümü öğretim 
üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Yeşim Arat Hanımefendi, 
100 üncü Yıl üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Bölümü 
Okutınanı Sayın Mehmet Çevik ve nihayet bendeniz 100 üncü Yıl 
üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Birol Emil. 

Boğaziçi üniversitesinden gelen öğretim üyelerimizin seçtikleri 
konular, kendi içinde bir bütünlük, bir sistem teşkil ettiği için, bir 
an akademik hiyerarşiyi bir yana bırakıyoruz. Ancak, bendeniz 
konunun umumi olarak hatlarını çizmek ve takdin1 etmek itibariyle 
ilk sözü almış bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetine vücut ve şekil veren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 67 yıl önce kuruldu. 67 yıl sonra bugün onun manası 
üzerinde daha derin bir tefe~kür ve hassasiyetle duruyoruz. Çünkü 
Türkiye'nin hangi şartlardan nereye geldiğini ve Türkiye Cum
huriyetinin dayandığı temelleri bugün çok daha iyi anlıyoruz. 

Modern çağın komünizm ve nazizm gibi rejimleri hariç, in
sanlık tarihinin bütün siyasi rejimleri Türk tarihinde tecrübe edil
miştir; ancak dört bin yıllık Türk devlet tecrübesi çöken bir cihan 
imparatorluğunun kalıntıları üzerinde 67 yıl önce demokratik, par
lamenter, cumhuriyet rejiminin başlangıcı şeklinde tecelli etmiştir. 
Bu nokta daha önce mutlak monarşi, arkasından meşruti monarşi 
rejimlerini geçirmiş olan Türk Milletinin ulaştığı muka:dder, yani 
kaçınılmaz bir sonuçtu. Atatürk'ün bizzat Nutukta söylediği gibi. 
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Bir kavimler, dinler, diller, milliyetler ve kültürler mezarlığı 
olan imparatorluk dağılinca Türk Milleti yalnız kendi varlığına ve 
kendi milliyetine dayanan yeni bir devlet kuracaktı. Zira, Türk ta
rihinin hiçbir döneminde bir devlet boşluğu, devlet fasılası yoktur. 
Bir Türk Devleti yıkılırken yenisi doğmuş; fakat Türk tarihinin 
bütünlük ve sürekliliği mutlaka muhafaza edilmiştir. Bunun sebebi, 
Türk Milletinin devlet ve devletin sürekliliği prensibini en üstün, 
hatta kutsal bir değer olarak tanımasıdır. Biz Türklere göre, en 
yüksek dünyevi kudret, sosyal ve siyasi en iıstün otorite devlettir. 
Nitekim, şu atasözünün Türkçeden başka hiçbir dilde karşılığının 
olmaması da bunu gösterir: «Ya devlet başa ya kuzgun leşe». 

Çünkü devletsiz millet hakikaten leş tabir edilen yabancıların üşüş
tüğü şekilsiz bir yığından ibarettir ve bu atasözünün, tekrar edi
yorum, Türkçeden başka hiçbir yabancı dilde karşılığı mevcut de
değildir ve nitekim Türkçede «KUb> kelimesi, <<Kutlu olsun» kelime
sinin kökündem «KUt» kelimesinin manası da hem devlet hem de 
saadettir. Bu şu demektir ki; etimolojik bakımdan eğer biz Türk
lere göre, devlet varsa ve güçlü ise millet mesuttur. Nitekim, Türk 
tarihinin iki siyasi rüyası vardır ki, hep devlet üzerindedir. Bun
lardan biri Oğuz Kağan'ın rüyası. Oğuz Kağan rüyasında doğudan
batıya ve kuzeye uçuşan oklar görür. Bu bir cihangirlik rüyasıdır. 

ikincisi; Osmanlı tarihlerinde okuduğumuz Osmangazi'nin rü
yası. Göğsünden doğan bir hilal ve sonra bir ağaç gittikçe dal budak 
salarak bütün semayı bütün etrafı kaplar. 

Şimdi, kolektif rüyalarında bile devleti gören bir milletin kar
şılaştığı güçlükler ne olursa olsun, devletsiz kalması mümkün mü
dür? .. Elbetteki mümkün değildi. 

işte, son çağ Türk tarihinde de bu vakıa bir rüya değil ,en 
büyük bir hakikat olarak tecelli etmiştir. Atatürk'ün rüyalarını 

bilmiyoruz; ancak onun bir şeyi çok iyi bildiğini biliyoruz: Bu 
da Türk ve dünya tarihinin, Türkiye'yi hangi no'lrtaya getirdiğini 
emsalsiz bir sezişle keşfetmiş olmasıdır. Birinci Dünya Savaşının 
sonunda imparatorluklar peşpeşe yıkılmken tarihte yeni bir çağın, 
imparatorluklar çağının bitip milli devletler ve milliyetler çağının 
başladığını Atatürk çok önceden hissetmişti ve derin tarih kültürü, 
askerlik tecrübesi ve şaşmaz sezgisiyle Türk Milletinin hangi nok
taya geldiğini çok iyi görmüştü. O halde, kurtarılacak yeni vatanda 
kurulan veya kurulacak olan yeni devlet milli olacak ve Türk 
Milletinin hakimiyet ve hükümranlık haklarına dayanacaktı. Zira, 
milli devletin bir tek vasfı vardır: Milletin hür iradesine, hakimiyet 
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ve milliyet haklarına dayanmasıdır. işte, 23 Nisan 1920'de kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ibu büyük tarihi doğuşun ve dönüşü
mün ifadesidir. Nitekim Atatürk nutukta, daha nutkun başında 1919 
Türkiye'sinin durumunu özetlerken düşünülen kurtuluş çarelerini 
sıraladıktan sonra «Efendiler, ben bu kararların hiçbirisinde isabet 
görmedim» ve hemen arkasından Samsun'a ayak basar basmaz 
vermiş olduğu kararı açıklar. Kendisinin ciddi ve hakiki karar de
diği hedefi şudur: «Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar 
vardır:» Nutuktan hiç değiştirmeden kendi ifadeleriyle okuyorum. 
«Ü da hakimiyeti milliyeye müstenit bila kaydu şart müstakil 
yeni bir Türk Devleti tesis etmek .. » Ve bilindiği gibi, Sivas, Er
zurum kongreleri, heyeti temsiliye ve adım adım Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu karardan doğmuştur. Hatta milli mücadele ve 
sonunda kazanılan zafer de bu kararın askeri planda uygulanma
sından başka bir şey değildir. Nitekim, Atatürk'ün Türk orduları 
izmir'e girdikten sonra 13 Eylül 1922'de Türk Milletine yayınladığı 
muhteşem bir beyannamesi vardır. Bu beyannamenin sonunda aynen 
şöyle diyor: «Batı'nın kurtuluşu, milletin rey ve idaresi, kendi 
mukadderatı üzerinde bila kayduşart hakim olduğu zaman başlamış 
ve ancak milletin vicdanından doğan ordularla müspet ve kati ne
ticelere ermiştir. Büyük ve Necip Türk Milleti; Anadolu'nun haJası 
zaferini tebrik ederken sana izmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuk
larından ordularının selamını da takdim ediyorum.» Beyannamesi
nin sonu budur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun bütün Türk ta
rihinde bir dönüm noktası olması, devletin dayanacağı meşruiyetİn 
ve otoritenin kaynağı meselesinden gelir. Bu Türk tarihinde ilk defa 
vaki olan bir hadisedir ve Türk tarihinde ilk defa bir meşruiyet 
millet iradesi olarak kabul edilmiştir. Bu basit üç, dört kelime 
hakikatte Türk ve dünya tarihine adeta bir dönüm noktası yaptır
mıştır. istanbul hükümetleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti arasındaki temel fark, sadece istanbul Hükümetinin veya 
hükümetlerinin esaret, teslim~yet ve malıkurniyet politikasına kar
şılık, Ankara Türkiye Büyük Millet Me~lisi Hükümetinin milli irade, 
hürriyet ve silahlı mücadele politikasını uygulaması değildir. Anka
ra'da yeni bir zihniyet doğmu'ş ve bu zihniyet devlette otorite ve 
meşruiyetİn kaynağı olarak saltanat ve hilafetin yahut eski padişah
larımızın fermanlarındaki gibi, irs ve istihkak yoluyla devam eden 
ılıanedan iradesi yerine millet iradesinin geçmesi olmuştur. Türk 
tarihinde ilk defa olarak Anadolu'yu ateş hatlarında tanıyan Türk 
aydınlarıyla halkın bütünleşmesi ancak milli mücadele yıllarında 
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mümkün olabilmiş ve böylece millet iradesi yegane meşru otorite 
olarak tanınmıştır. Bunun içindir ki, Türkiye Cumhuriyetinin temel 
müessesesi ve milli iradenin yegane tecelli yeri olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi meşru ve müstakil tek hakim kudrettir. Bu kudret, 
başka hiçbir kudret veya kuvvetler tarafından paylaşılıamaz, ya
hutta paylaşılması halinde bir diğer türden sürekli bir rejim ku
rulamaz. 

Bizzat Atatürk'ün düşüncesi budur. Nutukta durmadan tekrar
lanan temel fikir de budur. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini ve cumhuriyeti kurarken, hilafet ve saltanatı kaldırırken yalnız 
bu fikre dayanıyordu. Ona göre, hakimiyet ve saltanat yalnız ve 
ancak millete aittir. ,Milli iradeyi hakim kılmak temel prensiptir. 
içeride ve dışarıda söz sahibi olmak için milli iradeye dayanmak 
şarttır. Hilafet ve saltanat tarihi bir gelenek veya mirastır diye 
Türk Milleti hakimiyet ve hürriyet haklarından mahrum edilemez. 
·Nutuktaki fikri özetliyoruro ve nitekim nutukta en çok tekrarlanan 
kavramlar milli irade yahut irade-i milliye, hakimiyeti milliye, 
viıcdani milli, İstikiali milli, istikl'ali tam ve mukedderatı milliye 
ile hukuku milliye kavramlarıdır. Bunlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ve Türkiye Cumhuriyetine ve cumhuriyet Türkiye'sine 
şekil veren temel ilkelerdir. Atatürk'ün bu kavrarnlara da açıklık 
getiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile cumhuriyetin özünü 
teşkil eden fikri, büyük nutukta aynen şu şekilde tespit edilmiştir: 
«Hakimiyet hiçbir mana, hiçbir şekil ve renkte ve rehberlik~ pay
laşma kabul etmez. Unvanı halife olsun ne olursa olsun hiç kimse 
bu milletin mukadderatına ortak çıkamaz. Bunun içindir ki, yeni 
kurulan devletin temel vasfı milli olacaktır. Yani Türkiye Cumhu
riyeti milli bir devlettir. Siyasi rejimi de Türk Milletinin hakimiyet 
haklarına dayanan demokratik cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti 
demek, Türk Devletinin ve Türk Milletinin mukadderatına yalnız 
ve ancak Türk Milletinin iradesinin hakim olması demektir.» Ata
türk'ün dayandığı temel fikir ve aksiyonunu dayandırdığı temel 
ilke budur ve nitekim Atatürk Samsun'a çıktıktan üç gün sonra 
saraya çektiği bir telgrafta da bir tek cümle ile bu fikrini daha 
işin başında ortaya koymuştur. «Millet yekvücut olup hakimiyet 
esasını ve Türk duygusunu hedef tutmuştur.» Sadece bu cümlede 
Atatürk'ün bütün hayatını, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarken 
hakim olan duygusuna ve Türkiye Cumhuriyetine temel olan fikir
ler vardır. «Millet yekvücut olup» demek bugün milli birlik ve be
raberlik dediğimiz davanın ta kendisidir. «Hakimiyet esasını kabul 
etmiştir» demek işte bugün 67 nci yılını kutladığımız Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi demektir, Türk Milletinin iradesinin, hakimiyet 
haklıarının her şeye hakim olması demektir. Nihayet üçüncüsü; 
Türk duygusunu hedef tutmuştur. Türklük duygusu Atatürk'ün de 
ve bütün Türk Milletinin en temel ve en tarihi duygusudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun tabii ve kaçınılmaz 
sonucu olan Türkiye Cumhuriyetinin elbetteki dayandığı başka 

esaslar vardır. Atatürk'ün durmadan tekrarladığı muasır mede
niyet. Yalnız, Onuncu Yıl Nutkunda Atatürk bugün bu meseleler 
görüşülürken gözden kaçan bir cümle söylemiştir. Türkiye Cumhu
riyetini vasıflandırırken «Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek 
Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti» ifadesini kullanır. Bi
rincisini sık ,sık tekrarlarız, fakat cümlenin ikinci parçası üzerinde 
hemen hemen hiç durmayız. Demek ki, Atatürk'e göre Türkiye Cum
huriyeti, zaten bildiğimiz, dört bin küsur yıldır Türk Milletinin 
nabzı olan Türk kahramanlığının dışında bir de «kültür» kelimesiyle 
kastettiği büyük bir vakıaya sahiptir. 

işte, bu noktada bugün müsaadenizle onu belirterek sözüme 
son vermek istiyorum. Bugün mutlaka halledilmesi lazım gelen bir 
mesele ortaya çıkmıştır: Hakikat bu iken cumhuriyet bütün tarihi 
realitesiyle Türk Milletine mal olmuşken, zaman zaman tarih fel
sefesinde anakronik (Tarihe aykırı, tarihi akışa zıt) birtakım heves
Ierin kabardığını görürüz. Atatürk her şeyi veya hiçbir şeyi ken
disine mal etmemiştir. «Her şey milletimin eseridir» demiştir. An
cak ·görüyoruz ki, onun etrafında teşekkül eden iki başlı bir taassup 
bugün Atatürk'ün şahsiyetini de, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
yaratan ruhu da hatta cumhuriyetin manasını da zaman zaman 
zedeler duruma gelmiştir. Bunlardan biri, bu taassuplardan biri; 
Atatürk inkarcılığı yani Atatürk'e, başta Türkiye Cumhuriyeti ol
mak üzere, ona ait olan her şeyi red ve inkar eden Atatürk inkar
cılığıdır. 

ikincisi de Atatürk'ün etrafında adeta kutsal bir mezhep, bir 
kült (Fransız tabiriyle) kurmak isteyen Atatürk tarikatçılığıdır. 
Bu her iki taassubun ortak yanı, meseleyi bir tefekkür konusu de
ğil, bir heyecan ve yalnız duygu konusu yapmalarından vücuda 
gelmiştir. Bu itibarladır ki bugün Atatürk'ün Nutkunda da söylediği 
şekilde bu iki başlı taassubun mutlaka yıkılınası lazımdır ve işte 

üniversitelerimizin görevi, üniversitelerimize konulan Atatürk ilke
leri ve inkılap Tarihi derslerinin ve bu dersi okutanların ve bütün 
Türk aydınlarının görevi budur. O halde, başka meselelerin dışında 
Atatürk ve Atatürüçülüğü ve Türkiye Cumhuriyetini, ilke ve inkı-
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Iaplarını mutlaka bir Atatürk kültür ve tefekkürü şekline sokmak 
ve nihayet bir kültür Atatürkçiilüğü yaratmak zorundayız. 

işte, bunun içindir ki Atatürk bütün bunların nasıl yapılması 
gerektiğini de söylerken son bir cümle belirtir: «İnkılapların ve 
cumhuriyetin içeriden ve dış:ırıdan gelebilecek bütün tehlikelere karşı 
masuniyeti için, bütün cumhuriyetçi ve milliyetçi kuvvetlerin bir 
noktada toplanması lazımdır» der. Bütün cumhuriyetçi ve milliyetçi 
kuvvetlerin bir noktada toplanması demek bugün -tekrar arz edi
yorum- milli birlik ve beraberlik dediğimiz davanın ta kendisidir 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi işte bu ruha dayanmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

Efendim şimdi, Boğaziçi üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın 
Doçent Doktor Binnaz Toprak'ın konuşmasını dinleyeceksiniz. Sayın 
Binnaz Toprak'ın konusu Demokrasi ve Parlamentodur. 

Buyurun Sayın Toprak. 

Doç. Dr. Binnaz TOPRAK (Boğaziçi üniv~rsitesi iktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi) - Sayın Başkan, sayın 

dinleyiciler; oturum başkanımızın da belirttiği gibi, konum de
mokrasi ve parlamentodur. Kendisinin bana tanıyacağı 15 - 20 da
kikalık bir süre içerisinde bu konuyu özet olarak sunmaya çalışa
cağım. özellikle de 17 nci Yüzyıldan itibaren Batı'da mutlak idare
lerin yıkılıp parlamentoların güç kazanması ile demokrasinin ge
lişimi arasındaki ilişkiye bakmak istiyorum. Bu ilişkiyi incelerken 
konuyu tarihsel ve karşılaştırmalı bir peııspektifle ele almaya ça-, 
lışacağım. 

Parlamento kavramının gerisinde siyasal gucun sınıriandırıl

ması ve bu gücü elinde tutan kişilerin yetkilerini halktan almaları 
gerektiği fikri yatı~or. Günümüzde her siyasal sistem, meşruiyetini 
temsili nitelikte bir parlamentosu olmasına bağlan1aktadır. Tek 
parti rejimlerinden tutun, sosyalist rejimiere ve askeri diktatörlük
lere kadar çeşitli siyasal sistemler, iktidarın kayn~ğını halka dayan
dırdıkları iddiasındalar. Diğer bir deyişle, çağdaş dünyada parlamento, 
rejim türü ne olursa olsun, her siyasal sistemin vazgeçilmez ve 
saygın bir kurumu olarak kabul edilmekte. Ancak konuya tarihsel 
olarak baktığımızda, parlamentonun mevcudiyetiyle demokrasi ara
sında bire bir, bir ilişki görmüyoruz. 

Parlamento, aslında bir Orta Çağ kurumu. özellikle Örta Çağın 
sonlarına doğru kentlerin ortaya çıkışı ile bağlantılı. Bugünkü par-
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lamentoların kökeninde kentteki ticari faaliyetlerin güvence altına 
alınabilmesi ve ·kentin çıkarlarının korunabilmesi için oluşturulmuş 
kent meclisleri yatmakta. Sonraları feodalizmin çökmesiyle birlikte 
merkezi devletler kuruluyor. Bunlar bildiğiniz üzere mutlak kral
lıklar. Bu dönem içerisinde kralın danışma meclisleri var veya par
lamentolar mevcut; ancak oldukça güçsüz durumdalar. 

Çağdaş parlamentoların ortaya çıkışını herhalde 17 nci yüzyıla 
geri götürebiliriz. özellikle, 17 nci yüz.yılda ingiliz iç savaşından 
sonra ingiltere'de ve 18 inci yüzyılda da Büyük Fransız devri
miyle birlikte Fransa'da parlamentolar güçlenmeye başlıyor. Tabii 
parlamentonun bu yüz.yıllarda yeniden güç kazanmasında kapita
lizmin gelişmesi büyük bir rol oynuyor. Kentlerde ticaret ve sanayi 
ile uğraşan yeni bir sınıfın ortaya çıkması, bu dönüşümle birlikte 
liberal düşüncenin gelişmesi, bu düşünce çerçevesinde kişilerin bir
takım doğal hakları olduğu fikrinin gelişmesi, (yaşam hakkı gibi, 
daha sonraları buna mülkiyet hakkı da eklenecektir, mülkiyet hakkı 
gibi doğuştan insanların birtakım haklarının mevcut olduğu fikrinin 
gelişmesi) ve bundan da daha önemlisi bu hakların devlet karşı
sında korunması gerektiği düşüncesi, dolayısıyla da iktidarın sı

nırlandırılması ve yetkilerini halka dayandırması gerektiği fikri. 

Şimdi, tüm bunlar Batı'nın tarihsel gelişiminde uzun bir süre 
sonunda ve uzun mücadeleler sonunda gerçekleşiyor. Nihayet bugün 
parlamenter demokrasi dediğimiz sistemi yerleştiriyor. Bu tarihsel 
süreç içerisinde parlamentoların güçlenmesinin yanı sıra, meseleye 
demokrasi açısından baktığımızda, sanırım üç farklı aneali son 
derece önemli gelişimden söz etmek gerekir. Ben burada şunu söy
lemek istiyorum: Parlamentonun varlığı demokrasi için bir önkoşul, 
fakat yeterli koşul değil. 

Şimdi, yeterli koşul olarak neyi görüyoruz veya ne tür gelişim
ler var? .. Bir kere her şeyden önce oy hakkının genişletilmesi. Bu 
tabii önceleri son derece kısıtlı, mülkiyetle sınırlı, dolayısıyla da oy 
hakkına sahip olan kitle, nüfusun çok küçük bir bölümü. 

Şimdi, bu böyle olunca da parlamentoların çalışahilmesi için 
destekleyici kurumlara ihtiyaç yok. Mesela, siyasal partiler yok. 
Çünkü politika çok küçük bir az1nlığın çevresinde dönüyor. Bu 
demin bahsettiğim dönemlerde - 17, 18 inci yüzyıllar diyelim- çoğu 

kez kara~lar kulüplerde, yemek masaları başında alınıyor ve aslında 
bu dönemde parlamentoya baktığımızda parlamentonun temsili bir 
niteliği olduğu bile şüpheli. Hatta bundan galiba söz etmek pek de 
mümkün değil. örneğin, 18 inci Yüzyılın başlarında ingiltere'de 
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parlamento üyeliği alınıp satılabiliyor. Bu dönemden kalma çok 
hoş bir mektup vardır. Bu 1714 yılında bir ingiliz parlamenterin 
temsil ettiği bölge halkına yazdığı bir mektup. Bu bölıge yeni bir 
vergiye tabi tutulmuş ve bölge halln da toplanıp kendi aralarında 
bir şikayet mektubu yazmışlar kendilerini temsil eden parlamentere. 
Gelen cevap gerçekten ilginç ve hoş. Diyor ki, «Bana yazma küstah
lığını göstermenize doğrusu hayret ettim; çünkü siz de ben de biliyo
ruz ki ben bu temsilciliği satın aldım ve gene ben de siz de biliyoruz 
ki satmak niyetindeyim. üstelik bilmediğiniz bir şey var: Satın 

alacağım ba§ka bir bölge temsilciliği buldum.» Yani, parlamento 
üyesinin temsil ettiği halka karşı sorumlu olduğu fikri bu dönem
lerde henüz gelişmiş değil. Bu fikir ne zaman gelişiyor? Bu fikir 
oy hakkının gelişmesi veya genişletilmesiyle birlikte gelişiyor ve 
durum değişiyor. Yani, 19 uncu Yüzyıl boyunca giderek daha de
ğişik gruplara tanınan oy hakkı sonuçta genel oy hakkına varıyor. Du
rum değişince artık kulüplerde, yemekten sonra konyak içerken seçim
ler hakkında karar almak son derece güç. Hatta imkansız. Çünkü çok 
değişik, geniş" bir seçmen kitlesi var ve bu seçmen kitlesinin mo
bilize edilmesi gerekli. önceleri bu mobilizasyon seçim komiteleri 
vasıtasıyla gerçekleşiyor, sonuçta seçim komiteleri de yeterli olma
yınca ortaya siyasal partiler çıkıyor. 

Şimdi, birincisi oy hakkının genişletilmesi demiştim parlamen
tonun yanı sıra demokrasi açısından önemli olan. Bu noktada da 
ikinci önemli gelişime varmış oluyoruz. Yani, siyasal partilerin or
taya çıkışı. Bugün siyasal partiler için demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarındandır diyoruz ve hatta hepinizin bildiği gibi bu Anaya
saınııda da var. Bu neden böyle, yani neden siyasal partiler tıpkı 
parlamento gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasındadır? 

Çeşitli siyasal partilerin sistem içerisinde çeşitli fonksiyonları var. 
Bunların tümüne burada değinebilmem mümkün değil, yalnız ko
numuz açısından iki önemli fonksiyonlarına, yani işlevlerine de
ğinmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi ve en önemlisi seçmene alternatif sunmak 
ve bununla :bağlantılı olarak hükümet - muhalefet ilişkileri. 

Demokrasinin çok genel bir ~tanımını verecek olursak, bu ders 
kitaplarında da yazılıdır, çoğunluğun iradesine dayanan bir yö
netim sistemidir demokrasi. Ancak deınokrasi kuramiarına baktığı
mızda, yani demokrasi üzerinde yazılmış olanlara baktığımızda, bu 
çoğunluk tabiri epey tartışmalıdır. 17 nci Yüzyıldan bu yana da 
bu konuda yazıp çizmiş olanların, sosyal ve siyasal düşünürlerin 
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sorunu, demokrasinin çoğunluğun despotizmine donüşmemesi so
runu, bunun için ne yapılması gerektiği sorunudur. Bu kuranı çer
çevesinde, yani demokrasi kuramı çerçevesinde muhalefetin görevi 
de azınlık haklarının korunması olarak kabul görüyor. Demokrasinin 
işlerlik kazanabilmesi için de muhalefetin partiler kanalıyla par
lamentoya yansıması şart. Bugün Batı demokrasilerinde parlamen
toda önemli rol oynayan, zaman zaman iktidarı elde edebilen 
partilerin tümünün aslında kitle partileri olduğunu görüyoruz. Yani, 
bu demektir ki, aslında bunların hiçbiri azınlık partisi değildir. 

Hiçbiri nüfusun azınlığını temsil ediyor değil, sadece o günkü mec
lis aritmetiği içinde azınlık durumundalar. Bilakis kitle partilerinin 
tümü çeşitli seçmen gruplarına hitap etmekte. Yani, değişik mes
lek gruplarından, değişik gruplardan oy toplayabilen partilerdir 
bunlar. Bu da tabii ideolojilerinde yumuşamayı da beraberinde 
getiriyor. örneğin, ingiliz işçi Partisine baktığımızda, Alman Sosyal 
Demokrat Partisine baktığımızda, Fransız Sosyalist Partisine bak
tığımızda, bu partilerin tümü yüzyılın başında dokt~in partisi idi, 
yani amaçları kapitalist sistemi yıkmak ve sosyalist sistemi yerleş
tirmek idi. Programlarında bunu da açıkça belirtiyorlardı. Fakat 
ilmgün bu partilerin programiarına ve ideolojilerine baktığımızda, 
doktriner fikirlerinden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Hemen 
hemen hepsi bugün karma ekonomiyi ve refah toplumu modelini 
benimsemiş durumdalar. Aynı şey tabii siyasal yelpazenin sağında 
olan partiler için de söz konusudur. Yani diyelimki, bugün ingiliz 
Muhafazakar Partisine baktığımızda yüzyılın başındaki tutumun
dan oldukça sola, daha doğrusu merkeze kaymış durumda ve ingilte
re'de herhalde Muhafazakar Parti ile işçi Partisi arasında, ya da 
Almanya' da Sosyal Demokrat Parti ile Hıristiyan Demokrat Parti 
arasında çok büyük ideolojik farklılıklardan söz edebilmek güçtür. 
Aralarındaki fark çoğunlukla güncel politikalara ilişkin birtakım 

sorunlar. 

Dolayısıyla da parlamentoda bu güçlü partiler muhalefette hile 
olsalar aslında iktidara adaylar. Bu nedenle de halk egemenliğinin 
partiler olmadan parlamentoya yansıyahilmesi günümüz demokrasi
lerinde olanaksız gözüküyor. Bununla bağlantılı olarak, partilerin 
ikinci bir önemli fonksiyonuna değinmek istiyorum. Bu da bizzat 
parlamentonun varlığı ile ilgilidir. 

Şimdi, söylemeye ~gerek yok, parlamento tabii temsili demok
rasi fikrine dayalıdır. Ancak temsili demokrasi fikrine nazaran bir 
başka demokrasi kuramı daha vardırki bu da doğrudan demokrasi 
fikridir. Bu fikir eski Yunan'a kadar gider. Eski Yunan'daki şehir 
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devletlerinde zaten vatandaşlık hakkı olan nüfus üç bin civarında 
ve bunlar kentin merkezinde, agorada, toplanıp bizzat her birey, 
her vatandaş oylamaya katılarak arada temsilciler olmadan, kendi 
tercihlerini belirtiyor. Şimdi bu tabii günümüz demokrasilerinde 
nüfusun fazla olması bakımından mümkün değil. Bu kadar insanı 
alacak meydan bulmak söz konusu değil. Dolayısıyla da demokrasi 
17 nci Yüzyılda yeniden değişmeye başladığında bu doğrudan de
mokrasi şeklinde değil temsili demokrasi şeklinde gelişiyor. Efen
dim, doğrudan demokrasi geleneği gene Batı'nın siyasal geleneği 
içinde son derece önemli bir role sahip. Jean Jacgues Rousseau'nun 
fikirlerine kadar geri gidiyor. Jean J acgues Rousseau her ne kadar 
Fransızca yazmış ve hayatının çoğunu Fransa'da geçirmiş ise de 
aslında isviçrelidir. İsviçre'deki kantonlarda doğrudan demokrasi 
uygulamasına bizzat tanık olmuş ve yazılarında -şimdi açıklaya

mayacağım-oldukça soyut ve karmaşık bir kavraın olan genel irade 
kavramıyla temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasi geleneği 
açısından ağırlığını koyuyor. Doğrudan demokrasi uygulaması daha 
sonraları Fransız Devriminde J ak o benler tarafından gündeme ge
tiriliyor. Daha sonra N apoiyon ve günümüzde de Fransız Beşinci 
Cumhuriyet Döneminde De Geulle tarafından uygulanıyor. Aslında 
De Gaulle'ün bu geleneği nasıl kullandığına biraz değinmek isterdim, 
ama sanıyorum vaktim yetmeyebilir. Onun için, kısaca özetleyeyim. 

Referandumlara dayanarak - çünkü doğrudan demokrasinin 
artık günümüzde başka bir yolu yok- sık sık yapılan referandumlara 
dayanarak güçlü bir liderin parlamentoyu, partileri ve çıkar grup
larını atlayarak tüm yetkileri tek elde toplaması. Dolayısıyla da 
mesela Fransa'da temsili demokrasiye ve parlamentonun gücüne 
inanmış olanlar açısından referandumlara dayalı gelenek, genelinde 
sorgulanması gereken bir gelenektir. Aslında bunu keşke açabilsem 
Çünkü ilk bakışta demokrasi açısından çok daha uygun gibi geli
yor. Halkın direkt olarak oylamalara ·katılması, aracılar olmadan, 
temsilciler olmadan halkın tercihini belirtınesi da:ha demokratikmiş 
gibi geliyor. Ama uygulamada, Fransa örneğinin de gösterdiği gibi, 
bu şekilde yürümüyor. Çünkü parlam(lnto, partiler ve çıkar grupları 
atlandığı takdirde siyasal gücün tek elde toplanması mümkün. 

Dolayısıyla, siyasal katılım partiler atıanarak sağlandığı takdirde 
parlamentonun ·gücü zayıflamaktadır. Parlamento ile demokrasi 
arasındaki ilişkide değineceğim üçüncü ve son bir gelişme de çıkar 
gruplarına ilişkin çıkar gruplarının ortaya çıkması, bununla bağlan
tılı olarak çoğulcu demokrasi fikri. 
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Çoğulcu demokrasi fikrinin ıgerisinde gene 19 uncu Yüzyılda 
gelişmiş olan liberal düşünce ve gelenekler yatmakta. Bu geleneğe 
göre de insan rasyonel bir varlıktır, kendi çıkarlarının ne olduğunu 
gayet iyi bilir ve bu çıkarlar doğrultusunda hareket eder. Dolayısıyla 
da devlet değişik çıkarlar arasında bir tercih yapmak durumunda 
değildir. Bilakis bu çıkarların korunması için herkese örgütlenme 
hakkı tanınmalıdır. Her fikrin ve bunun gerisinde yatan iktisadi, 
sosyıal ve siyasal çıkarların örgütlenmesine izin verilmelidir. Gü
nümüzde de bu tür bir çoğulculuk, yani 19 uncu Yüzyılın liberaliz
minden kaynaklanmış olan bu tür bir çoğulculuk demokrasinin ön 
koşulu olarak gözükmektedir. Hatta bunun da ötesinde kimi yazar
Iara göre çıkar ·grupları tıpkı siyasal partiler gibi demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları arasındadır. Bu fikrin Batı'daki uygulamasına 
baktığımızda Batı'da çıkar ·gruplarının karar alma mekanizmaların
da çok önemli bir rol oynadıklarını ve artık bu rolün Batı demok
rasilerinde kurumsallaşmış olduğunu görüyoruz. Bunu başka bir 
şekilde ifade edecek olursam, parlamento üyelerinin bir beldeyi 
temsil etmelerinin yanı sıra, çı~ar gruplarına dayalı farklı bir 
temsil olgusundan söz edilmektedir. özellikle bu tabii Avrupa'da 
sosyal demokrasinin gelişmesiyle birlikte örgütlü grupların karar 
alma mekanizmıasına katılmaları hatta bu katılımın yarı resmi 
birtakım kurumlar vasıtasıyla gerçekleşmesiyle :bağlantılıdır. Çok 
kısa olarak isveç'i örnek verebilirim. Mesela, isveç üzerinde bugün 
yazılanlara bakacak olursanız üç katmanlı bir demokrasinin bugün 
yürürlükte olduğundan söz ediliyor. üç katmandan kastedilen de 
şudur: Endüstri toplumlarında, ileri sanayi toplumlarında parla
mentonun aldığı önemli kararların :büyük bir çoğunluğu ekonomik 
hayata ilişkin kararlardır. Dolayısıyla da bu kararların alınmasında 
ekonomik alanda örgütlenmiş gruplara katılma hakkı tanımak ge
rekir. Nitekim bu aynı şekilde ingiltere'de de uygulanmakta, Nor
veç'te de u~gulanmakta, Avrupa'nın birçok yerinde uygulanmak
tadır. Alınan kararlar şu şekilde gelişiyor: Bir yanda ilgili bakanlık 
temsilcileri, hükümet yetkilileri var, öbür tarafta da sendikalar ve 
işveren konfederasyonları vardır. üç katmanlı demokrasiden kas
tedilen de ıbudur ve oturup masa başında bir çeşit pazarlıkla bu çe
şitli gruplar kararlar alıyor ve kararlar alındıktan, daha doğrusu 
ortaya bir görüş birliği çıktıktan sonra parlamentoya sunuluyor. 
Bu gelişime neden olarak gösterilenler de şunlardır. Parlamentonun 
ele aldığı konular ileri sanayi toplumlarında özellikle artık çok 
karmaşıkla:şmış durumdadır. Yani, parlamento üyelerinin birey ola
rak bu karmaşık sorunları anlayabilmeleri ve konuya ilişkin kendi 
başlarına karar alabilmeleri güçleşti. Dolıayısıyla da parlamentonun 
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görevini yerine getirabilmesi ve toplumda farklı çıkarları olan grup
ların taleplerini karşılayabilmesi için bu 'güçlü örgütlerle işbirliği 

yapması zorunlu. 

Eğer başkanımız müsaade ederse bir, iki dakikada bağlamak is
tiyorum. 

Şimdi, tüm bunlardan ne gibi bir sonuç çıkartılabilir. Sanı

nıyorum şu söylenebilir: Bugün için parlamentoların en önemli 
işlevlerinden bir tanesi toplumda konsensus oluşturabilmektir. 

Şimdi, bu görüş birliği neye ilişkin denebilir. 'Görüş birliği aslında 
bizzat politikaya ve politikanın niteliğine ilişkindir. Politikanın siya
set biliminde artık klasikleşmiş bir tanımı vardır. Denir ki, po
litika toplumdaki değerlerin dağıtımıdır, yani dağıtıma ilişkindir. 
Bu değerler maddi olabilir veya manevi olabilir, ama politika de
mek bu değerler bütünUnden, yani dilerseniz pastadan diyelim, 
kimin ne kadar pay alacağı sorununa ilişkindir. Şimdi, parlamen
tonun burada işlevi de pastanın nasıl dilimiere ayrılacağını ve bu 
dilimlerden kimin ne kadar, ne zaman ne alacağını kurumsal bir 
çerçeveye oturtmaktır. Günümüzün karmaşık toplumlarında birey
lerin tek başlarına pastaya talip olmaları ve bu taleplerini dile 
getirmeleri imkfmsızdır. Bunu ancak örgütler vasıtasıyla yapabilmek 
mümkündür. Bu örgütler arasında da günümüz demokrasilerinde 
siyasal partiler ve çıkar grupları gerçekten vazgeçilmez unsurlar
dır. Yani, toplumda mevcut olan farklı değerlerin, farklı görüş

lerin, farklı çıkarların parlamentoya yansıması; bu farklı talep
lerin parlamentodaki süreç sonucunda karara dönüşmesi; karar bazı 
grupların aleyhine dahi olsa sürecin meşru olduğu fikrinin kabul 
görmesi. Sanırım konsensustan kastedilen budur veya konsensustan, 
görüş birliğinden anlaşılması gereken bu olmalı. Bu tür bir konsensu
sun oluşabilmesi içinse devletin örgütlenmesini yansıtan parlamento 
kurumunun yanı sıra, toplumun örgütlenmesini yansıtan siyasal 
partiler ve çıkar gruplarının da sistem içerisinde saygınlık kazan
maları, sürekliliklerini koruyabilmeleri şarttır. 

Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Doçent Toprak'a teşekkür ediyoruz. 
Gerçekten Batı'da parlamento sisteminin tarihi gelişmesi aslında 

bizi de çok yakından ilgilendirir. Çünkü 1876 Birinci Meşrutiyeti 
bizde ilk parlamenter, bugünkü manasında, bir tecrübedir; fakat 
iflas etmiştir, arkasından 1908'de ikinci Meşrutiyet gelmiş o da 
iflas etmiştir ve nihayet işte 1920'den itibaren Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyle beraber aldığımız bir sistemdir ve bu 
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hakikaten Batı demokrasileri örneğine göre Türkiye'de bir demok
rasi tecrübesi, en azından 67 yıl öncesinden, başlamıştır. O itibarla, 
gerçekten Batı'da, bilhassa kendilerinin söyledikleri, parlamentonun 
varlığı demokrasi için bir ön şart, fakat kafi bir şart olmadığı 
fikri son derece mühimdir. Çünkü bugün en katı, en totaliter ülke
lerde bile halk demokrasisi denir ve mutlaka parlamentosu vardır. 
Hem de en ideal bir anayasanın teminatı altında bir parlamentodur, 
fakat rejimierin tatbikatını biliriz. O itibarla, temsili sisteme, Tür
kiye'nin bugün için demokrasi ideali temsili sisteme geçiş süreci 
meşrutiyet, konsensus, gerçekten bunlar demokratik parlamenter 
sistemin temel unsurlarıdır. 

Teşekkür ederim. 

Efendim, ikinci konuşmacımız yine aynı üniversitenin aynı fa
kültesinin Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Sayın Yardımcı 
Doçent Doktor Yeşim Arat. 

Efendim, kendileri Sosyo - Ekonomik Dönüşüm ve Parlamento 
üyeleri konusunda konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Arat. 

Doç. Dr. YEŞiM A~AT (Boğaziçi üniversitesi iktisadi ve idari 
Bilimler Fakültesi öğretim üyesi) - Binnaz Toprak konuşmasında 
parlamento ve sivil toplum ilişkilerine değindi, ben konuyu Türkiye 
örneği üzerinde açmaya çalışacağım. 

Sınırlamarn gerekirse; konuşmamda Türkiye'de sosyo - ekono
mik değişme süreci içinde, parlamento üyelerinin değişen yapısına 
değineceğim. 

Yönetici seçkinler, her zaman için kendilerine maddi, entellektüel 
ve manevi üstünlük sağlayan özellikleriyle yönetilen kitlelerden ayrıl
mışlardır. öte yandan, demokratik toplumlarda belirli yükümlülük
leri olan kişilerin bu yükümlülüklerin belirlenmesinde seçme yoluyla 
söz sahibi olmak en doğal haklarıdır. Zaman içinde kimlerin hangi 
özellikleriyle seçilmekte oldukları değişmiştir. Millet Meclisi üyele
rini tanımak da, temsilciler ister seçmenlerinin çıkarlarını yansıt
sın, ister bu çıkariara yön versin, toplumdaki sosyal güçler denge
sinin siyasal hayata yansımasına ışık tutar. 

Türk siyasal hayatında parlamentoya giren temsilcilerin belli 
ortak yanları olmuştur. Eğitim siyasal eliti, halktan ayıran en belir
gin özellikti~. 1920'den bu yana her dönemde Meclis üyelerinin en 
az yüzde 70'i yükseköğretim görmüştür. 1960 öncesi dönemde bu 
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oran yüzde 71 civarında iken 1961-1980 döneminde yüzde 77'ye, 
1983' döneminde yüzde 85'e yükselmiştir. Yükseköğrenim her ne ka
dar milletvekili olmak için yasal veya yeterli bir koşul olmasa da 
gerekli bir kural şeklini almıştır. Yükseköğrenim görmüş Meclis üye
leri saygın birer meslek sahibidirler. Genelde kuvvetli bir yerel des
tekleri vardır. 

Parlamentodaki üye yapısının değişmesinde endüstrileşme ve şe
hirleşme önemli etkenler olarak dikk&ti çeker. Türkiye'de de 1920' 
lerden bu yana süregelen endüstrileşme süreci içinde, ( endüstrinin 
gayri safi milli hasıladaki oranı 1926 <C 1930'lardaki yüzde 15 oranın
dan, 1946- 1950 döneminde yüzde 18'~, 1972'de de yüzde 30'a kadar 
yükselmiştir) ve beraberindeki siyasal geliş~elerle Meclise giren tem
silcilerin meslek gruplan değişmiştir. 

Tek parti döneminde Meclisteki en belirgin grup asker ve sivil 
bürokratlardır. 1920 Meclisinin yüzde 43'ünü oluşturan bu grup, 
1923 Meclisinde yüzde 54'lük bir mutlak çoğunluğa sahip olmuştur. 
ilk Meclis işgal kuvvetleri karşısında birleşmiş, değişik grup
ları bünyesinde toplayan heterojen bir Meclistir. Nitekim, bu 
Mecliste din adamları yüzde 17, doktorlar ve hukukçulardan mey
dana gelen profesyoneller grubu yüzde 18, tüccar ve çiftçiler yüzde 
18 gibi hemen hemen eşit ağı~lığa sahip meslek grupları oluşturur
lar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının güç kazanmasıyla 1923 Mec
lisinde asker ve sivil bürokratlar mutlak üstünlüklerini sağlarlar. 

Bu grup 1931 Meclisinde mutlak çoğunluğunu kaybederek oramnı 
yüzde 45'e düşürür. 1946 seçimlerinde bürokratların oranının yüz
de 40'ın altına düşüşü, yeni bir dönernin habercisi, değişen kuvvet 
ilişkilerinin bir göstergesidir. 

Çok partili dönemde, yani 1950 - 1954 - 1957 dönemlerinde bü
rokratlar yüzde 20 civarında bir azınlık oluştururlar. Hukukçu, dok
tor, mühendis, dişçi ve eczacılardan oluşan profesyoneller grubu Mec
lisierin yüzde 40 - 45'ini teşkil eder. Bu grubun içinde hukukçulann 
yüzde 25'in üstüne çıkan yüksek oran! dikkati çeker. Bilindiği üzere 
hukukçuların, bilhassa avukatların eğitim ve meslekleri gereği ka
nun yapmada, tasarlamada, münazarada ve yorumlamada daha usta, 
daha mütehassıs olarak düşünülürler. Avukat, doktor gibi uzman 
mesleklerde çalışanların dışında, tüccar ve sanayici grup, Demokrat 
Partiden Meclise girerek, tek parti dönemine oranla sayılarını iki 
katına çıkarmışlardır. Demokrat Parti kentsel alandaki tüccar ve sa
nayici kesimini, kırsal alandaki köylü ve toprak sahiplerini saflarına 
çekerek Meclise gelmiş, Meclisteki kGvvetini artırmış, böylece top-
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lurndaki güç dağılımının değişmesine katkıda bulunmuştur. Nitekim, 
bu dönemde, kırsal kesim ve özel sermayeye dönük politikaların Mec
lis ve hükümet tarafından uygulanması sağlanmıştır. (Tarım refor
mu, ithal ikamesi politikası vs.) 

1960 darbesinden sonraki çok partili dönemde, 1950 sonrası ge
lişmeler devam etmiştir. Profesyonellerin Meclisteki oranı yine yük
sektir, yüzde 44 civarında. Bu grup içerisinde yine avukatların oranı 
yüzde 27 gibi bir oranla, göze çarpıcıdı~. Partilerin meslekler bileşimi 
açısından bakacak olursak, iki büyük parti, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Adalet Partisi, bir evvelki döneme nazaran birbirlerine daha 
yakınlaşmışlardır. Yani, Halk Partisi çerçevesinde, bürokratların ora
nı azalmış, uzman meslek sahipleriniR, yani profesyrınellerin sayısı 
artmıştır. Yine de tüccar, sanayici grup, Adalet ;Partisinde, Halk 
Partisinde olduğunun iki katıdır. (yüzcle 15'e karşı, yüzde 7,5 kadar) 

1983 Meclisinde, profesyoneller grubunun oranı, yüzde 44'ten, 
yüzde 38'e düşmüştür. ilginç bir gelişme de, avukatların oranının, 

yüzde 27'den yüzde 15'e düşmüş olmasıdır. Askerler, 1960 öncesinde 
olduğu kadar olmasa da, (Askerlerin p&yı 192.0 - 1960 döneminde yüz
de 10 civarındadır) 1960-1980 dönemin~ nazaran, -ki, bu dönemde 
de oran yüzde 5 civarındaydı- paylarını yükseltmişler, yüzde 7'ye 
çıkmışlardır. En çok artış gösteren meslek grubu, özel sektör tem
silcileridir; oranları 1960- 1980 dönemindeki yüzde 3'ten yüzde 12' 
ye çıkmıştır. Mühendisler, bakanlar düzeyindeki göze çarpıcılıkları
nın aksine, bir evvelki döneme göre (Yani, yüzde 8,5'a göre) Mecliste 
daha düşük bir orana sahiptirler; oranları yüzde 4,5'a inmiştir. 

Parlamentonun değişen üye yapıs~ konusunda, son olarak, yerel
lik meselesine değineceğim. Genelde, zaman ,i~inde, doğdukları ili 
temsilen Meclise giren parlamenterlerin oranı artmıştır. ilk Mecliste 
yüzde 60 olan bu oran, tek parti döneminde yüzde 30'lara kadar düş
müş, mesela 1935'te, yüzde 34'e inmiş, çok partili dönemde tekrar 
yükselmeye devam etmiştir. 1969'da temsilcilerin yüzde 74'ü, 1983' 
te de AN AP üyelerinin yüzde 75'i, Mecliste, doğdukları ili temsilen 
bulunmuşlardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sa.yın Arat. 

Türkiye'de sanayileşme ve şehirleşme ile parlamenter tipi ara
sındaki münasebet ve bunun gelişimi, belli dönemlere göre ve bilhassa 
meslek grupları, milletvekillerimizin tahsil düzeyleri veya mesleki 
formasyonlarına göre, bir gelişim ve değişim gösterdiği üzerindeki 
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genç kardeŞimizin çok dikkate değer konuşmasını, zevkle dinledik, 
kendisine tekrar teşekkür ediyorum. 

Hakikaten, bürokrat, uzman, profesyonel veya husus! bir saha 
olarak askeri temsilcilerin tertip ettiği Türk Parlamentosunda, mes
lek gruplarına göre bir dağılım ve ayrımın, dikkate şayan bir geliş
me gösterdiği böylece bir defa daha ortaya çıkmış oldu. 

Şimdi, Boğaziçi üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakül
tesi, Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. üstün Ergü
der. 

Konu, parlamento ve siyasal istikrar. 

Prof. Dr. üSTüN ERGüDER (Boğaziçi üniversitesi. iktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi) - Sayın Başkan, sayın din
leyiciler; arkadaşlanm, parlamento konusuna ve parlamentonun siya
sal hayattaki önemi konusunda genel bir giriş yaptılar. Yeşim Ha
nım, Türkiye'de parlamentonun yapısını çizJlleye çalıştı. Ben, geç
mişte ülkemizi çok ilgilendiren siyasal istikrarla, parlamento ara
sındaki ilişki üzerinde konuşmak !stiyorum. Genel bazı noktalar
dan hareket ederek, Türkiye örneği üzerinde duracağım. 

Batı tipi demokratik sistemlerde, ulusal egemenliği!! en önemli 
ve yetkili temsilcisi, parlamentolard~r. Parlamentolar ve yasama 
organlarının, ulusal egemenliğin en uygun ve me§rU adayı olmala
rının nedeni, milli iradeyi en geniş ve en demokratik biçimde temsil 
etmelerinden kaynaklanmaktadır. Ancak, halkın iradesini temsil eden 
parlamentoların da, kontrol edilip, dengelenmedikleri takdirde, ço
ğunluğun diktatöryası veya istibdadırra gideceğini varsayan siyasal 
düşünürler, egemenliğin bölüşülerek kullanılmasını, demokratik ku
rumların birbirlerini kontrol etmesini uygun görmüşlerdir. Ameri
kan Anayasasının esasını teşkil eden «Kuvvetler ayrılığı» prensibi, 
mantıksal açıdan tutarsız gözükmekle; beraber, halkın egemenliğini 
fonksiyonlara göre bölüp değişik kurumlara yetki verHerek kulla
nılabileceğini öngörmüştür. Bu şekilde değişik kurumlar, (Mesela, 
yürütme ve yargı) birbirlerini dengeleyip, kontrol edecek, egemen
liğin kullanılmasında bir kurumun yetkilerinin dışına çıkması önlen
miş olacaktır. 

Parlamentonun egemenliği tek başına kullanıp kullanamayacağı, 
demokrasi ve anayasa tarihinde önemli bir rol oynamıştır. 1924 ve 
1961 anayasaları arasındaki en önemli farklardan biri, 1924 Anaya
sasında, Türkiye Büyük Millet Meclishıin, milletin yegane ve hakiki 
mümessili olup, millet namına hakimi1reti temsil etmesi; 1961 Ana-
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yasasında ise, millet egemenliğini, ,Anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organlar eliyle kullanmasıdır. 1961 Anayasasının önemli 
bir özelliği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasal sistem içindeki 
öneminin azaltılmış olması ve doğruclan doğruya seçimden çıkma
yan veya bir kısmı genel oyla seçilmiş organlarca, · bir kı_smı ise, 
genel oyla hiç bağlantılı olmayan b~rtakım organıann Meclis ile 
birlikte egemenliği kullanır hale getirmesidir. 

Bütün bu sınırlarnalara rağmen, parlamentolar ve yasama or
ganları, yine de ulusal egemenliğin en önemli temsilcileri konumunu 
muhafaza etmişler ve Batı tipi demokratik siyasal sistemlerin en 
önemli kuruluşları olarak hem demokrasi teorisinde, hem de pra
tikte önemli rol oynamışlardır ve ha~a da oynamaktadırlar. Parla
mentolann, siyasal işlevlerini gerektiği gibi yerine getirmeleri, de
mokratik sistemlerde siyasal istikrar açısından son derece önemlidir. 

Nelerdir parlamentoların işlevleri? Arkadaşım Kalaycıoğlu, bun
dan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedscek, ben çok genel olarak de
ğineyim. ilk başta, akla gelen en önemli işlevler, kanunların yapımı
dır, toplumun temsil edilmesidir, toplumdaki değişik çıkariann ve 
görüşlerin bir ahenk içinde temsilini sağlamaktır. Diğer taraftan 
siyasal toplumsallaşma, siyasal eleştiri! hükümetlerin eleştirisi, kont
rolü ve denetlenmesi de önemli işlevle~ arasındadır. Bu işievlerin tu
tarlı ve sürekli olarak yerine getirilmesi, bir ülkede siyasal istik
rarın yerleşmesine ve devamlılığına önemli katkısı olur. 

Parlamentonun işlevlerini yerine getirmesinde ne gibi faktörler 
etken olur? Tabii, ilk akla gelen, hukuki ve yapısal çerçevedir. Ana
yasal düzenlemeler, yalnız demokratik düzenin sağlanması için ge
rekli sınırlamaların inşa edilmesiyle yetinmez. Aynı zamanda, kurum
ların etkin çalışmalannı sağlamak üzere, gerekli yapısal mimariyi 
de sağlamaya çalışır. Parlamenter sistemlerin, anayasal düzenleme
ler açısından en önemli özelliklerinden biri, parlamento içinde yasa
ma ve yürütme ilişkilerinin düzenlenmesidir. Yürütme, bütün gücü
nü, yasama organında bulduğu destekten almaktadır. Bu destek azal
dığı zaman, hükümetler güçsüz olmakta, çekildiği zaman ise, hükü
metler düşmektedir. Diğer taraftan, etkisiz ve ürkek yasama organ
ları karşısında hükümetler veya yürütme, istediği gibi at oynata
bilmektedir. Bu durum, yasama organının, yasama ve denetleme gibi 
geleneksel işlevlerini yerine getiremernesine neden olmaktadır. Yu
karıda özetle belirtmeye çalıştığım, madalyonun bir yüzüdür; statik 
ve yasal yüzüdür ve özellikle Anayasa mimarisinde önemli bir yer 
tutar. ülkemizin yakın tarihinden örnek vermek gerekirse, 1961 Ana. 
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yasası, 1950'lerden beri gelen bazı şikayetler üzerine kurulmuştur: 
Kuvvetli hükümetler ve o hükümetlerin, parlamentoya istediğini yap
tırabilmeleri gibi bazı şikayetler üzerine bina edilmiştir. Halbuki 
1982 Anayasası etkisiz hükümet sorununa cevap bulabilmek için, 
yürütmeyi kuvvetlendirmeye çalışmıştır. 

Bu hukuki ve yapısal çerçeve, madalyonun bjr yüzüdür demiş
tim. Şimdi, diğer yüzüne bakalım. Diğer yüzü ise, siyasal dinamik 
ile ilişkilidir. Yani syasi partilerle ilişkilidir. Beğensek de, beğen
mesek de, 20 nci asrın katılımcı siyasal sistemlerinde (Batı demok
rasilerinde), siyasal kurumlara, siyasal partiler renk vermekte, ar
kalarındaki dinamiği sağlamaktadırlar. Sayın Toprak, bunu açıkça 
anlattı. 

Parlamenter demokrasilerde partilerin öneminin artması, hatta 
partilerin vazgeçilmez unsur haline gelmeleri, genel ve eşit oy hak
kının yaygınlaşmasıyla çok yakından ilişkilidir. Bireysel ideallerin 
bir araya getirilmesi, onlara yön ve ağırlık verilmesi, dağınık ter
cihierin açıklık ve kesinlik kazanması, siyasi partilerin çalışması sa
yesinde olur. Ayrıca, devlet iktidarının sınırlandırılmasında ve vatan
daş özgürlüklerinin güvenceye alınmasında, siyasal partilere çok 
önemli görevler düşer. Parlamenter sistemlerde, parlamentoların işle
yişinin formel kurallar kadar, parlamentoda temsil edilen partiler ve 
bunların birbirleriyle ilişkileri, yani parti sistemleri şekillendirmek
tedir. Bugün burada, parti sistemini ve özellikle 1970'li yıllarda parti 
sisteminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevleri üzerine etkisini 
incelemek istiyorum. 

1970-1980 dönemi, Türk siyasa{ hayatında çok önemli döne
meçlerden biridir. Bu dönemde, yasama işlevinde bazı aksamalar gö
rüldü, enflasyon arttı, siyasal terör arttı, hükümet boşlukları, etki
siz koalisyon hükümetleri gördük. Buular hep siyasal istikrarsızlığın 
göstergeleri dir. 

Anayasa profesörlerimizden Mümtaz Soysal, yazdığı kitaplardan 
birinde şöyle der: «1961 Anayasası, yapımcılarının zihinlerindeki ideal 
bir düzeni yansıtmakta, getirdiği kurl!mların ve kuralların, bu ideal 
düzeni gerçekleştirmeye yeteceğine, b!.ı konudaki beklentileri karşı
layacağına inanılmaktadır. Bir benzetme yapmak gerekirse, bu Ana
yasa zarif; fakat zayıf sütunlar üzerinde duran, bu zayıf sütunları 
sağlam temellere dayandırabilmek için, kendi betonunu, kendi dök
mesi gereken çok özel bir çatıya benzetilebilir.» Ve Soysal devam 
ediyor, «Kurumlar ve kadrolar konusundaki biçimsel beklentiler ger-
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çekleşmediği için, 12 Eylul öncesinde, Türkiye'nin gelmış olduğu kanlı 
kargaşa ortamından, 1961 Anayasas:ı.nın sorumlu tutulmasına yol 
açmıştır.» 

Türkiye'de parti sistemini, özellikle 1970-1980 arasında hangi 
faktörler etkilemiştir? Eğer bir benzetme kabilse, Türkiye 1970-
1980 arasında Bermuda üçgeninden geçiyordu. Bu Bermuda üçge
ninin köşeleri hangi faktörlerden oluşuyordu? Bence birinci köşe, 
seçmenin parti tercihierindeki meydana gelen değişkenlikti. ikincisi, 
parti sisteminin kutuplaşması; üçüncüsü ise, parti sisteminin parça
lanmasıydı. 

Şimdi bunlara teker teker bakalım, «değişkenlik»ten ne kaste
diyoruz ? Değişkenlik, bir seçimden, diğer seçimlere, seçmenierin 
parti tercihlerinde olan değişmeleri bir formülle ölçmektedir; bu for
mül ün ayrıntılanna girmeyeceğim. Yapılan hesaplamalardan elde 
edilen değer düşük ise (yüzde olarak} b.lr seçimden diğerine, parti
lerin aldıkları oy paylarında yüzde ol&rak fazla bir değişiklik olma
dığını göstermektedir. Diğer bir deyimle, o ülkede parti desteği, 
oldukça istikrarlı bir görüntüye sahip olup, seçimden seçime büyük 
farklılıklar göstermemektedir. Yüksek değerler ise, parti desteğinde 
istikrarsızlığa işaret etmektedir. Dolayısıyla, parti sistemindeki istik~ 
rar veya istikrarsızlığın, parlamentodaki istikrara yansıması kuv
vetle muhtemeldir. 

Bazı örnekler verecek olursak, Batı Avrupa demokrasileri için, 
1960'lı ve 1970'li yıllarda değişkenlik yüzdesi ortalama olarak 8,l'dir. 
Gene Batı Avrupa demokrasilerinde en yüksek değer 16,8 ile Fransa' 
ya, en düşük değer ise 3, 7 ile Avustur-ya'ya aittir. Türkiye'ye baka
cak olursak, 1950- 1980 arası ortalama değer, 19,3'tür. Tabii, bu de
ğişkenlik parti kompozisyonuyla birlikteparlamentoyada yansımak
tadır. Türkiye'ye değişik dönemlere denerek bakarsak, 1950'lerde bu 
değer 10,6'dır, 1960'larda 21,5'tur, 1970'lerde ise 23,5'tur. Muhak
kak ki, seçmen tercihierindeki bu değişkenliğin ortaya çıkmasını bir 
faktöre bağlamak doğru olmaz. Sözkonusu yıllar, iktisadi ve sosyal 
göstergeler açısından, Türkiye'nin çok hızlı bir değişmeye girdiği bir 
döneme rastlamaktadır. Belki bu değişme 1950'lerde başlamıştır; 

ama etkisi, 1970'li yıllarda siyasal sistemde kendisini göstermeye 
başlamıştır. Siyaset bilimcileri, sosyologlar, hatta iktisatçılar, hızlı 

bir sosyo - ekonomik gelişmenin bir ülkeyi ne kadar istikrarsızlığa 
itebileceğini değişik yerlerde ileri sürmüşlerdir. Daha somut olarak 
bakarsak, nüfus artışı, hızlı şehirleşme, iktisadi gelişme, ulaşım im-
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kimlarındaki gelişmeler bir toplumu kökünden değiştiriyordu, bunun 
da, parti tercihierindeki değişkenlik olarak siyası sisteme yansıması 
gayet doğaldır. 

Bermuda üçgeninin ikinci köşesi ise «kutuplaşma». Bu bence 
yeni bir süreç değil. Türk siyasal hayatının önde gelen uzmanların
dan, Prof. Tank Zafer Tunaya, ikinci Meşrutiyet ve Birinci Meclis
ten söz ederken, partilerarası kavganın, bir anlamda din kavgasına 
dönüşmesinden, Birinci Meclis üyelerinin bu konuda tövbıekar olduk
lanndan bahseder. Belki de siyasal ha.yatımızda gördüğümüz kutup
laşma, geleneksel bir olay. Tanınmış sosyologlarımızdan Prof. Şerif 
Mardin, Türkiye'deki siyasi parti sistemini incelerken, «Parti siste
mimizde bir kutuplaşma var; birinin 'evet' dediğine, diğeri 'hayır' 
diyor; ama bunun bir rasyonel nedeni yok» diyor. Belki bize has bir 
olay bu kutuplaşma; fakat, kutuplaşmayı biraz açacak olursak, par
tilerarası ilişkilerde muhalefetin, parb,menter sistemin hayatiyetini 
tehlikeye düşürecek boyutlara ulaşmasına, diğer bir deyişle, partiler 
arasında, demokratik parlamenter sistemi yürütme açısından, gerekli 
davranış ve düşünce asgari müştereğinin olmayışına işarettir. Batı 
Avrupa siyasi sistemlerine baktığımızda, kutuplaşmanın, genellikle, 
siyasal yelpazenin iki ucunda, toplum!ln önemli bir kesiminden des
tek alan, kuvvetli ideolojik partilerin var olduğu hallerde meydana 
geldiğini görüyoruz. Kutuplar bir anl&mda iki kuvvetli mıknatıs gö
revini görür, ortadaki partileri kutuplara çekip, sistemdeki asgari 
müşterekleri azaltır ve parlamenter parti sisteminin istikrarsız olma
sına neden olur. Bunun en güzel örneği, ikinci Dünya Savaşından 
evvelki Weimar Almanyası dır. 

Türkiye'de, bu ideolojik kutuplaşma olmadan, bir kültürel ku
tuplaşma var. 1970'leri güçleştiren olay, bu kültürel kutuplaşmanın 
bu yıllarda bir ideolojik boyut kazanmasıdır. Ancak, kanımca, gene 
de Türkiye'de ideolojik boyut o kadar önem kazanmadı. 1970'leri 
1950'lerle karşılaştırdığımızda, ideolojik kutuplaşma göreceli olarak 
önem kazanmaktadır; fakat Türkiye'de ideoloji hiçbir zaman seçmen
leri peşinden sürükleyen bir faktör o!madı. Ancak gene de ideoloji 
1970'lerde siyasal sistemimizde rol oynadı. 

Bermuda üçgeninin üçüncü köşesi ise «parçalanma». Kutuplaş
maya göre parçalanma, Türk siyasi hayatında daha yeni bir olgudur. 
Parçalanma çok genel olarak, parlamentoda parti sayıs1nın artması 
anlamına gelmektedir. Parçalanma 1960'larda başladı; ancak, en bü
yük etkisi, 1973 seçimlerinden sonra hissedildi. 196l'de 4 partimiz 
vardı; 1965'te partilerimizin sayısı 6 oldu; 1969'da ise 8 parti vardı. 
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1960'larda parçalanmanın tek hissedilir etkisi, parti disiplinini tut
mad3ki güçlük oldu. Ancak, tek parti iktidan (AP iktidarı) parça
lanmanın etkisinin parlamentoda tam olarak hissedilmesini önlü
yordu. 

1973 seçimleri bizce önemli bir dönüm noktasıdır. Bu seçim
lerle beraber Türkiye, parlamentoda önemli bir siyasal istikrarsız
lığın gözlendiği koalisyon hükümetleri dönemine geçiş yaptı. Ayrıca, 
1973 seçimleriyle beraber ortaya çıkan ufak partilerin niteliği de bi
raz değişti. Yani, 1973 seçimlerinden evvel ortaya çıkan ufak partiler 
bir seçimde var, öbür seçimde yok. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi 
ve Milli Selamet Partisi 1973 seçimlerinden sonra siyasal sistemi
mizde önemli bir rol oynamaya başladılar. 

Koalisyon hükümetlerinin Türkiye'de siyasal istikrar açısından 
niye özel bir yeri vardır? Türkiye yeni bir demokrasi olduğundan, bu 
konuda tecrübesi azdır. Koalisyon hükümetleri ile siyasal istikrarsız
lık arasında bire bir bir ilişki olmadığı Batı Avrupa'dan örnekler 
vererek gösterilebilir. Ancak bizim koalisyon kurmada, koalisyon hü
kümetleri yürütmedeki deneyimimiz ve tecrübemiz azdır. Siyasal 
deneyimleri az küçük partiler iktidara ortak oluyor, kendilerini des
tekleyenleri tatmin etmek istiyor ve bu yüzden bazen taviz vermez 
tutumlara giriyorlardı. 

Parçalanmanın nedenlerini seçim sistemine ve sosyo - ekonomik 
değişmeye bağlayabiliriz. Diğer taraftan 1961 Anayasasının değişik 
görüş ve eğilimlerin tesiri açısından~ oldukça liberal bir Anayasa 
olarak istismar edilmesini ve rejimin uğradığı kesintilen de parça
lanmaya etkisi olan faktörler arasında sayabiliriz. 

Sonuç olarak, kanımızca, ülkemizde parlamenter demokrasinin 
istikrarını sağlamak, rejimin devamlılığından geçmektedir. Parla
menter demokrasinin bir anlamda okulu ve üniversitesi yoktur. Par
lamenter demokrasinin okulu ve üniversitesi, parlamenter demokra
sinin ta kendisidir. Ancak, devamlılığı ve istikrarı olan bir parla
menter sistemde siyasal kadrolar gelişmekte, asgaı:i müşterekler ge
liştirilmekte, demokratik yaşam üzerinde deneyim edinilmektedir. 
Rejimin kesintiye uğraması, sık sık siyasi kadroların değişmesi, par
tilerin devamlılığı olmaması, zor şartlar altında edinilen siyasal de
neyimi ve birikimi sıfırlamakta ve dolayısıyla parlamentoyu ve ülke
rnizdeki siyasal istikrarı etkilemektedir. Diğer taraftan, çok da kö
tümser, olmak için gerek yok; Türkiye'yi karşılaştırmalı bir perspek
tiften incelerseniz - ki biz çoğu zaman, yalnız Türkiye'yi inceler, 
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kötümer oluruz - ülkemizin parlamenter demokraside hayli yol 
aldığını görüyoruz. 

Hızlı bir sosyo - ekonomik değişme süreci içinde, parlamenter 
demokrasiyi yaşatan nadir ülkelerden biridir Türkiyemiz. Dünyanın 
diğer köşelerine baktığınız zaman, benzer şartlar altında sosyo - eko
nomik değişmeden geçen başka ülkelerde, parlamenter demokrasinin 
pek yeşerdiğini görmüyoruz. Latin Amerika ülkelerine şöyle bir bak
mamız, bu konuda Türk ~ecrübesinin ne kad~.r ilginç ve başarılı oldu
ğunu göstermeye yeter sanıyorum. 

Her şeye· ·rağmen, sabırsız olmamamız gerekmektedir. Avrupa 
ülkelerinin asırlara sığdırdığı bir süreci, biz, 1950'den beri nüfus 
patlamasına, iktisadi ve sosyal moder..1leşmenin yarattığı baskılara, 
çok değişik bir siyasal kültürden gelmemize rağmen yaşatmaya çalı
şıyoruz. Kanımızca, parlamenter rejimi keşintisiz ve kısıntısız yaşat
maya çalışmak gerekir. Ancak b~ şekilde parlamentomuzu ve dola
yısıyla. demokratik rej imimizi güçlendirebiliriz. Ancak bu şekilde 

edilen tecrübeler devamlılık kazanır ve birbirinin üzerine inşa edile
rek, bir siyasal deneyim birikimine gidilebilir. Ancak bu şekilde, de
neyimli siyasal kadrolar kazanabiliriz. Ancak bu şekilde, demokrasi 
için elzem bazı parlamenter süreç ve kurumlar müesseseleşirve siyasi 
sistemimizde yer eder ve dolayısıyla kuvvetlerrecek bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, siyasi sistemim~zin de istikrar bulmasına ne
den olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Prof. Ergüder. 

Sayın Prof. Ergüder, gerçekten Türkiye'nin yalnız son yıllarının 
değil, az evvel arz ettiğim 1876'dan beri devam eden mühim bir 
meselesini hem tespit, sonra da teşhis ettiler. Gerçekten, demokra
siyle, istikrar ve parlamento rejimi arasında çok sıkı bir· münasebet 
olduğu, sosyologlar, sosyal bilimciler, hatta hatta tarihçiler ve kül
tür tarihçileri tarafından da ortaya konulur ve bu doğrudur. Nite
kim, siyasi literatürün (Son zamanlardaki Türk siyasi literatürünün 
gündeminde) gündeminde bu istikrar meselesi olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Sayın hocamız, tabii, kendi sahalanna girdiği için, çok ay
rıntılı, çok mukayeseli ve tamamen ilmi bir şekilde bu meseleyi orta
ya koydular. 

Şu ortaya çıktı ki, parlamenter demokrasinin teminatı, rejimin 
istikran ve sürekliliğidir. istikrar ve sürekliliğin -ki, istikrar keli
mesi, hem sabit olma, hem de süreklilik manasınadır, 'karar' kelime-
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sinden gelir- olmadığı bir yerde, hakikaten parlamenter demokrasi 
mevcut değildir ve Anayasanın getirdiği teminatlar ne olursa olsun, 
başka hiçbir teminatı yoktur; ama buna rağmen, Sayın Prof. Er
güder'in de sadece bir temenni değil, tespit olarak söyledikleri gibi, 
Türkiye, zaman zaman karşılaştığı birtakım arızalara, birtakım de
mokratik kesintilere rağmen, demokratik parlamenter cumhuriyet re
jimini, kendisine değişmez siyasi ideal olarak seçmiştir ve bu da, 
başka bir kültür dairesinden gelmiş olmamıza rağmen, Türk Mille
tinin en çağdaş sistemlere de ne kadar - kesintilere rağmen - büyük 
bir intibak gösterdiğinin aynı zamanda demokratik delilidir. 

Şimdi, Boğaziçi üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Sayın Doçent Dr. Ersin Kalaycıoğlu 
konuşacak. Kendilerinin konusu, Parl~mentonun Siyasal işlevleri ve 
Türkiye örneği. 

Doç. Dr. ERSiN KALAYCIOGLU (Boğaziçi üniversitesi, Ata
türk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitli.sü Müdür Yardımcısı) - Sa
yın Başkan, değerli dinleyiciler; çok uzun süren bir panelin dördün
cü, beşinci konuşmacısı olmak kolay değil, dolayısıyla, sabrınızı taşır
mamaya gayret ederek, mümkün olduğu kadar kısa bir çerçeve içe
risinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk siyasal sistemi için
deki çeşitli süreçlere katkılannı incelemeye gayret edeceğim. Bun
ların tümünü bu süre içerisinde ele almak zaten mümkün değil; 
bunu belirli bir çerçeveyle sınıriandırmaya gayret edeceğim ve ar
kadaşlanmdan farklı olarak ileriye bakmaya çalışacağım. Yani, şu 
andaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasal işlevleri ve olabi
lecekler üzerinde durmaya gayret edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk siyasal sısteminin bir alt 
sistemi niteliğindedir; kendi başına bir sistemdir, çeşitli parçaları 

vardır; parti grupları, komisyonlar, milletvekilleri ve bunlardan kay
naklanan çeşitli etkiler vardır, bunlar birbirini tamamlar, bıir bütün 
oluşturur ve siyasal sistemin bütün içerisinde son derece önemli, 
kritik bir rol oynayan, odak noktasındaki bir kurumdur. Bu kuru
mun, siyasal sistemin bütününün işleyişine çeşitli bakımlardan katkı
larda bulunması öngörülmüştür; bunlara· kısaca, «Öngörülen işlev

ler» adını vermekteyim. Bunlar Anayasada, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içtüzüğünde öngörülmüş dlirumdadır. Diğer yasal düzen
lemeler çerçevesinde de çeşitli şekillerde zikredilmektedir. Bunların 
yanı sıra, siyasal sistemlere özgü bir karakter vardır. Siyasal sis
tmler, bağlayıcı karar alabilirler, kendilerini yeniden düzenleyebilir
ler, çevrelerini düzenleyebilirler. Dolayısıyla, Büyük Millet Meclisi 
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de, bu tür özelliklerle donatılmış bir kurum niteliğindedir. Kendi iç 
yapısını yeniden düzenleyebilir. örneğin içtüzüğünü oluşturmak, Mec
lisin tamamen kendi içinde yapmakta olduğu bir işlemdir ve Bü
yük Millet Meclisi açısından, içtüzük oluşturmak ve uygulamak 
Anayasadan çok daha önemli bir faaliyet içermektedir. Bu bakım
dan, Meclis bir siyasal sistem olarak aynı zamanda, hem kendi iç 
yapısını hem de dışarıyla olan ilişkiled içeren bir yasama sistemi dü
zenleyebilecek kararları alabilecek durumdadır. Bu bakımdan, çok 
özel hir niteliğe sahiptir. 

Büyük Millet Meclisi, çeşitli kararları alıp, uygularken, siyasal 
sistemin işleyişine daha önce yazılı ve açık şeki1de belirtilmemiş olan 
öngörülmemiş bıirtakım katkıları da yapmaya başlarlar. Nitekim, 
Batı Avrupa'dan çok örnek verildi, ben bir tane daha vereyim: Çağ
daş parlamentolar ilk kez ortaya çıktıklarında, hiçbirinde komite 
veya komisyon yoktu. Bunlar daha sonra ortaya çıkmıştır; alınan 
·çeşitli kararlar çerçevesinde, yeniden gözden geçirilen iç kurallar 
çerçevesinde oluşturulmuş eklerdir. Bu şekilde atılacak adımlar, par
lamentoların değişmekte olan siyasal ve sosyo - ekonomik çevreye 
daha uyıgun bir yapı gelişti,rmelerini sağlamakta ve her şeyden 
önce, siyasal sistemin işleyişine olan katkılarına yenilerini eklemek
te, hayatiyetini artırmakta ve siyasal sistem üzerindeki etkinliği, 
karar alma etkinliğini artırmaktadır. 

Bunu belirttikten sonra, yasama faaliyetinin son derece kar
maşık bir niteliğe sahip olduğuna da değinmek gereklidir. Mecli
sin iç düzeni ayrıntılı olarak kural ve yasalarca düzenlenmiştir. Bun
lara göre Meclis içindeki süreç çeşitli aşamalardan geçer. Bu aşama
larda, herşeyden önce, bir kere milletvekilleri tekil olarak rol oyna
maktadırlar, bunun yanı sıra Genel Kurul faaliyeti vardır, bunun 
yanında parti grupları ve komisyonlar bulunmaktadır. Meclisle, çev
resi arasında çeşitli ilişkiler vardır; bunların bir kısmı, seçmen ile 
milletvekili arasındaki siyasal temsil ilişkileridir, parlamento için
deki parti ile Meclis içindeki parti ilişkileridir, parti ile temsilci iliş
kileridir, bunun ötesinde yasama ve yürütme organları arasındaki 
ilişkilerdir ve bu da büyük çeşitlilik içermektedir. Bunların hepsini 
burada incelemek mümkün değil. Sadece, burada işlevleri inceler
ken, iki tanesini biraz sonra önplana çıkartmaya çalışacağım ; bun
lardan da yasama ve yürütme ilişkileri ve bunların kı.smen devamı
m oluşturan Genel Kurul ve komisyorı faaliyetlerini incelemeye çalı
şacağım. 
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Yasama sistemleri, yasama -yürütme işlevi temel alınmak su
retiyle ve komisyonlann özellikleri itibarıyla iki biçimde gruplan
dırılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, komisyon faaliyetleri ağırlık ta
şıyan ve daha ziyade güçlü karar alabilen ve komite niteliğinde olan, 
«komite yönelimli parlamentolar» türü dediğimiz parlamentolardır. 
örneğin, Amerikan Kongresi, Alman Bundestag'ı bu nitelikte par
lamentolardır. Bir de bunun karşısında, daha ziyade parlamentolar
daki komisyonlann önem kazanmadıği ve esas faaliyetin genel ku
ruldaki tartışma çerçevesinde ve parti grupları eliyle yürütüldüğü 
parlamentolardır ki, ingiliz Parlamentosu, Fransız Parlamentosu, 
İtalyan Parlamentosu, lıunun yakın örneklerini oluşturmaktadır. Bu 
ayının dolayısıyla, yasama faaliyetlel'inde, hem yasama- yürütme 
ilişiklerinin, hem de meclis komitelerinin oynadığı rolü dikkate almak 
gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel tartışma ortamlı parlamento 
diyebileceğimiz bir niteliktedir. Yalnız, burada dikkat edilmesi gere
ken bir husus var; o da, bu iki tipin birbirinden, su geçirmez birta
kım duvarlarla aynlmamış olduğudur. Yani, bir parlamento ya ko
mite yönelimli ya da genel kurul tartışması eğilimli olmak zorunlu
luğunda değildir; her iki özelliğin de belli bir miktarda birleştirile
bilmesi, olanaksız, değildir, mümkündür; bunun denendiğini birtakım 
Batı Avrupa ülkelerinde zaman zaman. görmekteyiz. 

Bu özelliği göz önünde bulundurmak suretiyle, Türk yasama sis
teminin işlevleri üzerinde bir miktar durmak istiyorum. Türk yasa
ma sisteminin, ilk belirleyebileceğimü:, akla ilk gelen, siyasal reji
min kuralİarı itibariyle öngörülmüş olan işlevi, yasa yapmaktır. Do
layısıyla, Türk siyasal hayatına yön veren, birincil ve ikincil kural
lar diyebileceğimiz kuralların üretilmesi ve bunlara uzun bir süreç 
sonunda aynntılı olarak, çeşitli aşamalarda şekil verilmesi bu kuru
ma verilmiştir. ikinci temel bir işlevi, yine çeşitli siyasal yasalarda 
öngörülmüş olan işlevdir. özellikle kamu bütçesinin belirlenmesi do
layısıyla kaynak dağılımı ile ilgili kararların alınmasında Büyük Mil
let Meclisi önemli bir işlev görmektedir. üçüncü olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin siyasal sisteme yönelmiş olan talep ve şikayet
lerin toplanma odaklarından bir tanesini oluşturmasıdır. Diğer bir 
deyimle, gerek dilekçe komisyonu marifetiyle, gerek tekil parlamen
terlere, seçmenin gidip, kendi şikayet ve taleplerini belirtınesi sure
tiyle, bu talepler ve şikayetler, topluırıdan toplanmaktadır. Bu işlevi 
de iki düzeyde ele almak mümkün. Birincisi, seçmen, temsilcisi ola
rak kabul ettiği milletvekiline, genell~kle kişisel istek ve şikayetle
rini yansıtmakta, soruna çözüm bulmasını kendisinden beklemekte-
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dir. Bu istekler Türkiye'de, çok büyük ölçüde, iş takibi, veya arzu 
edilen bir mevkiye tayinden ibaret bir içeriktedir. Burada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, bir iş ve işçi bulma kurumu veya iş sorun
larını çözme bakımından, saklı işlev denehilecek bir işlev gördüğünü 
söylemek mümkündür. ikinci olarak, sözkonusu talep ve şikayetle
rin toplu bir biçime dönüştürülerek, bir grup, bir züme veya bir 
çıkar örgütü tarafından, mağdur olanların çıkarlarının ifadesi biçi
minde, hem tekil milletvekiline, hem de yazılı veya sözlü bir biçim
de gruplara aktarılması, bunların yazıh veya sözlü sorular biçiminde, 
Meclis araştırması veya gensoru önergeleri şeklinde iktidara yönel
tilmesi, şeklinde yapılan faaliyetler o~arak ortaya çıktığını görmek
teyiz. Dördüncü olarak Büyük Millet Meclisinin ülkenin çeşitli yer
leşim birimlerinden gelen milletvekillerinin, birbirleriyle temasını ve 
her türlü yerleşim birimlerinin talep, beklenti ve şikayetlerinin dile 
getirildiği bir ortamın oluşturulması işlevinden bahsolunabilir. Bu 
suretle ulusal bütünleşmenin güçlenmesine katkısı olan bir yapı or-_ 
taya çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki, milliyetçilik veya uluslaşma, 
ancak iletişimde bulunan, yani iletişim alışkanlıkları birbirini tamam
layan insan topluluklarının siyasal birliğinin teminiyle mümkündür; 
bunu temin edemediğiniz takdirde, u1usal bütünleşmeyi temin ede
mezsiniz. Bu nedenle, yurt çapında haberleşmenin her düzeyde olu
şumu, ulusal bütünleşıneyi geliştiren ve pekiştiren bir içeriktedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, kuruluşundan itibaren, yurttaş
Iann siyasal faaliyette yer almasını teşvik eden, onlann istek ve 
şikayetlerini kabul eden bir kurum olarak, ulusal bütünleşmede 

kritik bir rol oynamıştır. 

Türk siyasal sistemi içinde yasama sisteminin bir diğer işlevi 
de, siyasal haberleşme ve bu yolla Türk siyasal sistemindeki inanç, 
değer ve tuturulann belirlenmesine olan katkısıdır. Yasama faaliyet
leri ve tekil milletvekillerinin demeç ve davranışları, gerek yazılı, 
gerek sözlü ve görüntülü haberleşme araçlarının en belli başlı haber 
kaynaklarının bir kısmını oluşturmaktadır. Büyük Millet Meclisi, bu 
yönden, siyasal haberlerin önemli bir bölümünün içeriğini belirleyen 
bir kurumdur. Ayrıca, Büyük Millet Meclisi, seçmen kitlesinin, siya
sal rejim hakkındaki tutum, inanç ve değerlendirmelerini oldukça 
derinden etkileyen bir siyasal toplumsaliaşma kurumudur. özellikle 
seçmenierin çok büyük çoğunluğu, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
kendi özgürlüklerinin bir teminatı ve ~iyasal sistemden yararlanabil
menin bir önkoşulu olarak gördüklerini, yapmış olduğumuz çeşitli 

bilimsel araştırmalarda ortaya koymuşlardır. 
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Nihayet, Büyük Millet Meclisi, siyasal rejimin özünü oluşturan 
yasama- yürütme arası ilişkilerde oynaması öngörülen ve kısmen ön
görülmeyen denetim işleri dolayısıyla önem kazanmaktadır. Yürüt
me, denetimden uzak kaldığı sürece, keyfi bir güç odağı haline dö
nüşebilecek bir kuvvet niteliğindedir. Hem Avrupa, hem de Türk 
tarihi, eski yasama dönemlerinde, keyfi yönetimin sayısız örnekle
riyle doludur ve siyasal düşünce tarihi üzerinde yapılan herhangi bir 
incelemede, bu konuda oldukça geniş bir literatür olduğunu göster
mektedir. Yasamanın yürütmeyi denetlemekte başarısız olduğu or
tamlarda, vatandaşın hak ·ve özgürlüklerinin korunması da giderek 
zorlaşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, yasamanın işlevi içinde, yü
rütmeyi denetleme önemli ve oldukça özel yer tutan bir niteliktedir ve 
bunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. 

Siyasal sistemlerde, yasama- yürütme arasındaki ilişkilerin dü
zenlenmesi, farklı yapılara, değişik siyasal değerlere ve kültürlere 
göre farklılıklar içermektedir. Türkiye'de yasama organının düzen
lenmesinde öngörülmüş olan yapı, gerek yürütme, gerek yasama orga
nına egemen, tek bir siyasal partinin etkin denetiminden ibarettir. 
Bu yapı, çok uzun süreler boyunca uygulanmış olduğu ingiltere, 
Fransa, italya ve benzeri bazı ülkelerde, yasama - yürütme ilişkile
rinde yasamanın etkinliğinin azalma~ı türünde gözlem ve endişe

lere yol açmıştır. Bu endişeler, yasama- yürütme arası ilişkileri be
lirleyen ve düzenleyen, etraflı yazılı ve yazısız kurallann mevcut 
olduğu ortamlarda ortaya çıkmıştır; özellikle ingiltere' de. Büyük 
Millet Meclisi gibi, Avrupa parlamentolarına oranla yeni ve üyele
rinin büyük çoğunluğu bir genel seçimden diğer genel seçime deği
şen bir yapıdaki bir yasama sisteminde, yürütme üstünlüğü, yasa
ma- yürütme ilişkilerine damgasııu Vlirma eğilimi taşımaktadır. Kı
saca belirtmek gerekirse, hem Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
sandalyelerin çoğuuluğunu elinde bulunduran, hem de yürütmeye 
egemen olan bir siyasal partinin varlığı durumunda, yürütme- yasa
ma arasındaki ilişki nasıl tanımlanahili!"? Yasamanın yürütmeyi etkin 
denetimi nasıl temin edilebilir? Bu soru, maalesef tek bir çözümü 
olan bir problem değildir; öyle olsayd~, hayat hepimiz için çok daha 
basit olurdu. Farklı değerlendirmeler~ göre, siyasal sistemin farklı 
yanıtlar üreterek aşabileceği bir zorluk oluşturur bu durum. Bu 
amaçla yapılabilecek bir düzenlernede komisyonların yasa yapımı 
sürecindeki rolleri büyük önem taşır. Bu rol onların yürütmeyi veya 
kamu yöneticilerini denetlemelerini hatta onlardan hesap sorma gibi 
bir içeriğe kavuşması ile yasama - yürütme ilişkileri arasındaki den
ge korunabilir. Kısaca, Meclis komisyonlannın bıir ölçüde komiteleş~ 
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mesi diyebileceğimiz böyle bir gelişme, komisyonun doğrudan doğ
ruya bir bakan, veya bakanlık üst düzey bürokrasisi üzerinde sü
rekli denetimini sağlayabilir. Bakan ve bakanlık yetkililerinin, ko
misyonun istediği bilgi ve belgeleri komisyona sunma, devamlı bilgi 
verme keyfiyeti, kesin yazılı kurallara göre düzenlenebilir. 

Yürütme ve idarenin, halkın temsilcilerinin doğrudan ve sürekli 
denetimi altına girmesi demek olabilecek böyle bir değişme, demok
rasinin kökleşmesi ve istikran açısından da dikkate alınabilecek bir 
niteliktedir. 

Bir bürokratik işlem veya uygulamanın, parlamento tarafından 
denetleneceği düşüncesi, sözkonusu uygulamayı yapacak olan idare
nin faaliyetlerini daha ziyade yasal ve akılcı bir temele oturtmak 
endişesini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, her parlamento komisyonu 
kendi alanına giren bürokratik uygulamalan denetleyeceği için ta
mamen halkın temsilcilerinden oluşan milletvekillerinin, özellikle ço
ğunluk partisi milletvekillerinin bürokrasi üzerindeki etkinlikleri 
artacaktır. 

Komisyon üyeliği, uzmanlık gerektiren, seçmene karşı sorumlu
luklar içeren ve kamu kuruluşlarının işleyişini denetleyen ve hükü
met programının plan hedefleri ve seçmen taleplerine uyumluluğunu 
sağlayan bir içeriğe dönüşebilecektir. Zamanla parlamento komis
yonlarının, uzun süre hizmet veren uzman milletvekillerinden oluşan 
kurumsallaşmış yapılar haline dönüşmesi, yasama faaliyetinin yü
rütmeden, siyasal rejim tarafından öngörüldüğü gibi, özerk (oto
nom) bir kimlik 'kazanmasını ve yürütmenin yalnızca soru, gensoru, 
güvenoyu gibi fazla etkili olmayan, Genel Kurula has faaliyetler ye
rine, sürekli ve düzenli bir biçimde komisyonlarda denetlenmesini 
sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, özellikle belirtmek isterim ki, Türkiye, gün geç
tikçe daha gelişmiş bir endüstriyel ve daha karmaşık ve modern bir 
topluma sahip olmaktadır. Bu karmaşıklaşan çevreden oluşan teknik, 
karmaşık ve dolayısıyla uzmanlık isteyen iç ve dış politika mesele
lerini, parlamentonun geleneksel Genel Kurul faaliyetleri çerçeve
sinde, yürütmeden özerk ve etkin olarak, bir yasa koyucu, bütün
leştirİcİ ve denetleyici siyasal organ olarak izleyip yönlendirilmesi 
çok zordur; belki de olanaksızdır. 

Türkiye'de, Büyük Millet Meclisinin modern ve kurumsallaş
mış bir yasama organı haline dönüşebilmesi, Türkiye'nin gündeminde 
bekleyen ve giderek karmaşıklaşan konu ve sorunlara paralel olarak, 
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bazı işlevierin görüşülüşünü değiştirerek yeni yapılar oluşturması ile 
mümkün olacak veya olabilecektir. 

Modern parlamentolar birer yasa yapma makinesi değillerdir. 

Kurumsallaşmış parlamentolarda dahi yasa yapma işlevi giderek öne
mini yitirmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, Fransa'da, İs

kandinav ülkelerinde yasa yapma, parlamentonun en önemli işlevi 
olma durumunda değildir. Onların daha önemli b4r işlevi, giderek bü
yüyen ve karmaşıklaşan yürütme ve idare faaliyetlerini, kişi hak ve 
özgürlüklerinin bir teminatı olarak yakından ve sürekli bir biçimde 
hassasiyetle izlemeleri ve denetlemel6ridir. Bu amaçla, Batı parla
mentoları denetim araçları ve kururnlar oluşturmak zorunluluğunu 
hissetmişlerdir. 

Büyük Millet Meclisi, bu denli karmaşık bir toplumsal ya
pıyla karşı karşıya değildir. Yeni bir içtüzük oluşturmaktadır. TBMM 
kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmaya hazırlanmaktadır 
ve özellikle komisyon faaliyetlerinin içeriğini yeniden biçimiendire
cek bir stil değişikliği yapacak yönde birtakım adımlar atmak sure
tiyle, modern parlamentoları yasa makinesi görüntüsünden çıkartan 
yenilikleri uyarlama yönünde önemli bir başlangıç yapmış olacaktır 
sanırım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kalaycıoğlu. 

Türk siyasi sistemi içinde parlamentonun rolü ve fonksiyo
nu ile daha fonksiyonel bir hale gelmesi, Sayın Kalaycıoğlu' 

nun ifadesiyle, yalnız bir kanun yapma makinesi olm{tktan çıka

rak, idare ile yürütme arasındaki münasebetleri düzenleyici ve bu
nun için bir kontrol mekanizması, kişi hak ve hürriyetlerine temsil 
edici manada, ne olabileceği konusu m:taya konuldu ve bu arada da 
Türk siyasi literatüründe ve özellikle parlamento terminolojisinde 
yer alan bazı temel kavramların neler olduğunu da öğrenmiş olduk. 
Tabii bu arada eğer vakit olursa tartışma ortamı açı lacak; yalnız, 
parlamentoların, öyle zannediyorum, ilkokuldan, yurttaşlık bilgisi 
dersinden öğrendiğimiz bir şey, kanun yapma yani, yasama yetkif, 
herhalde kanun ve nizarn zaten devletin dayandığı teme1Ier oluyor; 
ama, şüphesiz parlamento, özellikle Batı parlamentoları örnek aldı
ğımız, sürekli bir gelişimle bu işin içindeler; temenni ederiz ki, 
Türk parlamento hayatı da sayın hocamızın temennilerini gerçek
leştirsin. 
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Son olarak, vakit geçti, fakat biraz da geç başladığımız için, 
100 üncü Yıl üniversitesinin genç bilim adamlarından, Atatürk ilke
leri ve inkılap Tarihi Okutınanı ve yüksek lisans tezini Atatürk'ün 
Nutuk'taki temel kavramları üzerinde, başta hakimlyeti milliye ol
mak üzere yapan Sayın Mehmet Çevik konuşacak. Konusu, Atatürk' 
te Cumhuriyet fikrinin kaynağı ve bunun Atn.türkçülüktcki yeri. 

Buyurun. 

MEHMET ÇEVIK (100 üncü Yıl üniversitesi- Okutman) -Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkanım, muhterem konuklarımız, bu otururnun en de
zavantajlı konuşmacısı olarak ben, mümkün olduğu kadar sabırla
nnızı suiistimal etmemeye çalışacak ve en kısa sürede bitireceğim. 

Sayın Başkanın da anons ettikleri gibi, konuşmamın esas mev
zuunu Atatürk'te Cumhuriyet fikrinin kaynağı ve bunun Atatürk
çülükteki yeri teşkil ediyor. 

Ben konuşmama, evvela Atatürk'ün milli mücadele ve netice
sinde büyük Türk Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar geçen müca
delesinde hangi güce ve unsura dayandığını tek bir cümle ile biz
lere anlatan bir sözü ile başlamak istiyorum; şöyle diyor: «Ben, 
1919 senesi Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığım gün, elimde maddi 
hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız, büyük Türk Milletinin azametinden 
doğan ve henim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet 
vardı. işte ben, bu niilli kuvvete, Türk Milletine güvenerek işe baş
ladım.» 

Türk Milletine güvenmek ve Türk Milletini yüceltmeye ulaşmak. 
işte Büyük Atatürk'ün hayat manzumesi. 

Bu sebepledir ki, milli mücadeleden sonra kurulacak idarede 
milli hakimiyet fikri de Atatürk'te sürekli gelişme içerisinde olmuş
tur. Milli mücadelenin maksadını ve o sıradaki ruh halini ise şöyle 
izah ediyor Atatürk: «Milli mücadelenin maksat ve gayesi, tam İstik
Iali ve kayıtsız şartsız hakimiyetini sa-ğlamak ve sürdürmektir. Mil
let', dış istiklalini kazanmak için lazım gelen hak ve hareketi, Mi
sak-ı Milli ile ifade etmiştir». Az önce sayın hocaının da ifade ettik
leri gibi, Atatürk Samsun'a çıktığı zaman devlet, millet pek çok 
yönden, pek çok acaip ve garaip top!uluklan, yine pek fazla ayn 
metotlar ile Türk Milletine karşı sürdürmüş oldukları o istila hare
ketleriyle karşı karşıyadır. Bu durur&u ve milletin o sıradaki ruh 
halini ise şöyle izah ediyor, demin sayın hocam da söylemişlerdi; 
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Samsun'a çıktıktan hemen 3 gün sonra, 22 Mayıs 1919'da, «Millet 
yekvücut olup, hakimiyet esasını ve Türk duygusunu hedef tutmu§
tur.» Birlik, milli hakimiyet ve Türklük duygusu. Bu kavramlar aynı 
zamanda büyük Türk milli mücadelesinin ve Türkiye Cumhuriyeti
nin de esas prensiplerini karakterize etmektedir~ Aynı şekilde bu
rada birlik kavramı, Türk duygusunun millet olma şuuru konusun
daki tecellisini de bize ifade etmektedir. 

Şöyle diyor Atatürk: «Asıl olan millettir. Heyeti içtimaiyedir. 
Onun da idare-i umumiyesi Mecliste tecelli etmiştir.» Bu sebeple bu
rada, Atatürk, Cumhuriyet ve milleti oluşturan esas unsurları ele 
almakta fayda görmekteyiz. önce şunli özellikle ve ehP.mmiyetle söy
lememiz gerekir ki, Atatürk'te demokrasi fikrini geliştiren esas 
unsur Türk milli hayatı olmuştur. Atatürk'ün, Türk Milletini tanı
ması hususudur. Bu hususları, Atatürk'ün pek çok teşhis ve faa
liyetlerinde görmek mümkündür. Bilindiği gibi, devletler, o siyasi 
teşkilatları meydana getiren milletierin şahsiyeti durumundadırlar. 
Bir milletin, belli bir coğrafya üzerinde siyasi, ve sosyal tdr teşkilat
lanma sonucu ortaya çıkan şahsiyetine devlet diyoruz ; o milletin 
şahsiyeti. 

O halde, devletlerin idare tarzlan da, milletierin bunu tensip 
edip etmemelerindeki kararlılık da onıarın umumi karakter ve şah
siyetleri hakkında önemli fikirler vermektedir. Bunu fert fert değil, 
umumi olarak düşünmek lazımdır. Bugün dünyada pek çok idare tar
zına raslamak mümkündür; komünizm, teokratik idare tarzı, meş
ruti monarşi, mutlak monarşi, Cumhuriyet ve başka pek çok idare 
tarzı. Bu idarelerin, varlık imkanını bulması da daha çok milletierin 
hususi karakterlerinde aranmalıdır. İşte, Türk :Milletinin milli bir 
mücadele ile kurduğu Cumhuriyet idaresi ve onun istinat ettiği 

bütün milli unsurlar da Türk Milletinin şahsiyeti ve hususiyetle
riyle de yakınen alakalıdır. 

Yine bu unsurlan da Atatürk şöyle tespit etmektedir: «Bir dev
letin istinat ettiği esaslar, istiklali tam ve bila kaydüşart hakimiyeti 
milliyeden ibarettir. Bunları tespit ancak, mensup olunan milleti ta
nımakla ve o mensubiyet şuuruyla mümkündür.» Yine bu muazzam 
teşhis gücünü, milli mücadelenin başlıuıgıcında, 22 Haziran 1919'da 
Amasya' dan çekilen telgraflarda göriiyoruz. Şöyle diyor: «V atanın 
tarnarniyeti ve milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır.» 

Demek ki Atatürk, milletin şahsında hakimiyeti milliyenin te-· 
celli edeceğini, milletin azim ve karanyla bunu temin edeceğini gör-

50 

TBMM KÜTÜPHANESİ



mektedir. Ancak, bu tecelliyatın organizasyonu konusu ve bu orga
nizasyonu yaparken dayanılacak esaslar konusu mühimdir. Şöyle 

diyor Atatürk: «Bugün, bihakkın iftihar edebileceğimiz bütün her 
şey yeni Türkiye Cumhuriyetinin bünyanındadır.» Yani yapısında
dır. Bu devletin istinat ettiği yani dayandığı esasları ise yukarıda 
da söylediğimiz gibi, istikla!i tam ve bib k~ydü~!1:rt :b_5.krrıiy~ti ~n

liye olarak görmektedir. 

Yine bir konuşmasında, «Efendiler, cihanda hakim olan usulü 
idare, milliyet esaslarına istinat eden usuldür.» demektedir. Böylece 
bir cemiyetin varlığında bütün esaslar millete ve egemenlik teme
line dayandınlmaktadır. Şimdi bundan. hareketle Atatürk'ün, millet 
ve milliyet prensibi konusundaki görüşleri üzerinde durmak istiyo
rum. 

Atatürk, milliyet prensibini şöyle izah ediyor: «Bir milletin, 
diğer milletiere nispetle tabii veya sonradan kazanmış olduklan 
özel karakter sahibi olması, diğer milletlerden farklı bıir hususiyet 
göstermesi ve umun1iyetle onlardan ayn olarak, onlara paralel, 
gelişmeye çalışmas! niteliğine mil!iy~t prensibi denilmektedir .. Bu 
prensibe göre her kişi, her millet, kendisi hakkında iyiniyet ve top
raklanna bizzat kayıtsız sahip çıkma hakkına ve bu hakkı kullan
masını önleyen veya sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak hak ve 
hürriyetine sahiptir. Bu prensip bize, hangi milletierin hür, hangi
lerinin hürriyetinden yoksun olduklannı; hangi milletierin millet 
adını taşımaya layık olup olmadıklannı kolaylıkla göstPrmektedir.» 
diyor. 

Aynı zamanda hakimiyeti milliyeyi bir hürriyet ve demokrasi 
meselesi olarak gören Atatürk, demokrasinin hürriyete, eşitliğe ver
diği büyük yeri milliyetçilik bakımından önemli prensipler gibi gör
mektedir. Milliyetçiliğin şerefli, sürekli olarak ancak demokrasiyle 
yaşayabileceğine inanmaktadır. Demelr ki, demokrasi bir hürriyet ve 
eşitlik fikridir. Müsamahaya dayanmaktadır. Bu unsurların tecellisi 
ise sevgidir. işte fertler, belli bir kültüre sahip millet hayatı içeri
sinde yaşıyorlarsa bu sevgi milliyetçilik olarak karşımıza çıkıyor. 

Atatürk, demokrasi fikrini bugün yaşayan Türk Milletinde 
görmekle beraber, yine bu fikrin, milletin tarihi derinliklerinde de 
varlığına işaret ederek şöyle diyor: «Türk Mill eti, en eski kurultay
larında; en eski tarihlerinde, meşhur kurultaylarıyla bu kurultay
larda devlet adamlannı intihap etmeleriyle demokrasi fikrine ne 
kadar bağlı olduklannı göstermişlerdir.~ Yine bir başka konuşmasın
da, «Şuna emin olabilirsiniz ki, dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan 
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milletler arasında ruhen demokrat doğan yegane millet Türklerdir. 
Eskiden beri, cemiyetimizde birinden diğerine geçilmez hir sınıf asa-· 
leti ve zihniyeti asla mevzubahs olmamıştır» diyor. 

Bununla birlikte Atatürk, demokrasinin her yönüyle bir terbiye 
meselesi olarak, insanın kendini bilmesi meselesi olarak ele almak
tadır. Terbiye de bilindiği üzere, Atatürkçülükte eğitimin karşılığı 
olarak kullanmakta, eğitimin karşılığı olarak görmekteyiz. 

Madem idare konusundaki esaslaı" demokrasiye göre tespit edi· 
lir, öyleyse demokrasiyi isteyen ve uygulayanların da bu milli, insa
ni terbiyeye sahip olmalan gerekir. Bu milli terbiyenin esasını da 
milli birlik ve beraberlik fikri oluşturmaktadır. Birlik fikri esastır. 
Milletin varlığında ve menfaatlerinde bellidir. Bu birlik iradesinin 
göstergesi ise Meclistir. işte bu birlik ve beraberlik olmadan de
mokrasi fikrinin veya irade-i umumiye fikrinin tecellisine ise imkan 
görülmem~ktedir. Atatürk bu konudaki kararlılığını ise şöyle ifade 
etmektedir: «Memleket tam bir birliğe muhtaçtır. Sıradan politika
cılıkla milleti parçalamak ise ihanettir.» Çünkü Atatürk'te asıl olan 
millet; Türk Milleti dir. Mille~i ise şu şekilde tarif ediyor: «Millet, 
aralarında dil, kültür ve mefkfıre birliği olan vatandaşların meydana 
getirmiş olduğu siyasi ve sosyal bir topluluktur . .» Dil, kültür ve mef
kure. Bunlar, aynı zamanda demokratik Türk Milletinin temel esas
ları olan birlik, milli hakimiyet ve Türklük duygusunun da bir ifa
desi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Şimdi kısaca, milleti meydana g-etiren bu unsurlann Atatürk 
ile olan münasebetlerinden bazı örnekler vermek istiyorum ; kısaca 
bir kaç örnek vereceğim. 

Dil konusunda: «Milli his ile mil!! dil arasındaki bağ çok kuv
vetlidir. Dilin, milli ve zengin olması, milli hissin inkişafında başlıca 
müessirdir. Türk Dili, dillerin en ·zenginlerindendir. Yeter ki bu dil 
şuurla işlensin. 

Türk Milletinin dili Türkçedir. Türk Dili, dünyada en güzel. en 
zengin ve en kolay anlaşılabilecek bir dildir. Onu-n için her Türk 
dilini sever ve onu yükseltmek için çalışır. Türkiye Cumhuriyetini 
kuran Türk Halkı, Türk Milletidir. Türk Milleti demek, Türk Dili 
demektir. Türk Dili, Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Türk 
Dili, Türk Milletinin kalbidir ·ve zihrudir» diyor. 

Yine kültür ve mefkfıre konusunda: «Bir milletin idaresinde 
milli birlik, milli duygu ve milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz 
bir idealdir. Milli kültürün her çevreye yükselmesini Türkiye Cum-
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nuriyetinin temel direği olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriye
tinin temeli kültürdür. Büyük davamız, en medeni millet olarak var
lığımızı yükseltmektir» gibi daha pek çok sözü ile birlikte oldukça 
mühim bir hususu, kültür ve mefkU:reeilik konusunda belirtmiştir. 

«Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim 
kendi benliğimize, milliyetimize hissen, fikren ve fülen göstermemiz 
lazımdır. Bilelim ki, milli benliğini bulamayan milletler başka millet
Ierin avıdır» diyor. Görülüyor ki, Atatürk, bir milli kültürcüdür. Bu
nunla birlikte şuurlu bir milliyetçi ve mefkurecidir. Onun için sa
dece Türklük esastır. Cumhuriyetin temel dayanağı da budur. Bunu 
da şöyle ifade ediyor: «Biz, doğrudan doğruya milletperveriz. Türk 
milliyetçisiyiz. Cumhuriyetin dayanağı da Türk topluluğudur. Bu 
topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa 
dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur». Kültür, millet ve 
cumhuriyet, demokrasi fikrinin en veciz terkibi olarak karşımıza 
çıkıyor. Zaten milliyet duygusu, milleti üstün tutma şuuru olma
dan bir insanın milli iradeye veya orrun tecellisi olan cumhuriyete 
inanıp milleti hakim kılmasının imkanı yoktur; ancak, milletierin 
hayatında çok mühim ve hayati bir husus da, millet hayatında teza-
htir eden fikirleri yaşatmalarıdır. İşte milliyetçilik ve milli hakimi
yet düşünce ve fiiliyatını yaşatmayı ise Atatürkçülük konusunda 
en mühim vazife sayıyoruz; ancak bu konuda milliyetçilik esastır. 
Milliyetçilik böylece Cumhuriyetin ve dolayısıyla demokrasinin asıl 
unsuru ve temelidir. Demokrat olmanın ve demokrasiden, millet ha
kimiyetinden bahsetmenin ilk şartı ise Türk milliyetçiBği ve. Ata
türk'te olduğu gibi milli kültürelilüğü ve mefkureciliği esas almak
tır. Bu vazifeye müstenit olarak da yine asli bir vazife şeklinde 
telakki ettiğimiz, demin bahsetmiş olduğumuz teriliye yani, eğitim 
meselesidir. 

Atatürk'ün ifadesiyle, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, 
görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun onlara her şeyden evvel 
Türk Devletine, Türkiye Cumhuriyetir..e, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ve milli ananelerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek 
lüzumu öğretilmelidir. Bunu, milli hakimiyetin teminatı olarak gör
mekteyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - En son, fakat en heyecanlı konuşmay!, genç arka

daşımız, bilim adamımız Mehmet Çelik yaptı ve galiba bizim ihmal 
ettiğimiz bir nokta üzerinde durdu; bu da, Atatürk'ün şahsiyetiyle 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki 
münasebettir. 
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Gerçekten de Atatürk'ün şahsiyeti ve şahsiyet özellikleri göz 
önünde bulundurulmadan ne Türkiye Cumhuriyetini ne de Türkiye 
Büyük Millet Meclisini izah etmek mümkün değildir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi nasıl milli iradeye, kolektif iradeye dayanıyorsa, 
Atatürk'te de her şey Cumhuriyete v~ Meclise vücut veren her şey, 
yani aksiyon gücü, doğrudan doğruya O'nun şahsiyetindeki temel 
vasıftan gelmektedir. Bu temel vasıf, iradedir. 

Atatürk'ün, Türk'Milletine en yaraşır rejim olarak Cumhuriyeti 
seçmesi ve bunu milli iradeye dayandırması, sosyal psikoloji bakı
mından Y?-Pılacak bir tahlilde de ortaya çıkacağı üzere, hakikaten 
Atatürk'ün şahsiyetine hakim vasıf bu olduğu içindir. Burada, ken
disiyle milletinin şahsiyetini, milli varlığı birleştiren büyük sosyolog 
Max Weber'in «karizmatik lider» dediği, lider tipinin en mükemmel 
örneğini görüyoruz. Hakikaten belli demokratik kuralları vardır, belli 
sisteme oturur fakat, liderin dışında da büyük hadiselerin, büyük 
tarihi olayların S?nuçlandınlması mümkün değildir. 

Zannederim ki, en mühim şeylerden birisi Atatürk'ün Hatay Ine
selesindeki davranışıdır ve Hatay meselesini muharebesiz olarak. 
henüz yeni Türkiye kurulmuş iken kazandıran, hakikaten Atatürkr 
ün iradesidir. Bakın Meclis'te söylediği şeye; aynen şöyle diyor: 
«Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Banş bozma alışkanlığım 
yoktur; ancak, muahedeye dayanan hakkımız ın istenicisiyim. Onu 
almazsam edemem.» Asıl cümle şimdi geliyor; «Büyük Meclisin kür
süsünden milletime söz verdim; Hatay'ı mutlaka alacağım. Milletim, 
benim dediğime inanır. Eğer sözümü yerine getirmezsem, onun hu
zuruna çıkamam. » 

işte Atatürk budur. irade budur. 

Bir de Sakarya'dan önce, Başkumandanlığın _Meclisteki müzake
releri sırasında, bir ara Meclis çok fazla, adeta diktatöı·lüğe ait yet
kiler istendiği için tereddüt geçirir. Durumu haber alan Atatürk, bir
denbire Meclise gelir ve orada söylediği bir cümle vardır; kendisine 
Başkomutanlık yetkisini vermek istemeyeniere karşı. Aynen şöyle 
diyor; bütün vehametiyle durumu açıkladıktan sonra, «Bu dakikada 
ordu, komutansızdır. Düşman karşısında bulunan ordumuz komutan
sız bırakılamaz. (Çünkü birinci defasırıda reddediliyor) Binaenaleyh, 
efendiler, Başkomutanlığı bırakmadrm, bırakınıyorum ve bırakma
yacağım». Bunu Nutuk'ta aynen kendisi tekrarlar. 

işte ancak böyle, bu kadar kararlı, bu kadar kesin bir iradedir 
ki, hakikaten tarihin en büyük hadisesi olan, en trajik zamanlan 
olan o şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhu-
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riyetini kurmuştur. Bu, Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içinde tek bir kavramı, yani irade-i milliye ve onun da uzantısı olan 
vahdet-i milliye, yani milli birliği öngördüğünü ortaya koymaktadır. 

Saatlerdir denebilecek kadar uzun bir süredir bizi sabırla dinle
diniz. Ben şahsen, başta Sayın Başkanımız olmak üzere, buraya 
kadar teşriflerinizden dolayı ve böyle bir ilmi toplantıya iştirakle
rinizden dolayı çok teşekkür ediyorum ve özellikle, bu toplantımızın 
asıl ilmi seviyesini yapan, ta istanbu{'dan, Boğaziçi'nden gelen ho
calarımıza teşekkür ediyorum. 

Her sempozyumun sonunda, her konuşmacı hocamızdan sonra 
toparlamaya çalıştığım için genel bir özet yapmayacağım. Zaten za
man da geçti. Yalnız, acaba çok kısa. ve usul olduğu üzere, yazılı 

olarak soru sormak isteyen dinleyicilerimiz, misafirlerimiz var mı? 

(Bir dinleyicinin yazılı olarak soru sorma istediği görüldü) 

Prof. Dr. OSTON ERGODER - Efendim, ben de arkadaşlarım 
adına, Boğaziçi üniversitesi öğretim üyeleri olarak Van 100 üncü Yıl 
üniversitesi ilgililerine ve Sayın Profesör Birol Emil'e, bize güz :;I 
yörenizi görme fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de bize bu fırsatı vermi§ oldu. Ç0l•, 
sevinerek geldik, çok şeyler öğrendiğimiz bir toplantı oldu. Teşek
kür ederiz. 

ABDDLHALiM ARAS (T.B.M.M. Başkanvekili) - Hocam, soru 
soran tek kişi olduğuna göre soruyu ifade etmek, yazılı olarak ver
mekten daha uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN- Getiriyor Sayın Başkanım, müsaade huyurursanız. 

(Soru, yazılı olarak verildi) 

BAŞKAN- Efendim; gelen soru çok geniş kapsamlı ve esasen 
hocalanmızın da konuşmalarında parça parça yer alm1ş bir sorudur. 
O itibarla, Sayın Başkanım, yazılı ola!"ak istememizin de isabeti or
taya çıkmıştır efendim. Onun için bR soruyu, daha önceki konuş
malar dolayısıyla cevaplanmış addediyoruz. 

Başka da konuşmacı olmadığına göre, panelimiz sona ermiştir. 

Başta Sayın Başkanımız olmak üzere hepinize teşekkür ederim. 

Kapanına Saati: 16.55 
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S UNUŞ: 

iSMET GiRiTLi (Marmara üni~ersitesi Atatürk ilkeleri ve 
inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü) -Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın parlamenter
ler, sayın vali muavinimiz, sevgili rektörümüz, değerli meklektaş

larım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım ; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun katkılarıyla bu yıl milli ege
menlik kutlamaları dolayısıyla Marmara üniversitesinin işbirliği ile 
düzenlenen bu toplantıya hoşgeldiniz. 

Marmara üniversitesi adına bu toplantıyı düzenleyen Atatürk 
ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma ve Yürütme Merkezinin Mü
dürü olarak bendeniz, sayın rektörümüz sunuş konuşması yapma
dan önce, bu toplantıyla ilgili birtakım kavramlar üzerinde, birta
kım nirengi noktaları üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Hepimizin bildiği üzere Mustafa Kemal'in liderliğinde milletçe 
ve milli egemenlik bayrağı altında milli mücadele kazanıldıktan son
ra, Mustafa Kemal «Asıl iş şimdi başlıyor» demek suretiyle bir çağ
daşlaşma hareketini başlatmıştır. Mustafa Kemal'in çağdaşlaşmasın
da iki önemli unsur vardır. Birisi; Türk toplumunun, Türk Milletinin 
esasen tarihte uygar ve çağdaş bJr millet, bir toplum olduğuna 

inanmaktadır ve fakat bazı nedenlerden dolayı geri bırakıldığı fik
rindedir. ikinci unsur; bu geri kalmadan dolayı arada batı ile, 
çağdaş dünya ile büyüyen uçurumun Türk Milleti tarafından ka
patılabileceğine dair olan imanı vardır ve bunun için, birtakım aksi
yon programları, «Atatürk intikapları~ dediğimiz hakikati halde bir
takım aksiyon programı olan çağdaşlaşmayı amaçlayan birtakım gi
rişimlerde bulunduğunu biliyoruz. 

Mustafa Kemal bir Fransız profesörünü modern Türkiye ko
nusunda 1984'de Fransa'da Lion üniveritesinde yapılan bir toplan
tıda Fransız profesörü J ack Lafon'un, haklı olarak vurguladığı üze
re, «Kültür devrimini başarmış tek lider»dir çağımızda. Mustafa 
Kemal'in kültür konusuna eğilmesi, Mustafa Kemal'in milliyetçili
ğinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten merhum milliyetçi yazar Pe
yami Safa'nın «Türk inkılabına Bakışlar» adlı eserinde vurguladığı 
üzere, milli mücadelede Ankara, milliyetçiliği temsil etmektedir. Za
ten kullanılan bütün sıfatlar, kullanılan bütün deyimler de bunun en 
güzel örneğidir. Milli Devlet, milli mücadele, milli hakimiyet, milli 
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misak gibi deyimler, ondan sonra milli tarih, miiii kültür, miiii sa
nat gibi deyimler bunu izlemektedir. Gerçekten «Ne Mutlu Türliüm» 
diye haykıran, kendisine «Atatürk» adının verilmesini büyük bir 
mutlulukla kabul eden bir kişiye yakıştırılacak çağımızın en uygun 
öğretisi milliyetçilik öğretisi olabilir. Atatürk, en büyük Türk mil
liyetçisidir, en büyük Türk Miiiiyetçisi olduğu için Atatürk bir mil
leti oluşturan ortak kültür unsurlara önem vermiştir, buna önem ver
mesi zaruri idi ve bilhassa hepimizin bildiği gibi çalışmalarında 

daha sonra milli mücadele kazanıldıktan sonra çalışmalarında, bil
hassa dil konusuna, tarih konusuna ve sanatlar konusuna eğilmiş
tir. Mustafa Kemal'in tarih tezi mill itarihçilik olarak adlandırılabi
lir; çünkü Türkler birçok büyük devletler kurmuşlard1r; fakat Tan
zimata kadar Türk tarihi bir din tarihi bir islam tarihi içinde 
mütalaa edilmiştir. Tanzimattan sonra da tarihçiler Osmanlı Dev
letini bir hanedan devleti olarak takdim etmişlerdir. Oysa Osmanlı 
Devleti daha önce kurulan 16 Türk devletinden birisidir ve Türk Mil
leti tarafından kurulmuştur. 

Daha sonra Türkologlar tarafından milliyetçilik akımının Av
rupa'da ortaya çıkmasından sonra ortaya konulan gerçek şudur; 
Türk Milleti çok parlak ve eski bir tarihe sahiptir ve Türk tarihçi
leri de bu «milli tarih» anlayışına gelmişlerdir. Mustafa Kemal bunu 
daha da ateşlendirmiştir, daha hızlandırmıştır. 1931 yılında kurulan 
Türk Tarih Tetkik Cemiyeti ve bu konuda yaptığı yayınlar, yabancı 
bilim adamlarının çağrılması şu gerçeği ortaya koymuştur ki, me
sela Türkiye'ye Atatürk'ün davetiyle gelen Macar T3rih Bilimcisi
nin ortaya koyduğu üzere, Anadolu tarihini, Türk tarihini tetkik 
etmek için beş bin yıl gerilere gitmek lazımdır ve yapılan tetkikat, 
Anadolu'da Roma'dan önce ve Bizans'tan önce çok daha eski bir 
tarihin varlığını ortaya koymaktadır. 

Mu~tafa Kemal'e göre, Türk'ün parlak bir tarihi vardır. Ba
tılılar bizden bahsederken «Türkiye» diyor, biz ise kendimizden 
«Osmanlı» diye bahsediyor, Türk tabirini, Türk deyimini, Türkiye 
deyimini kullanmaktan adeta utanıyorduk. Atatürk'ün çalışmaları 

buraya yöneliktir, yani Türk tarihinin parlak mazisini, Türk Mille
tine bir daha hatırlatmak ve Türkün son yüzyıllarda uğradığı ye
nilgilerden dolayı sarsılan güven duygusunu onarmaktı. 

Dil konusunda da Atatürk'ün aşağı yukarı aynı gerekçe ile yine 
milliyetçi bir gerekçeyle bu konuya eğildiğini biliyoruz. Türk dili 
eski bir dildir, Orhon kİtabeleri 730 yıllarında Türkçe yazılmıştır. 
Bunun gibi birçok örnekler vardır; fakat zamanla hepimizin bildiği 
üzere bilhassa istanbul'un işgalinden itibaren daha doğrusu Türkle-
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rin islamlığa girmesinden sonra medrese dili olan, bilim dili olan 
Arapça egemen oluyor ve giderek Arapça konuşmak, Farsçadan 
birtakım kelimeler, kurallar almak bii· moda haline geliyor ve ne
ticede bilhassa 1453 yılında istanbul'un işgalinden sonra giderek 
«halk dili» ile «saray dili» arasında lıir uçurum beliriyor. 1872 yı
lında Ahmet Mithat Türk haklı olarak yazdığı bir yazısında diyor 
ki, «Osmanlı dili, yani 'Lisan-i Osmani' o hale gelmiştir ki, yazılanı 
ne bir Arap, ne bir iran'lı ve ne bir Türk anlayabilir.» 

işte Atatürk'ün Türk diline eğilmesinin nedeni milletle saray 
arasında, milletle basın ve devlet yazışmaları arasında oluşan bu 
uçurumu onarmak amacıdır. Kültür alanında da aynı amaçla Ata
türk'ün bir hamle başiattığını biliyoruz. Hepimizin bildiği üzere uzun 
zaman çok eski devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş Türk Mil
letinin bir Türk sanatından bahsedilınezdi. Türk sanatı ya Bizans 
sanatı içinde ya islam sanatı içinde ya Arap Sanatı içinde ya daPers 
sanatı içinde mütalaa edilmiştir. Mesela, Esat Celal Arseven 1911 yı
lında ikdam Gazetesinde makaleler yazmaktadır. Bir makalenin baş
lığı olarak «Türk Sanatı» başlığını koyar, derhal tahrir heyeti bunu 
«İslam sanatı»na çevirir; çünkü «Türk sanatı» deyimi onlara fev
kalade ters gelmektedir. 1917 yılında ilk defa olarak Batıda yayınla
nan bir kitap «Türk Sanatı» başlığını taşımakta ve bu kitapta dün
yanın çeşitli ülkelerinde Orta Asya'd~n başlayarak Anadolu'ya ka
dar çeşitli ülkelerindeki Türk sanat eserleri, Türk toplumlarının, 
Türk devletlerinin oluşturduğu sanat eserleri arasındaki bütünlük 
ilk defa vurguianmaktadır. 

Tabii her şeyi Atatürk ile başlatmak doğru değildir, Atatürk bir 
devamdır. Nitekim, hepimizin bildiği lizere Türk dilinin anndırılına
sı konusunda 1911 yılında yayınlanan Genç Kalemler Dergisinde 
ömer Seyfettin'den başlayarak, Ali Canip'in, birtaktın değerli ça
lı§maları vardır. Fakat ne var ki 1930 yıllanna geldiğimiz zaman 
bile bu dilde kopukluk mevcuttur; Mustafa Kemal işte buna bilimsel 
bir yön vermiştir. Mustafa Kemal, hepimizin bildiği gibi daha 1924 
yılında istanbul Edebiyat Fakültesine bağlı bir Türkiyat Enstitüsü 
kurarak tarih, dil ve sanat üzerindeki çalışmaları bu enstitüde yap
tırmış ve devrin dünyaca ve Türkiye'ce ünlü profesörü Fuat Köp
rülü bu Türkiyat Enstitüsünün başına getirilmiştir. Bu konuda bü
yük çalışmalar var. 

Mustafa Kemal'in sanat konusunda birtakım hamlelerine tanık 
oluyoruz. Mesela Mustafa Kemal 1929 yılında Topkapı Sarayını ziya
ret eder ve buranın yanlış hatırlamıyorsam Mecidiye Köşkünde ka-
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palı bölümünde bulunan padişahların resimlerini tetkik eder. Bu ara
da bilhassa Fatih Mehmet'in tablosu üzerinde uzun uzun durur, son
ra da devrin Topkapı Sarayı Müdürü olan Tahsin Beye dönerek 
«Bunları muhakkak halka açmalısınız" diyerek bir talimat verir. 

Bunun gibi 1934 yılında yine Topkapı Sarayına gelen Mustafa 
Kemal, birtakım haritaların tozlu dol&plar arasında saklandığını ve 
bunlardan birinin de Piri Reis'in 16 ncı yüzyılda yaptığı ilk Atlas 
Okyanusu haritasının da böyle tozlar içinde orada kaldığım görür, 
bunların temizlenerek basılmasını ve bilhassa Amerika Birleşik Dev
letlerinden başlayarak her yere dağıtılınasını emreder. 1935 yılın

da kendi elyazısıyla «Mimar Sinan'ın heykelini yapınız» demiştir; 
çünkü yanlış anlamalardan dolayı hepimizin bildiği gibi resim ve 
heykeltraşlık üzerinde bıirtakım ipotekler vardır, bunlarla da Mus
tafa Kemal savaşmış bir adamdır. 

işte bütün bunlar, milli egemenliğe sahip bir milletin milli gu
rurunu, milli ulusal, manevi değerlerini, hazinesini, dilini, sanatları
nı oluşturan bütün bunlarla milli egemenlik arasındaki ilgi fevkalade 
aşikardır. 

Kıymetli vakitlerinizi fazla almaya.cağım; fakat bu vesileyle ger
çekten 1984 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Medisimizin ve 
bilhassa onun bu işi yürütme mekanizması olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun bu konudaki çalış
malarını övmemek mümkün değildir. Türkiye'nin her tarafında bu
lunan ve birer medeniyet vahası oluşturan üniversitelerle yapılan 
bu işbirliği, burada kalmamakta, gene Meclis tarafından yayınlan
makta ve kütüphanelerimize, gençlerimize, aydınlanmıza ulaşmak
tadır. 

Bu kurulun başkanını ve değerli üyelerini de aramızda gördüğü
müz bu anda rektörümüz adına MarroMa üniversitesinin şükranlarını 
kendilerine sunmak bizim için gerçekten büyük bir zevktir. Ben daha 
fazla sözlerimi uzatmadan, «Sunuş» konuşmasını yapması için Mar
mara üniversitesinin sayın rektörü, Profesör Orhan Oğuz'u kürsüye 
davet ediyorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Prof. Dr. ORHAN OG-UZ (Marmara üniversitesi Rektörü) -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli Başkanvekili ve milletvekil
leri, aziz konuklar, sevgili öğrencilerim ve değerli mesjektaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Marmara üniversitesinin her 
yıl beraber yaptığı ve Milli Egemenlik konusunun ele alındığı bu 
çeşit toplantılar geleneksel hale gelmiştir. Bugün de milli egemenlik 
kavramının kültür, sanat yönleri tartışılacaktır. 
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Bunun üniversitelerde yapılışının çok önemli bir yanı vardır. 
Bilhassa Marmara üniversitesinin üç tane öğretmen yetiştiren temel 
kurumu bulunan bir üniversite olması özel bir önem taşır. Çünkü 
bizim yetiştirdiğimiz genç öğretmenlerimiz yakın tarihlerde yurdun 
muhtelif bölgelerine dağılacaklar, buradan edindikleri bilgilerle, bu
radan edindikleri tecrübelerle bu güzel atmosferin benzerlerini yurt 
sathına beraberlerinde götüreceklerdir ve asil Türk Milletine bunları 
sunacaklardır. Yakın zamanda bu toplantıların çoğalmasını, il ve ilçe 
düzeylerinde dahi yapılmasını yürekten diliyoruz. Milli egemenlik 
kavramını, milli egemenlik fikrini, fikriyatını memlekete bu suretle 
benimsetmek en sağlıklı bir yol gözükmektedir. 

Milli Egemenlik, Kültür ve Sanat konulu bu paneli onun için 
memnuniyetle karşılamamak mümkün değildir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi yetkililerinin son zamanlarda Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu oluşturarak, her yıl 23 Nisan'ı sadece bir Çocuk Bayramı 
olara~ kutlama yerine, Milli Egemenlik fikrinin işleneceği hafta ola
rak onu yaymak ve onu pekiştirrnek için yurdun çeşitli yörelerinde ve 
kurumlarında yapmış oldukları bilimsel ve kültürel faaliyetleri ger
çekten fevkalade isabetli ve yararlı bulduğumuzu müsaadenizle ifade 
etmek istiyorum. 

Bunları düşünenleri, düzenleyenl~ri ve bu yolda uğraş veren
leri de yürekten kutlamak istiyorum; çünkü onlar Atatürk'ün milli 
egemenliğe dayanan çağdaş bir Cumhuriyet kurma özlemine ve temel 
direktifine en uygun, en tutarlı bir yolda hizmet vermektedirler ve 
gayret göstermektedirler. Atatürk'ün kurup yaşatmak istediği, ger
çekleştirmek için uğraş verdiği Cumhuriyetin temel i~kesi egemen
liğin kayıtsız, şartsız millette oluşudu:t. Bu ilke sadece anayasalara, 
kitaplara ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin duvarlarına yazılsın 
diye konmamıştır. Bu ilke, Cumhuriyetin esası ve onun temel taşı
dır.' Atatürk'ün millet egemenliğini halkın yönetime katılması, ira
desinin üstünlüğü dolayısıyla Cumhuriyetin esasıyla özdeşleştirmek 
istediğini biliyoruz. Her şeyin esasını kaynağını milletin hür ira
desi teşkil edecektir. Onun üstünde hiçbir güç olmayacaktır, ona 
kimse ortak çıkmayacaktır, bu iradeye ipotek konmayacak ve ona 
tasallut edilmeyecektir. Bütün sorunlara bu kaynaktan çözüm bek
lenecektir, buna yürekten inandığı, buna yürekten inanıldığı zaman 
mesele temelden halledilmiş demektir. Ondan sonra ülkenin yücei
mesi için, ekonomik kalkınması için, sosyal gelişmesi için gerekli 
her şey temin edilir. Ancak ve ancak milletin hür iradesine, milli 
egemenliğe saygılı olmak, onu benimsemek, onu içine sindirrnek ve o 
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kaynaktan güç almak lazımdır. Büyük liderin dediği gibi; «Milli ege
menlik öyle bir nurdur ki, onun karşısJnda zincirler erir, taç ve taht
lar yanar yok olur.» 

Türk Milleti kendi gücüne, kendi imanına dayanarak varlığını ve 
bağımsızlığını sağlamıştır. En sıkıntıh zor günlerinde bile bundan 
asla taviz vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Millet ha
yatında diğer ülkelerin, bu ülkeler ister dost olsun, ister düşman 
olsun onların müsaadeleri nispetinde, onların müsamahaları ölçüsün
de ayakta kalınamaz. Milletin iradesi, milletin azmi ve milletin gay
reti esas dayanak ve esas kaynak olmalıdır. Bu temel anlayış ve 
inanış ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve onun hükümetlerinin 
ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü, güvenliği ve uluslararası platform
lardaki saygınlığı için milli egemenlik kaynağından güç alacak ve 
her türlü zorlukla mücadele imkanı bulacaktır. 

ülkemizin gelişmesine, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına ça
lışılacaktır. Elbette bu kutsal amaca yönelik çalışmalara milli haki
miyete, millet iradesine inanan her Türk vatandaşı, her kurum 
heyecanla katılacaktır. Biz Marmara üniversitesi olarak bu heyecanı 
taşıyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu konuda bir işa
ret geldiği zaman zevkle, heyecanla, şevkle hemen işe sarılıyoruz ve 
inanıyoruz ki, bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, gençlerimiz de 
aynı heyecanla doludurlar, onlar da mezun olduktan sonra aynı heye
canla yurt sathına yayılmak suretiyle bunu kendilerinden sonra ge
lecek kuşaklara aşılayacaklardır. 

Herkes kendi alanında ve kendi çapında bir şeyleri milli ege
menlik kavramına katacaktır. işte o zaman memleketimjz milli ege
menlik gibi sağlam temeller üzerinde ebıediyen payidar olacaktır. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

ABDDLHALiM ARAS (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
vekili) - Sayın konuklar, sayın milletvekilleri, değerli öğretim üye
leri, sevgili öğrenciler; Türkiye Büy~k Millet Meclisinin açılış yıl

dönümleri 1985 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi bünye
sinde kurulan Kültür. Sanat ve Yayın Kurulunun hazırladığı kap
samlı programlarla kutlanmaktadır. Kutlama faaliyetleri içerisinde 
de bilimsel faaliyetlere özel önem verilmekte ve yurdun çeşitli yöre
lerindeki üniversitelerimizle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen bu 
toplantılar, fevkalade yararlı olmaktadır. 

Amacımız, her yıl değişik yurt köşelerindeki üniversiteleri
mizde bu tür bilimsel toplantılan teşvik etmek ve işbirliği içinde 
devlet ve millet hayatımızın temel dayanak noktası olan «Milli ege
menlik» ilkesinin tüm yönleriyle ele alınıp tanıtılmasını ve böylece 
kitlelerin bu yüce kavrama sahip çıkma duygusunun canlı tutulma
sını, yücelmesini ve demokrasimizin daha da gelişip güçleJ!mesini 
sağlamaktır. 

Ulu önder Atatürk'ün «En büyük eserimdir» dediği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, geçtiğimiz iki yılda gerçekleştirilen panel ve 
sempozyumlarda, milli egemenlik fikrinin tanımını, prensiplerini ve 
gelişmesini anakonu seçmiştir. 

Daha önceki yıllarda üniversitel~rimiz bu temel kavramı genç
lik, barış ve demokrasi temaları ile hirleştirmiş ve milli egemenlik 
fikriyle bu temalar arasındaki ilişkiyi değerli bilim adamları ince
lemişlerdir. Bu yıl da yine milli egemenlik kavramı Ankara'daki, 
Van'daki, Edirne'deki ve Antalya'daki üniversitelerimizde işienirken 
İstanbul'da Marmara ve Mimar Sina:::ı üniversitelerimizde de milli 
egemenlik kavramı ve bu kavramla kültür ve sanat ilişkileri ele 
alınacaktır. 

Akademik çevrenin, siz değerli mensuplarıyla, Türkiye Büyük 
-Millet Meclisinin birlikte çalışmasının ve geniş halk kitlelerine bu 
önemli davamız hususunda iletilecek mesajların gelecekte Türk top
lumuna yeni değerler kazandıracağı şüphesizdir. 
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Bugün bölünemeyen, devredilemeyen tek bir gücü ifade eden 
milli egemenlik, özünde milli iradeyi yansıtmakta, başka. bir deyişle 
milletin bağımsızlığını, milletin öncülüğünü. birlik ve bütünlüğünü 
içermektedir. Bu yüce kavram, bünyesinde taşıdığı adalet, banş, 
eşitlik ve diğer sosyal değerlerle de daha çok yücelecektir. 

Sosyal bilimciler, sosyal bilimlerin temel kavramının kültür ol
duğunu kabul etmektedirler. Kültür, bir toplumun fertleri arasında 
yapılaşılan, yaşatılan ve yayılan ve devamlı değişime uğrayan öğ
renilmiş davranış kalıpları ile bu davranış kalıplannın meydana 
getirdiği neticelerdir ki, bunlara toplRmsal tavırlar, değer ve değer 
yargıları, bilgi birikimleri ve maddi varlıklar diyebiliriz. 

Kültür denilince, bir toplumun fertlerini değil, o insanların dev
raldıkları ve devrettikleri, yaşadıkları ve yaşattıklan, yapılaştıklan, 
yaydıkları maddi ve manevi değerler manzumesi olduğunu anlıyoruz. 

Sanat, insan ruhunun hissederek yaratmasıdır ki, onu bilimden 
ayıran en belirgin özelliği ilhamın ürünü olmasıdır. Bir düşüntir 
«Sanat, ruhun madde içinde görünüşüdür» demektedir. 

Kültür ve sanatın toplurolann ileri nesillere bırakabiieceği en 
büyük miras olduğu muhakkaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak «Bir milletin geçmişini gele
ceğine bağlayan en önemli köprülerderı birisinin sanat olduğu» pren
sibinden ve «Tarih boyunca Türk topluluklarında ve devletlerinde 
görülen sanat anlayışı ve bıu anlayış içerisinde meydana getirilen 
sayısız eserlerden, milletimizin maddi ve manevi değerlerinin aynası 
olarak muhteşem bir kültür bütünlüğü yarattığı» gerçeğinden ha
reketle her yıl, her kesimdeki insanımızın arasında çeşitli yanşma
lar açarak, sanat dünyasına yeni yeni eserler kazandırmak suretiyle 
katkı ve sanatçılarımı_7;a teşvik ve destek sağlamayı amaçlıyor ve 
bu çevre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bütünleşmesini pekiştir
meyi hedefliyoruz. 

Cumhuriyet tarihimizde de milli egemenlik kavramı, kültür ve 
sanat ile özdeşleşmiş ve bu dönemde çeşitli branşlarda önemli mesa
feler alınmıştır. Pek çok sanat dallar!nda başarılar elde edilmiş ve 
pek çok insanımız dünyaya sesimizi duyurmuştur. 

Kültür ve sanat yansımaları toplumların sosyal ve ekonomik 
gelişmelerini süsleyen manevi unsurlardır ki, Ulu önder Atatürk bu 
olguyu şu sözlerle vurgulamaktadır: «Güzel sanatlarda muvaffaki
yet, bütün inkılaplann muvaffak olduğunun eiı kati delilidir. Bunda 
muvaffak olamayan milletiere ne yazıktır. Onlar bütün muvaffaki-
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yetlerine rağmen, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile tanın
maktan daima mahrum kalacaklardır. işte bunun içindir ki, biz eli
mize aldığımız büyük Türk Milletinin muvaffakiyatine çalışınakla 

memnunuz. N e yazık ki, biz dahi bu işte geriyiz. Çocuklarımız, genç
lerimiz babalarında gördükleri noksarrları dünyaya bakarak ikmale 
çalışmaktadır lar, çalışmalıdırlar. » 

Milli egemenlik kavramının Türk demokrasisinin temel kaynağı 
oluşuyla birlikte, kültür ve sanat alanında gelişmeyi ve etkilerini bu 
toplantıda ele alacağımızı ümit ediyorum. 

Marmara üniversitesi ile kurulumuzun başarılı işbirliğinin üçün
cü yılındayız. 

Marmara üniversitemizin KurulRmuz işbirliği ile tertip ettiği 
«Milli Egemenlik, Kültür ve Sanat» konulu bu panelde değerli bilim 
adamlarımız konunun teknik yönlerini değerli tebliğleri ile yüce 
heyetinize ve kamuoyuna sunacaklardır. Milli egemenlik, kültür ve 
sanat kavramlarının beraberliğinin, getirdiği gücün her yıl artarak 
süreklilik kazanacağı inancıyla Sayın Rektöre, konuşmacılara ve siz 
konuklara teşekkürlerimi sunuyorum. 

Panelin başarılı sonuçlar getirmesi dileğiyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
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BILDIRi 

CEV AT MEMDUH AL TAR (Sawıt Tarihçisi ve Müzikolog) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu Başkanı, sayın parlamenterler, sayın vali muavi
ni, Marmara üniversitesİrrİn Sayın Rektörü, öğretim üyeleri, değerli 
konuklar, sevgili öğrenciler; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mus
tafa Kemal Atatürk'ü özellikle 1927 yılında Ankara'da çok yakın
dan tanıyabilmenin mutluluğuna ermiş, eski bir kültür ve sanat hiz
metkarıyım. 

Atanın Türkiyemizin her şeyiyle yenilenip yücelmesi yolundaki 
enerjik atılırolarına emeğini katmış bir yönetim ve eğitim, öğretim 
görevlisi olarak yakından şahidi olduğum ulusal çağdaş kültür ve 
sanat inkılabımızın kıvanç verici öyküsünü siz sayın dinleyenierime 
anahatlarıyla sunmaya çalışacağım. 

Atamızın böylesine bir ideale yönelik kesin inancı, kültür ve 
sanata yönelik hitaplanndan deriediğim cümlelere göre aynen şöyle: 

Tüm sanata yönelik görüş ve kanıları yanı başında özellikle 
bakınız müzik için ne diyor; «Güzel sanatların hepsinde ulus genç
liğinin ne türlü ilerlemesini istediğinizi biliyorum. Bu yapılmakta
dır; ancak bunda da en ileri götürülmesi gerekli olan Türk musiki
sidir. Musiki hayatın neşesi, ruhu, s-evinci ve her şeyidir. Yalnız 
musikinin türü göz önüne alınmaya değer niteliktedir. Hayat musi
kidir, bizim gerçek musikimiz Anadolu halkından işitilendir. Bir 
ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabHmesi, kav
rayabilmesidir. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek 
deyişleri, söyleyişleri _toplamak, onlan bir gün önce genel son mu-; 
siki kurallarına göre işlernek gerekir; ancak bu düzeyde Türk ulu
sal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir, bu bir in
kılap hareketidir.» 

Sevgili dinleyenlerim, büyük filozofumuz Ziya Gökalp, Ata'nın 
müzikte değişimin bir ulusun tümüyle yeni değişikliğine ölçü olaca
ğı prensibine paralel bir yorumu, kendine özgü yenilenme felsefe
sinde dile getirir ve Birinci Dünya Savaşındaki yenilgimizin acılı 

günlerinde ve Gazi Mustafa Kemal'iR kurtuluş yolunda Samsun'a 
ayak basmasından bir yıl kadar önce~ yani 1918 yıhnda bakın ne 
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der; «Her biri bağımsız ve mutlak bir varlığa sahip olan kaideler, 
(kurallar kendi deyimiyle) oturdukları yerlerde oturduklan gibi ka
lırlar ve bir gelecek yaratamazlar. Gelenek (Anane) ise, yaratma ve 
gelişme demektir; çünkü gelenek çeşitli anları birbiriyle kaynaşmış 
pir geçmişi, arkadan hareket ettiren bir güç gibi ileri doğru iten 
bir akıma sahiptir ki, sürekli olarak yeni gelişimler ve yeni eğilim
ler doğurur. Gelenek tek başına doğuran ve yaratan bir güç olmakla 
birlikte, kendisine aşılanan yabancı yeniliklerde damarlanndaki hayat 
suyundan feyz alarak canlanır ve bayağı taklitte olduğu gibi çürü
yüp düşmez.» 

Sevgili dinleyenlerim, şimdi gene Atamıza döneceğim, Ata'da 
bakınız ne diyor: «Bugünkü Türk kafası musikiyi düşündüğü za
man, insanlara basit ve geçici heyecan verecek musikiyi aramıyor, 
musiki denildiği zaman yüksek duygRlanmızın hayat ve anılanmı
zın anlamını bulan bir musikiyi bekliyoruz. Bugünkü Türkler mu
sikiden öteki yüksek ve duygulu topluıniann beklediği hizmeti bek
liyor.» 

Büyük filozof, büyük düşünür Hegel 1831 yılında ölmüştür ve 
Ata'nın bu inancına oldukça paralel bir anlamda oluşturduğu sanat 
felsefesini açıklarken şu derece önemli bir anlayış üstünde duruyor ve 
şunları söylüyor: «Sanat hayatın yorumu olduğu kadar tarihin açık 
felsefesidir de; çünkü sanat insan ruhunu en derinden titreten şe
yin ne olduğunun habercisidir ve gerçeğe erişme yolunda göze alı

nan savaşırndan başanyla çıkan tem~z ve yüce bir sevgiyi ya da 
tanrısal varlığı saf hir deyişle dile getiren de sanattır.» 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Ata'nın olağanüstü 
katkı ve insiyatifleriyle güzel sanatların tümünde ve özellikle müzik 
sanatında gerçekleştirilen evrim aşamalarını kronolojik sıraya göre 
teker teker sizlere sunacağım. 

1924 yılında Cumhuriyetin kurulmasından bir sene kadar he
nüz geçmişti ki Ankara'da ilk olarak bir Musiki Muallim Mektebinin 
kurulmasını emir buyurdular ve bu mektep kuruldu, bugün hala 
başarıyla yaşıyor. Sonra ulusal l{ültürün tümüyle geliştirilmesi ça
lışmalanna hız verildi ve istanbul Güzel Sanatlar Akademisi yerli 
ve yabancı uzmanlarla güçlendirilerek organize edildi sene 1936. 
Bu müessese; Osman Harndi Bey'in bundan yüz küsur sene önce 
kurduğu müessese birkaç yıl öncesine kadar kanuni bir mesnede 
dayanamadan yalnız Ticaret Bakanlığından alınan bir kararla yürü
tülmüş, geleneği onu 100 yıldan fazl& ayakta tutmuş, kanunu bir
kaç sene evvel çıkmıştır. Burada ünlü ressamlanmızın Cumhuriyet-
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ten sonraki yurt içi gezileri olumlu sonuçlar verir ve böylece ülke
mizin doğal güzellikleri, etnik ve folkloru geniş oran-'la saklanabilir 
plastik sanatlar ve özellikle resim yoluyla. Güzel Sanatlar Akade
misinin meslek bölümlerinin başına Batıdan davet edilen dünya ça
pında ün yapmış sanat adamlan getirilir. Mesela resim şubesinin 
başına L. Levy, R. Belling, M. R. Sue, Bruno Taut ve Bonatz. Cum
huriyetle birlikte heykel sanatına da büyük ölçüde önem verilmiştir, 
yani daha doğrusu heykel sanatımız diyebilirim Cumhuriyetle bir
likte başlamıştır. Yüksek başanlı heykeltraşlanmız yetişmiştir. 

istiklal Savaşı menkıbeleri ve inkılap tarihimizle ilgili heykel ve 
anıt yarışmalannın önemle gerçekleştirilmesi, yurt sathının bu tür 
eserlerle değerlendirilmesini sağlamıştır. Gelene~sel süsleme sanat
larımıza verilen önem bıu alanda çağdaş bir doğrultuda gelişip ol
gunlaşmaya imkan sağlamıştır. Yurt dışına da taşan görsel, plastik 
sanatlar sergilerimiz modern Türkiye'nin uzak ülkelerde de tanın
masına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. 

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayının veliaht dairesinde özellikle 
Ata'nın emirleriyle Türkiye'nin ilk resmi resim ve heykel müzesi açıl
mıştır, yani devlet resim ve heykel müzesini açmıştır, sene 1937. 
Ankat.a'da ilk olarak faaliyete geçirilen Devlet Resim ve Heykel 
Galerisi Ata'nın ölümünden sonra h:den de devam etmektedir ve 
sanatkarlara ödüller verilmektedir, bu suretle resim sanatı devletin 
himayesiyle günden güne daha da ylicelmekte, yükselmektedir. İs

tanbul'da 1828 yılında saraya davet edilen Giuseppe Donizetti'nin 
desteğiyle kurulmuş olan ve 1828 yıbna ait olan Saray Orkestrası 
ve armoni mızıkası Cumhuriyetle birHkte Ankara'ya taşınmıştır ve 
Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır 1923 yılında Cumhuriyet kurulur 
kuru lmaz. 

Ankara'da çok sesli sanat musikimizin asıl özünü çekirdeğini 

teşkil eden Devlet Konsenmtuvan 1935 - 1936 yıllarında kurulmuş
tur ve çalışmalara yardımcı olmak üzere Ata'nın ısrarla davet edil
mesi üzerinde durduğu bir büyük uzman getirilmiştir, bu da ünlü 
Alman müzik uzmanı Paul Hindemith'tir. Bununla birlikte ünlü 
tiyatro ve opera rejisörü Cari Ebert i1e birlikte daha bıaşka yabancı 
uzmanlar da gelmiştir ve bizimkilerle elbirliği ile çalışmışlardır. An
kara Devlet Konservatuvannın yetişti~diği genç kuşak sanatçılarıyla 
Ankara'da tiyatro, müzik, opera ve bale bölümlerini içeren bir devlet 
tiyatrosu kurulmuştur. Gelişimini 1948, 1949 ve 1950 yıllarında daha 
da zenginleştirmiştir. Yurdun zengin folklor kaynaklarından Ata'nın 
üzerinde ısrarla durduğu Anadolu folkloru kaynaklarından yararla-
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nılmasını sağlama yolunda memleket çapında derleme çalışmalan
na başlanmış, programa göre her yıl ve devlet konservatuvarında 
bir folklor arşivinin kurulmasına büyük emek verilmiştir, sene 1937. 

Sanatın bütün dallannda ileri derecede başarılı olan çocuklan
mızın yurt içinde ve dışında yetiştirilmelerini sağlamak yolunda özel 
bir yasanın uygulanmasına 1947 yılında başlanmıştır ve bu yasa 
sayesinde dünyanın belli başlı kültür merkezlerinde çağdaş Türki
ye'yi gereğince tanıtan genç kuşak sanatçıların yetiştirilmesine gay
ret sarfedilmiştir. üzülerek söyleyim ki, maalesef bu kanun kadük 
olmuştur. 

Ankara Devlet Konservatuvan faaliyetini öteki büyük kentie
rimize de taşımada faydalı olunmuştur, izmir ve istanbul'da da 
devlet konservatuvarlan kurulmuştur. Devlet konservatuvarlarinda 
yetişen sanatçılarımız istanbul ve İzmir'de devlet tiyatrolan ve dev
let opera ve balelerinin, devlet senfoni orkestralarının, çok sesli ko
roların kurulmasına da geçmişlerdir. iftiharla söyleyeyim ki, bugün 
hayatımda ilk defa istiklal Marşımızı çok sesli olarak doğru dürüst 
dinleyebilmenin mutluluğuna erdim ve arkadan gelen eserlerle (Al
kışlar) vaktiyle Ata'nın 1924 yılında temelini attığı ınusiki muallim 
mektebinden yetişen gençler işte bu istikamette yetişmi~ ve Ata'nın 
istediği müziği yaratmış gençlerdir. BR müzik Ata'nın sevdiği ve iste
diği müziktir, ama maalesef kendisi göremedi. 

Devlet tiyatrolanmızın programlannda başlangıçta ağır basan 
çeviri eserler alınan ciddi önlemlerle yerini günümüzde telif piyes
lere bırakmaya başlamıştır, oyun sezonlarında programların telif 
eserlerle güçlendirilmesine özen gösterilmektedir. Biraz geç olmuş
tur; fakat zonınlu idi. 

Devlet konservatuvarlarında yetişen sanatçılarımızdan bazıları 
yurt dışına bile taşıdıkları faaliyetleriyle Atatürk Türkiyesinin' çağ
daş kültürde eriştiği aşamayı gereğince tanıtınada başarılı olmuş
tur. Türk konsertistleri, opera ve bale sanatçıları ve hele son yıl

lardaki başarıları ile kendilerini tanıtan genç kuşak orkestra şefle
rimiz dünya sahnelerinde, hatta Milauo'daki Scala Tiyatrosu sahne
sinde bile heyecanla alkışlanmışlardır, Ata'nın evlatları. 

Sevgili dinleyenlerim, büyük filozofumuz Ziya Gökalp, özlü ge
leneklerimizin gelişiminin zorunluluğunu biraz evvel değindiğim gibi 
şöylesine enteresan bir refleksiyonla bizlere ulaştırdı. Diyordu ki 
Ziya Gökalp: «Gelenek (Anane) tek başına doğurucu ve yaratıcı bir 
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güç olmakla birlikte, kendisine aşılanan yabancı yeniliklerde, damar
larındaki hayat suyundan feyz alarak canlanır ve bayağı taklitte 
olduğu gibi çürüyüp düşmez.>~ 

Gökalp'in bu yorumunda yer alan yabancı yeniliklerden biri eği
tim- öğretimdir, yani eğitHip oğretilinceye kadar bilinmeyen yenilik
lerdir. ikincisi de; uluslararası sanat k,arşılaşmalarının uyandırabi
leceği sınırsız yenilik ve güzellikleri ulusal kültürümüz içinde kendi 
zevk ve- anlayışımıza göre, yani ulusal doğrultuda değerlendirebilme
nin çabasıdır. 

Bütün genç kuşak bestecilerimizin ve bunların alternatiflerinin 
temeli sayılan ve yarattıkları büyük boyutlu eserlerle doymuşluğa, 
saturationa ulaştıktan sonra, yaratışlarını ilgi ve istekle çoğunluğu 
kendi öğrencileri olan ilk alternatife, yani ilk genç kuşak bestecile
rine devreden ve uluslararası nitelikte üne sahip bulunan ilk çağdaş 
beş bestecimiz, Atatürk'ün evlatları olan ki, üçü maalesef vefat et
miştir, yani beşler ve öncüler diye de anılan bestecilerimiz krono
lojik sıraya göre şunlardır: 

Çok kısa bir zaman evvel kaybettiğimiz Cemal Reşit Rey, Ferit 
Alnar ve Ulvi Cemal Erkin'dir, geriye kalan Ahmet Adnan Saygun 
ve N ecip Kazım Akses'tir. Sonra Profesör Doktor Bülent Tarcan, 
Ekrem Zeki üngör (Maalesef birkaç ay evvel kaybettik) Sabahat
tin Kalender, Kemal ilerici, Bülent Arel, Nüvit Kodallı, ilhan Us
manbaş, ilhan Baran, Cengiz Tanç ve bunların taleheleri de var. 

Çağdaş Türk ve dünya müziği alanındaki genel kUltüre ve temel 
eğitime yüksek meslek sahasında yazıylarıyla emek veren ve 50 yılı 
aşmış bulunan bir yazarlık çabası da varlığını günümüzde sürdürü
yor. Çağdaş sanat kültürümüzün uluslararası nitelikt~ki olağanüstü 
yankısına birçok örnek vermek mümkün; ama bunların arasında siz
lere en önemlisini sunmaya çalışacağım, bu da ; Yunus Emre Ora
toryusunun Türkiye'den çok uzakta yarattığı yankı. Yunus Emre 
Orataryosunu Ahmet Adnan Saygun yazmıştır, yani Yunus'un ilahe
sini işleyerek yazmıştır; bunun h1gilizce metinle, yani Yunus Emre' 
nin ilahi metninin ingilizeeye çevrilmesiyle uygulanan Birleşik Ame
rika prömiyeri 25 Kasım 1958 yılında zamanın ünlü orkestra şefi 
Leopold Stokowsky'nin yönetimi altında Symphany of the Air Or
kestrasının ve New York Devlet üniversitesi Yüksek öğretmen 
Okulunun Crena Ch o rus Korosu ve solistleri tarafından New York' 
taki Birleşmiş Milletler binasının büyük salonunda yapılmıştır ve eser 
aynı yılın 14 Aralık günü Saygun'un yönetimi altında Crane College' 
de tekrarlanmıştır. Oratoryonun daha önceki yıllarda Saygun'un yö-
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netimi altında yapılmış olan Paris prömiyeri ile de - 1947- New 
York prömiyerinin yabancı basındaki yankısı büyük kıvanç verici 
olmuştur. 

Sevgili dinleyenlerim, sahne sanatlarımızdan opera dalında da 
20 tane operamız vardır ve bunlar Atatürk evlatlarımn yazdıkları 
operalardır. Bunların bir kısmı sahneye konmuştur, ne yazık ki bir 
kısmı hala oynanamamıştır; ama ümitle bekliyorum. 

Cemal Reşit Rey'in üç milli operası; Sultan Cem, Zeybek ve 
Çelebi operalarının hiçbiri oynanamamıştır. Teşebbüs edildiği halde 
nedense yürütülememiştir. Ahmet Adnan Saygun'un beş eseri var; 
Taşbebek, özsoy, Kerem, Köroğlu ve Gilgameş, Necil Kazım Akses' 
in; ilk üç tablo halinde Bayönder operası, Nüvit Kodallı'nın Van 
Gogh ve Gilgameş operası, Sabahattin Kalender'in; Nasrettin Hoca, 
Karagöz, Deli Dumrul operaları, Ferit Tüzün'ün; Midas'ın Kulak
ları, Çetin Işıközlü'nün; Gülbahar operası, Cengiz Tanç'ın Deli Dum
rul Operası, Okan Demiriş'in IV üncü Murat ve Karyağdı Hatun 
operası bulunmaktadır. Az değil, bunlar 20 eser. 

Sevgili dinleyenlerim, Atatürk'ün üzerinde önemle durduğu ulu
sal çağdaş Türk sanat müziği 50 yıllık geçmişi ile gelişimini başarı 
ile sürdürüyor. Çok sesli sanat müziğimizin oluşumuna böylece im
kan sağlayan aydın genç kuşak bestecilerimiz, uygar dünyadaki 
benzerlerine paralel doğrultuda eserler verınede başarılı olmaktadır
lar. Onun içindir ki, çağdaş bilimin çağdaş yapının uluslararası nite
likteki ortak tekniğinden yararlanan jnkılapçı bestecilerimiz yaratı
larında dramatik, trajik, lirik, mitolojik ya da epik karakterli aksi
yonlara gereğince yer vermekte başarılı oluyorlar. Akılsal ve ruh
sal izlenimlerin her türünü eserlerinde üstünlükle dile getiriyorlar. 
Nitekim çok sesli sanat müziğinin gerçekleştirilmesinde, tüm uygar 
toplulukların değerlendirmek zorunda oldukları normalize aletler
den yansıyan kendilerine özgü renklerden, değişik kompozisyon ve 
enstrümantasyon tekniğinden yararlanan çağdaş Türk bestecisi de 
eserlerinde oluşturduğu figür, tema, pasaj veya başka içerikli aksi
yon unsurlarını işleterek sanatsal yaşantıların tüm etkinliğini müzi
ğin simgesel diliyle anlamlaştırmaktadırlar ve bu yoldan oluşan me
caz tabloları yetişkin izleyicilerce hayranlıkla benimsenmektedir. 

Atatürk'ün dinamik kültür ve dinamik sanat anlayışının 'müzik 
sanatına da yansıyan özü budur ve bu böyle olmayınca da hele 
ikinci Dünya Savaşından sonra tüm cephelerde acımasızca sürüp gi
den çağdaş kültür ve sanatta üstünlük savaşına eşit hak ve düzey
de katılmamıza imkan ve ihtimal yoktur. 
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Sanatlarımızin diğer kollannda özellikle son 50 yılın başlarında 
ismini hayranlıkla sizlere sunacağım plastik sanatlar alanında res
samlarımız, heykeltraşlarımız, mimarlanmız yetişmiştir. Bunlar Ce
mal Tollu, Zeki Faik izer, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Cevat Dereli, 
Sabri Berke, N urullah Berk, Halil Dikmen, Ali A vni Çelebi, Aye
tullah Sümer'dir ve bunlann bir kısmını maalesef kaybettik. 

Mimarlanmız; Sedat Hakkı Elbem, Asım Mutlu, Arif Hikmet 
Holtay, Mahmut Şükrü, Seyfi Arkan, Turgut Sabis gibileridir. 

Heykel sanatı Cumhuriyetle beraber başlamıştır ve büyük hey
keltraşlar yetişmiştir, bıunlar; Nejat Sirel, Zühtü Müritoğlu, H-adi 
Bara, Nusret Suman, Kenan Yontunç ve Hüseyin Gezer'dir. 

Sevgili dinleyenlerim, her şeye rağmen Ulu önder Atatürk'ün 
gelenek kültür dinamizmine katkılarının oluşturduğu aşamaların ge
leceğe yönelik daha nice başarılara gebe olduğu bir gerçek. O halde 
ulusal çağdaş kültüre götüren yol ne kadar engebeli olsa da evrim 
çabamız ne kadar yorucu gelgitlerle savaşsa da Atatürk inkılapla
rJnın gücünü sadece çağdaş bilimin ortak teknik ve estetiğinden 

alması Türkiyemizin kültürde özlenerı aşamaya ergeç erişmesinde 
başlıca etken olacaktır, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Teşekkür ederim. 
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PANEL 

Prof. Dr. iSMET GiRiTLi (Oturum Başkanı - Marmara üni
versitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü) - Efendim, sayın dinleyenler, değerli koniıkla:n
mız ; Ankarab misafir lerimizin çok yoğun bir gündemi dolayısıyla 
bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yapılan programa 
göre bir ara verecektİk ve 13.30'da tekrar panel için bir araya gele
cektik; fakat bu yoğun program ve Ankara'ya dönmek zorunda kal
maları ve böylesine seçkin ve değerli bir dinleyici kitlesi bulmanın 
h uz uru içinde biz bu papeli hemen şimdi yapacağız. 

Yalnız burada .zannediyorum Reşat Kaynar hocamız bu deği
şikliğin hedefi olacaklar istemediğimiz halde. Elçiye zeval olmaz, 
rektörüroüzün emirleri üzere bendeniz veka.let edeceğim, Reşat Kay
nar hocamız inşallah hemen gelir, biz ona emaneti teslim ederiz. 

Efendim, panele katılacaklar sır&sıyla söz alacaklardır. Bütün 
panelİstler şu anda mevcut bulunmaktadırlar, yerlerini almışlardır. 

ilk sözü Sayın Prof. Dr. Yıldızhan Yayla'ya veriyoruz, buyu
run efendim. 

Prof. Dr. YILDIZHAN YA YLA (Marmara üniversitesi Rektör 
Yardımcısı) - Çok değerli dinleyenle:rim, benim konum, «Milli Eg~
menlik, Kültür ve Sanat Arasındaki ilişkiler». Bu konuyu açıklaya
bilmek için, hemen işe bazı tanımlardan başlamak gerekir, diye dü
şünüyorum. 

Egemenlik nedir? Milli olan egemenlik nedir? Kültür ve ona 
:bağlı olarak sanat nedir? Egemenlik deyince, her şeyden önce -Lügat 
anlamıyla - bir öznenin hir nesne üzerindeki hakimiyetini anlıyoruz. 
Yani, iki unsur olması gerekiyor; bir hakim olan, hükmeden özne ve 
bir de ona bağlı, hakim olunan, hükmolunan nesne. <<Milli» dediği

miz zaman da, milletin hakimiyetini 2nlıyoruz. Millete ait olmayan 
hakimiyet sözkonusu olduğunda, b un& «milli» sıfatını vermiyoruz; 
«kralın uyrukları» diyoruz; ya da birtakım sınıfsal ayırımlar yapıyo
ruz. Şu halde, «Milletin egemenliği, hakimiyeti» dediğimiz zaman, 
«Millet kimin üzerinde hakim- olacaktır?» sorusunu sormamız gere
kiyor. Millet kimin üzerinde hakim olacaktır? Hakim olacağı kimse 
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yok; millet kendisi hakim. Şu halde, milletin hakimiyeti sözkonusu 
olduğunda, iki unsurdan bir tanesi bulunmayacak. Yani, milli ege
menlik bir negatif anlam ifade edecek; milletin üstünde ba~ka bir 
hakimiyet yoktur, anlamına gelecektir. Nitekim, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası da bunu böyle belirler; Anayasanın 6 ncı maddesinin 
üçüncü bendinde «Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.» denilmektedir. Demek ki, 
milletten başka hakim yoktur. O halde, «Millet egemenliğini nasıl 
kullanacak?» sorusu ortaya çıkmaktadır. Bugün «Doğrudan demok
rasi» dediğimiz şekilde, doğrudan doğruya milletin egemenliğini kul
lanması mümkün olmadığına göre, bu egemenlik, temsilciler aracılı
ğıyla kullanılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bunu da açık
ça belirtmiştir ve «Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlan eliyle kullanır.» demek suretiyle. 
Millet bunlan çeşitli şekillerde belirler; kimini doğrudan doğruya be
lirler, kimini de o belirlediK.lerinin aracılığıyla belirler; yani bir çeşit 
temsili yönetim sözkonusudur milletin hakimiyetinin, egemenliğinin 
gerçekleşebilmesi için. Peki, bu belirleme nasıl olacaktır? Bu belirle
me, halkın serbestçe bu temsilcileri seçebilmesi yoluyla olacaktır. Bu
nu da Anayasa açıkça belirtmiştir: «Serbest, genel, eşit, güvenceli 
bir seçim» ilkesiyle. Bu seçimlerin serbest, eşit, genel ve güvenceli 
olması da yeterli midir çağdaş demokraside? Hayır, bu da yeterli 
değildir; ayrıca halkın, milletin, her gün temsilcileri üzerinde çeşitli 
şekillerde etkili olabileceği araçları geliştirmiş olmak gerekir. Siyasi 
partiler başta olmak üzere, basın, kişisel yazılar, kitaplar, filmler, 
ifade araçlan ve her biri kendi konusunda olan, kendi konusunu aş
mamak, iktidar mücadelesi yapmam~k kaydıyla, birtakım meslek 
kuruluşları, dernekler, vesair topluluklar; menfaat grupları, demok
rasinin işleyişine katkıda bulunacaklardır. Şu halde, «Milletin ege
menliği» dediğimiz zaman, seçim ve demokrasi, vazgeçilmez unsur
lar olmaktadır. 

Bir başka yönüyle - ister istemeı - demokratik hayat, mücade
leyi, çekişmeyi, çatışmayı birlikte getirmektedir. Bunlarsız demokrasi 
olmuyor. Şu halde, bu çatışma, çekişme, hatta menfaat gruplan ara
sındaki çatışmalar (işveren- işçi ilişkilerinde olduğu gibi) nasıl ola
cak da, milli bütünlüğü, birliği bozmadan demokratik bir yaşayışa 
imkan verecek? işte, bunu anlayabilmek için, milli egemenlik unsu
runun vazgeçilmez unsuru olan milletin, bir parça bu açıdan da an
laşılması gerekiyor. Acabıa milleti yaratan nedir? Bu konunun uzman
ları bakıyor ve diyorlar ki: Acaba dil mi milleti yaratıyor? Hemen 
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birtakım aksi örnekler ~ıkıyor; dili ayrı insanlardan meydana gel
miş milletler var: Belçika gibi, İsviçre gibi. Din mi yaratıyor, diye 
düşünülebilir; dini ayrı insanlardan oluşan milletler var; buna karşın 
dini aynı olduğu halde, ayrı ayrı millet halinde toplananlar var. Irk 
mı yaratıyor diye sorulduğu zaman, dünyadaki tablo bunun da aksi
ni gös~riyor; ırkı aynı olup (Arap alemi gibi) değişik milletler var; 
buna karşılık, ırkları ayrı olduğu halde tek bir millet olarak toplan
mış olanlar var. Tek bir tarih şuuru deseniz, o da her zaman aynı 
ölçüde gerçekleşıniyor; çünkü tarihi kadar eskiye gitmeyen; ama 
bugün millet olarak teşekkül etmiş ve çok güçlü olanlar var. Şu 
halde, belki bunların hepsi birden bir şey ifade ediyor, bu. Bilim 
adamları diyorlar ki (Her şeyden önce Anayasa hukuku açısından 
ve siyaset bilimi açısından), «Bir milleti oluşturan, birlikte yaşa
ma iradesidir.» Birlikte yaşama, yani ondan kopmama iradesi. Coğ
rafi bakımdan çok uzak yerlerde dahi olsa, gene de milletinden kop
ınama iradesi. Hatta, daha iyi ekonomik şartlar altında yaşayabili
yor olsa bile gene de milletinden kopmama iradesi. işte, sanıyorum 
ki, burada «kültür» kelimesinin anl&mını iyi anlamak gerekiyor, 
sıra ona geliyor. 

Kültür nedir? Benden önceki korruşmacılar güzel ifade ettiler, 
ben özetle şöyle söylemek istiyorum: Çok geniş tanımları var, çok 
değişik tanımları var;' ama her şeyden önce, bir toplumun hayat 
üslubu diye ifade edilebiliyor. Belki en dar anlamıyla böyle; yaşa
ma tarzı, hayat üslubu kültür; ama bu dar anlam bile içinde her 
şeyi barındırıyor. Buna, isterseniz sanatı, bilgiyi, her türlü değeri 
ilave edebilirsiniz. işte, o birlikte ya§ama iradesini yaratan, sanı

yorum ki, her şeyden önce bu kültü~ değerleridir. Bunu Anayasa 
da: açıkça belirtmiş -ben hukuki bakımdan meseleyi açıklayabii

rnek için söylüyorum- «Başlangıç» kısmında, Türk varlığından, Türk 
kültür değerlerinden bahsetmiş; yine, Anayasanın bir başka madde
sinde, kültür varlıklarının ve değerlerinin korunması emredilmiş. 
Bütün bunları boşuna konulmuş hükümler gibi değil, biraz evvel 
söylediğim gerçek anlamında egemenliğin tecelli edeceği demokra
tik ortam için zorunlu hükümler şeklinde anlamak gerekir. Ana
yasa Mahkemesi de değişik kararlarında, milli tarih şuurunun öne
mini belirtmiştir. Kültür varlıklarının: değerlerinin korunması ge
reğini bildirmiş ve bunlarla ilgili düzenlemeleri de, bu sebeple Ana
yasaya uygun bulmuştur; çünkü bu düzenlemeler bazen, bazı hür
riyetlerin kullanılmasına da sınırlar getirebilİyor; ama Anayasa 
Mahkemesi bu açıdan uygun bulmuş. Ondan sonra. Devlet, 63 üncü 
maddeyle kendisine verilmiş olan gör~vleri - ki daha önce de başka 
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anayasalarımızda bu görevler verilmişti- yerine getirebilmek için, 
çeşitli örgütlenmelere gitmiş, teşkilat kurmuş, bunlara paralar tah
sis etmiş, onların personelini tayin etmiş ve çalışmalarını sağlamış. 
Bunların başında Devletin bakanlıklan gelir; Kültur ve Turizm Ba
kanlığı gibi, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi, diğer ba
kanlıkların da derece derece konuyla ilgileri var. Onlardan sonra. 
özel olarak bu konularla ilgilenmek üzere çeşitli kuruluşlar var; 
tarih sırasına göre değil; ama şu andaki ilgi sırasına ve güç sıra
sına göre söylüyorum: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu, belki de bunların başında geliyor. Bu kurum, her şeyden önce 
Türk kültür değerlerini tespit edecek olan bir kurum. Biraz evvel 
sözünü ettiğimiz, milleti yapan, «birlikte yaşama iradesini» oluştu
ran, toplumu belli kişilikli dünya aileleri içinde ayrı özelliğe sahip 
kılan değerleri tespit edecek olan da bu kurumlar. Sonra, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, her günkü yaşamımıza hu üslubu kat
mak suretiyle her an katkıda bulunan, bulunması gereken kurum. 
Tabii, bu arada Yüksek öğretim Ku~ulu ve üniversiteler öğrenci
lerin yetişmesi bakımından - özellikle - kültür varlık ve değerlerinin 
korunmasını hedef alan kuruluşlardır. 

Sözü uzatmadan, biraz öne kaydırılmış olan panelin de sınır

larını aşmadan, zannediyorum şöyle bir aritmetik sıralamayla, son
dan başa doğru giderek, milli egemenlik ve kültür arasındaki iliş

kiyi ispatlamış oluruz, bir tür matematik sağlama gibi; milli kül
tür, birlikte yaşama iradesini güçlendiriyor, bu kesin. Birlikte ya
şama iradesi, milletin bütünlüğünü sağlıyor kültür aracılığıyla. Bü
tünlük sağlarolaşıyor ve sağlamlaştığı ölçüde, artık o ülkedeki fikir 
ayrılıklarından, siyasi farklılıklardan, sosyal farklılıklardan korkul
maz hale geliyor; bu korku aşıldıkça demokratik yelpaze genişli

yor, demokratik yelpaze genişledikçe de milli egemenlik tecelli 
ediyor. 

Hesap meydanda zannediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Yıldızhan Yayla'ya teşekkür ediyoruz. 

Şimdi de sözü Sayın Profesör inci Enginün'e veriyorum. 

Sayın Enginün'ün konusu «Milli Egemenlik Döneminde Roman 
ve Tiyatro». 

Teşekkür ederim. 
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Prof. Dr. tNCt ENGiNtİN (Marmara üniversitesi Fen- EdebJ
yat Fakültesi öğretim üyesi) - Sayın dinleyiciler, 23 Nisan 1920 
tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi, ülkede büyük bir heyecanla 
karşılanır ve yazarlanmız hem onu anlatmaya çalışırlar, hem de 
tanıtmaya. 

Başta, devrin önde gelen kalemlerinden Halide Edip, Yakup 
Kadri, Hamdullah Suphi, Yunus Nadi, Yahya Kemal. Falih Rıfkı, 
Ahmet Emin Yalınan olmak üzere, hemen hemen bütün yazarlan
mızın Büyük Millet Meclisi ve onun uyandırdığı heyecanla ilgili 
yazıları vardır. 

Milli varlığımızın büyük bir tekiike ile karşı karşıya bulun
duğu bu günlerde, edebiyatçılarımız, edebi eser meydana getirme 
endişesinden ziyade, olup bitenleri kaydetmeye çalışıyorlar. Adını 

andığım bu yazarlardan sadece ikisi, Halide Edip ile Yakup Kadri 
romancıdır. Büyük Millet Meclisinin açılmasından önce geçirmiş ol
duğumuz politik tecrübe, maalesef, yazarianınıza iyi şeyler telkin 
etmemiştir. 1912'de yazdığı «Yeni Turan» adlı romanında Halide 
Edip, yirmi yıl sonrasının Türkiye'sini hayal ederken, (Tabii, o 
tarihte Büyük Millet Meclisinin açılacağını düşünemezdi) politik 
mücadelelerin şahsi ve pek saygı uy&ndırmayan uygulamalarından 
söz ederken, partilere dayanan mecli3lere karşı da saygısını kay
betmiş gibıidir. Daha sonra, o günleri «Hüküm Gecesi» adlı roma
nında tasvir edecek olan Yakup Kadri de, benzer görüşü muhafaza 
eder. Bu yazariann dışında, yaşanan olayları hemen sıcağı sıcağına 
yazıya dökenler, genellikle gazetecilerdir. Edebiyata yaşanan olay
Iann geçmesi için, aradan bir zaman geçmesi, araya estetik mesa
fenin mutlaka g:irmesi gerekmektedir. Belki de, Büyük Millet Mec
lisinin süratle müstakil bir hükümetten bir devlet haline geçmesi, 
yeni kurulan devletin uyandırdığı heyecan, Büyük Mil1et Meclisi ile 
ilgili eserler yazılmasına da yol açmıştır. Meclisteki muhalefete, ki
şiler arasındaki kırgınlık ve çatışmalııra rağmen; bu ilk Meclisin 
kutsal bir tarafı bulunmaktadır ve o devri idrak edenler daima bu 
nokta üzerinde dururlar. Aslında, 1920'de, Türkiye Cumhuriyeti 
fiilen kurulmuştur. Türk aydını, bunu derinden hisseder. Ziya 
Gökalp'in sistemleştirdİğİ Türkçülük akımı, bu devrin en önde ge
len fikir hareketidir. Bu devrin bütün yazarlan, uygulamada farklı 
kanaatler ileri sürseler bile, hepsi Türk Milletinin menfaatleri ve 
varlığını korumayı önplanda tutarlar~ Bu tutum, çok hamasi bir 
şiir vücuda getirmiştir. Asırlar süren imparatorluğun yıkılması, 
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sadece devlet teşkilatının çökmesidir; Türk Milleti yaşamaktadır. 
Tarihin bütün safhalarında görüldüğü gibi, bu tehlikeli anda da 
yine milletin içerisinden bir milli timsal çıkar. lVIustafa Kemal 
Paşanın önderliğinde yeni bir destan yaratılır. · 

Y azarlarımız, bu destanı Erg~nekon Destanına benzetmekte
dirler; yeniden diriliş efsanesidir. Ziya Gökalp'in ilk defa işlediği 

bu konu, yaygınlaşır. Milli mücadele dönemi yazıiannı ve hikaye
lerini - yıllar sonra - Yakup Kadri kitap haline getirirken, ona 
«Ergenekon» adını verecektir. Milli mücadeleyi yaratan Türkün 
yüceliği dile getirilirken, onu başka milletlerden ayıran farklar da 
belirtilir ve düşman yerilir. Milli hakimiyet, elbette Türk milliyet
çiliğine bağlıdır ve milliyetçilik devrin yegane ülküsüdür. 

Türkün yaşama azmi, geleceğe karşı iyimserlik ve canlılık, bü
tün kötü şartlara rağmen devam eder. Bunun da en güzel ifadesi, 
Atatürk'ün «Ne mutlu Türküm diyene» ve «Türk övün, Güven, Ça
lış» cümlelerinde kendisini bulmuştur. Mensup olduğu milletle gurur
lanma, 1923 -1938 neşriyatına hakimdir. Atatürk de, hirinci Türki
ye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra, kendisiyle görüşmeye ge
len yabancı gazetecilerin, ou hareketten sadece «Kemalist hare
ket» diye bahsetmelerinden memnun kalmadığını belirtir. Zira, Ata
türk, kendisi yönetse de ınilli irade hareketini kendi adı etrafında 
toplamaktan ziyade, millet gerçeğine dayandırmak istemektedir. O, 
gerçekten Türk Milletinin sembolü olduğu için, kazandıklarını da 
milletiyle beraber gösterir. 

Yazarlarımız, II?-emleket gerçeğinden hareket ederler. Mekan, 
artık bilinmeyen ufuklara uzanmış sonsuz. topraklar değildir. Vatan 
hududu, Misak-ı Milli ile çizilmiştir. Böylece, Anadolu ve Başkent 
Ankara, ayrı bir mana kazanır. Yaza!'larımız, bazı ruh hallerini de 
tespit ederler. Türk aydını, uzun zamandan beri içinde yaşadığı kö
tümserlikten kurtulur. 

Burada bir noktayı da belirtmek istiyorum. Birinci Dünya Sa
vaşından sonra, Avrupa'da yayılan en önemli ve en sarsıcı edebi 
hareket, dadaizm akımıdır. Bu hiçbir yerleşik kıyınet tanımayan, 
her şeyi altüst eden, nihilist akım, Türkiye'de en ufak bir yankı 
yapmamıştır. Bunun sebebi, şahlanan milli irade ve bu iradeyi çe
lik şahsiyetiyle yöneten Mustafa Kemal Paşanın n1illete yaşama 
azınini vermesi ve ona ideal aşılamasıdır. Böyle bir toplumda, elbet
te dadaizmin herhangi bir tesiri olamazdı. 

28 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Gördüğü birçok felakete rağmen yaşama azınini kaybetmeyen, 
içindeki değerler sistemine bağlı kalıp onu canlandıranlar, romanı
mızda işlenir. Yakup Kadri'nin romarrlarında aydının bu uyanışına 
dair çok canlı tablolar yer alır. Sodom ve Gomore, Kiralık Konak, 
Yaban ve Ankara romanlarında. 

Türk Milletinin varolma savaşında yer alanlar, başta Mustafa 
Kemal Paşa olmak üzere, Onunla birlikte mücadeleye atılanlar da 
ı:oman ve hikayelerimizde dile getirilir. Bu romanların başında, Ha
lide Edip'in Ateşten Gömlek romanı bulunur. Bu eser, Sakarya Sa
vaşının destanıdır. Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı'nı yazar. Akım öyle
sine kuvvetlidir ki, Servet-i Fünun yazarlanndan olan Mehmet Rauf 
bile Halas adlı bir roman yazmaktan kendini alamaz. 

Atatürk'ün bu eserlerde ele alınması, O'nun millete yaşama gü
cü veren tesiriyle dile getirilir. «Mustafa Kemal Paşa, deniz fener
lerini hatırlatıyordu. Işık saldığı zaman, göz kamaştıracak kadar 
parlak; fakat ışık söndüğü zaman bir şey görmek ihtimali yok» 
diye O'~u tasvir eden Halide Edip, Ateşten Gömlek romanında, 

kendisinin de bizzat şahit olduğu sahnelerde ve uzaktan görünü
şüyle önderi anlatır. O'nu, ordu içinde, karargahta gösterir. 

«Türkiye kurtarıldıktan sonra e..qki hayatıma döneceğim» de
miş olan Mustafa Kemal Paşanın bu sözü de tepkilere yol açmıştır. 
Ziya Gökalp, O'nun başladığı işi bitirmek zorunda görür. Yakup 
Kadri ise, bu sözleri bir tevazu sayar ve şöyle ekler «Büyük adam
larda tevazu bir süstür». Yakup Kadd, Mustafa Kemal Paşada da 
bu yüzden trajik bıir kahramanı bulur. 

Atatürk, bazı tiyatro eserlerinde de kahraman olarak yer alır. 
«Gazi Mustafa Kemal Paşa» adlı metni elimizde olmayan bi_r piyes
ten sonra, O'nun için yazılmış olan en güzel oyun, Faruk N af iz 
Çamlıbel'in Kahraman adlı eseridir. Kahraman'da, Atatürk, kurtu
luş için yol arayanları birleştiren önderdir. insanlar üzerinde ina
nılmaz, değiştirici bir tesiri vardır. O'nu sadece görmek, doğru yolu 

·bulmak için yeterlidir. Kahraman'da, O, hakkında söylenilenlerle 
bir efsane, Kahraman'da söylenilenlede bir efsane kB,hramanı ola
rak, halktan kişiler üzerindeki tesiriyle tanıtılır. Halk silahsızdır, 

her yerde eşkıya türemiştir, düşman hızla yaklaşmaktadır, halk kö
tümserdir, köy odasında oturan köylüler -bir gazetede- zorlu bir 
yiğitten bahsedildiğini öğrenirler; 
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« Yurdu kurtarmak için başını almış gitmiş 

istanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan Erzurum'a» denilen bu yi
ğidin başka vasıfları da duyulmuştur. Köye gelen binbaşı Aziz ise, 
O'nun Ankara'ya ulaştığı haberini verir. Atatürk'ün milli timsal 
özelliği de eserde şöyle dile gelir; «0, yüzlerce milyonu n konuştuğu 
bir dildir. O, kendi ülkesini kurtardıktan sonra, esir Asya'yı da kur
taracak güçtür.» 

Hakkında bunlar söylenirken, kahraman, hanın önünden geçer, 
sahnede Atatürk görünmez; fakat O'nu görenlerin hepsinde bir de
ğişme olur. En önemlisi, vaktiyle aşk yüzünden askerden kaçmış 
olan Hüseyin'deki değişmedir. 

«Bay önder» adlı piyes ise, Münir Hayri Egeli tarafından 

yazılmış ve bizzat Atatürk tarafından düzeltilmiştir. Ru piyeste ön
der, bir destan kahramanı olarak tasvir edilir. 

Asker olarak vatanını kurtaran şahıslar, sonra da vatanın imarı 
için çalışmışlardır. Birçok romanda ve tiyatro eserinde bütün genç
ler, ülkenin kalkınması, haşin Anadolu toprağının yenilmesi için da
vet edilirler. Bütün bunlarda, iradeli., tuttuğunu koparan ve bera
berce yükselrnek isteyen insanların paylaştıkları millet olma· şuuru 
önplandadır. Çok ferdi meseleleri ele alan romanlarda bile bazı or
tak ilgi çekici noktalara rastlanır .. Şükufe Nihai'in «Yalnız Dönü
yorum» adlı romanında, nekahat dönemindeki hasta kadın tenha 
bir yere -çekilmiştir, sabahleyin erkenden, inşaat işçilerinin sesle
riyle uyanır, bu sesler onun uykusunu bölmüş; fakat yeni baştan 
yapılan ülkeyi ve bu ülkede yaşayacak vatandaşları hatırlattığı için 
mesut etmiştir. 

üzerinde yaşanacak toprağın tanınması ve zor şartlannın ye
nilmesi, yazariara bir hedef teşkil etmiştir. Anadolu'ya bütün genç
ler davet edilir. özellikle Cumhuriyetin 10 uncu yıldönümü dolayı
sıyla yazılmış olan piyeslerde, bu nokta vurgulanmıştır. Bir edebi 
değeri olmayan bu eserler, bir devir nesiinin idealizmilli besledikleri 
için manalıdırlar. Tank Emin'in «Bu Toprak tçin» adlı oyununda, 
lise yi bi tirmiş iki arkadaş, meslek seçiminde aniaşamazlar; V edat, 
arkadaşına şöyle der; «Millet ve memleketin istikhali namına yapıl
ması en mukaddes vazifelerden daha mukaddes olan fedakarlıktan 
kaçınacak kadar hasta bir ruh sahibi olduğunu bugün anladım.» iki 
arkadaşın anlaşamamalarının sebebi, Vedat'ın bilgisiz kalmış vatan 
köşelerine gitmek istemesi, Ekrem'in ise, doğup büyüdüğü istan-
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bul'dan ayrılmak istememesidir. V edat'ın babası, oğlunu yanından 

ayırmak istemez; fakat çok şuurlu hir genç olan Vedat, babasına 
der ki «Bana vatanperver olmayı sen öğrettin, şimdi neden bu arzu
ma karşı çıkıyorsun» bıunun üzerine baba da oğluna karşı saygı 
duyar ve ona karşı çıkmasının tamamen ferdi bir duygudan, evla
dından ayrılmak istememesinden kaynaklandığını belirtir. 

Aka Gündüz'ün piyeslerinden «Beyaz Kahraman» adlı küçük; 
fakat önemli bir oyun var. Bu eserin kahramanı bir bilim adamıdır 
ve Ankara'da kurulmuş olan Ankara üniversitesinden mezun olmuş, 
kendisini bütün dünyaya kabul ettirmiş, çeşitli ilmi buluşlarıyla şöh
ret kazanmıştır. Bu ilim adamı, son buluşu olan bir Hacı kendi üze
rinde dener (Çok tehlikelidir, başkasının hayatını tehlikeye atmaz) 
ve bu uğurda can verir. Burada lüzurnsuz bir idealizm sözkonusudur 
veya idealizmin çok aşırıya götürülmeai sözkonusudur; ayrıca, yaza
rın ve devrinin özlemini dile getirmesi bakımından önem taşır. 

Bu devirde yazılan hemen hemen bütün roman ve tiyatro eser
lerinde savaşın tesiri hissedilir. Oldukça acemice yazılmış piyesler
de, kahramanlık dile getirilirken; romanlarda, arka planda savaş at
mosferi hissedilir. Cumhuriyet devrinin ilk romanı olan Çalıkuşu, 
Anadolu'daki alelade insaniann hikayelerini çevreleriyle anlatıyor ve 
zayıflayan devlet otoritesini, resmi dairelerdeki bozukluklarla biz
zat karşılaşan tecrübesiz bir istahbul!u öğretmenin dilinden anlatı
yordu. Çalıkuşu, aslında, özellikle maarif hayatına yönelmiş kuv
vetli bir sosyal tenkittir. Böyle olmakla birlikte, eserin kahramanı 
sevimli genç öğretmen Feride, binlerce genç kıza, ülkenin ihmal edil
miş yerlerine giderek orada hizmet vemıek arzusunu telkin etmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yıllanndan itibaren eğitim hizmetine koşan genç
ler, Anadolu'ya hizmet götürmüşlerdir. öğretmenlerle ilgili birçok 
piyes ve roman bulunmaktadır; fakat hiçbiri Çalıkuşu'nun seviyesi
ne ulaşamamıştır. Çalıkuşu, 1920'denberi, belki de herkesin okuduğu 
yegane ortak romandır. 

Yazarların Anadolu'ya çevrilen d~kkatleri, Faruk Nafiz'in «Sa
nat» şiirindeki şu iki mısra ile dile gelmiştir: 

«Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken 
Söylenınemiş bir masal gibi Anadolumuz» 

Bu mısralar, 1920 sonrası edebiyatımızın hedefini tayin eder ve 
Anadolu'yu, Anadolu insanını, günlük hayatı, hayalleri, mazisi ve 
kahramanlarıyla birlikte anlatmak, yazarlanmızın ortaklaşa paylaş
tıklan ülkü olur. 
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ilk yılların eserlerinde, kuvvetli bir yabancı ve Avrupa düşman
lığı da bulunmakla birlikte, kin tutmasını bilmeyen ve düşmanını 
hemen affeden milletimiz gibi, yazarlarımız da bu tutumlarını uzun 
süre devam ettirmezler. 

istanbul'u, bozulmuşluğun merkezi olarak telakki ediş de ilk 
yılların eserlerinde kuvvetlidir; fakat bu da zamanla tavsamış ve 
bir süre sonra istanbul da güzellikleriyle birlikte, yazarlarımız tara
fından yeniden işlenıneye başlamıştır. Bunun başında, Yahya Ke
mal'in istanbul sevgisi ve hayranlığı da büyük rol oynamıştır. 

1938'e kadar, milli mücadele ve irrkılaplar, edebiyatımııda geniş 
olarak işlenir. Bu tarihten sonra, artlk, edebiyat yavaş yavaş yeni 
estetik anlayışiara yönelmiştir. Ayrıca, özellikle 1950'derı sonra her 
türlü fikir serbestçe ifade edilmeye başlanmış ve başlangıç yılla

rını kendi görüş açılarından ele alan eserler de yazılmıştır. Bunlar 
arasında, politikadan da bahsedilmiştir. Bu yazarlar içinde de en 
başarılısı Yakup Kadri'dir. 

BAŞKAN - inci Enginün'e teşekkür ediyor ve sözü Profesör 
Mustafa Aslıer'e veriyorum. 

Mustafa Aslıer, «Milli Egemenlik Döneminin Bazı Sanat Alan
larındaki Çalışma ve örgütlenmeleri» konusunu bize özetleyecekler. 

Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. MUSTAFA AS LlER (Marmara üniversitesi Fen -
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi) -Milli egemenliği elde ettikten 
sonra en önemli konu, onu yaşatabilmekti. Onu yaşatabilmek için 
çizilmiş olan çerçevenin içine doldurmak gerekiyordu. Büyük Ata
türk, bu konuda, çağdaş uygarlık düzeyine - hatta onun daha ileri
sine- ulaşmayı gösteriyor ve yöntem olarak da bilimi rehber alma
mızı, tekniği rehber almamızı ve aklımızı kullanmamızı söylüyordu. 

Atatürk'ün, sanatın gerekliliği konusunda pek çok sözleri var
dır. Sadece resim konusunu ele alarak söylediği bir söz -yani sana
tın geniş alanında değil de resim açı~ıRdan söylediği bir söz- «Bir 
millet ki resim yapamaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri 
yapamaz; itiraf etmelidir ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yok
tur.» demektedir. 

Şimdi, çağdaş uygarlık düzeyinj hedef olarak alınca, çağdaş 
uygarlık düzeyi hangisidir? Bugün dünyada, insanlar arası, ülkeler 
arası, milletlerarası iletişim öylesine hızlanmıştır ki, sınır falan kal-
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mamıştır, kısa bir zaman sonra evindeki insan dünyanın her hangi 
bir yerindeki her çeşit bilgiyi görsel, işitsel olarak önüne getirebilecek 
durumdadır. Böyle bir dönemde, çağdaş uygarlık düzeyi, bugün Ba
tı'da başlayan, Batı uygarlığı dediğimiz uygarlığın gelişmekte ol
duğu, varmak istediği, -hedef olarak da söyleyemeyiz hiçbir zaman 
durmayacak, sürekli gidecek- onun gelişme yönüdür. Türk resim, 
heykel ve mimarisinde buraya yöneliş, yani Batı uygarlığının ge
lişmesine yöneliş, ulusal egemenliğimizi elde etmemizden önce baş
lamıştır; fakat ulusal egemenliğin ilan edilmesinden sonra birden 
bire kurumlaşmanın ve aksiyonların hızlandığını görüyoruz. 

Batı resminin Türkiye'ye girişi 1795 yılında öğretime açılan 

ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun programında resim dersi olma
sıyla başlamıştır. Sonra, 1834'te Harbiye programında, resim dersi 
olduğunu görüyoruz ve bu resim dersini vermek üzere, bazı subay
ların yurt dışında yetiştirildiğini ve bu dersleri alan kişiler de ilk 
Batı tarzında resim yapan Türk ressamlarını yetiştirdiğini görüyoruz. 
Biliyorsunuz, ondan öncesinde, sarayda, seçilen yetenekli çocukların 
- Osmanlılar zamanında - çeşitli sanat dallarında saray okullarında 
yetiştirilmesi şeklinde saraya hizmet veren sanatçılar yetiştirilmiş
tir. Batı anlamında resim tarzı, gene üzerinde durm~ya gerek yok. 
dini baskılarla Erneviierden sonra, duvarlardan kitap1arın içine gir
miş; bu kitaplar da sadece saray lar& girebilmiş, kitapların içinde 
hapsolup kalmıştır. 

ilk defa Sultan II. Mahmud'un kendi resmini yaptırması, Batı 
yönündeki hareketlerde taassubu kırrrıakta yardımcı olmuştu. Sultan 
Abdülaziz'in resmi sevmesi, hatta kendisinin resim yapması, onun 
zamanında özel bir akademinin istanbul'da kurulmasına neden ol
muştur. 187 4'te ressam Guilleme~ isimli bir Fransız, özel akademiyi 
açmış, bu akademinin resmi olması için Padişah imzasına sunulmuş 
ferman (Yazı) gerçeğe dönüşememiştir. 

Cumhuriyet dönemine gelmeden evvel, mimarlıkta Osmanlılar 
döneminde Hassa Mimarları Ocağı da. çıraklık, kalfalık, ustalık sis
temine göre; buraya alınan yetenekli gençler, mimar olarak yetiştiri
liyor. 1831'de Hassa Başmimarlığı kaldırılarak, belki hürokratlardan 
oluşan bir ibni-i Hassa müdürlüğü kuruluyor. ibni-i Hassa müdürü, 
Abdülhalim Bey, bu eksikliği görüy<>r (Yani sadece bürokratlarla 
bu işin olmayacağını) 1834'te bir mimarlık okulu kurulmasını öneri
yor. II. Mahmud'a fakat bu da gerçekleşemiyor. 
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Güzel sanatlann, resim, heykel, mimarlığı kapsayan konularında 
ilk önemli hareket -Cumhuriyetten önce- 1883'te Sanayi Nefise 
Mektebinin açılmasıdır ve Osman Harndi Bey, ilk müdürüdür. Bu 
mektepte, resim, heykel, mimarlık, ve hakkakhk (Oymacılık), gravür 
sanatı bölümleri vardır. Kuruluşta, hü<!aların çoğu yurt dışından ge
tirilmiştir, esasen çok hoca yoktur. Bu, 1882'de -önemini anlamak 
için- bütün liselerden, kız - erkek liselerinin hepsinden, Rüştüye'ler
den diyelim, ortaokul dahil, o zaman Sanayi N efise mektebine orta
okul mezunları alınıyordu, 2154 öğrenci var ve 1882'de bütün bu 
Rüştüyelerden 150 öğrenci mezun olurken, Sanayi Nefise mektebi
nin 60 öğrencisi vardır; bu önemli bir ilgi görmüş ve çok öğrenci 
alınmıştır. Bu okul, evvela sadece erkekler içindir, 1914'te Maarif 
Nazırı Şükrü Bey'in gayretiyle ina Sanayi N efise Mektebi diye kızlar 
için ayrıca bir sanayi nefise mektebi açılıyor. 

1924'e gelinceye kadar, akademide (Sanayi Nefise mektebinde 
genellikle yabancı hocalardan ders alan ilk öğrenciler, yurt dışına 
gitmişler, dönmüşler ve 1914 - 1920 yılları arasında Türk öğretim 
elemanlarının Sanayi_ Nefise mektebinde ders vermeye başladığını 
görüyoruz; fakat asıl büyük gelişmeler 1923'ten sonra oluyor, 1924'te 
önemli bir yönetmelik reformu yapıhyor, mimarlık, resim, heykel 
bölümlerinin yanına resim öğretmenliği bölümü açılıyor, süsleme 
sanatları bölümleri açılıyor; yalnız ş ur.. u belirteyim, resim öğretmen
liği bölümü mezun veremeden kapanıyor, Ankara'da başka bıir okul 
açılıyor bunun için. 

1926'da Paris'e ·gidip gelen Avni Nifiz, demokratif sanatlar bö
lümünü (O zamanki adı süsleme san~üları bölümü) geleneksel süs
leme sanatlarıyla karıştırılmasın, mimarların ihtiyacı olan alçı ka
bartmalar gibi, o dönemin mimarisinde kullanılan süslemeleri veya 
dekorasyonları yapmayı öğreten bir oolümdür, Türk Tezyini Sanat
ları bölümü daha sonra açılmıştır. :rJ:imarlık açısından, resim ve 
heykel dallarına paralel olarak, 1928'de yüksek mühendis mektebi 
hakkında kanunla, yeni bir yükseköğretim kurumu kuruluyor, bıu 

da istanbul Teknik üniversitesidir. Teknik üniversite adını daha son
raları alıyor, orada da mimarlık bölümü vardır; böyl9ce Türkiye'de 
mimar yetiştiren kurum sayısı, akademiden başka, Teknik üniversi
teyle beraber ikiye çıkıyor. 

Mimarlık dalları açılineaya kadar, açıldığı halde diyelim, 1928 
tarihine kadar mimarlıkta diploma aranmamaktadır. 8 Kasım 1928 
tarihli CÜmhuriyet gazetesinde bir haber okuyoruz, «Diplomasız mi
marlara sınav yapılarak mimarlık belgesi verilecektir.» şeklinde. Bu 

34 

TBMM KÜTÜPHANESİ



imtihanları Güzel Sanatlar Akademisi ve Teknik üniversite yapıyor 
ve o tarihten itibaren mimarlık diplomalı meslek haline geliyor. 

Resim ve heykel alanında, dekoratif sanatlar alanında acabıa 

diploma aranıyor mu? Kuşkusuz diploma veriliyor; fakat bunlar 
yetenek isteyen işlerdir, diploma aranma meselesi sadece memur 
olurken önemli fakat mimarlıkta öyle değil, bir inşaatı yapabilmek 
için, o sorumluluğu alabilmek için diploma şartı o tarihten beri 
aranıyor. 

Bugünkü bizim geleneksel Türk el sanatları böltimleri dediğimiz, 
fakültelerimizde olan bölümlerin, ilki- benzeri- 1936'da Türk Tezyini 
Sanatları adı altında akademide açılıyor. Esas, güzel sanatlar, re
sim, heykel, mimarlık alanında, dekoratif sanatlar aJanlarında en 
büyük reform hareketi 1930'lu yıllardadır. 1936 - 1937 yıları, akade
minin önemli değişiklikler geçirdiği yıldır; yani değişikliklerin başla
dığı yıldır. O tarihlerde, Atatürk'ün emriyle, akarlerniye bağlı olarak 
Devlet Resim ve Heykel Müzesi kurulmuştur, Dolmabahçe Sarayı'nın 
veliaht dairesi bu iş için tahsis edilmiştir. Fransa'dan Leopold Levy 
akademideresim bölümünün başına getirilmiştir. Heykeltraş, Alman
ya'dan - Daha o zaman, Türkiye'ye gelmeden, modern heykelin ön
cülerinden sayılan- Rudolf Belling gelmiştir. Mimarlık bölümüne 
Bruno Taut ve R. Vorhölzer isminde Avrupa'dan profesörler gelmiş
tir. Bu program değişikliği, sadece bö!ümlerin çoğalması, dıştan ho
calar gelmesi şeklinde görmemek lazım; yöntemlerde önemli değişik
ler olmuştur, o tarihe kadar akademideki öğretim sanat dilinde «akade
mik öğretim» dediğimiz kalıplaşmış öğretimi veren, yeniliğe teşvik 
edici sayılmayan öğretim şeklindeydi, bu 1936 - 1937 hareketiyle 
başlatılan eğitim hareketinin getirdiği yöntemler, sanatçılan çağdaş 
sanata yöneltmiştir. Nitekim, o tarihlerde yurt dısına gönderilen pek 
çok hoca Türkiye'ye dönmüş, hemen hemen Güzel Sanatlar Akade
misindeki öğretim, gelen yabancıların yanında pek çok Türk öğretim 
elemanıyla 1940'lı yılların sonuna doğru tamamen Türklerin eline 
geçmiştir. Tabii, bunu devralma şekliyle demiyorum da, o kapasitede 
elemanlar yetişmişlerdir. 

Cumhuriyet döneminde güzel sanatları çağdaş düzeyde öğretebil
mek, yayabilmek için ikinci kurum, Gazi Eğitim Enstitüsüdür. Gazi 
Eğitim Enstitüsü, 1926 - 1927 yılında evvela orta öğretmen okulu 
olarak Konya'da, sonra da pedagoji bölümü eldenerek 1928 yılında 
Ankara'ya gelmiştir ve Atatürk'ün isteğiyle, bütün öğretmen yetiştir
mede önemli görev üstlenecek bu kurum için, yeni bir bina yapıl
mıştır. Mustafa Necati'nin, özellikle kendisinin ilgilenmesiyle, Gazi 
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Eğitim Enstitüsünün binası Mimar Kemalettin tarafından gelenekseli 
çağdaşa bağlayan bir mimari eser olarak kısa sürede yaptırılarak 
1930'da bu kurum oraya yerleşmiştir .. 

1932- 1933 öğretim yılında, Resim- iş Bölümü- Yani akademide
ki görsel sanatlara paralel olarak- açılıyor ve nitekim, akademide 
1936 - 1937 yılında gerçekleşen büyük reformlara paralel olarak, 
aynı kurumda, o yıllarda da büyük reformlar oluyor, hemen hemen 
resim öğretmeni yetiştirmede normal ~esim, heykel, dekorasyon öğ
reniminin yanında, pedagojİk öğrenim görmüş kişiler (Yurt dışında 
Fransa'da Almanya'da) bu kurumun başına geçiriliyor. 

Sonraları, bu eğitim fakültelerine dönüşen kurumlar, resim öğ
retmeni yetiştiren kurumlar olarak («eğitim enstitüsü» idi adlan) 
bunlar çoğalmıştır. Güzel sanatlar akademisinin yanı sıra, o doğrul
tuda eğitim -yapan başka bir kurum da kurulmuş; fakat bu eğitim 
enstitüleri resim bölümlerinin sayısı çoğalmıştır. 

Akademinin 1936'da başlattığı büyük hareketin ,adeta sönmeye 
yüz tuttuğu bir dönemde, 1957 yılında, ikinci bir kurum açılıyor. 

Dikkat -edilirse, akademi açılırken, hatta sonralan geliştirilirken, 
daha çok resim, heykel, mimarlık daUanna önem verilmıştir, dekora
tif sanatlar bölümü vardır; fakat bir endüstri ülkesi olma kararlı
lığıyla ortaya çıkan ihtiyaca cevap vermek düşünülerek açılmış bir 
bölüm değildir. 1957'de açılan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yük
sekokulu, Bakanlar Kurulu karanyla ve bu fikri geliştiren kişilerin 
isteğiyle tamamen endüstrileşen ülkemizin sadece sanatçı değil, ta
sarımcı -Her dalda- ihtiyacını karşılayacak bir kurum olarak açıl
mıştır. Yöntemlerinin, teknolojisinin tamamen Batı düzeyinde olması 
için ilk kurucu hocalar Almanya'dan getirilmiştir. Nitekim, Almanya 
Bahos ekolünün yetiştirdiği mimarla!"dan Profesör Adolf Schmek, 
fikir kurucusu olarak; yani programlarını yapıcı olarak getirilmiş, 
Teknik üniversiteden de mimar profesör Sabri Oran Türk müdür 
olarak atanmış ve ilk hamle de, Almanya'dan 11 öğret]m elemanı 
getirilerek kurumda öğretime geçilmiştir ve dallar da Türk endüstri
sinin ana, konulanna paraleldir; tek~ til bölümü, seramik bölümü, 
ağaç endüstrisine hitap eden iç mimarlık bölümü; basım endüstrisine 
hitap eden grafik sanatlar bölümü ve biT de mimari de sanat unsur
Iannın yapıcılannı yetiştirecek olan dekoratif resim bölümü şeklinde 
beş bölümle açılıyor. Bu kurumun Ryguladığı yöntemler öylesine 
ba~arılı olmuştur ki, kısa sürede ilk mezunlarından b'-lşlayarak Tür
kiye'nin ihtiyacına cevap vermekle kalmamış, bu mezunlar dünyanın 
başka ülkelerinde de aranır hale gelmiştir. Yöntemlerin sağlamlığı 
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kısa sürede Güzel Sanatlar Akademisinde de takdir edilmiş, be.
nimsenmiş ve bugün eğitim fakültelerinin Resim - iş Bölümleri dahil, 
bu yöntemler yerleşmiştir. Bu yöntemlerin çıkış noktası, Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu <>lmuştur. 

Şimdi, bu kururolann eğitim veren örgüt olarak bugünkü şekil
leri, bildiğiniz gibi, güzel sanatlar fakülteleri veya üniveriste şeklin
dedirler. Eğitimde örgütlenmenin son aşaması ve bizim çok takdir 
ettiğimi•z ve Türkiye için çok yararlı gördüğümüz bir aşaması olarak, 
yükseköğretim kanunlarının sanatla ilgili olarak getirdiği hükümleri 
görüyoruz. Biraz evvel, Cevat Memduh Hocamız da temas ettiler, 
100 sene öğretim yapan akademinin, yüzüncü senesine girerken an
cak kanunu yeni çıkmıştı. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, 
böyle bir kanuna 25 inci yılında kavuşmuştur. Eğitim enstitüleri de, 
ancak yükseköğretim kanunlarıyla belidi bir kanuna kavuşmuşlardır. 

Yüksek öğretim Kanunu şunu yapmıştır; Bir defa, sanat eği
timi veren kurumlarla (üniversitelerle) diğer kurumlar arasındaki 
farkı kaldırmıştır. Bu fark, gayet tabii ki başkalarının gördüğü gibi, 
akademik bilimsel düzeyi sulandırmak şeklinde değildir, sanatın kendi 
değerleriyle aynen bilim dallarının değerlendirilmesi ölçülerini ge
tirmiştir. önemli yenilik noktaları olarHk şunları söyleyebiliriz: Sanat 
eğitimi veren bütün kurumlar fakülteleşmiştir, sanat yeterliği diye 
bir şey getirilmiştir, yıllardır tartışılan sanatçılar ne yapacak, dok
tora mı yapacak (Akademik karİyere girmek için) yoksa yapmayacak 
mı, yoksa ne yapacak; doktorlar sanatçıları küçümser, sanatçılar 

doktorayı küçümser, bize bilim ne gerekli gibilerden, bu ortadan 
kalkmıştır, bugün sanatçı sanat yeterliği yaparak doktoraya eş de
ğer bir düzeyde akademik basarnaklara girme şansına sahiptir. Kuş
kusuz, bu, büyük bir dinamizm getirmiştir sanatçılar arasına; yani, 
böyle ölçülmeyen bir değeri elde etmek için gayret sarfetmek daha 
önceleri daha azdı, bugün çoğalmıştır. Bunu özellikle belirtmek is
tiyorum. 

Bir de, yıllarca bütün dünyada sanatıyla kendini kabul ettirmiş 
kişilere -ileri ülkelerde- doğrudan doğruya kurumların kararıyla 

akademik ünvanlar verilip öğretim kadrosuna alınabilirken, Türkiye' 
de bu olmamıştır; bırakın böyle olmasını, yıllarca herhangi bir yük
se'!_{ö,ğrenim kurumunda sanat öğrettiği halde akademik karİyere gi
rememiştir. Bizde, Teknik üniversitenin öğrenci yetiştirdiği dalların 
dışında, resim dalında (Hocaları olduğu halde), heykel dalında (Ho
caları olduğu halde) bunlara unvaniarı verilememiştir. Bugün, bu 
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engeller ortadan kalkmıştır; bunu kurumlaşma açısından belirtmek 
istiyorum ve şu anda Türkiye'de vaktiyle Güzel Sanatlar Akademisi
nin, daha sonraları Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisinin taşıdığı yükü 
taşıyacak kurum sayısı çoğaltılmıştır. Hacettepe'de, Dokuz Eylül üni
versitesinde de birer güzel sanatlar fakültesi vardır; dörde çıkmıştır. 

Bu öğretim veren örgütlerin dışında, önemli sanatçı örgütleri 
olmuştur, bunları sayarak geçeceğim: Başlangıçta, Türk Ressamlar 
Cemiyeti, Türkiye'deki ve yılda bir defa açılan tek serginin taşıyıcısı 
bu cemiyet olmuştur; sonraları Güzd Sanatlar Birliği Ankara'da 
kurulmuştur (önceki istanbul'da olduğu için), daha sonraları, bun
ların resim tarzlarının daha muhafa·z&kar ve akademik gören grup
lar tarafından Müstakil Ressamlar Bkliği kurulmuştur ve resim ta
rihimizde önemli yeri olduğu herkesçe bilinen (G) grubu oluştu

rulmuştur. Bunların da amacı, çağdaş sanatı halka ulaştırmak ve 
Türkiye'ye getirmekti ; yani öğretim kurumları yoluyla girerneyen 
en yeni davranışları Türk resmine sokmak için kurulmuştur. Bugün, 
bildiğiniz gibi, yeni çıkan kanunlarla, sanatçıların hepsi bir birlikte 
birleşrnek durumundadırlar; bu, çeşitli d~rnekler sorunu çözülmüştür. 

önemli örgütsel hareket olarak, devlet sergHerini sayahiliriz. 
1939 yılında başlayan, ilki o zaman açılan devlet sergileri, her yıl 
şaşmadan bugüne kadar devam etmektedir. Devlet Resim ve Heykel 
Sergilerine bütün Türk sanatçıları eserlerini verebilmekte, bunlar 
jüri yoluyla seçilmekte, sergilenmek~, devlet her yıl 20'ye yakın 
ödülü bu sergi vasıtasıyla dağıtmaktadır. Yalnız, bu arada, devlet 
sergisi olayının yapısı olan devlet resim sergiler binası, iki defa ta
lihsizlik geçirmiştir, yapılmış, sonra birincisi operaya dönüştürül
müş; devlet sergileri açılmaya başlandığı zaman, bunlar için özel 
bir bina yapılması planlanmış ve yapılmıştır, sonra ikincisi yapılmış, 
bu da sonraları konser salonu olmuştu~ Ankara'da, şimdi ne olduğu
nu hilmiyoruz. Geleneği çok güçlü, güçlü bir organizasyon olan dev
let sergisi, böyle özel yapılara kavuşamadığı için, giderek eser sayısı
nın azalmasına ve küçük yerlerde sergHenmesine doğru gidilmektedir; 
ancak geleneğin yaşaması gereklidir. 

Son yılların önemli örgütsel olaylarından birisi, geçen yıl Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Asya - Avrupa Bieneali'dir. 
Bu da. bizim uluslararası düzeyde başka ülkelerle kendi ülkemizde 
yarışabileceğimizi göstermektedir. 

Sayın hocamız, müzik dalında, Cumhuriyet döneminin eğitim 
yoluyla, desteklemek yoluyla yaptığı yatırımların ürünlerini verdiğini, 
sanatçılarımızın uluslararası düzeyde başarılar elde ettiğini söyledi-
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ler. Buna ben birkaç şeyi sayarak il~vede bulunacağım: Resim ve 
heykel dalında şu anda Atlanta üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü 
Başkanı, Tatbiki Güzel Sanatlar mezunu bir profesördür. Washington 
üniversitesi Seramik Bölümü kurucusu ve Başkanı, Türkıye mezunu 
bir Türk'tür. Braunschaweik üniversitesi heykel bölümü öğretim 
üyelerinden birisi Türk'tür. Frankfurt'ta metro da, 300 metre uzun
luğunda dekorasyonu yapan, bir Türk'tür. Bunların sayısı, benim 
saydığım kadar birkaç tane değil, yüzleri bulmuştur. Bugün, dünyada 
Avrupa'da tekstil modasında renkleri tayin eden modacılardan ikisi 
(Karı koca) Türk'tür. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisinde yetişmiş
lerdir. Merkezi Danimarka da kurulmuş -başka bir tasarımcı me
zunumuz- bütün İskandinav ülkelerindeki endüstrilere hitap eden 
tasarımlar yapmaktadır. Şu anda Bosh firmasının, AEG'nin ve daha 
başka büyük firmaların ürünlerinLn tasarımlarını yapan Slaner 
Design'ın başkan yardımcısı; yani o kuruluşun başkan yardımcısı, 
bizim mezunumuz bir Türk'tür. 

Bunları belirterek sözlerimi kapatıyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Mustafa Aslıer'e teşekkür ediyor ve sözü, 
panelin son konuşmacısı, Sayın Doç. Dr. Nihat Şenel'e veriyorum; 
kendisi Marmara üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Musiki Bö
lümü Başkanıdır; $anırım musikiden bahsedeceklerdir. 

Doç. Dr. Nihat ŞENEL - Sayın parlamenterlerimiz, Rektörüm, 
öğretim üyeleri, konuklarımız, öğrencilerim; egemenliğin tek kişi 

veya sınıf yerine millete devredildiği anlamındaki milli egemenliğin, 
müzik açısından daha iyi anlaşılabilmesi için söze milli egemenlikten 
önce ülkemizin müzik durumunu kısaca Ö'zetlemekJe başlamak isti
yorum: 

Osmanlı imparatorluğu zamanında okullarda amaca yönelik 
müzik dersi olmadığı gibi, müzik öğretmeni yetiştiren tek bir kurum 
dahi yoktu. Sadece, medreselerde müzik dersi yerine «Gına» dersi 
okutulur, bu derslerde ilahiler ve padişahın tahta çıkışıyla ilgili 
«Cülusiye»ler söyletilirdi. öyle ki, 16. yüzyılda (1543) Fransrz Kralı 
Birinci François'nın o zamanki Padişah olan Kanuni Sultan Sü
leyman'a gönderdiği bir çalgı topluluğu; yine aynı asırda, (1599) 
ingiliz Kraliçesi Birinci Elizabeth'in Padişah üçüncü Murat'a hediye 
ettiği bir org, sanki Osmanlı imparatorluğu mÜ'zik bakımından batıya 
açılmış, çağdaşlaşmaya yönelmiş gibi büyük yankılar uyandırmıştı. 

Aslında Osmanlı imparatorluğunda batıya açılma 1826 yılı, ya
ni «Vaka-i Hayriye» ile başlamıştır. Bilindiği gibi ,bu tarihte yeni
çeri ordusu lağvedilmiş, yeniçeri ile beraber onun müzjğini yapan 
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Mehter Takımı da dağıtılmıştı. ikinci Mahmut Avrupa paralelinde 
bir ordu (Nizam-ı Cedid Ordusu) kurdurmuş ve bu ordunun müziğini 
de bir boru ve bando takımının yapmasım istemiştir. Bunun için de 
biraz önce Sayın Cevat Memduh Altar Hocamızın belirttiği gibi, 1828 
yılında italyan besteci Donizetti davet edilmiş ve 1831 yılında da 
«Padişahın Müzik Topluluğu» adı verilen «Musika-i Hümayun» ku
rulmuştur. 

ilk aşamada Musika-i Hümayun'un asıl amacı bandoya ve saraya 
bando elemanı yetiştirmekti; ama giderek orkestra çalışmaları, opera 
çalışmalarına yöneldi. Donizetti'nin ölümünden sonra bu kurumda 
yönetici olarak görev yapmış olan Mehmet Ali Bey, Saffet Bey, Zati 
Arca ve istiklal Marşımızın hestecisi Osman Zeki üngör çalışmalarını 
biraz daha geliştirmişler, hatta 1917 yılının aralık, 1918 yılının 

ocak aylarında iki aylık bir Avrupa turnesine dahi çıkmış; Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristan'da orkestra konserleri vererek müzik ça
lışmalarını sergilemişlerdir. 

Yine Osmanlı imparatorluğu zamanında, özellikle Abdülmecit 
zamanında müziğe biraz daha ilgi gösterildiği, hatta Abdülmecit'in 
dış ülkelerden opera grupları getirtip,. istanbul'da opera konserleri 
verdirdiği bilinmektedir. O zamanki ismiyle Naum Tiyatrosunda 
Türk bestecilerin operaları sergilenmiş, örneğin; Ali Haydar Beyin 
«Pembe Kız», Dikran Çuhacıyan'ın «Leblebici Horhor» adlı opera
ları o kısıtlı olanaklar içerisinde istanbul halkına sunulmuştu. 

Yine, başta Liszt olmak üzere ikinci Meşrutiyetten 5onra ülkeye 
bazı sanatçılar davet edilmiş ve istanbul'da resital vermeleri sağlan
mıştır. 

1912 yılında İzmir'de kurulan «İttihat ve Terakki Nümune idadi
si» amaç olarak milli müzik Ü'zerine brıtıya yönelik bir çalışmayı ön
görmüş ve kurumun başına İsmail Zü.htü getirilmiştir. Burada, pi
yano, keman ve çeşitli nefesli çalgılar çalışmaları yapılmıştır. 

İstanbul'da 1914 yılında kurulan tiyatro okulu (Darülbedayi) 
nun iki bölümü 'açılmış; (biri tiyatro, biri müzik bölüm lı) müzik bö
lümünün başına Ali Rıfat Çağatay getirilmiş ve amaç sahneye mü
zisyen yetiştirmek olmuştur. 

1917 yılında istanbul'da bir müzik kurumunu görüyoruz, «Da
rülelhan» adı verilen ve zamanla istanbul Belediye Konservatuvarını 
oluşturacak olan bu kurum 1921 yılında savaş nedeniyle kapanmış, 
devreden çıkmıştır. 
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Buraya kadar yaptığım kısa özetten sonra, şimdi Milli Egemenlik 
ruhuyla, dolayısıyla onun üzerine kurulan Cumhuriyet döneminde 
neler yapılmış olduğunu belirteceğim. Ancak, Atatürk'ün veciz üç gö
rüşünü ki, - bunları Hocamız da belirttiler - onlara temas ettikten 
sonra açıklamakta yarar görüyorum: 

1934 yılında Dördüncü Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
birinci toplantısında Atatürk Meclise hit~ben aynen :şöyle demektedir: 
«Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin nasıl yetişti
rileceğini istediğinizi hilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak, burada en 
önde ve bir an evvel ele alınması gerekli olan Türk Musikisidir.» Aynı 
günkü konuşmasında «Bir milletin yeni değişikliğinde ölçü müzikte 
değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir. Ulusal ince duygu ve dü
şünceleri anlatan, yüksek söyleyişleriJ deyişieri toplamak, onları bir 
gün önce en son müızik kurallarına göre işlernek gerekir. Ancak o 
zaman güzide milli Türk Müziği yükselebilir, evrensel musikide yerini 
alabilir» demektedir. Bu konuşmalarıyla Atatürk; Ulusal Türk müzi
ğinin, evrensel düzeye ulaşahilmesi çin milli müzik üzerine dolayı
sıyla halk müziği üzerine kurulması mesajını vermiştir. 

işte bu görüşle ilk etapta ülkemizde eğitim müziğinin yapıl

ması için kendi emriyle 1924 yılında ilkokul Ü'zerinde 6 yıl parasız 
yatılı öğrenim yapan Musiki Mualliın Mektebi açılmı:ş ve bunun 
başına da Osman Zeki üngör getirilmiştir. Bu okul 1936 yılına kadar 
devam etmiş, 1936 yılında yerini Ankara Devlet Konservatuvarına 
devretmiştir. öğretmen yetitşirme politikası 1938 yılında Gazi Eği
tim Enstitüsü Müzik Bölüm bünyesinde lise üzerine 3 yıl yüksek 
öğretim olarak devam etmiştir. 

Yine eğitim müziği yapan kurumlarımızdan 1969 - 1970 yılında 
istanbul Eğitim Enstitüsü, 1971 - 1972 öğretim yılında Buca Eğitim 
Enstitüsü Müzik Bölümü, 1981 - 1982 öğretim yılında Bursa Yüksek 
öğretmen Okulu Müzik Bölümü ki, saydığım bu dbrt müzik bölümü 
sonradan Yüksek öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982'den itibaren de 
YöK çatısı altında eğitim fakülteleri içerisinde öğretimlerini sür
dürmektedirler. 

Yine Cumhuriyetle beraber açılan konservatuvarlardan ilkini bi
raz önce belirttiğim 1917'de açılıp 1921'de kapanan Darülelhan'ın 
1923 yılında tekrar istanbul'da dev;reye girdiğini görüyoruz. Bu 
kurum 1925 yılında istanbul Belediye Konservatuvarı ismini ala
caktır. Giderek yetiştirdiği birçok sanatçılar ve yaptığı hizmetler 
sonunda 2 yıl önce istanbul üniversitesi bünyesinde Devlet Konser
vatuvarı olarak etkinliğini sürdürmektedir. 
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Bira-z önce beHrttiğim, 1936 yılında açılan Ankara Devlet Kon
servatuvarını, 1958'de İzmir Devlet Konservatuvarı, 1971 yılında is
tanbul Devlet Konservatuvarı, 1975 yılında istanbul Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı, bir yil önce de tekrar İzmir'de açılan Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı izlemiştir. 

istanbul'da 1975 yılında, İzmir'de 1985 yılında açılan Türk Musi
kisi Devlet Konservatuvarları; hem Türk müziği hem de Batı müziği, 
alanında öğretim yapmaktadır. iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığının 
aldığı bir kararla da orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirme 
amacını da üzerinde bulundurmaktadır. 

ülkemizdeki orkestralar: 

ilk kurulan orkestra, biraz önce Hocamız da değindiler, Musika-i 
Hümayun'un 1923'te Ankara'ya taşınmasından sonra ve giderek ge
liştirilerek Riyaseti Cumhur, bugünkü ismiyle Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasıdır. Bu orkestrayı 1972 yılında istanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası, 1975 yılında da i'zmir Devlet Senfoni Orkestraları 
hizmete girmek suretiyle tamamlamış!ardır. 

Ancak, bu arada şunu belirtmekte yarar var, istanbul'da Devlet 
Konservatuvarı olarak bugün hizmet gören, o zamanki ismiyle Bele
diye Konservatuvarı bünyesinde küçük bir orkestra kurulmuş giderek 
Rahmetli Cemal Reşit Rey Hocamızın önderliği ile Şehir Orkestrası
na dönüşmüş olan bu orkestranın istanbul Devlet Senfoni Orkestrası
nın kurulmasıyla görevini ona devretUğini belirtmekte yarar var. 

ülkemizde opera ve bale çalışmaları yine Cumhuriyetten sonra 
planlı, programlı bir şekilde görülmektedir. istanbul'daki çalışmalar 
henüz resmi olarak opera kurulmadan önce de görülüyor. örneğin, 
1934 yılında Ahmet Adnan Saygun'un yazmış olduğu «Taş Bebek» 
operası ile N. Kazım Akses'in ya·zdığı «Bayönder» adlı operalar o 
kısıtlı imkanlar içerisinde sergilenmiştir. 1936 yılında İran Şahının 
ülkemize yapacağı gezi dolayısıyla Atatürk Ahmet Adnan Saygun 
Hocayı çağırarak kendisinden iki ay içerisinde bir opera bestelemesi
ni istemiştir. Bunun üzerine Ahmet Adnan Saygun, konusu iran'da 
geçen «Feridun» bugünkü ismiyle «Özsoy» operasını hestelemiş ve 
iki ay sonra İran Şahı Türkiye'ye geldiğj zaman Atatürk'ün de izle
diği bu opera sergilenmiş ve büyük takdir görmüştür. Bu tarihte 
Türkiye'de henüz resmi bir opera binası olmadığı gibi, ciddi bir 
opera çalışmasının da yapılmadığı gerçeğini vurgulamak isterim._ 

Yine istanbul Belediye Konservatuvarı içerisinde, kısıtlı ölçüler 
içerisinde' opera çalışmalarını ve resmi Devlet Opera ve Tiyatrosu
nun 1949'da Ankara'da açıldığını görüyoruz. 1959 yılında kurulan 
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istanbul Belediye Operası, 1969'da yerini istanbul Devlet Opera 
ve Balesine bırakmıştır. 1981 yılında da İzmir Devlet Opera ve Balesi 
hizmete açılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde müziğe hioımet eden önemli bir kuruma 
değinmekte yarar var: Atatürk'ün emriyle 1932'de açılan Halkevleri. 
Giderek politik nedenlerle kapatılan bu kurumlar; işlevlerini amaç
larına uygun sürdürdüğü zamanlarda gerçekten her ilde, her ilçede 
birer mini konservatuvar, birer mini kültür merkezi olarak, spordan, 
folklordan, müziğin her türünden, araştırma, inceleme dahil bütün 
kolları içerisine alan etkinliklerin merkezi olmuştur. Hala bugün 
araştırmacılarımız, bu konuda çalışmak isteyenlerimiz eski arşivler
den, Halkevlerinin çalışmalarından yararlanmaktadırlar. 

Cumhuriyet devrinde sanatçıların yetiştirilmesi 1925'lerden son
ra başlıyor, çünkü ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşuııdan sonra 
yeterli sanatçılar görülmemektedir. Bu boşluk dışarıdan getirilen sa
natçılarla doldurulmuş ve onlardan yararlanılmıştır. Ancak bu yön
temle ülkenin sanat politikasının saptanamayacağı ortaya çıktığı 

için, yine Atatürk'ün emriyle 1925'ten itibaren şu dört bestecimiz ki, 
(Beşinci Cemal Reşit Rey Hocamız, Cumhuriyetten önce de yurt 
dışında müzik eğitimine başlamıştı) Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal 
Erkin A. Adnan Saygun, N ecil Kazım Akses ve onları izleyen genç 
kuşaklar da Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet rejimi doğrultusunda 
müzik eğitimine katkıda bulunmuşlaı-dır. 

Bu arada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim: Osmanlı im
paratorluğu zamanında ülkenin bir milli marşı yoktu. Milli Marş 
dahi milli egemenlik ruhu ile beraber ortaya çıkmıştır. 1920'de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman, o zaman Garp Cephesi 
Komutanlığından savaşın kesin olarak kazanılacağı inancıyla bir 
milli marşımızın olması görüşü gelmiş ve bu görüş doğrultusunda 
hepimizin bildiği gibi 12 Mart 1921 yılında Mehmet Akif Ersoy'un 
yazdığı istiklal Marşı güfte olarak kabul edilmiş, bilalıara Osman Zeki 
üngör'ün bestesiyle de bugün dinlediğimiz, istiklal Marşımız oluş
muştur. 

Yine Cumhuriyet devrinde çıkan özel yetenek kanunu ile eği
tim için yurt dışına gönderilen sanatçdarımız (Suna Kan, idil Biret 
vb), iyi yetişmiş birer yorum cu ve besteci olarak sesimizi dünyaya 
duyurmuşlardır. 

Son bölümde bir değerlendirme yapmak istiyorum: Acaba Cum
huriyet devrinde yapılan bu çalışmalarımızia dünyanın neresindeyiz? 
Sanat bakımından, müzik bakımından? ... Sayın Meclis Başkanvekilimiz 
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burada çok güzel bir noktaya değindiler, sanat bakımından henüz 
daha çok çalışmamız gerektiği ve çağdaş ülkelerle aynı seviyede 
olmadığımızı sa~imi olarak belirttiler. Bunu açık olarak belirtmekte 
yarar var. Bugün ülkemizde sadece on tane müzik okulu vardır. 
Size dört ülkedEm örnek vermek istiyorum: ülkemiıin nüfusu 50 
milyonu aşmış ve on tane müzik okulu var. Almanya'nın nüfusu 60 
küsur milyon 600 tane müzik okulu va.r. Belçika'nın nüfusu 9 milyon 
900 bin, 200 tane müzik okulu var. tsveç'in nüfusu 8 milyon 200 
bin, 272 tane müzik okulu var. Finlandiya istanbul'dan daha küçük 
nüfusa sahip 4 milyon 700 bin nüfusu var, 72 tane müzik okulu var. 

Burada şuna değinmek istiyorum, sadece sanatçı yetiştirmek sa
dece belli yerlere müziği toplamak ülkenin geleceği bakımından iler
lemeye tam katkıda bulunmuyor. Dikkat ediidiyse Ankara, istanbul, 
İzmir müzik etkinliklerinin merkezi durumundadır. Anadolu'da bir 
şey yok. Buradan diyoruz ki; müzik okulları çoğaltıimalı ve yur
dumuzun her tarafına dengeli bir şekHde dağıtılmalıdır. Aksi takdir
de televi'zyonda izlediğimiz, bugün dolmuşlarda dinlemek zorunda 
kaldığımız müzikler bir sömürü aracı olarak kullanılacaktır. 

Müzik artık bir boş zamanı değeı-lendirme, bir eğlence aracı ol
maktan çok, bir kültür, bir eğitim aracıdır, tüm dünya artık buna 
böyle bakıyor. Eğer bunda başarılı olursak o zaman öyle zannediyo
ruz ki, müzikte de diğer sanat dallarında olduğu gibi büyük bir hamle 
yapılacaktır. Bugün müzik eğitim - öğretim kurumlarımız dört ta
nedir, bunların çoğaltılması, bundan daha önemlisi, müzik eğitiminde 
en önemli konu, mÜ'zik eğitimine an&okullarından itibaren başlan
ması gerekir. Yetişmiş, gelişmiş kişinin müzik eğitimi çok zor olduğu 
için; anaokul u, ilkokul, ortaöğretim ve yükseköğretim birbirinin de
vamı olmalıdır. Anaokulu ve ilkokullarda branş öğretmenlerinin ol
ması gerekir; çünkü orada bu işi yapanl_ar bu işin uzm~nı olmadıkları 
için maalesef başarılı sonuçlar alınamamaktadır. 

Yükseköğretim kurumlanmızda çok iyi bir görüşle YöK Ya
sası ve çıkan yönetmeliklere dayalı olarak, tüm fakültelerde prog
ramları gereği güzel sanatlar ve beden eğitimi dersi konmuş ve bun
lann içinde müzik de vardır. Ama üzülerek şunu belirtelim ki; üniver
sitelerimizin büyük bir çoğunluğu müzik dersini yapamıyor. Nedeni 
eleman yetersizliğidir. Ama bizim liniversitemizde müzik eğitim 

bölümü bulunduğu için bu dersler yapılabilmektedir. Diğer bütün 
üniversitelerde de bu · derslerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor 
görüşündeyim. 
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Her ilde giderek birer gençlik ve çocuk korolannın olmasını arz~ 
ediyoruz. 1965 yıllarında alınan bir karar gereği tüm illerde bir ço
cuk ve bir gençlik korosunun kurulması Milli Eğitim Bakanlığı tara
fından emredilmişti. Maalesef başladı ve iki yıl sonra kapatıldı. 

Bunlann tekrar gündeme gelmesi lazım: Oradan çıkan yetenekli ço
cuklar ileride müzik eğitimine katkıda bulunacaklar ve de ülkenin her 
tarafından bir çocuk korosu sesi, ülkenin her tarafından bir gençlik 
korosu sesi gelecektir. Burada zannediyorum bu mesajlarımız par
lamenterlerimize de birer fikir veriyor. 

Yine ülkenin müzik bakımından gelişimine katkıda bulunan ba
sın, özellike TRT, özellikle televizyon. Gönül ister ki, ileride televizyo
nun diğer kanallan ihdas edildiği ·zaman bir kanal sırf müzik yayını 
için ayrılsın; Halk Müziğinden, Türk &ınat Müziğinde n, Çağdaş Türk 
müziğinden, Batı müziğinden, yani eğitime dayalı müziklerden oluşan 
programlar devamlı yayınlansın. Çünkü bugün televizyon gerçekten 
büyük bir silah, bu silahı çok iyi kullanmak gerekir görüşündeyim. 

Son olarak da bestecilerimizin sanatsal olan yayınlan, eserleri 
özellikle de eğitim müziğine dayalı eserleri çok azdır. Temenni edi
yoruz bestecilerimiz bol bol eğitim müziği üretsinler. Bütün kalbimle 
inamyorum ki, ülkemizde potansiyel olarak her şey vardır, ülkemizde 
müzik bakımından yapılmayacak hiçbir şey yok, ama buna hep 
beraber sahip çıkıp, bunun oluşması için elbirliği içinde olmamız 
gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Bütün arkadaşların beyanlannı dinlemiş bulunu
yoruz. Bu tür panelierin doğal gereği, dinleyenlere de söz vermemiz
dir. Sıkışık durumdan dolayı toplantıyı saat 13.00'te noktalayacağız, 
yani 18 dakikalık bir vaktimiz var. Zannederim Sayın Enginün'ün 
noksan kaldı, kendisine 5 dakikalık bir söz verelim, ondan sonra da 
sayın dinleyecilerimizin sorularına ve yorumlanna geri kalan zamanı 
ayınn•z. 

•Buyurun. 
Prof. Dr. iNCI ENGiNüN - Efendim, bu yazarlardan bazıları 

politikadan da bahsediyor demiştim ve bunların en önemlisi Yakup 
Kadri. Ankara adlı romanında birind Büyük Millet Meclisinde bu
lunan bazı milletvekillerinin tastirlerini yapmakla birlikte, bunların 
zamana nasıl ayak uydurarak, zamanla samimi inançlanndan koparak 
ne olduğu anlaşılmaz kılıkiara büründüklerini de romanının ikinci 
kısmında anlatır. Bu daha ziyade toplumumuzun gelişmesinin bir 
bakıma meclise yansımasıdır. 
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Burada da yine Yakup Kadri'nin bütün eserlerinde gördüğümüz 
gibi, tenkitçi bakış tarzı hakimdir. Çok partiye geçişte de asli hedef
lerden sapma ihtimaline dikkati çekeR Yakup Kadri, bu konuyu Pa
noroma adlı romanında çok geniş ve çok çarpıcı şekilde işler. 

Son dönem romanlarımızda 1920'den sonrası daha ziyade milli 
mücadelenin destan havası içinde ele alınır, fakat bazılarında milli 
irade şahsiyet meselesi de işlenir. Bunların da yine en önemlilerin
den birisi Tarık Buğra'nın Küçük Ağa Ankara'da adlı romanı. Bu
rada önemli bir konuya temas ediyor Tarık Buğra, insanlar belirli 
şekiiierde yetiştirildikten sonra, seçmek mecburiyetinde kaldıkların
da, bu seçimlerini yaparken trajik bir bunalım yaşamaktadırlar. 
Firavun imanı adlı romanında da, birinci Büyük Miiiet Meclisinden 
bazı parçalar zikreder Tarık Buğra. Çok partili rejim e geçişi, Ser
best Fırkanın, Demokrat Partinin kuruluşlarının da küçük kasaba
lardaki fertlerin yaşayışlarına nasıl aksettiğini iki romanında anlat
mıştır, Yağmur Beklerken ve Dönemeçte adlı romanlar. 

Bu romancımızın bu konuları seçip işlerken fert ile milleti ya
kından ilgilendiren partileşme faaliyetlerini değişik açılardan bakma
ya çalıştığını görüyoruz. Kendisi aslen gazeteci ve küçük kasaba 
yaşayışını da çok iyi biliyor, bu yüzden o insanların duygularıyla 
birlikte bize bu vakaları somut olarak aksettirebiliyor. 

Bu konuları bir başka perspektiften, bira:z hazır ideolojik reçete
ler açısından işleyen romancı ise Kemal Tahir'dir. Onun son derece 
kötümser bir bakış tarzı var. Serbest Fırka denemesini Yol Ayrımı 
adlı romanında işler. 

Son yıiiarın romanlarında çok rahatsız edici bir durum söz 
konusu. Romancılarımızın büyük bir kısmı hemen hepsi dememek 
için söylüyorum, kötümser bir bakışa sahip. Halbuki, dünden bugüne 
baktığımız zaman yazarlarımızin hem sayısı, hem kalitesi artmış, 
hem de ülke çapında sağlanan_ imkanlarla, ülkenin her yanından 
pek çok yazar yetişmiştir. Böyle olduğu halde yazarlanml'zın tuhaf 
bir kötümserliğe kapılmalarını manal&ndırmak pek kolay değil. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, milletin önderi ile bir
likte tespit ettiği milli hedeflere ulaşmasını sağlayan son derece 
önemli bir hadise. Zaferden sonra bu kutsal mahiyetteki Meclis gö
revini tamamlamış, yeni seçimle yeni bir meclis kurmuştur. ülkenin 
barış günlerindeki hedefleri, ülküsü elbetteki savaştaki acil durum
dan farklıdır. ülke meseleleri hakkında değişik görüş açılannın da 
partilerle temsili ve bunların çatışmalarının da milletin kaderi bakı
mından ne derece önemli oiduğu malum. 
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Yaşananlan sanat eseri haline getirmeden milletin hafızasına 
nakletmek de imkansızdır. Türk'ün vakannı, tarih içinde gelişen 

şahsiyetini, Meclis içinde ortaya koyduğu faaliyetleriyle işieyecek 

eserler maalesef henüz pek azdır, hatta yok denecek kadar az. 
Bu konularda inşallah ileride sanatkarlarını beklemektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, sayın konuşmacı arkad.aşlarımın hoşgörüsüne sığına
rak geri kalan 13 dakikalık süreyi dinleyicilere ayırmak istiyoruz. 

Sayın Metin Sözen, buyurun. 

METiN SöZEN (istanbul Teknik üniversitesi öğretim üyesi) -
Konuşmacılar Kültür Sanat Yayın Kurulunun bu yıl Türkiye'de 
özellikle altını çizmek istediği konuyu değişik boyutlarda ele aldılar, 
yani milli egemenlik kavramı ile kültür ve sanatın içiçeliğinin de
ğişik boyutlardaki kesitlerini vermeye çalıştılar. 

Yalnız, burada iki meseleyi dikkatle vurgulamak gerekir. Bi
risi şudur; acaba gerçekte kültür ve sanatla demokratikleşme arasın
daki ilişki nasıl bir kesit veriyor: iki yönlü bakmak gerekir gibime 
geliyor, soruyu genel soracağım, şunu anlamak istiyoru·z, başlığı 

koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratikleşme ile kültür ara
sındaki ilişkiyi doğrudan görmek istiyor, onsuz bir demokratikleşme
nin söz konusu olamayacağını, sanatsal bir ortamın yaratılmadığı 
bir ülkede demokratikleşmenin ve ulusal egemenliğin gerçek boyuta • 
ulaşamayacağını, bir anlamda bu başlığı koyarak /daha geniş bir 
biçimde tartışmaya açıyor. 

Böyle olunca, acaba arkadaşlarımız hukuksal açıdan, edebiyat 
açısından, müzik açısından ve güzel sanatlar açısından, heykel, resim 
ve diğer açıdan konuya eğildiler. Gerçekte bir şey var, gerçek bir 
toplumda, gerçek bir demokratikleşmede sanıyorum ki, kültürsüz 
ve sanatsız ortaya çıkılınadığı zam2.n, sanatsız olunduğu zaman 
demokratikleşrnek söz konusu olamaz. Bu seneki başlık Türkiye'de 
önemli bir mesaj gibi geliyor. 

Eğer, gerçekte sanatçısına ve kültür adamınayeteri kadar nefes 
alma, yeteri kadar alternatif geliştirme, yeteri ka4ar evrensel bo
yutlara ulaşma olanağı verilebilen bir toplum ve bu toplumu örgüt
leyen yönetim ve yasama organı, bum.~ sağladığı oranda demokratik
leşmeyi de boyutlandırmış demektir, yani olayı tek taraflı değil, 

demokratikleştikçe güzel sanatlar ve diğer dallarda gelişme ki, ar-
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kadaşlarım hep Cumhuriyetten bu yana 1923 ve sonrasının Tür
kiye'deki güzel sanatlara getirdiklerine değindiler. Acaba, bunlann 
~rtaya çıkışı ile demokratikleşme boyut kazanmadı mı, bu içiçeliği 
vurgulamak için geldim buraya; çünkü biz eğer bütün meselelerde 
evrensel boyutlarda, U'zağa gitmeye Jüzum yok, bir dışişlerini dü
şünelim, bir Dışişleri Bakanı eğer Avrupa'da bir ülkeye gittiği 

zaman ülkesinde gerçek bir sanat gelişmesi, eyrensel boyutlara ulaş
mış bir ortam varsa Fransız Dışişleri Bakanı ile farklı boyutlarda 
masaya oturur. Yani, demokratik bir ülkede sanata ve kültüre 
kazandırmış bir ülkenin Dışileri Bakanı olarak oturması başkadır, 
bu demektir ki, çok demokratik bir ülkenin dışişleri bakanı olarak 
Fransız Dışişleri Bakanıyla karşı karşıya geliyor demektir. 

Bu somut örnekten şunu çıkarıyorum, gerçekte Türkiye şanslı-, 
dır, çünkü kültürünün üç büyük boyutunu yaşamaktadır, dünya 
kültürüne vereceği daha bir sürü önemli kesitler vardır. Birincisi, 
Anadolu'nun uzayıp giden, tarihin ilk çağından beri var olan Anado
lu kültürü. islam dünyası içinde en büyük boyuta ulaşmış Osmanlı 
toplumu ile bunu evrensel boyutlara k8-dar götürmüş bir kültür kesiti 
daha. üçüncüsü, Batılılaşma sürecine girmiş, islam dünyasının ge
tirdikleri ile Batının getirdikleri ile kesişen yeni senteıi ile Türkiye 
dünyada demokratikleşme yolunda sanat ve kültür ortamının ge
tirdiği zenginlikle farklı boyutlarda bir saygınlığa ulaşabilir. Bu 
saygınlığın da bütün boyutlarına bugün sahiptir. 

Bu meselede, ben tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine, Kültür 
Sanat Yayın Kurulu adına bu tür bir konunun daha uzun süre tartış
mada bırakılınasını istiyorum ve bu tartışmanın tarihsel evrini 
görerek değil, bugünün dünyasında evrensel boyutlardaki varlığımı
zın da kesitini alacak bir biçimde olrn;ısını bekliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Efendim, bu' sorunun cevabını istemiyorsunuz, so
ruyu tescil ettiriyorsunuz. 

Efendim, yalnız konu çok önemli ve çok vakit alacak ve başka 
sorular var, bu konuyla ilgili soru varsa, onu da alalım. Metin Sözen 
fevkalade önemli bir noktaya değindi!er, bu konuda panalistler bir 
şey verirse yahut cevabını ararıarsa hiç olmazsa, bu toplantının amacı 
hedefine ulaşmış olur. 

Buyurun efendim. 

HARUN DUMAN - Efendim, öncelikle bu konferansı düzen
leyeniere çok teşekkür ederim. 
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Yalnız, benim sormak istediğim bir mesele var, acaba bu milli 
egemenlik döneminden günümüze kadar devam eden bir süreç dahilin
de yapılan önemli çalışmalara rağmen orijinal bir Türk sanatı ortaya 
çıkarılahiimiş midir. Resim de olsun, müzik de olsun, edebiyatta ol
sun, diğer dallarda olsun. Edebiyatta bir noktaya çıkarılmış. 

Bir de, bu kuruluşlar acaba Anadolu içlerine yayıla bilmiş mi? 
Bir halenin, bir operamn bueitn bi!' H~.kkari'ye, Ağrı'ya, Kars'a, 
Erzurum'a gitmemesinin sebebi nedir acaba? Bunları öğrenmek is
tiyorum, konuşmacılara teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın üzümcü. 

Dr. IBRAHiM üZüMCü - Efendim, bu kuruluştan mezunum, 
Pflnelin konusu «Milli Egemenlik Kültür ve Sanat» tabii böyle ol
duğuna göre bup.unla sınırlı olması doğal. Ancak, milli egemenliği 
sadece kültür ve sanata dayandırmak mı, yoksa müteakip toplantıla
rınızda milli egemenlik, bilim ve teknolojiye de gereken ağırlığın, 
yerin verilmesi icap etmez miydi, bu hususta fikir!erinizi rica edi
yorum? 

Teşekkür edeıim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun. 

YUSUF YILDIZ (1\farmara üniversitesi Basın - Yayın Yüksek 
Okulu) - Soruma Atatürk'ün bir sözü ile başlamak istiyorum, Ata
türk, «Özgürlük benim karakterimdir» demiştir. Şimdi, bi'Z neden 
bu kadar zamandır çağdaş uygarlık seviyesine ulaşamarlık? Kafala
rımızda kavuklar yok, ama hep yalana yanlışa hala kavuk sallıyoruz. 
Acaba milli sanat, milli egemenlik ne kadar yakın? Zannedersem 
böyle bir konferans ilk olarak tertipleniyor, biz milli egemenliğe sahip 
miyiz? 

Milli egemenlik egemenlik özgürlük ister, hür düşünce ister, 
hür düşünebiliyor muyuz? Yani, tek boyutlu bir insan mıyız, yoksa 
çeşitli boyutlarda, çeşitli gruplarda, çeşitli düşüncelerde birbirine 
hoşgörü ile bakan insanlar mıyız? Kendisinden ayrı bir tipe mü sama
ha edemeyen bir toplum gerçek sanata varabilir mi? 

Teşekkür ler. 

BAŞKAN- Bu soruları cevaplandırmak isteyenler var mı? 

Buyurun. 
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Prof. Dr. iNCi ENGiNliN - Efendim, kültür değişmeleri her 
şeyden önce kolay işler değil ve yeni bir medeniyete, Batı medeniyeti
ne gireli aşağı yukarı 150 yıl oluyor, Tanzimat'tan bu yana, bunun. 
yoğun ve yaygın bir şekilde ülke çapında gerçekleştirilmesi ise Cum
huriyetten bu .yana. Eğer, daha. eski bir örneği düşünürsek, Sinan'ın 
ortaya çıkması için, Baki'nin ortaya çıkması için 16 ncı Yüzyılı 

bekledik Sanatın da olgunlaşması lazım, bunun bütün millet tarafın
dan hazınedilebilmesi ve içinden kendi dahilerini çıkarması la·zım. 

Bugün henüz sanat sahasında dediğiniz gibi dünya çapında 
büyük sanatkarlarımız şu anda yok, fakat bu yarın da olmayacak 
demek değil, bu sürecin içine girdiğiınize inanıyorum ben ve yarın 
Türkiye'nin çok zengin potansiyelinden çıkan sanatçılarımızın ses
lerini bütün dünyada duyuracaklarından da eminim. Milli ile evren
selin birleşmesi herhalde biraz zaman alacak, ama bu sürece girmiş 
olduğumuzu sanıyorum. 

BAŞKAN - Bu konuda ben de bir, iki şey söylemek istiyorum: 
Sayın Metin Sözen'in değindiği nokta doğru. Fakat hepimizin 

bildiği üzere şöyle bir durum var, Atatürk'ün çağdaşlaşma ile amaç
ladığı şey; milli egemenliğe dayalı Türk toplumunda, demokrasinin 
başarıya ulaşması için Türk insanmın eğitilmesi, kültüre ulaştı

rılması, çağdaş, uygar bir insan haline gelmesi ; çünkü demokrasi 
fevkalade narin, fevkalade fragile hir bitkidir, bunun yetişmesi, 

ayakta kalması kolay değildir. Bugün 160'tan faızla ülke var, bunun 
bir avucunda yahut iki avucunda ancak demokrasi var. Yani, Atatürk 
milli egemnliğe dayalı bir rejim ku!'uyor, fakat milli egemenliğe 
dayalı bu rejimin taminatını geleceğin kuşaklarında, gençlerinde ve 
vatandaşlarında görüyor ve fakat be:raperinde derhal bunların hem 
kültürel yönden, hem ekonomik yönden kuvvetlenmesini amaçlıyor. 

Şimdi, ben zannediyorum ki, milli egemenlikle kültür ve sanat 
arasındaki ilişkiyi burada görmemiz ]azımdır; çünkü hepimizin bil
diği üzere Mustafa Kemal'in bir de Rygarlık anlayışı var. Mustafa 
Kemal'in uygarlık anlayışı kültür anlayışıyla birliktedir. Sanat derken 
zaten kültürün içinde mütalaa ediyorr çünkü hars dediği şey, kültür 
dediği şey sanatla birliktedir ve uygarlıktan ayrılmaz. Yani, Mustafa 
Kemal'in öngördüğü şey, Türk insanının total çağdaşlaşması. 

Yalnız, burada çağdaşlaşma ile Batılaşmayı birbir·inden ayırma
mız lazım. Burada körü körüne bir Batılılaşma değil, bir çağdaşlaşma 
söz konusudur. Mesela, çok sesli musikiye geçilecek, ama Türk milli 
musikisi de burada inkar edilmeyecektir, Türk milli rvarlığı da ken
dini sürdürecektir. 
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Zannediyorum öğrencimiz Yusuf'un da bu suretle sorusuna da 
cevap vermiş oluyoruz. özgürlük diyor, milli egemenlik diyor, var 
mı yok mu diyor, bunlar sadece soyut bir beyanla ortaya gelecek 
şeyler değildir. 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ile mal ve can 
güvenliğini getirdik, fakat bu sadece kağıt üzerinde geldi. Yani, 
mühim olan kağıt üzerindeki özgürlüklere Türk toplumunun da ayak 
uydurmasıdır. Atatürk'ün bütün amacı, Türkiye'de çoğulcu demok
rasiyi plüralis görüşü, arkadaşımızın haklı olarak söz ettiği müsa
mahayı, yani özgürlükçü demokrasiyi .ayakta tutacak, koruyacak, 
onu birtakım bildirilere, maceralara sürüklemeyecek bir kaliteli, çağ
daş toplum yaratmaktır. Bütün bu ganat, kültür çalışmaları Tür
kiye'de buraya yöneliktir. 

Sayın Dr. üzümcü'nün endişesiue katılıyorum. Yalnız, bunun 
cevabı şöyle verilebilir; tabii ki bugün burada yapılan panel her 
şeyin cevabını aramıyor. Bu 1985'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içinde oluşturulan Kültür Sanat ve Yayın Kurulu uzun yıllara ve 
birçok akademik kuruluşlara yayarak bu toplantıları yapıyor ve 
bu toplantılar birbirini tamamlıyor. Böyle bir toplantı için de bü
tün bu soruların cevabını bizim vermemiz mümkün değildir. 

işte bu sözlerle de 13.01'de toplantıya son veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
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SUNUŞ: 

Prof. Dr. NECAT TüZüN (Akdeniz üniversitesi Rektörü) -
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz, Sayın Valimiz, 
Sayın Milletvekilimiz, Sayın Komutanımız, Sayın Belediye Başkan
vekilimi·z, değerli konuşmacılar, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğ
rencilerim; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 67 nci Yıl
dönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

emirleriyle Akdeniz üniversitesi ve Dokuz Eylül üniversitesinin 
işbirliği ile düzenlenen «Milli Egemenlik» konulu panele hoşgeldini·z. 

Düzenlenen panelde, Profesör Doktor Sayın Ergun Aybars, 
Profsör Doktor Sayın Adnan Gülerman, Profesör Doktor Sayın 

Durmuş Tezcan, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Zerrin Toprak, 
üniversitemiz öğretim görevlisi Sayın Ercan Kabal programdaki ko
nuşmalarını yapacaklardır. Paneldekj konuşma süreleri yarımşar 

saat olarak düzenlenmiştir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAHAEDDiN GüNEY (Antalya Valisi) - Sayın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Milletvekilim, Sayın Gar
nizon Komutanımız, Sayın Belediye Başkanvekilimi·z, Sayın Rektö
rümüz, sayın dekanlar, sayın öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, 

basınımızın ve TRT'imizin değerli mensupları; bugün, güzel Antal
yamızda Milli Egemenlik Panelinin yapılmasından büyük mutluluk 
ve gurur duyuyoruz; vilayetim adına hepinize hoş geldiniz diyor, 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

Büyük önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletini «Milli 
Egemenlik» kavramı üzerine kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi açılırken, 23 Nisan 1920'lerde, bunu açık bir şekilde belirtmiştir 
ve «Millet egemenliğinin ve Meclisin üzerinde bir güç bulunamayaca
ğını» ifade etmiştir. Bu bakımdan, Atatürk inkılaplarını ve ilkelerini 
incelerken, «Milli Egemenlik» kavramn1ı da göz önünde tutmak ge
rekir. Bu ana kavramdan hareket eden büyük Türk Milleti, istiklal 
Savaşını kazanmış, aziz vatan topraklarımızı istilacı sürülerden te
mizlemekle kalmamış; hem Türk is tildal ve hürriyetini bütün dünya
ya ispat etmiş, hem de esaret zincirleri altında inleyen mazlum mil
letiere örnek ve önder olmuştur. 
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Biz, vilayet olarak, «Milli Egemenlik» kavramı üzerinde hassa
siyetle duruyoruz. Bu alanlarda bazı özel çalışmalarımız olmuştur. 
Büyük önder Antalya'yı üç defa ziyaret etmiştir. Bu üç ziyaretin de 
hatıralarını yaşatmak ve Milli Egemenlik üzerindeki konuşmalarını 
sergilemek için kendilerinin Antalya ve Alanya'da kaldıkları evler 
restore edilmiştir. Antalya'daki ev, aslına uygun olarak yeniden 
inşa edilmiş ve özel idaremiz tarafından zamanın hatıra eşyaları 
ile donatılmıştır. 

Belediyemiz, güzel bir park meydana getirmiş ve adını «Milli 
Egemenlik Parkı» koymuştur. 

23 Nisan Bayramında, milli egemenliği hem Türk çocuklanna, 
hem de dünya çocuklanna tanıtmak, anlatmak ve sergilemek için 
Antalya Birinci Antalya ikinci ve Antalya üçüncü Uluslararası 

Çocuk Şenliği düzenlenmiştir. Bu çalışmalarımızı sürdürmek azim ve 
kararı içindeyiz. 

Ben, panelin hayırlı ve uğurlu olmasını, başanlı geçmesini en 
içten ve ,yürekten dilerken, bu toplantımıza teşrif ettiğiniz için 
hepinize teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

öZER GüRBüZ (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve 
Sinop Milletvekili) -Türkiye Büyük Millet Meclisı Kültür Sanat ve 
Yayın Kurulunun iki yıldan beri üniversitelerimizle işbirliği halinde 
sürdürdüğü bir paneli daha açmaktan mutluyuz. 

Çeşitli yurt köşelerinde, milli egemenliği değişik yönleriyle de
ğerlendiren bu sempozyumlarla panel!er, şimdiden bilim ve siyaset 
çevrelerine ışık tutmaya başlamışlardı!". Her sempozyum ve panelde, 
«Milli Egemenlik» kavramı, ayn yönleri ile tartışılmakta bildirilerle, 
bilimsel bakımdan vanlan sonuçlar da yayınlanmaktadır. Böylece, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Egemenliği sadece millet adına 
kullanan yüce makam olmakla kalmamakta, kullandığı aziz emanetin 
ağırlığını ve kutsallığını bilim açısından bütün yurtta tanıtmaktadır. 

Antalya, her köşesi ayrı gü·zellikte olan, yurdumuzun gerçekten 
cennet bölgelerinden biridir. Antalya, yalnız doğasının dünyada ender 
rastlanan görkemli güzelliği ile değil, verimli topraklan, sanayie 
elverişli yapısı, çalışkan evlatlarıyla da her bakımdan kalkınmaya 
açık bir yöremizdir. Uygariaşmaya başlayan insanların yeryüzünde 
belirdiği ender yerlerden biri olan Antalya, Türk bilim adamları
nın bulduğu Karain Mağarası ile bu özelliğini bütün dünyaya gös
termiştir. 

1 milyon yıldan beri sinesinde insanları barındıran bu güzel 
yurt köşesi, tarihin her döneminde önemli sahil bölgelerinden biri 
olmuştur. Antalya Kenti de, bu bölgenin değerli bir ineisi olarak 
Doğu Akdeniz'in gözde limanlan içinde sayılmıştır. Hele son yıllarda 
bölgedeki kalkınma, dünya standartla-n üstüne çıkma eğilimi gös
termektedir. Tanm alanındaki büyümenin yanında, turizm kesimin
de gözlenen canlılık, yöremizi kısa bir .süre sonra bütün dünyada ta
nınan bir tatil cenneti durumuna getirmek üzeredir. Antalya Kenti 
ise bugün, her bakımdan dünyanın en güzel kentlerinden biri du
rumundadır. Konyaaltı Caddesi, ünlü Rio Kordonu ile rekabet edebi
lecek düzeydedir. Eski Limanın, tarihsel bir atmosfer içinde can
landırılması da, dünya çapında bir olay olarak, mimarlık ve turi·zm 
alanında örnek gösterilmektedir. Antalyalılar, her bakımdan daha 
da gelişmek için her türlü fedakarlıkları yapmaktadırlar. 
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Böylesine hızla gelişen bölgemizi, kültürel açıdan da Batı Akde
niz'in merkezi durumuna getirmek gerekti. işte, Akdeniz üniversi
teınİzin açılması ile bu eksiklik de giderilmiş oldu. Antalya'daki bu 
bilim yuvası, özellikle bölgenin sorunlarına çareler aramakta, bölge
nin, kendisi gibi hızla gelişmektedir, Antalyalılar, kısa sürede en 
ileri üniversitelerden biri düzeyine çıkacak bir bilim kurumu ile 
kıvanç duymaktadırlar. Antalyamızın tarihinde gördüğü bu en hız!ı 
kalkınma döneminin milli egemenlik ilkesinin kurduğu rejim içinde 
gerçekleşmesi bir tesadüf değildir. Milletin kendi kendisini yönet
mesi demek olan demokrasi, ancak devlet gücünün tümüyle millette 
belirmesi ile gerçekleşebilir. Kalkınmanın verimi, feyzi, onu mil
letin doğrudan doğruya yürütmesi ile artar. Antalyalılar, milleti
mizin bütün bireyleri gibi, milli egemenlik ilkesinin erdemini, ilk 
günlerden beri takdir etmişler ve kavramışlardır. 

Bildiğimiz gibi, milletimizin kendi gücüne sahip olarak mukad
deratını doğrudan doğruya alması 23 Nisan 1920'de gerçekleşmiştir. 
O sırada bazı kesimleri işgal altında da olsa, Antalya ilk Meclisimize 
6 milletvekili göndermiştir. Ali Vefa Bey, Halil İbrahim Bey, Hasan 
Tahsin Bey ye Mustafa Beyler gibi değerli 4 milletvekili yanında, 
ilk maarif vekillerimizden örnek insan Hamdullah Suphi Bey, dü
rüst kişiliği ile temayüz "'eden ve istiklal Mahkemesi üyeliği de 
yapmış Aksekili Rasih Kaplan Beyler de Antalya'nın onur duyduğu 
evlatları ve temsilcileridir. 

Antalya'nın ilk milletvekilleri, milli egemenliğin içinde belir
diği büyük Meclisimizin her bakımdan milletimize layık olduğunu gös
terebilmek için diğer arkadaşlarıyla birlikte canla, başla didinmiş
lerdir. işte şimdi milli eıgemenlik ilkesini yüce bir mefküre olarak 
benimseyen bu güzel yurt köşemizde, ~u ilkeyi bilimsel açıdan 

tanıtan ve çeşitli açılardan yorumlayan ilk toplantıyı yapmak üzere
yiz. Değerli bilim adamlarımız, panelde sunacakları bildirilerle ülke
mizi değişik yönleri ile tanıtacaklardır. 

Güzel Antalyamızda, bu güzel paneli hazırlayan Antalyamızın 
değerli Valisine, Akdeniz ve Dokuz Eylül üniversitelerinin değerli 
rektörlerine, panele değerli bildirilerini sunacak olan değerli bilim 
adamlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum ;·e hepinizi saygı 
ve sevgi ile selamlıyorum. 
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PANEL 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Necat Tüzün : 

Efendim, panelimize başlıyoruz. Şimdi ilk olarak Sayın Ergün 
Aybars «Türkiye'de Atatürkçü Dünya Görüşünün Temeli Olan Ulusal 
Egemenlik Sisteminin Kuruluşu» konulu bildirisini sunacak. Buyurun 
efendim. 

Prof. Dr. Ergün AYBARS (Dokuz Eylül üniversitesi öğretim 
üyesi) - Teşekkür ederim. Teoride u~usal eegmenlik kavramı nedir, 
nasıl gelişmiştir. Genelde Avrupa'da bu fikrin doğuşu ve yayılışı 

üzerinde durmayacağım. özelde Türkiye'de ulusal egemenlik kav
ramının doğuşu ve özellikle uygulamaya geçirilişi ile bir sistem ve 
dünya görüşü haline geçişi üzerinde durmak istiyorum. 

Ulus, ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik, ulusal devlet 1789 
Fransız Devriminin ortaya koyduğu esas fikirlerdendir. Tann hak
Iarı sisteminden, insan hakları sistemine geçişin bir sonucu olarak 
halk egemenliği, demokrasi esasına dayanan ulusal devlet hareketi 
19. Yüzyıl Avrupasını ve daha sonra dünyayı etkiledi. Avrupa'da 19. 
Yüzyıl, ulusların bağımsız devlet kurmak için yaptığı mücadeleler 
·yüzyılı oldu. Bi-r yandan ticaret kapitalizminden sanayi kapitalizmine 
geçen Avrupa toplumları, sanayi toplumu olmanın olaylarını ya
şarken, uluslaşma ve ulusal çıkariara dayalı devlet olmayı modern
leşme ve uluslaşmayı içiçe ya§ıyordu. öyle ki 20. Yüzyılı hazırlayan 
tüm sosyal, ekonomik, siyasal fikirler ve bunlara dayalı her çeşit 
etkilerin tohumları 19. Yüzyılda atılmıştı. Birinci Dünya Savaşının 
sebebi de 19. Yüzyılda aranmalıdır. ıtalyan ve Alman Devletlerinin 
kuruluşu ve Avrupa'da ekonomik, siyasal rekabetin üçlü ittifak ile 
üçlü itilafın askeri rekabetine ve savaşa dönüştü. Birinci Dünya 
Savaşı modernleşme, uluslaşma ve sosyo ekonomik gelişmesini ta
mamlamış ülkelerin sömürgecilik rekabetinden çıktı. Savaş bittiği 

zaman büyük bir gerçek görülüyordu. Dünya nüfusunun üçte ikisi 
sömürge, üçte biri ise sömürenlerden oluşuyordu. 

itilaf Devletleri ~Doğu Sorunu»nu Paris Barış Konferansında 
özellikle ingiltere'nin istediği bir biçimde çözüyorlardı. «A vrupa'nın 
Hasta Adamı»nın mirası bu isimleri koyan Rusya'nın olmadığı bir 
masada yağmalanırcasına paylaşılıyordu. ingiltr.ıre Osmanlı impara-
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torluğunu tam bir sömürge gibi görüyor ve o şekilde paylaştırıyordu. 
Aslan payını yani petrol alanlarını kendisine ayırıp, Fransa'ya do
yurucu bir hisse ve İtalya ile A.B.D.'ne de sus payları bırakıyordu. 
Türk'ün dokuz yüz yıllık vatanı olan Anadolu'nun batısını Yunanis
tan'a verip «Megali idea» ile ingiltere arasında bir birlik sağlıyor; 
Doğu Anadolu'yu Ermeniler'e verip hir Ermenistan kurmayı plan
lıyordu. Böylece ileride Boğazlar ve Kafkasya'dan güneye uzanacak 
olan Sovyet (Rus) tehdidini engellerneyi ve ingiltere'nin güdümünde 
olan hu iki devlet aracılığı ile kendi çıkarlarını korumayı istiyordu. 
Bu politikanın faturası ise Türkiye'ye ödettiriliyordu. Paris Banş 
Konferansında belirlenen ve 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun 
izmir'e ay~k basmasıyla uygulamaya konan Türk'ü yok sayan yağma 
politikasının siyasi belgesi ise «Sevr» idi. Başlangıçtan beri ingiliz 
güdümüne giren ve tüm işgalleri kolaylaştı!an Osmanlı Halife -
Padişahı 10 Ağustos 1920 günü «Sevr»i kabul etti. Sevr'i kabul 
eden Osmanlı Sultanı Türk ulusuna ka~şı en büyük ihaneti işliyordu. 
Batı Anadolu'nun Türk'ünü Yunanistan'a ve Doğu Anadolu'nun 
Türk'ünü Ermeni ihtiraslarına terk eden Vahdettin bunun karşılı
ğında sözde hükümranlık haklarını ingiltere'nin himayesinde koru
yacağını sanıyordu. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basan M. 
Kemal'in önderliğinde başlayan «Milli Mücadele» bütün bu hesapları 
alt üst edecektir. 

M. Kemal Atatürk Amasya Genelgesini yayınlamakla bir yan
dan Türk ulusunu, yurau yağmalayanlara karşı istiklal için savaşa 
çağırırk en; diğer bir yandan ulusun kendi iradesine dayanan yeni 
bir devletin kuruluşuna da başladı. Nutuk'ta ülkenin içinde bulunduğu 
korkunç tablo yu açıklayan Atatürk, tek çözüm görüyordu. «Ulus 
egemenliğine dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk dev
leti kurmak.» Bu amaca ulaşmanın pz..rolası «Ya istiklal Ya ölüm!» 
ve metodu ise, «Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, 
hükümet, bunlann hepsi kavramı kalmamış bir takım anlamsız söz
ler» olduğundan ve Halife - Padişah düşmanla işbirliği yaptığından, 

«Osmanlı Hükümetine, Osmanlı Padi§ahına ve Müslümanların Ha
lifesine isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek ge
rekiyordu.» sözleriyle Atatürk tarafınd!ln açıkça ortaya kondu. Amas
ya Genelgesi ile ilan edilip, Erzurum ve Siva-s Kongrelerinde prog
ramları çizilen ve örgütlenen «milli bağımsızlık ve milli egemenlik» 
hareketi TBMM ile meşru temelleri üzerine yine Atatürk tarafından 
yerleştirildi. Atatürk'te, ulusa dayanan bir devlet kurma fikri daha 
Harp Akademisi öğrencisi iken vardı. Osmanlı imparatorluğunu ya
şatmaya çalışmayı boşuna gayret olarak gören Atatürk, «Osmanlı 
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imparatorluğu ömrünü tamamlamıştır. önemli olan, Türk Milletine 
dayanan yeni, genç, dinamik, bağıms!z yeni bir Türk devleti kur
maktır.» diyerek bu fikrini savunuyo!'du. Ancak II. Meşrutiyet dö
neminde O'nun bu fikrini benimseyeeek bir kadro yoktu. Atatürk 
bu fikrini Samsun'a ayak bastığı gün uygulamaya koydu. «Milli 
hakimiyete dayanan kayıtsız ve şartsız, bağımsız yeni bir Türk dev
leti kurmak» fikri Amasya Genelgesi olan ihtilal bildirisi ile uy
gulanmaya başlandı. Dinsel devlet ve ümmet fikri yerine millet, 
milli ve laik devletin temelleri Erzurum ve Sivas Kongrelerinde 
atıldı. Ulusal örgütlenme ve Atatürk'ün buna ruh vermek için her 
ulus bireyini buna bağlamaktaki üstün yeteneği ile Amerikan Man
clacılarına karşı ortaya koyduğu «Ya istiklal Ya ölüm'» parolası 

Milli Mücadelenin de esas parolası oldu. Atatürk'e göre, «Esas, 
Türk Milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu 
esas ancak tam bağımsızlıkla sağlanalbilir.» «Bir millet varlığını 
ve bağımsızlığını sağlamak için düşünce sınırlarını aşan girişim
ler ve fedakarlıklarda bulunduktan sonra başarılı olur. Ya başarılı 
olamazsa demek, o milletin ölmüş olacağına hüküm etmek demek
tir.» diyen Atatürk, 23 Nisan 1920'de kurulan ve egemenliğin 

kaynağını millete mal eden T.B.M.M.'nin açılışının anlamını şu 

şekilde ifade ediyor: «23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı 
ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir husumet dünyasına karşı 
ayaklanan Türkiye halkının, T.B.M.M.'ni vücuda getirmek husu
sunda gösterdiği harikayı ifade eder. Gerek dış düşmanı, gerekse 
düşmanla işbirliği yapan Osmanlı Padişahını ve Hükümetini yenen 
ve bağımsız yeni bir Türk devleti kuran Atatürk'ün başarısı temel 
fikri milliyetçilik idi. Islahatçı padişahlar .gibi, hanedan çıkarlarına 
bağlı olmayan, gücünü tanrısal kaynaktan değil, ulusal iradeden 
alan Atatürk Milli Mücadelede, dini ideolojiyi değil, ümmet düze
yinde olan bir toplumda milli ideolojiyi, fikri, siyasi, idari ve aske
ri örgütlenmenin temeli yaptı. Atatürk'ün başarısında, Türk tarihin· 
de ilk defa ulusal fikri işleyerek, Türk adını kurulan yeni devlete 
vererek, halkı buna inandırmak ve ortak etmek, !bağımsızlık ve 
egemenliğin kazanılmasında, demokratik, ulusal laik bir devlet ku
rulmasında gösterdiği azim, sabır ve inanç görülmektedir. 

Ulusal bağımsızlık savaşının giderek ulusal egemenliğe dönüş
tüğünü gören Hanedan başlangıcından itibaren «Millj Mücadelenin 
amansız bir düşmanı oldu. M. Kemal'i geri getirtmek, Sivas Kong
resini basmak girişimleri başarısız olunca, T.B.M.M.'nin toplanma
sını engellemek için ll Nisan 1920 günü yayınlanan Şeyhülislamın 
Fetvasında Milli Mücadeleciler din düşmanı gösteriJip öldürülmeleri 
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<<Vaciptir» deniyor, Padişah Fermanı ve Hükümet Bildirisi ile asi 
ilan ediliyorlardı. Padişah ve Hükümet !bu kadarla da yetinmeyip 
M. Kemal ve arkadaşlarını idama mahkum ettiler. M. Kemal buna 
karşı 29 Nisan 1920'de çıkarılan «Hİyanet-i Vataniye Kanunu» ile 
karşılık verdi. ll Eylül 1920'de kurulan istiklal Mahkemeleri milli 
bağımsızlık ve milli egemenlik fikri ve hareketine karşı çıkan 

bütün hareketleri ve bu amaçla Osmanlı Fetvası ve Fermanına 
uyanları ağır bir şekilde cezalandırmaya başladılar. Ankara is
tiklal Mahkemesi ( 1) N o .lu kararı ile, Sevr' i imzalayan Damat 
Ferit ve arkadaşlarını vatana ihanet suçu ile gıyaben idama mahkum 
etti. Anadolu'da Tanrı hakları sisteminin temsilcisi olduğunu sa
vunan Padişah'ın iradesi ile insan hakları sisteminin temsilcisi olan 
ve «egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» diyen M. Kemal'in iradesi 
çatışıyordu. M. Kemal'in teorisi ve pratiği bütün güçlükleri yene
rek başarıya doğru ilerledi. 9 Eylül 1922 günü yalnızca düşman 
ordulannın sonu değil, aynı zamanda Osmanlı Hanedanının sonu 
da oluyordu. Atatürk tzmir'e girdiği gün, «asıl savaş şimdi başlı

yor» diyerek; Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak olan 
inkılap düşüncesini açıklamıştı. Türk tnkılabının temel fikirleri 
«milli ve laik devlet», O'nun daha genç subaylık yıllarından lberi 
gerçekleştirmeyi düşündüğü bir idealdL O, Osmanlı imparatorluğu
nun ömrünün sona erdiğini görmüş, ulusa dayanan çağdaş bir dev
let kurulması gerektiğine inanmıştı. Zaferden sonra bunun ger
çekleşmesi için savaşa devam edecektir. Bu savaş teokratik devlet 
yerine laik devlet, ümmet yerine ulus, Osmanlılık yerine ulusçuluk 
değerlerini getirecektir. Türk inkılabı Osmanlı imparatorluğunun 
yüzyıllardan beri gelen eski biçimini yıkarak, yerine çağdaş olanı 
getiriyor, din birliği esası yerine «Türk Milleti» esasını koyuyordu. 

1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılışı ile altı yüz yıllık Os
manlı egemenliği sona ererken; bu sırada Atatürk'ün şu tarihi söz
leri O'nun ulusal egemenlik konusundaki kararlılığını belirtiyordu: 
«Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğul
ları, zorla Türk Milletinin egemenlik ve saltanatına el koymuş

lardı; bu tasallutlarını altı asırdan .beri devam ettirmişlerdi. Şimdi 
de Türk Milleti bu saldırganların hadlerini ihtar ederek, hakimiyet 
ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor. 
Bu bir olup bittidir. Söz konusu olan, millete saltanatın, egemen
liğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? meselesi değildir. 

Mesele zaten bir olup bitti gerçeği açıklamaktır. Bu mutlaka ola
caktır. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabii gö
rürse, fikriınce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerçek usulü daire-
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sinde ifade olunur. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.» Ulu
sal egemenlik lbu güçlü iradenin eseridir. Atatürk bundan asla ödün 
vermez. Ulusal egemenliğin ve laik devletin en ibüyük engeli olan 
Saltanat - Hilafet makamının siyasal gücü yok edilmişti. Türk 
inkılabının ikinci bölümü olan Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkarma eylemi başlıyordu. Atatürk Meclis içinde ve dışında 
bu oluşuma karşı çıkanlara, Halife'ye siyasal güç kazandırmak is
teyenlere kararlılığını, Ocak 1923'de İZmit'te yaptığı konuşmada; 

«İnkılabın kanunu mevcut kanunların üstündedir. Bizi öldürmedik
çe, bizim kafamızdaki cereyanı boğmadıkça, başladığımız inkılap 

ve ilerleme bir an bile durmayacaktır,» 27 Ocak'da İzmir'de anne
sinin mezarı başında «milletin bu kadar kan dökerek elde ettiği 

egemenliğin korunması uğruna annesinin yanına gitmekte bir an 
bile duraksamayacağını» belirten sözleriyle açıklıyor; 20 Mart 1923 
de Konya'da yaptığı bir konuşmada da, gericilere karşı tek başına 
kalısa dahi «yine tepeler ve yine öldürürüm» sözleriyle, dönülmez 
yolun anlamını vurguluyordu. 

Ulusal egemenliğe dayanan yeni devlet sisteminin önemini 
Ekim 1922'de yaptığı konuşmalarda şöyle açıklamaktadir: 

«Efendiler; yeryüzünde üçyüz milyonu aşkın islam vardır. 

Bunlar ana, baba, hoca terbiyesiyle, terbiye ve ahlak almaktadır
lar. Fakat maalesef hakikat-ı hadise şudur ki, bütün bu milyonlarca 
insan kütleleri şunun veya bunun esaret ve zillet zincirleri altında
dır. Aldıklan manevi terbiye ve ahlak onlara bu esaret zincirlerini 
kırabilecek insaniyet meziyetini vermemiştir, vermiyor. Çünkü terbi
yelerinin hedefi milli değildir.» 

«Hanımlar, beyler; itiraf edelim ki, biz üçbuçuk sene evveline 
kadar cemaat halinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi idare ediyor
lardı. Cihan bizi temısil edenlere göre tanıyordu. üçbuçuk senedir 
tamamen millet olarak yaşıyoruz. Bunun maddi ve bariz (açık) 

şahidi; hükümet şeklimiz ve hükümetimizin mahiyetidir ki onu 
kanun (Büyük Millet Meclisi) diye tevsim (isimlendirir) etti. 

Bizim milletimiz, milliyetinde tegafül (bilınemek) edişinin çok 
acı cezalarını gördü. Osmanlı imparatorluğu dahilindeki muhtelif 
akvam hep milli akidelere sarılarak, milliyet mefkuresinin kuvvetiy
le kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve 
onlara yabancı bir millet olduğumuzu sopa ile içlerinden koğulun
ca anladık. Kuvvetimiz zaafa uğradığı anda bizi tahkir, tezlif ettiler. 
Anladık ki kabahatimiz kendimizi unutmaklığımızmış.» 
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«Yeni Türkiye'nin eski Türkiye ile hiç bir ilgisi yoktur. Os-
manlı hükümeti tarihe karışmıştır. Şimdi yeni bir Türkiye doğ
muştur». Tam bağımsız, çağdaş Türkiye kuşkusuz yeni bir temel 
üzerine kurulacaktır. Bunun için de 29 Ekim 1923'de yeni devletin 
idare biçimi, 23 Nisan 1920'den beri fiilen uygulanan, Halk egemen
liği sistemi olan «cumhuriyet» olacaktır. Türkiye Cumhuriyetini 
Osmanlı kurumlarından kurtarmak, Türk toplumunu dünyaca ka
bul edilmiş sosyal ve kültür değerlerine kavuşturmak gerekiyordu. 
Atatürk 30 Ağustos 1924'de Dumlupınar'da yaptığı konuşmada 

«Milletimizin hedefi, yani milli mefkfi.resi bütün cihanda tam mana
sıyla medeni ve içtimal heyet olmaktır» sözleriyle anlatıyordu. Ord. 
Prof. Enver Ziya KARAL bu esasları şöyle belirtiyor: 

ı. Yeni ve modern bir Türk devletinin kurulması, 

2. Din ve mezhep ideolojisinin yerine milliyet ideolojisinin 
milletçe kabul edilmesi, 

3. Batı uyıgarlığını meydana getiren ilim ve vasıtaya bağla· 
nı lması, 

4. Yeni Türk devleti kanun ve kurumlarının dünya ihtiyaçla
rına göre düzenlenmesi, 

5. ilmin hayat için tek mü~it kabul edilmesi.» 

İslamiyet ise özüne dönüyordu. inanç (Kelime-i Şehadet) ve 
onun ayrılmaz parçası olan ibadet serbest idi. Bu bakımdan Atatürk 
islamiyeti, halkın batıl inançlarından ve ulemanın elinde politik 
araç olmaktan kurtararak, en büyük hizmeti yaptı. Türk inkılabı
nın temel ilkelerinden ilki olan milliyetçilik, gecikmiş olarak, Os
manlı impartorluğunda yaşayan tüm unsurların bağımsızlıklarını 
kazanarak ayrılmalarından sonra ortaya çıkmıştı. Uluslaşmayan 

toplurolann çağdaşlaşmayacağını ileri süren Atatürk'e göre «emper
yalizmin suçunu yalnız batı uygarlığına yüklemek yetmezdi. Sö
mürge durumunda olan toplumlar, uluslaşmadıkça, hala çağ ge
risi değerlere bağlı kalarak yaşamakta direndikçe, uygar ulusların 
avı olurlar. Bu uluslar Batı uygarlığı düzeyine çıkacak inkılapları 
başarroadıkça eşit hak ve güç sahibi iddiasında bulunamazlar. 
Türkiye'nin uluslaşma eylemi çağdaşlaşma savaşıdır. Bu sebeple, 
emperyalizme karşı yapılan silahlı ulusal bağımsızlık savaşı tüm 
dünyanın sömürge uluslarına da örnek olacaktır. Bunu anlayan 
emperyalist devletler Türkiye'ye aman vermek istememişlerdir. 

Türk Ulusunun bağımsızlık mücadelesi yalnız kendi savaşı değildi. 
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Eğer öyle olsaydı daha az kanlı olurdu diyen Atatürk; savunulan 
davanın bütün mazlum ulusların, şarkın davası olduğunu belirti
yor, bunun günün ağarışı kadar kesin olduğunu inançla açıklıyordu. 

Milliyetçilik, ulusal savaş içinde başarılan birleştirici bir unsur 
olmuştu. Fakat savaşın kazanılmasından sonra, yeniden kurulma 
döneminde, Türkiye Batı uygarlığına yönelirken temelde yatan yeni 
ideoloji «laiklik» olacaktır. Türk ulusunu ulusal bilince eriştirmek, 
bağımsız ulusal ve laik bir devlet kurmak amacında olan Atatürk 
için din devletinin yıkılınası gerekliydi. Laiklik, insan aklının son
suz gelişimine inanmış, yaşamdaki bütün gerçeğin ilirnde ve fende 
olduğunu gösteren, bunun dışında gerçek aranmayacağını açıkça 
söyleyen Atatürk için yeni Türk Devletinin milliyetçilikle birlikte 
devlet sistemi olacaktır. Tanrı hakları sisteminin yıkılarak, insan 
hakları sistemine dayanan devlet biçiminin olduğu kadar, ulusal 
egemenlik ve birliğin de ideolojisi olan laiklik, milliyetçilik ideoloji
sinin tamamlayıcısıdır. Ulusun iktidarının, dini iktidardan üstünlü
ğünü belirten Atatürk, laikliğin en büyük engeli olan Hilafetin kal
dırılmasını şartların gereği olarak bir süre ertelemişti. 

Ulusal egemenlik temeli üzerine kurulan yeni Türk devletinin 
resm_i adı istiklal Savaşı içinde belirtilmemişti. Lozan'ın imzalan
ması ile barış sağlanınca Atatürk 23 Nisan 1920'de doğmuş olan 
devletin adını 29 Ekim 1923'de koydu. TüRKiYE CUMHURiYETi. 
Ulusun adı, devletin, vatanın da adı oldu. Milli egemenlik sistemi
nin bir dünya görüşü olarak bütün kurumlarıyla birlikte yerleş
mesi gerekiyordu. Bu sebeple laikleşme aşamasına daha geniş bir 
şekilde ıgeçilmeye başlandı. Çağdaşlaşmanın veya başka bir deyişle 
modernleşmenin dinamik gücü laiklik idi. Yeni düzenin temel ideo
lojisi olan laiklik, devlet sisteminin ve siyasal yapının ve toplumsal 
ilişkilerin de dinamizmini oluşturuyordu. Türkiye'nin tüm devlet ya
pısı ile birlikte sosyal yapısı da yeni çıkan yasalarla laikleştirilmeye 
başlandı. Bu anlamıyla laiklik Türkiye'nin çağdaşlaşmasının da te
mel ilkesi oluyordu. Bunların içinde, Türk toplumunun doğulu 
toplum olmaktan kurtaran, Türk kadınına eşitlik ve özgürlük ge
tiren Medeni Kanun özellikle önemli bir yer alır. Laiklik ulusal 
egemenliğin temelini oluştururken, asırlarca sürmüş olan mezhep 
kavgalarına son vermek, ulusal birliğin de esasını oluşturuyordu. 
Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyetinin milliyetçilikle birlikte esasını 
ve geleceğini belirliyordu. Bunun için de Hilafetin kaldırılması ge
rekiyordu. Hilafetçilerin, basındaki ağır yazıları, Ağa Han ve Emir 
Ali'nin Mektupları üzerine istanbul'a gönderilen istiklal Mahkemesi 
«Milli - Laik - Cumhuriyet» esasının yerleşmesinde önemli bir 
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görevi yerine getirerek Hilafetçileri susturdu. Mahkemenin görevi
nin sona ermesinden bir kaç hafta sonra 3 Mart 1924'de Hilafet 
kaldırıldı ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim milli - laik temele 
yerleştirildi, Atatürkçü milli kültür politikasının esaslarının temel
leri atılmaya başladı. 

Bu gelişmeler reaksiyoner tepkilere yol açtı. Atatürk, «Her 
ilerici ve olumlu gelişmeye karşı çıkan kuvvete irtica denir» diye
rek irticayı tanımlamaktadır. işte Türk inkılabının bu ilerici, 
modern, akılcı gelişmesine karşı da irtica Şeyh Sait isyanı olarak 
patlak verdi. Bu isyan inkılap hareketini daha da kamçıladı. 

Takrir-i Sükfin Kanunu çıkarıldı ve isyan Bölgesi ile Ankara is
tiklal Mahkemeleri kuruldular. Birincisinin görevi yalnızca isyan 
suçlarınabakmak idi. Ankara İstiklal Mahkemesinin görevi ise Türk 
inkılabının milli - laik - cumhuriyetçi gelişmesine karşı çıkan tüm 
suçları yargılayıp cezalandırmak idi. Fransız ihtilali örneğine göre 
kurulan istiklal Mahkemeleri, inkılap düşmanı her teşebbüsü, Cum
huriyetin bölünmezliği ilkesine ihanet, devletin iç ve dış güvenliği 
aleyhindeki her sui - kasti ve Saltanat - Hilafeti geri getirmeye ça
lı§an ve millet hakimiyetine dayanan sistemi yıkıp şeriat düzenini 
yeniden kurmaya çalışan tüm komploları yargılamak ve cezalandır
mak üzere göreve başladılar. Kararları kesin olup, idam dahil tüm 
kararlar temyiz edilemez ve derhal infaz olunurdu. Bu iki mah
kemenin görev yaptığı 7 Mart 1925 ile 7 Mart 1927 yılları arasında 
Türk inkılabının çok önemli bir aşaması olan hukuk sisteminin 
laikleşmesi sağlandı. Medeni' Kanun, Ceza ve Borçlar Kanunları, 
şapka giyilmesi, tesettüre son verilmesi, Tekke ve Zaviyelerin ka
patılışı, v.s. hep bu dönemde gerçekleşti. 1927 yılında ortam sükfiiL 
buldu. 1928'de laiklik ilkesi yerleşti. inkılapçı Atatürk'e karşı olan 
Suikastçilerin ve ittihat Terakki'nin tasfiyesi de yine istiklal Mah
kemesince sağlandı. Bunlar başarılırken Atatürk, Türkiye'de demok
rasiye geçişin temellerini de atıyordu. istiklal Ma:hkemelerinin ça
lıştığı, Takrir-i Sükfin Kanununun yürürlükte olduğu, irticanın si
lahlı ayaklanma çıkardığı bir sırada Atatürk, kent kent dolaşarak 
«cumhuriyet rejiminin» yararlarını ve «demokrasinin» faziletini 
anlatarak Türkiye'nin siyasal modelini belirtiyordu. istiklal Mah
kemelerini ve Takrir-i Sükfin Kanununu kast ederek bu yasalardan 
«yalnız ve ancak bir nokta-i nazardan istifade ettik ... O, nokta-i na
zar şudur: Türk Milletini, medeni, cihanda, layık olduğu mevkiye çı
karmak ve Türkiye Cumhuriyetini sarsılmaz temeller üzerinde her 
gün daha çok güçlendirme ... » için yararlanıldığını belirtiyordu. Ba
şarılan bütün sonuçları ise Nutuk'da Türk gençliğine emanet etti. 
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Aralık 1930'da Menemen'de Ruhilay'ın başını kesen «İrtica» 

da yine «Milli - Laik - Cumhuriyet»e başkaldırmış, fakat sert bir 
şekilde ezilmişti. 1931'de Atatürk yayınladığı seçim bildirisinde 
milletvekili adaylarından ve Türk ulusundan «Milli - Laik - Cum
hıtriyet» ilkelerine samirniyetle sadakat istiyordu. Ceza Kanunumuz
daki 141, 142 ve 163 üncü maddeleri de Milli - Laik - Cumhuriyeti 
korumak amacıyla yine Atatiırk tarafından kondu. Görülüyor ki 
«Milli - Laik - Cumhuriyet» Türkiye'nin temel devlet anlayışı ve 
demokrasinin de esası olmaktadır. 1982 Anayasasının da ikinci mad
desini oluşturan bu temel üzerine yemin edip şeref sözü verenlerin 
Atatürkçü dünya görüşüne sadakatının bir namus borcu olduğunu 
belirtmek isterim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Ş~mdi Sayın Toprak «Milli Ege
menlik ve Milli Birlik» konulu bildirisini sunacak. Buyurun efendim. 

Yrd. Doç. Dr. Zerrin TOPRAK (Dokuz Eylül üniversitesi öğ
retim üyesi) - Teşekkür ederim Sayın Başkan: 

Osmanlı imparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında yıkılına
sından sonra; Türk Milletinin başına geçen Atatürk, bağımsızlık 
ve kurtuluş savaşını başlatmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı, herşeyden 
önce milli niteliklidir ve Atatürk'un dediği gibi, «ilham ve kuvvet 
membaı Milletin kendisidir» (1923). Kurtuluş savaşının başarılma
sında önemli role sahip bu gücü, Milli Egemenlik ve Milli Beraberlik 
olmak üzere iki kısımda incelemek mümkündür. 
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ATATüRK VE MiLLi EGEMENLiK 

Milli egemenlik ilkesinin ortaya konmasında önemli aşamalar
dan birisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de An
kara'da toplanmasıdır. Böylece egemenliğin ulusa ait olması ilkesi, 
T.B.M.M.'nin ilk toplantısını yaptığı bugün, Türk Anayasa tarihine 
girmiştir. 23 Nisan 1920 günü kabul edilen takririn 3. maddesinde, 
T.B.M.M.'de toplanıp yoğunlaşmış «irade-i Milliye»nin yurdun mu
kadderatına el koymuş olduğu bildirildikten sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üstünde bir kuvvetin mevcut olmadığı hükme 
bağlanmıştır. 

Esasen, milli egemenlik fikrinin oluşmasına ve T.B.M.M.'nin 
kurulmasına giden yol hayli çetin ve uzundur. ·Bu nedenle 23 Nisan 
1920 tarihine ulaşan günlere kısaca göz atmak yararlı olacaktır. 

Devlet iktidarının biçimi, içeriği nasıl ve kim tarafından kul
lanılacağı, sınırlarının ne olacağı gibi sorunlar, devlet yapısının 
temel sorunlarıdır. Genellikle, her devlette bu sorunlar bir temel 
hukuk metniyle çözümlenıneye çalışılır. Bu temel hukuk metni, 
esasen, devlet iktidarının keyfi kullanışiarına karşı bireylere belli 
güvenceler sağlamaktadır. 

Osmanlı tarihinde yazılı anayasa biçimindeki ilk sistematik 
düzenleme 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasidir. Padişahın 

mutlak yetkilerine çok zayıf bazı sınırlamalar getirmeye çalışan bu 
anayasa kısa bir süre sonra Padişah II. Abdülhamit tarafından 
fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. 1293 Kanun-i Esasisinde (1876 
Anayasası) «hakimiyet» sözü kullanılmış değildir. Bu anayasanın 
dilinde hakimiyet, «saltanat» sözüyle ifade edilmiştir. Bu üstün güç, 
en üstün dinsel güç olan hilafetin de eklenmesiyle Osmanlı süla
lesinden gelen en büyük çocuğa ait kabul edilmiştir. Nitekim 1876 
Anayasasının bu konuya ilişkin 3. maddesinde 

«Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye, Hilafet-i Kübra-i islamiyyeyi 
haiz olarak Sülale-i AI-i Osmani'den usul-i kadimesi veçhile 
ekber eviada aittir». hükmü yer almıştır. 

1876 Anayasası, padişahın hem Osmanlıların hükümdarı, hem 
de halife sıfatıyla dünyadaki bütün müslümanların koruyucusu ol
duğunu 4. maddesinde belirtmiştir. Ayrıca Meclis-i Umumi (Ayan 
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ve Mebusan Meclisleri üyeleri de göreve başlarken <<zat-ı Hazret-i 
Padişahiye sadakat andı» içmek zorundaydılar (md. 46). Esasen 
1876 Anayasasında, padişahın üstün gücünü sınırlayan kurumsal 
bir ilkeye yer verilmiş değildir. Ancak 1876 Anayasasının 1908 -
1909 değişiklikleriyle, Padişa'hın yetkileri sınırlandırılmıştır. 1876 
Anayasasının 3. maddesinde yapılan bir değişiklikle, padişahın tahta 
çıkışında, meclis önünde din kurallarına (şeri' şer-if) ve Anayasaya 
bağlılık ile vatan ve millete sadakat andı içmesi öngörülmüştür. 
Böylece padişahın üstün gücünü' kullanırken, birtakım din ve hukuk 
kurallarına bağlı kalması gerektiği Anayasa hükmü haline getiril
miştir. 

Anayasadaki bu gelişmelerin yanı sıra Mustafa Kemal'de milli 
irade fikrini oluşturmaya çalışmaktaydı. Nitekim 22 Haziran 1919 
tarihli ve Mustafa Kemal imzalı Amasya Tamiminde, Hükümet 
merkezinin (Osmanlı Devletinin istanbul'daki hükümeti) itilaf dev
letlerinin etkisi ve denetiminde olduğuna işaret edilmiş ve Atatürk, 
«Zaman kaybetmeksizin, milli iradenin faaliyete geçirilmesini ve 
milletin bizzat fiili ve silahlı olarak tedbirler almaya başlamasını 
temin etmek zaruretine inandığını» (Nutuk, 1973) açıklamıştır. 

Buna bağlı olarak, «Milletin istiklalini yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır» parolası gereğince esaret altında olmayan, 
iradesi serbest dolayısıyla da hukuki açıdan geçerli sayılacak bir 
milli heyet, bir meclisin toplanması gereği belirtilmiştir. Böyle bir 
kongrenin de Sivas'ta yapılması kararlaştırılmıştır. 

Amasya Tamiminin esasını, «Her şeyin millet iradesine dayana
cağı» ilkesi teşkil etmektedir. Amasya Tamimi ile başlayan hızlı 

gelişmeyi 10 Temmuz 1919 tarihli Erzurum Kongresi Beyannamesi· 
biraz daha güçlendirmektedir. Beyannarnede milli egemenlik ilke
sinden hareket ederek, milleti temsil eden bir meclis ve bu mec
lisin denetimi altında bir hükümet olmadıkça, merkezdeki hüküme
tin kararlarının hukuki açıdan bağlayıcı ve geçerli kabul edilerneye
ceği vurgulanmaktadır. Sivas Kongresi Beyannamesi, Kurtuluş Ha
rekatını biraz daha ıgenişleterek, Erzurum Beyannamesini tekrar
lamaktadır ( 4 Eylül 1919). 

Milletierin kendi mukadderatlarını bizzat tayin etmeleri ilkesi
nin benimsendiğini gösteren maddeler 17 Şubat 1920 tarihli Misak-ı 
Milli Beyannamesinde yer almaktadır. Milletierin temsili ilkesi esas
dır ve Milli Egemenliğe dayali yönetimler meşru kabul edilmekte
dir. Misak-ı Millinin kabulü tarihinden bir ay sonra, 18 Mart 1920 
tarihinde Meclis-i Mebusan, « Vazifei mebusiyetin icrasında emni-
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yet bahş olacak bir halin vukuuna kadar», müzakerelerin tehiri ka
rarını ittifakla almış ve Osmanlı Devleti de böylece tarihe gö
mülmüştür (Arsel, 1965). 

Atatürk, «Hakimiyet» anlayışını bu derece mutlak, üstün ve 
geniş anlamda kabul ederken, milli iradenin de milletin kendi seç
miş olduğu temsilcilerine aitliği fikrini, dimağlara yerleştirmeye ça
lışmıştır. Buna bağlı olarak 23 Nisan 1920 tarihinde toplanan 
T.B.M.M.'ni milletin ir.ade ve hakimiyetini tecelli ve temsil ettiren 
ve bunun dışında başka bir kuvvet olmayan tek merci olarak ya
ratmıştır. 

23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan T.B.M.M. fiilen «Ku
rucu Meclis»tir. Görevi ise, yeni Türk Devletinin esaslarını hazır
lamaktır. Meclisin açılması ile Türk Milletinin tarihinde yeni bir 
devre başlamış ve yeni Devletin temeli o gün Ankara'da atılmıştır. 
Bu devietin kuruluşunu, istanbul hükümetine isyan eden ve işgal 
devletlerine karşı gelen mil~i kuvvetler millet iradesine dayanarak 
başarmıştır (Eroğlu, 1982). -Sınırları belli toprak parçası üzerinde 
yaşayan insan topluluğunu, üstün bir güce sahip olarak şahsiyet 
kazanması, devlet hüviyeti ile ortaya çıkması, özellikle kam~ hukuku 
ile ilgilidir. Bu olayın siyasi yönü ise, yeni bir siyasi güç ve 
otorite olarak belirmesi ve devam etmesidir. 

T .B.M.M. millet iradesine dayanmakta ve milli egemenlik ilke
sini esas aldığı için demokratik nitelik göstermektedir. Ayrıca 
Meclis, Meclisin üstünlü.ğü ilkesine yer vermekte, kendisinden üstün 
hiçbir güç ve kuvvet tanımamaktadır. Meclis bu kararı ile de millet 
iradesinin tam egemenliğini sağlamıştır. Millet iradesinin bölün
mezliğinden hareketle yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri (kuv
vetler birliği) T.B.M.M.'de toplanmıştır (Karatepe, 1986). Görül
düğü gibi milli egemenlik teorisinde millet, kendisini oluşturan 

fertlerden ayrı ve onların üstünde bir kişiliğe ve iradeye sahiptir. 
Bunun sonucu olarak da kolektif bir kişiye, millet iradesine ait 
bir hak doğmuştur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olma
sından Atatürk'ün anladığı, «Egemenlik denilen kuvvetin hiçbir 
sınırlama, bölünme, tenkit ve kayıt kabul etmeyecek şekilde mil
lete aidiyetidir. 

Atatürk'e göre, «Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek 
eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak 
ve tam anlamıyla, milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. 
Bundan ötürü hürriyetin, eşitliğin ve adaletin dayanak noktası 

milli egemenliktir» (Koca türk, 1969). Yine milli egemenliğin önemi
ni Atatürk'ün, «Milletin irade ve emeline uymayanların talihi acıdır, 
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yok olmaktır» (Kocatürk, 1969) sözlerinde bulmak mümkündür. 
Günümüzde de bu sözü doğrulay an örnekler mevcuttur. 

Hakimiyetin kayıtsız ve doğrudan doğruya millete ait olduğu 
ilkesini devlet hayatımıza kazandıran Atatürk, «Hakimiyet-i ~il~ 

liye» esasını işiernekte ve onu yeni Türk Devletinin temel taşı 

yapmakla, yeni devlet ve hükümet şeklini de tayin ve tespit et
miştir. Başka bir ifadeyle, «Cumhuriyet» rejiminin temellerini at
mıştır. Nitekim Erzurum ve Sivas kongrelerinde «Milli hakimiyet», 
«Milli irade» ve «Milli Meclis» kavramları işlenmiş, nihayet 29 
Ekim 1923'de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu olay, zaten çoktan 
doğmuş olan çocuğun adının konulması olarak nitelendirilmiştir. 

Cumhuriyeti ilan eden kanunun metni şöyledir. «Hakimiyet, 
bila kayd ü şart milletindir. idare usulü, halkın mukadderatını 

bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin 
şekl-i hükümeti Cumhuriyettir». 

Böylece, egemenliğin kuramsal kaynağı olarak monarşi kesinlik
le reddolunup, yerine milletin konulduğu açıklıkla belirtilmiş olu
yordu. Kısa bir süre sonra kabul edilen 1924 Anayasası (20 Nisan 
1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) ayni ilkeleri, anayasa maddesi 
halinde şöyle belirtmiştir. 

Türkiye devleti bir Cumhuriyettir (Md. 1), Türkiye devletinin 
dini islamdır... (Md. 2), Hakimiyet, b ila kayd-ü şart Milletindir 
('Md. 3). Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin yegane ve hakiki 
mümessili olup, Millet namına hakk-ı hakimiyeti istimal eder 
(Md. 4). 

Egemenliğin padişahtan alınıp, millete aitliğinin kuramsal ilke 
olarak kabulü, uluslaşma süreci açısından önemli bir gelişmedir. 

Ayrıca kiışi, padi§ahın tebaası olmaktan çıkıp, Türkiye Cumhuriye
tinin vatandaşı olma aşamasına ulaşmıştır. 

1961 ve 1982 Anayasasında da hakimiyetin millete aitliği ilkesi 
tekrarlanmıştır. 1982 Anayasasında «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, 

hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz» (Md. 6) hükmüne yer verilmiştir. 

Egemenliğin tesisini sağlamak yeterli değildir. Şüphesiz koru
mak ve devam ettirmek gerekmektedir. Milli Egemenliğin bir diğer 
yönü de «Milli Beraberlik»tir. Aşağıda bu konu incelenmeye çalışıl
mıştır. 
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ATATüRK VE MiLLi BERABERLiK 

Mill! beraberlikten bahsedebilmek için millet ve milliyetçilik 
kavramıarına açıklık ıgetirmek gerekmektedir. 

Millet, milliyet ve milliyetçilik kavramları çeşitli düşünce akım
ları ve bilimsel esaslara göre çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Mil
let bir kitledir, bu kitleyi birbirine bağlayan ortak birçok bağlar 
vardır. Bu ortak bağlar; çıkarlar, hatıralar, tarih ve korunma ihti
yacıdır. Millet kavramından «milli» sözcüğü çıkmaktadır. Yani ana 
öğe millettir. 

Atatürk, millet kavramına büyük önem vermiş ve mill! haklar 
üzerinde hassasiyetle durmuştur. Onun bu konudaki fikir ve görüş
lerini her fırsatta belirttiğini görüyoruz. Atatürk milleti, «dil, kültür 
ve ülkü birliğiyle birbirine bağlı vatandaşların kurduğu bir siyasi 
ve sosyal topluluk» (inan, 1971) olarak tanımlamıştır. Milliyetçilik 
kavramında ise; ilerleme ve gelişme yolunda, uluslararası temas ve 
ilişkilerde, bütün çağdaş uluslara paralel ve onlarla dengeli bir 
şekilde gelişen Türk toplumun bağımsız karakteri mevcuttur. 

Milliyetçilik kavramı, bir milletin ekonomik ve kültürel gibi 
çeşitli yönlerden bağımsızlığına dayanılarak açıklanmaya çalışıl

mıştır. Nitekim bir görüşe •göre, milletin yabancı mallara itibar 
etmesi milliyetçi anlayışa uygun değildir. Kısaca, milletini sevmek 
ve onu yükseltıneye çalışmak da milliyetçiliktir (Er, 1981). Şüphesiz 
bu tanımlar, milliyetçiliğin çeşitli yönlerini vermekle beraber yeterli 
değildir. 

Milliyetçilik ulusal çıkarların itişiyle, insanları ortak ülküler 
etrafında toplayarak beraberliği sağlamaktır. Buna bağlı olarak 
toplum bireyleri, kendilerini bir milletin üyesi sayarak, bağımsız 
yaşama ve toplumun yüceltilmesi duygularıyla hareket etmektedir
ler. Bu duyguda ortak geçmiş olduğu kadar, ortak beklentiler başka
bir ifadeyle gelecek de yer almaktadır. 

Atatürk milliyetçiliği, «Ortak kültür değerleri ile birleşmiş, 

bu değerleri birlikte koruyarak ortak yaşamaya kararlı tutumları 
ile bir millet oluşturmuş, toplumların kendilerine ayrı bir millet 
kimliği kazandırmış özellikleri koruyarak varlıklarını sürdürmek 
ve geliştirmek amacını taşıyan duygu, düşünce ve irade beyanları 
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ile uygulama bulan siyaset düsturudur», şeklinde belirlemiştir. 

Nitekim bu görüş, Büyük Söylevde açıkça belirtilmiştir. «Biz doğ· 
rudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz, Cumhuriyeti
mizin dayanağı Türk topluluğudur» (Tunaya, 1964). 

Görüldüğü •gibi, Atatürk'ün çeşitli tanımlamalarında, millete 
olan «güveni» ve «milli siyaset» unsurları üzerinde önemle durul
muştur. Atatürk, Türk olmaktan duyduğu gururu ve ulusunun ça
lışkanlığına beslediği güveni her fırsatta tekrarlamıştır. Milleti ile 
Mustafa Kemal arasındaki bu birlik ve Türk Milletinin atılımcı 

karakterine güven; 

«Ne Mutlu Türküm Diyene» sözlerinde açıkça ortaya konmu§
tur. 

Atatürk, Türk toplumunun gücünü, «Ben Milletin vicdanında 
ve geleceğinde sezinlediğim büyük gelişme istidadını, bir milli sır 
gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumuza uygu
lattırmak zorundayım» (Nutuk, 1938) sözleriyle ortaya koymuştur. 

Milletinin özelliklerine değinirken, «Türk Milletinin görünen 
ortak bir hali vardır. Gerçekten dikkat olunursa, Türklerin aşağı 
yukarı hep ahlakları birbirine benzer. Bu yüksek ahlak, hiç bir 
milletin ahlakına benzemez. Ahiakın bir milletin kuruluşundaki yeri 
çok büyüktür, önemlidir», demektedir. Atatürk'ün anladığı anlamda 
ahlaki işler ise; «ayni zamanda hem zorunlu hem de istekle yapılan 
işlerdir. Bir işin ahlaki değeri olması ayrı ayrı insanlardan daha 
yüce bir kaynaktan çıkmasıdır. O kaynak toplumdur, mill~ttir» 

(Genelkurmay Yay, 1980), şeklinde yorumlanmıştır. Buna bağlı 

olarak milletin toplumsal düzen ve dirliği, bu günde ve gelecekte 
refahı, mutluluğu, esenliği ve dokunulmazlığı, uygarlık yolunda 
ilerleme ve yükselmesi milli ahiakla ilgilidir. 

Atatürk, Türk Milletinin oluşumunda, siyasi birlik üzerinde 
önemle durmuştur. Bu unsur, doğal ve tarihi unsurlar kadar önem
lidir. Atatürk, bizimle soy birliği olan topluluklara değinerek, bağ
lantıların çoğu bulunduğu halde, bir siyasi birlik kurmanın ger
çekleşemediğini belirtmiştir. Gerçekten siyasi birlik, milli beraber
likte önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

Milli siyaset, Atatürk'e göre; «milli sınırımız içinde, her şeyden 
önce kendi kuvvetimize dayanmak suretiyle varlığımızı koruyarak, 
millet ve ülkenin gerçek mutluluk ve bayındırlığına çalışmak, uzak 
hedefler peşinde milleti işgal ederek zarara uğratmamak ... uygar 
evrenden medeni ve insani muamele ve karşılıklı dostluk beklemek» 
(Nutuk, 1938) olarak belirlenmiştir. 
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Atatürk milliyetçiliği, Türk Milletinin yalnız milli bir varlık ola
rak yücelmesini, başka milletierin milli çıkarlarına saygı gösterilme
sini ve onlarla dostça birlikte yaşama ilkesine bağlı kalınmasını, mil
let ile yurdun ko~unmasına büyük önem verilmesini ve fakat herhan
gi bir saldırgan zorlamadıkça, başka ülkelerin millet ve yurt bü
tünlüğüne göz dikilmemesini esas saymaktadır. Nitekim 1982 Ana
yasası başlangıç bölümünde Atatürk milliyetçiliği, yukarıd'a sayılan 
esaslara uygun olarak, paragraf, 1, 3, 5, 7 ve 7 ile madde ,2.'de 
belirtilmiştir. 

Atatürk'ün anladığı anlamdaki millet hüviyetini kazanmış top
lumlarda, çeşitli unsurlar arasında, kopma arzusuna işaret ettiği 

iddia edilebilecek ölçülerde çekişmelere, anlaşmazlıklara rastlanabil
se de, içten kaynaklanan kopmalara pek rastlanılmaz. Milli veya 
milliyetçi ilkesinin başka bir önemli sonucu, Anayasamızın çeşitli 

maddelerinde yer alan «devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği 
ilkesidir.» Bu ilke millet hüviyetini kazanmış toplumlarda kendiliğin
den gerçekleşir. 

Millet kavramı dışında başka unsurlarla gerçekleştirilmeye ça
lışılan birleşmeler uzun süre devam edememişlerdir. Yalnız dış etki
ler değil, kendi bünyeleri içinde oluşan farklılaşma eğilimleri bu 
toplumları parçalamıştır. Atatürk fertleri arasında yeterince bir 
yakınlık, ortak bir değer ölçüsü, bir kader birliği ve bilinci oluşma
mış toplulukların ister millet ayırımı yapılmaksızın, ister sadece bir 
ırk mensuplarının tümünü amaçlasın, bir devlet şeklinde kurulama
yacağını (Armaoğlu, 1975) ~belirtmiştir. 

Gerçekten Osmanlı imparatorluğunun güçsüzleşerek parçalan
masını meşruti idarede, imparatorluğa verilecek siyasal yapının be
lirlenememesinden doğan görüş ayrılıkları kolaylaştırmıştır. Ayrıca 
Tanzimat hareketi ile başlayan fikir akımlarının başlangıçtaki ba
şarısızlığını da halktan destek görmemesinde aramak (Armaoğlu, 
1975) gerekir. öte yandan İsviçre örneğinde olduğu gibi, farklı dil, 
din ve ırka mensup insanlar ortak menfaat ve siyasal yapı ile var
lıklarını korumayı başarabilmişlerdir (Lipson, 1984). 

Açıklanmaya çalışıldığı gibi, milleti millet yapan unsurların 

başında ayni soydan olmak, büyük ölçüde önem kazanmaktadır. 

Ancak milletin oluşumunu yalnız soya bağlamak hatalıdır. Türk 
ulusu, Türk soyundan .al-anlarla ·birlikte, bu soyun yarattığı kültürü 
benimsemiş, bu soyla kader birliği etmiş olanlardan meydana gel
miştir. Milliyetçilik, ırkçılık demek değildir ve ırkçılığın vatandaş
ları bölücü, nifak sokucu uygulamasından sakınmalıdır. Nitekim 
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1982 Anayasasının 66. maddesinde yer alan «Türk Devletine vatan
daşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür» hükmünde bu husus açıkça 
belirtilmiştir. 

Bir toplumun devamı ve mutluluğu, ancak ernelde ve bu erneHe
lerin gerçekleştirilmesinde işbirliği halinde bulunmasına bağlıdır 

(Nutuk, 1920) Atatürk, «Bjlelim ki, milli benliğini bulmayan mil
letler başkasının yemi olur. Dünyanın bize saygı gösterm~sini is
tiyorsak önce bizim kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı fik
ren, hissen, bütün davranış ve hareketlerimizde göstermemiz ge
rekir» sözleriyle; ulusların dünya sahnesinde varoluş nedenlerini 
ulusal benliklerinden aldıklarını, aksi takdirde, ulusun yok olup gi
deceğini belirtmiştir. 

Gerçekten ulusça kazandığımız başarı milletin kuvvetlerini bir
leştirmesinden ileri gelmiştir. ülkenin yüce ülkü ve çıkarları ba
kımından fikir ve eylem alanında birlik olmanın getireceği kazanç 
büyüktür. Atatürk bu uğurda büyük çabalarda bulunmuş, Milli 
Egemenlik ve Bilinç ile ülke ve milletin birliği, bütünlüğü üzerinde 
büyük· bir titizlik ve inançla durmuştur. 

Milli toplulukta, bireylerin ve kurumların hiç olmazsa önemli 
bir kısmının yukarıda belirtilen kavramları aniayıp benimseyecek 
ve uygulayanları denetleyebilecek düzeye ulaşması gerekmektedir. 
Bu da ancak eğitimle sağlanabilir. 

Bir ulus, varlığı ve hukuku için tüm kuvvetiyle, bütün fikri 
ve maddi gücüne dayanınazsa varlığını ve bağımsızlığını sürdüre
mez. Bireylerin ilgisizliği, toplulukların çevreden olumsuz şekilde 

etkilenmesini kolaylaştırır. Bu nedenle her kişinin ve dolayısıyla 

toplumun, geleceğiyle doğrudan doğruya ilgili olması ,gerekmektedir. 

Atatürk, milletimizi ve memleketimizi sevmek için tanımayı, 
bilmeyi herşeyden önemli görmüştür. Bunun için araştırma ve ince
lemelerimizde öncelikle tarihimizi, ananelerimizi, özelliklerimizi ve 
ihtyaçlarımızı dikkate almamız gerektiğini belirtmiştir ( 1923). Ger
çekten de milletini tanımayan onu sevemez. içinde bulunulan şart
lardan şikayet ederek, yurdundan ve tarihi bağlardan sıyrılmaya 
çalışmak ancak bedbaht insanlar yaratacaktır. 

Kişinin milletini sevmesi yalnızca bir duygu olarak anlaşılma
malıdır. Milletini seven aynı zamanda yükseltıneye de çalışır. Bunun 
için de kişi Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda gerekli her 
türlü çalışmayı yapacaktır. 
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Atatürk, «Cumhuriyetin çocukları, işlerinizle, başarınızla siz 
sizesiniz ... Arada engel yoktur. Başınız yüksek, on1uzlarınız dik ve 
serbesttir. Vatanınızı ve birbirinizi seviniz, müstakil yurdunuz içinde 
hakkınız olan saadete kavuşmak elinizdedir. istikbal sizin, şeref si
zindir. Çalışınız» (inan, 1969) diyerek, büyük işlerin ve teşeb

büslerin ancak birlikte çalışma ile elde edileceğine önemle işaret 

etmiştir. 

Türk Milletine düşen görev, üzerinde yaşadığımız bu ülkeyi 
en kısa zamanda ileri ulusların teknik ve ekonomik seviyesine ulaştı
rarak, Türklüğün daima ve şerefle yaşamasını sağlamaktır. 

Fikir ve faaliyetler birlikte yürümelidir. Devlet yönetim sorum
luluğunu taşıyanlar, memleket davalarının ideolojisini aniayacak ve 
anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratacak
lardır. Hayat, hürriyet, haysiyet ve refah hak talebinde bulunan 
nesiller, onu kazanmaya, korumaya layık ve muktedir olduklarını 
her an ispatlamaya mecburdurlar. Milli beraberlik, devlet düzeninin 
kurulmasında ve devamında, Milli Egemenlik ilkesiyle beraber göz 
önünde tutulması gereken bir ilkedir. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toprak. 

Konuşma sırası Sayın Müdürümüz Sayın Ercan Kabal'dadır. 
Ken'dileri, «Atatürk ve Milli Egemenlik» konusu üzerinde bildirileri
ni sunacaklardır. 

Buyurun Sayın Ka bal. 

ERCAN KABAL (Akdeniz üniversitesi öğretim Görevlisi) -
Teşekkür ederim efendim. 

«Egemenlik» ve «Milli Egemenlik» kavramıyla Hgili olarak genel 
bir açıklama yapmak ve Türkiye'de milli egemenliğin doğuşunda 
Büyük önder Atatürk'ün bu konudaki görüş ve uygulamalarına de
ğinmek istiyorum. 

Başlıbaşına kuvvet kaynağı olan, devletlerin yapısını değiştiren, 
milletierin kaderini tayin eden ve belli ölçüde insanlık tari'lıinin 

akışını etkileyen fikirler vardır. Milli egemenlik fikri de böyle bir 
güce sahiptir. «Eıgemenlik» kavramı dilimizde, hakimiyet, hü~üm
ranlık sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Hakimiyet, 
daha çok devletin ülke ve milleti üzerindeki otoritesini, yukarıdan 
aşağıya doğru, duruma hakim ve sahip olmasını anlatır. Hüküm
ranlık ise hüküm ve saltanat süren anlamında idare edenlerin hü
küm ve saltanatını ifade etmektedir. Dilimizde, sonradan kazandı
rılmış olan <<Egemenlik» kavramı, bir toplumun bağımsız olarak 
kendi kendisine hareket etmesini, karar almasını, kendi işlerini 

yürütebilmesini ve kendine yeterliliğini anlatmak için kullanılır. 

Milli egemenlik ise, mipetin bağımsız olarak, hiç bir baskı· ve etki 
altında kalmadan, kendi kendisini yönetmesi anlamındadır. 

«Egemenlik» kavramı 1789 Fransız ihtilalinden önce, kralın 

devlet gücüne tek başına sahip olu§unu, meşru_ bir temele oturtmak, 
monarşinin hukuki açıklamasını yapabilmek için Jan Bo din gibi 
yazarlar tarafından ortaya atılmıştır. O tarihte egemenlik dini ve 

29 

TBMM KÜTÜPHANESİ



ilahi bir kaynağa bağlanıyordu. Kral, Tanrının isteği ile egemen 
idi, devletin bütün gücü kralda toplandığı için ı4 üncü Lui, «Devlet 
benim» diyebiliyordu. Fransız ihtilali, «Egemenlik» kavramını kral
dan alarak, millete mal etti. Bunda Fransız düşünürü Jean- Jacques 
Rousseau'nun büyük rolünü belirtmek ıgerekir. Düşünürün oluş

turduğu sosyal anlaşma ile meydana getirdiği «Müşterek irade» 
ı 789 Fransız ihtilalinden sonra «Millet iradesi, milli irade» ismini 
almıştır. ı 789 Fransız insan ve Vatandaş Hakları Beyannamesinin 
3 üncü maddesinde belirtildiği gibi, «Milli Egemenlik kavramında, 
egemenlik milletindir, bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez ve 
devredilemez. Bu nitelikleri taşıyan egemenliğin yegane sahibi mil
lettir. Milletin bütün fertleri birbirine kaynaşmış, bir tüzelkişilik 
oluşturmaktadır.» 

«Egemenlik» sözcüğünün iki değişik tarzda kullanıldığını bil
mekteyiz. Devletin egemenliği ile devletin içinde egemenlik birbi
rinden ayrı iki gerçeği, egemenliğin farklı iki görüşünü ifade etmek
tedir. Devletin egemenliği, milletlerarası bir hukuk konusudur. Bir 
devletin egemen olması, o devletin kendi dışında bir güce tabi 
olmaması anlamına gelmektedir. Manda veya himaye altında bir 
yönetim, bir sömürge egemen değildir; bağımsız bir devlet egemen
dir. 

Devlet içinde egemenlik denilince söz konusu olan devletin 
gücünün nereden kaynaklandığı, bu güce kimin sahip olduğu ve 
bu gücün nasıl kullanılacağıdır. Devlet içinde egemenliğin bir şahsa 
mı, bir hanedana mı, bir zümreye mi, yoksa bir millete mi ait 
olacağı sorunu, Anayasa Hukuku ile ilgili bir sorundur. Devlet 
iktidarının egemenlikten kaynaklanan gücünü Anayasa ortaya çı
karır. Anayasa egemenliğe sahip olanın gücünü devlet gücü şek

linde ortaya çıkarır. 

iktidar devamlı olarak devletindir. iktidarı harekete geçiren 
idare edenlerdir. Milletler sahip oldukları egemenliği doğrudan kul
lanamazlar, kendilerine temsilci seçmek yoluyla kullanırlar. Temsil, 
egemenliğin kullanılmasının vazgeçilmez bir yoludur. Egemenliğin 
temsili seçim yolu ile sağlanır. Seçim, Anayasada devlet iktidarını 
elde etmenin yolu olarak gösterildiği için, ancak bu yolla devlet 
iktidarına gelinebilir. Seçim yolu ile milletin temsilcisi olmak, se
çilene devlet gücünün geçmesini sağlar. 

Temsil, çağımızda politik etkenlerle değişmektedir. Temsilci, 
seçimlerde, seçimin oylarıyla ortaya koyduğu kamuoyunu, parlamen
toda yansıtmak ve bundan çıkan parlamento kompozisyonunu oluş-

30 

TBMM KÜTÜPHANESİ



turmak için temsil görevi yapar. Fakat, temsilci seçil~n kimsenin 
kendisi ve partisi de bir taraftan konuşma, toplantı ve propogan
dalarıyla kamuoyunu etkilerler. Seçmen ile seçilen arasında karşılık
lı bir etkileşme sürer. Milli egemenlik parlamento aracılığı ile 
ifadesini bulur. Bugün parlamento liberal demokrasinin sembolü 
olmuştur. Parlamento, demokrasinin bağımsızlığın, milli egemenliğin 
temsilcisidir. 

«E'gemenlik» ve «Milli E'gemenlik kavramlarıyla ilgili bir ge
nel açıklamalardan sonra Türkiye'de milli egemenliğin doğuşuna 
Büyük önder Atatürk'ün bu konudaki ,görüş ve uygulamalarına de
ğinmek gerekir. 

Osmanlı Devletinde, devletin egemenlik sorunu teokratik şekil
de düzenlenmişti. 1876'dan itibaren meşruti bir devlet kurulmasına 
rağmen egemenlik yine ilahi kudrete ait görünüyordu. Bunu yeryü
zünde Osmanlı hanedanından gelen halife sultan kullanmaktadır. 
1876'da yürürlüğe giren Kanuni Esasiyenin getirdiği anlayışa göre, 
padişahın saltanatı Anayasadan kaynaklanmaktadır. Millet irade
sine yine önem verilmiyordu. Bir yasama organı kurulmuştu. Bu 
yasama organı Meclisi Umumi; iki meclisli bir yasama organı idi. 
Meclislerden biri Heyeti Mebusan; seçim yoluyla kurulmuştu. ikinci 
Meclis ise Heyeti Ayan, padişahın tayin ettiği kimselerden meyda
na gelen meclisti, bu meclis bağımsız değildi, padişahın iradesini 
yansıtmakla kalıyordu. 1877 yılında kurulan ilk parlamento ise 
- 1878 yılında kapatılmıştır - 30 yıl sonra 1908 yılında kurulan 
ikinci parlamento süresince «Milli Eıgemenlik» kavramına yer ve
rilmemiş, millet söz sahibi de olamamıştır. 

«Milli Egemenlik» kavramı Anayasa Hukukumuza ve parlamen
tomuza ilk defa 1921 Anayasası ile girmiş bulunmaktadır. Bu Ana
yasanın temelindeki anafikir, milli egemenlik ilkesidir. ilk defa 
milletin temsil edildiği bu Meclis ise 1920'nin 23 Nisanında toplan
mış bulunuyordu. Atatürk, giriştiği çetin mücadelenin başında da
yanacağı fikirleri çok iyi oluşturmuştu. Samsun'a çıktıktan üç gün 
sonra istanbul'da Sadaret makamına gönderdiği raporda, «Millet 
yekvücut olup, egemenlik esasına, Türklük duygusunu hedef ittihaz 
etmiştir.» diyerek, milletin birleşme arzusunu, egemenlik isteğini 
vurgulamıştır. Bu rapordan bir ay sonra 22 Haziran 1919 tarihli 
Amasya Tamimini yayınlamıştır. Burada «Milletin istiklalini yine 
milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.» sözünde milli egemenlik 
inancının açık bir ifadesini görüyoruz. 
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Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de istanbul'un işgalinden 
uç gün sonra mülk!, askeri makamlara Ankara'da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplanmasını öngören bildirisini gönderir. Nu
tukta anlatlığına göre, bildirinin ilk taslağında «Meclisi Müessisan» 
(Kurucu Meclis) deyimini kullandığını ve bunun gerekçesini açık
lar: «M aksadım toplanacak Meclisin rejimi değiştirmek yetkisi ile 
ilk anda donatılmış olmasını sağlamaktı, fakat bu deyimin kulla
nılmasındaki amacı, gerektirdiği ölçüde açıklayamayacağım için veya 
açıklamak istemediğim için Erzurum ve Sivas'tan ikaz edildim. 
Bunun üzerine selahiyeti fevkaladeye malik bir Meclis (Olağanüstu 
yetkilere sahip olan bir Meclis) deyimini kullanınakla yetindim.» 

2Z Nisan 1920' de Buyük Millet Meclisinin toplanmasından bir 
gün önce yayınladığı acele bir telgraf tamiminde, Mustafa Kemal 
Paşa şöyle demiştir; «Büyük Millet Meclisinin açılacağı 23 Nisan 
gününden itibaren, bütün mülki ve askeri makamların ve bütün 
milletin başvuracağı yer, Büyük Millet Meclisidir.» Böylece millet 
adına egemenliği kullanacak makamı belli etmiştir. 

24 Nisan 1920 günü Meclis, millet iradesini temsil ettiğini 

resmi bir metinle belgelemek ister. Atatürk'ün imzasını taşıyan 

önerge Büyük Millet Meclisinde onaıyianarak şu esasları ülkeye ve 
dünyaya ilan eder: 

Mecliste toplanan millet iradesini, bilfiil vatanın kaderine el 
koymuş olarak tanımak esas ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üstünde hiç bir kuvvet mevcut değildir. Yasama ve yürütme 
yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır. Meclisten 
seçilecek, vekalet verilecek bir kurul, hükümet işlerini görür. Mec
lis Başkanı bu kurulun da başkanıdır. 

Atatürk, bıkıp usanmadan millet egemenliği ilkesini kafalara 
ve yüreklere yerleştirmeye çalışmıştır. Atatürk, «Hürriyetin de, 
eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Mil
letler kendi egemenliklerini mutlaka ellerinde tutmak mecburiye
tindedirler. Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaket
ler, kendi talih ve kaderini, başka birisinin eline terk etmesinden 
kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin egemen
liğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin kalacaktır.» demiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş bir toplum ve çağdaş bir dev
lete yakışan yönetim biçiminin ancak mill! egemenliğe dayanan bir 
sistem olduğunu her fırsatta açıklamıştır. Saltanatın kaldırılmasıy-

32 

TBMM KÜTÜPHANESİ



la ilgili Büyük Millet Meclisi görüşmeleri sırasında söylediği şu 
sözler, bunun en güzel ifadesidir: «Cihan tarihinde bir Cengiz, bir 
Selçuk, bir Osmanlı Devleti tesis eden ve bunların hepsini hadise
lerde tecrübe eyleyen Türk Milleti, bu defa doğrudan doğruya kendi 
nam ve sıfatında bir devlet tesis ederek, bütün felaketierin karşısın
da doğuştan taşıdığı kabiliyet ve kudret ile yerini aldı. Millet 
mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı 've milli saltanat ve 
egemenliği bir şahsa değil bütün fertleri tarafından seçilmiş vekil
Ierden meydana gelen bir yüce Mecliste temsil etti. işte o Meclis, 
Yüce M~clisimizdir.» Saltanatın Kaldırılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi karma komisyonunda görü
şülürken, bazı hocaların, hilafet ile saltanatın ayrılmayacağı fikrini 
ileri sürerek, engellemeye çalışmaları karşısında, Atatürk, etkili bir 
konuşma yaparak, «Hakimiyet ve saltanatın hiç kimse tarafından, 
hiç kimseye, ilim icabıdır diyerek münazara ile, münakaşa ile ve
rilmediğini, kuvvetle, kudretle ve zorla alındığını, Osmanlıların Türk 
Milletinin egemenliğini böyle aldığını; şimdi de yapılmış olanın 

Türk Milletinin, kendi egemenliğini, Osmanlıdan zorla geri alması 
olduğunu» söylüyor ve devamla «Bu behemehal olacaktır. Burada 
toplananlar Meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikriınce muva
fık olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesince ifad~ oluna
caktır, fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.» şeklindeki ifadesiyle 
bu konudaki kararlılığını ve inancını açık bir dille ortaya koymuş 
oluyordu. 

Büyük önder Atatürk, milletin kendi egemenliğine artık sahip 
çıktığını ve bundan böyle sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve 
bu ·inancını 16 Ocak 1923'de istanbul'da basın mensuplarına, «Ha
diseler ve tarihi tecrübelerimiz, bize, milleti, koyun sürüsü halinde, 
keyfi arzu ve ihtirasların ve hiç bir suretle tatmin edilemeyen 
menfatların elde edildişine sürüklemekle, mahvına yol açar mahi
yette düşünen idare tarzlarının artık memleketimiide tatbik yeri 
kalmadığını göstermiştir. Millet egemenliğini değil, egemenliğin bir 
zerresini dahi başkasına bırakmanın sebep olabileceği felaketin, 
yok olmanın, hüsranın elemini her an kalbinde ve vicdanında his
setmektedir.» şeklinde bir açıklamada bulunarak bu yöndeki dü
şünce ve fikirlerini açık bir dille ortaya koymuştur. 

Sözlerime böylece Atatürküroüzün bu konudaki düşünceleri ile 
son vermek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 

33 

TBMM KÜTÜPHANESİ



BAŞKAN - Sayın Müdürüroüze teşekkürlerimizi sunarız. 

Konuşma sırası Sayın Doçent Doktor Durmuş Tezcan'dadır; 
kendileri, «Adil Kapitülasyonlardan Milli Egemenliğe» adlı bildirisi
ni sunacaklardır efendim. 

Buyurun Sayın Tezcan. 

Doç. Dr. Durmuş TEZCAN (Doku·z Eylül üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi) -Teşekkür ederim Sayın Rektörüm. 

Sayın Başkanvekili, Sayın Vali, Değerli Konuklar, 

Uluslararası düzeyde bağımsızlık, ulusal düzeyde egemenlik 
şeklinde kendini gösteren devletin üstün emretme ayrıcalığı, Ulus
lararası Hukuktan doğan bazı sınırlarnalara tabi tutulmuştur. Bu 
kısıtlamalardan bir kısmı, bütün ülkelerin ortak yararına olduğu 
için varlıklarını çok eski tarihlerden beri sürdüregelmişlerdir. Bir 
kısmı ise, tarihin belli dönemlerinde, belli amaçlara hizmet için 
konulmuş, zamanla yozlaştırılmaları sonucu son bulmuştur. Birinci 
türe örnek olarak diplomatik yargı bağışıklıklarını, ikinci türe ise, 
kapitülasyonları verebiliriz. 

Adli kapitülasyonlardan milli egemenliğe geçiş sürecini anlat
madan önce, günümüz' dünyasından bir duruma değinmek istiyorum: 
Bugün dünya gittikçe küçülüyor: Benelüks Ekonomik Topluluğunu 
oluşturan Belçika, Hollanda (Nederland) ve Lüksemburg ülkeleri 
arasında ilişkiler, o kadar artmışki, adeta aralarındaki iç sınırlar 
kalkmış, bir ülkeden diğerine, sınırda kırmızı lamba yanmadığı 
takdirde, 60 km. hızla geçilebildiği, gümrük memurlarının bir ka
çakçıyı diğer ülke topraklarında takip etmek ve gerektiğinde silah 
kullanmak imkanına sahip olduğu bir durum ortaya çıkmıştır. 
Tekniğin ilerlemesi, hızlı trenlerin uçaklarla yarışır hale gelmesi 
sebebiyle mesela Belçika'dan Almanya'ya, Almanya'dan Belçika'ya 
giden trenlerde, gümrük ve güvenlik görevlileri, kontrollerine diğer 
ülkenin son istasyonundan itibaren başlamakta, yabancı ülke toprağı 
üzerinde iken bile, suç tespiti yapabilmektedir. Diğer Avrupa ülke
leri arasında da, benzeri ortak tren istasyonları uygulaması mevcut 
bulunmaktadır. işte Avrupa birliğine doğru hızlı adımlar atıldığı 
bir dönemde, Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusu yapmak
ta olduğumuz şu sıralarda, geçmişte uygulamalara temel teşkil etmiş 
bir konuyu irdelemek, atacağımız adımları daha sıhhatli atmamıza 
vesile teşkil edeceği için, özellikle kapitülasyonlar konusunu seçerek, 
kapitülasyonlardan milli egemenliğe bakış açıınızı belirlemenin ya
rarlı olacağını düşündüm. 
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Kapitülasyonların tarİhçesine bakıldığında, başlangıçta bun
ların yasaların kişiselliği ilkesine bağlı olarak doğup, ticaret ser
bestisiyle pek çok ülkeye yayıldığı ,görülmektedir. Kapitülasyon 
sözcüğü ayrıcalıklar rejimini ifade ettiği kadar, bazen bir şehrin 
~teslim olması anlamına da gelmektedir. Fakat asıl kullanıldığı şekli, 
ük anlamını oluşturan ayrıcalıklar rejimidir. 

Kapitülasyonlar rejimi, çok _eski tarihlerden beri mevcuttur: 
Eski Mısır'da Yunan kolonHerine tanındığını, daha sonraları Fi
ni~e'de, Kartaca'da, Bizans, Osmanlı ve Çin imparatorluklarında 
Avrupalılara bazı ayrıcalıklar verildiğini görüyoruz. 

Osmanlılarda kapitülasyonlar konusuna gelince, Bizans impa
ratorluğu tarafından ticaret serbestisi çerçevesinde Venedi'klilere ve 
Cenevizlilere tanınan kapitülasyonların ı453 yılında istanbul'un 
alınmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından da geçerli sa
yılıp varlıklarını sürdürdükleri görülmekte4ir. Bu tür dar kapsamlı 
kapitülasyonlardan, geniş kapsamlı kapitülasyonlara ise, Osmanlı'nın 
en güçlü olduğu yükseliş devrinde geçildiği gözlenmektedir. Ger
çekten ı536 yılında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, istanbul'a 
gelen Fransız Sefiri Jean de la Forest ile zamanın sadrazaını ibra:him 
Paşa arasında aktedilen kapitülasyonlar antlaşması, bunun ilk ge
niş kapsamlı örneğini oluşturur. Bu anlaşma ile sağlanan ayrıca
lıklardan, sekiz ay içinde onaylamaları şartıyla, Papa'nın, iskoçya 
Kralının ve ingiltere Kralının da yararlanabileceği belirtiliyordu. 
Başlangıçta her padişahın hükümranlığı süresince geçerli sayılan 

ve sürekli yenilenen kapitülasyonlar rejimi, ı740'dan itibaren, daha 
sonraki tahta çıkacak padişahları da bağlayacak bir esasa sokul
muştur. Benzeri düzenlemeler, ı580 tarihinde ingilizlere tanınmış, 
bu antlaşma, ı838'de Balta Limanı Antlaşmasıyla en .geniş şekline 
ulaşmıştır. 1612'de Hollanda'nın kendi adına Osmanlı Devletinden 
kapitülasyonlar elde ettiğini, ı 77 4 tarihli Küçük Kaynarca Antiaş
masında yer alan en ziyade müsaadeye mazhar (en çok gözetil en) 
millet kaydı ile Rusya'nın kapitülasyonlara sahip olduğunu, ı 718 
de Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya- Macaristan imparatorluğu
na, ı740'dan iki Sicilya Krallığına, ı76ı'de Prusya ile ı783'de İs
panya'ya 1830'da Amerika Birleşik Devletleri'ne, 1838'de Belçika'ya 
ve ayrıca en ziyade müsaadeye mazhar millet kaydı çerçevesinde, 
Portekiz ve İskandinav ülkelerine de kapitülasyonlar rejiminin ta
nındığını görüyoruz. Görülüyor ki, Osmanlı kapitülasyonları, Os
manlı topraklarında batılı Ülkelere tanınan bir ayrıcalıklar rejimidir. 

içinde ticari, iktisadi, hukuki birta;Inm ayrıcalıklar bulunmak
tadır. 
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Osmanlının Kanuni Sultan dönemi gibi en güçlü olduğu dönem
lerde en geniş şekliyle tanınmaya başlayan bu ayrıcalıkların ge
rekçeleri nelerdir? 

-Kanaatimizce Osmanlı Devletinin .batılı ülkeler yararına kapi
tülasyonlar rejimini kabul edişinin birçok sebepleri vardır. Bunların 
en başında tarihi neden gelir. Kapitülasyonların çok eski bir geçmişi 
olması, yasaları kişiselliği ilkesine ·dayanması ve bunun Osmanlının 
teokratik yapısına ters düşmemesi, Osmanlıda bu geleneğe· uyulma
sında bir sakınca görülmem~sine yol açmıştır. Aslında mülki dev
letin kurulmasıyla Avrupada mülkilik prensibi benirhsenip, milli 
egemenlik doğrultusunda her türlü yetki merkezi hükümet tarafın
dan kullanılıp düzenlenmiş ise de, Avrupalı ülkeler yurt dışı ile 
ilişkilerini yasaların kişiselliği ilkesi doğrultusunda sürdürmeye ve 
vatandaşlarını yurt dışında da izlemeye devam etmişlerdir. Bu dü
şüncenin en belirgin örneğini de kapitülasyonlar rejimi oluştur
muştur. 

Osmanlılarda kapitülasyonların tanınmasında, ticaret serbesti
si yoluyla vergi gelirleri sağlamak düşüncesi de önemli bir rol oy
namıştır. Oysa milli sanayi baltalandığı ve ülke bir açık pazar ha
line geldiği için, bu düşüncenin yanlışlığı uzun vadede kendini ispat
lamıştır. 

Bir üçüncü sebep, Avrupa'da dostlar kaza~mak, batı devlet
lerinin birleşerek Osmanlıya saldırmasının önüne geçmek düşünce
sidir. üstelik kapitülasyonlar, islam Hukukuna da ters düşmemekte
dir. islam Hukukuna göre, islamla barış içinde yaşamayı kabul 
eden diğer kitabi_ dinlerin mensupianna kendi din kurallarının uy
ıgulanmasında sakınca yoktur. Bunlara müstemin denilmektedir. Ka
pitülasyonlar, müstemin sayılan devletlerin vatandaşlarına ve ko
rumaları altına aldıkları kişilere (beratlilerine) sadece bu sıfatların
dan ötürü tanınan bir ayrİcalıklar rejimi idi. Bu şekliyle kapitülas
yonlar, zaman içinde, Osmanlı Devletinin dış ilişkilerine temel ol
muş, devletin çöküş döneminde hızla yozlaşmış ve Lozan Barış 

Antlaşmasıyla 1923'de, «Tarafeyni Aliyeni Akideyn, Türkiye'de ka
pitülasyonların kaffei nukatı nazardan tamamen ilgasını, her biri 
kendine taalluku cihetinden kabul ettiklerini beyan ederler» (Ba
ğıtlı Yüksek Taraflar, her biri kendi yönünden, Türkiye'de kapitü
lasyonların her bakımdan kaldırıldığını kabul ettiklerini bildirirler) 
sözleriyle tarihe karışmıştır. (md. 28). 

Kapitülasyonlar rejimi içinde, adli kapitülasyonlara ağırlık 

verınem söz konusu olduğu için, özellikle kapitülasyonların adli ko-
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nularda neler içerdiğini açıklamakta fayda goruyorum. Kapitülas
yonlardan yararlanan devlet vatandaşlarının (ya da beratlilerinin) 
davaları genel çerçevesiyle şu ayrıcalıkları içeriyordu; 

- Aynı uyruklu yabancılar arasındaki ceza, hukuk ve ticaret 
davaları, ilıgililerin Osmanlı toprakları üzerinde bulunan kendi kon
solosluk mahkemelerinde görülürdü. Bu davaların konusunu teşkil 
eden olayların meydana geldiği Osmanlı Devletinin milli egemenliği 
bu davalar üzerinde gücünü göstermekten yoksun bırakılmıştır. Os
manlı topraklarındaki yabancı konsolosluklar güçlenmiş ve buralar
da kendi vatandaşlarını yargılayacak konsolosluk mahkemeleri ku
rulmaya başlanmıştı. Batılı ülkeler, kendi ülke topraklarında meyda
na gelen olayları mülkilik prensibine göre kendi ülke mahkemelerin
de yargılama esasını benimserlerken, konsolosluk mahkemeleri Os
manlı toprakları üzerinde meydana gelen olaylarla ilgili davaları 
yargılama yetkisini yasaların kişiselliği ilkesine dayandırıyorlardı. 

- Ayrı uyruklu yabancılar arasındaki Osmanlı toprakların
da ortaya çıkan ceza!, hukuki ve ticari davalara gelince, bunlardan 
hukuki ve ticari davaları, taraflar anlaşarak, sadece taraflardan 
birinin konsolosluk mahkemelerine götürebilecekleri gibi, anlaşma 
yoluyla, olayı Osmanlı mahkemelerinin önüne de getirebilirlerdi. 
Btına karşılık, Osmanlı toprakları üzerinde ayrı uyruklu yabancılar 
arasında işlenen suçlara ilişkin ceza davaları, sanığın uyruğunda 
ya da koruması altında bulunduğu devletin konsolosluk mahkeme
sinde görülürdü. 

- Osmanlı Devleti veya vatandaşları ile kapitülasyonlardan 
yararlanan ülkeler mensubu yabancılar arasındaki davalara gelin
ce: hukuki ve ticari davalarda, kural olarak, Osmanlı mahkemeleri 
yetkiliydi. Fakat dava bedeli belli bir miktarı aşan (bin kuruşu) 
davalar, karma mahkemelerde görülürdü. Buna karşılık, taşınmaz 
mallara ilişkin davalar, Osmanlı mahkemelerinde, kişi hallerine 
ilişkin davalar (ahvali şahsiye davaları) ise, ilgilinin kendi konso
losluk mahkemesinde görülürdü. Buna karşılık, ceza davaları, Os
manlı mahkemelerinde kovuşturulurdu. Ancak, Belçikalılar Sultan 
II. Abdülhamit'e bir suikast düzenleyen Belçika uyruklu Joris dava
sında, A.B.D. ise, Suriye'de 1868'de devlet aleyhine bir adam 
öldürme suçu işleyen bir Amerikalı ile sarhoş bir Amerikalı gemici
nin, 1877' de, bir Osmanlı vatandaşını, Osmanlı topraklarında öl
dürmesi olaylarında, mevcut kapitülasyonlar çerçevesinde, bu kişile
ri kendi konsolosluk mahkemelerinin yargılamaya yetkili olduğunu 
ileri sürmüşler ise de, bu iddialar, Osmanlı Devletince kabul edilme-
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miştir. öte yandan, Osmanlı ülkesinde, Osmanlı Devletine veya 
Osmanlı vatandaşına karşı suç işleyip, Osmanlı mahkemelerinde 
yargılanan yabancının yargılanması sırasında, yargılamanın başın

dan sonuna, yabancının uyruğunda bulunduğu devlet konsolosluğu 
tercümanının (dragoman'ın) hazır bulunması ve tutanağa imza 
atma hakkına sahip olması söz konusuydu. Eğer dragoman gelmezse 
veya duruşmayı bırakıp giderse, dava olduğu gibi kalırdı. Bu ba
kımdan, Osmanlı mahkemeleri tarafından yapılan yargılamalarda 
da, kapitülasyonların tesiri mevcuttu ve dragoman marifetiyle ya
bancının yargılamasında Osmanlı mahkemeleri üzerinde yabancı 
devletler belirli bir etkinliğe sahipti. 

- Kapitülasyonlardan yararlanan ülke uyruklularının Os
manlı topraklarında tutuklanması ancak kendi ülke konsolosluğu 
aracılığıyla gerçekleştirilebilirdi. Dragoman olmadıkça, bir yabancı 
sokakta bile tutuklanamazdı. Bu durum, kapitülasyonlar yoluyla, 
Osmanlı Devletinde milli egemenliğin, ne düzeyde sınırlarnalara tabi 
tutulduğunu gözler önüne sermektedir. 

Bunun da ötesinde, bazı ülkelere tanınan kapitülasyonlar, Os
manlı mahkemelerinde yargılanan ve mahkum edilen yabancıların, 
aldıkları hürriyeti bağlayıcı cezaları, Osmanlı hapishaneleri yerine, 
kendi konsolosluk hapishanelerinde çekmelerine imkan veriyordu. 
Bu durum ise, yabancı sefaret ve konsolosluk binalarına extrater
ritorialite» (ülke dışılık) ilkesi doğrultusunda geniş ayrıcalıklar ta
nınan bir dönemde, kendi ,konsolosluğuna cezasını çekmek üzere 
teslim edilen yabancının, bu cezasını, hangi ölçüde çektiğini tespit 
etmeye imkan bırakmıyordu. 

Sonuç olarak kapitülasyonlar ve bunların adli konularda uygu
laması, Osmanlı Devletinde milli egemenlik yönünden büyük sınır
lamalar getirmiştir. Bu sınırlamalar, yargıda eşitlik kuralını zede
lerken, özellikle 19. yüzyılın ortalarında başlayarak kendisini «ÇÖ
küş döneminde» daha da hissettiren «amaç saptırmalari»na da yol 
açmıştır. Adli kapitülasyonlar başlıca iki yönde yozlaştırılmıştır. 

Bunlardan birincisi, vatandaşlık konusunda olmuştur. Kapitülasyon
ların batılı devlet uyruklulanna sağladığı ayncalıkl8n gören Osmanlı 
vatandaşı gayrimüslümler, Osmanlı topraklarını terketmeksizin ya
·bancı ülke uyruğuna geçme yolları aramışlar ve bunu bazı ülkele
·rin adeta teşvik etmesi sonucu bu uygulama yaygınlaşma temayülü 
göstermiştir. Engelhard isimli yazarın, «Turquie et le Tanzimat ou 
Histoire des Reformes» (Türkiye ve Tanzimat - Devleti Osmaniye
nin Tarihi Islahatı) eserinde de belirttiği üzere, yabancılara tanınan 
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adli kapitülasyonlardan yararlanmak için, Osmanlı vatandaşlığı ya
nında, kapitülasyonlarasahip ülkelerin vatandaşlığına geçen, bu yolla 
hem Osmanlı ülkesinde yaşamaya ve hem de «malımİ» (protege) 
sıfatıyla kapitülasyonlardan yararlanarak, ticari faaliyetlerine de
vam eden kimselerin sayısı hızla artmıştır. öyle ki, 1841'Ii yıllarda, 
Odessa'ya on günlük bir gezi, Rus pasaportu elde edip, Rus malımil
liğine girmeye yeter hale gelmiştir. 

işte bu yüzden Osmanlıların vatandaşlıktan çıkmalarını sıkı 

kurallara bağlayan 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi 
yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun 5. maddesi, Osmanlı vatandaş
lığından çıkıp, başka bir devlet uyruğuna girmeyi, Padişahın iznine 
tabi kılmaktadır; şayet bu izin alınmadan başka bir devlet uyru
ğuna ~geçilmişse, bu yeni uyrukluk, Osmanlı Devletini bağlamaz. 
Söz konusu madde, bu hükmü şu sözlerle ifade etmektedir: «Tebaai 
Saltanat-ı Seniyeden mezunen tabiiyet-i Ecnebiyeye giren eşhas 

tebdili tabiiyyet ettikleri tarihten itibaren Ecnebi sıfatında tutulup 
haklarında ol veçhile muamele olunur. Fakat Devleti Aliyeden mezun 
olmaksızın tabiiyeti Ecnebiyeye girer ise, işbu tabiiyeti cedidesi 
keen lemyekfin ve kendisi kemakan tabaayı Devleti Aliyeden addo
lunup kaffei hususatta tebaai Devleti Aliye hakkında olan muamele
lerin aynı icra kılınacaktır. Her halde tebaai Devleti Aliyeden bir 
şahsın terki tabiiyet etmesi mutlaka iradei seniye üzerine verilecek 
h ir senede muallak olacaktır». 

Bu kanun hükmü üzerine, kapitülasyonlardan yararlanan ül
kelerden ve özellikle Rusya'dan büyük eleştiriler gelmiş ve söz konusu 
düzenlemenin insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırdığı ileri 
sürülmüştür. Zamanın sadrazaını A.li Paşa, Osmanlı rvatandaşlarının 
izinsiz yabancı vatandaşlığa geçişini, yasaklamanın gerekçesini, Se
lanikli avukat Maitre Salem'in bir Fransız hukuk dergisinde yayın
landığı biçimiyle şu şekilde açıklıyor: «imparatorlukta oturan Os
manlı uyruklannın kendi Devletinin yasal yetkisinden kaçınmaları
nı önlemek amacıyla ve sadece bu gaye için kanun, vatandaşlık de
ğiştirmede Sultanın önceden izninin alınmasını şart koşuyor. Ger
çekten kişisel özgürlükten kaynaklanan hakları sınırlar görünen 
bu şartı koymaya ve bunu yürürlükte tutmaya Osmanlı Hükümeti 
kendisini yetkili görmektedir; fakat yabancılar, Türkiye'de kendile
rini uygulanan hukuka tabi görmemeye devam ettikleri sürece maa
lesef başka bir seçenek yoktur.» 

Görüldüğü üzere, imparatorluğun en güçlü olduğu dönemlerde 
tanınan kapitülasyonlar, çöküş döneminde, sadece yabancılara ta
nınan 'bir ayrıcalık olarak kalmamış, ülke toprakları üzerinde doğup 
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büyüyen ve orada yaşayan bir takım gayrimüslümlere de, diğer 

vatandaşiara nazaran ayrıcalık sağlar hale gelmiştir. Yani ülke ni
metlerinden yararlanırken, Osmanlı vatandaşı, yargılanmaya gelince, 
yabancı ülke mahmisi olmak gibi çelişkiler ortaya çıkmıştır. ülke 
toprakları üzerinde bulunan herkesin o ülke yasalarına tabi olması
nın çok doğal hale geldiği 19. yüzyıl dünyasında, Tanzimat Ferma
nıyla başlayan batılılaşma harektierine rağmen, kapitülasyonların 
devam etmesi ve bunun haksız bir yayılma temayülü göstermesi, 
kapitülasyonların yozlaştırılmasına tipik bir örnek oluşturmaktadır. 

Kapitülasyonların amaçlarından saptırılmasının diğer bir ör
neğini de, Osmanlı mahkemelerinde mahkum edilen yabancıların 
cezalarını kendi ülkelerinin konsolosluk hapishanelerinde çekmeleri 
oluşturur. Osmanlı mahkemelerince, Osmanlı Devletine veya Os
manlı vatandaşına karşı suç işlemesinden ötürü yargılanıp mahkum 
edilen yabancılar, cezalarını kendi konsolosluk cezaevlerinde çeke
ceklerinden, bu cezalar çoğu zaman ilgili devletçe infaz edilmeye
rek, adeta bu tür suç işleyen yabancılar cezasız bırakılıyordu. Mese
la Avusturya - Macaristan İmpartorluğuna Pasarofça Antlaşma
sıyla 1 718'de sağlanan kapitülasyonlar, Osmanlı mahkemelerince 
mahkum edilen Avusturya - Macaristan uyruklu kimselerin ceza
larının konsolosluk hapishanelerinde infazı için, ilgili konsolosluk
lara teslimini öngörüyordu. Bu ülke konsolosları, özellikle 19. yüz
yıl sonlarına doğru, konsoloslukta yer olmadığı gerekçesiyle hüküm
hi vatandaşlarını cezalarını çekmek üzere gemiyle Trieste'ye gön
deriyorlardı. Trieste'deki istinaf Mahkemesi, cezanın infazı sırasın
da Osmanlı yargı kararlarını, yargılanmanın yenilenmesi yoluyla 
gözden geçirip, çoğu zaman yabancı yargı kararını geçersiz sayarak 
mahkumları serbest bırakıyordu. Bu uygulama, neredeyse kurala 
dönüşmüştü. Vatandaşlayabancı arasında eşitlik kuralını, vatandaş 

aleyhine bu denli bozan bu uygulama karşısında, Osmanlı devleti, 
diplomatik yoldan bu tür haksız uygulamaları önlemeye çalışmış 
·ve «Avusturyalı Mücriminin istanbul'da ise Hapishane-i Umumi'de, 
taşralarda ise Vilayet Merkez hapishanelerinde ikmali müddeti ce
zaiye etmelerine dair fi 9 Muharrem 95 ( 1295) tarihli tezkereyi 
yürürlüğe koymuştur. 

iyi niyetle batılı ülke vatandaşlarına tanınan kapitülasyonlar, 
Osmanlının bilhassa son zamanlarında çok yozlaştırılmış ve bu yüz
den Osmanlı devlet adamları, 1856 tarihli Paris Kongresinden 
başlayarak kapitülasyonların kaldırılması için sürekli çaba göster
mişlerdir. Bu çabalar arasında, Bab-ı Ali tarafından istanbul'daki 
yabancı sefaretlere gönderilein 7 Temmuz 1867 tarihli muhtıra 
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sayılabilir. Ayrıca, I. Dünya Savaşı fırsat bilinerek, 26 Ağustos 
1914 tarihli pa{iişah iradesiyle kapitülasyonlar kaldırılmak istenmiş 
ve bu durum, batılı devletlere, o yılın eylül ayı içerisinde b~rer nota 
ile bildirilmiş, 23 Şubat 1330 tarihli Memaliki Osmaniyede Bulunan 
Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Haklanda Kanunu Muvakkat (bu 
kanun ülkemizde 1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesine 
kadar uygulanmıştır) ın 4. maddesiyle, Türkiye'de yabancıların 
Türk kanuniarına tabi olacakları belirtilmiştir. 1~14'deki bu gay
ret, en başta, müttefikimiz olan Almanya tarafından bile olumlu 
karşılanmamıştır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından yenik çı
kınca, kapitülasyonları kaldırdığını ileri sürmesi güçleşmiştir. Bu 
yüzden, kapitülasyonların kaldırılması, 24 Temmuz 1923 tarihli Lo
zan Barış Antlaşmasının 28. maddesiyle gerçekleşebilmiştir. 

Kapitülasyonlann kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti açısından 
milli egemenlik üzerinde yer alacak bir ipoteğin çözülmesi anlamına 
gelmekte ve bu bakımdan Lozan Antlaşmasının en önemli başanla
nndan birini oluşturmaktadır. 

Kapitülasyonlar kaldırılınca, Türkiye'nin, batılı ülkelerin sahip 
olduğu bir hukuk düzenine kavuşması için hiçbir engel kalmamıştır. 
Ben burada, vakit darlığı sebebiyle, Atatürk Türkiyesinde özellikle 
ceza hukuku açısından benimsenen sistemi açıklayarak, yeni sistemi 
bilgilerinize sunmak istiyorum. Yasaların kişiselliği, ilkesine dayalı 
kapitülasyonlar rejimi yerine, 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 

Türk Ceza Kanunu ile mülkilik prensibi benimsenmiş, vatandaş ile 
yabancı arasında ayrım yapmaksızın, anılan kanunun 3. maddesinde 
«Türkiye'de suç işleyen kimse, Türk kanuniarına göre cezalandı
rılır ... » hükmüne yer verilmiştir. Bu kurala, sırf bir ülkenin vatan
daşı olmaktan kaynaklanan yargı ayncalığı şeklinde, kapitülasyon
lardaki gibi, bir istisna getirilmemiştir. Bugün de Uluslararası Hu
kun karşılıklılık ve teamül kurallarından kaynaklanan ve genellikle 
bütün ülkelerde de geçerli sayılan diplomatik yargı bağışıklığı, kon
solosluk yargı bağışıklığı gibi, bazı istisnalar mevcuttu. Ancak, bu 
tür ayrıcalık ve bağışklıklardan yararlananlar, hem sayıca çok az 
ve hem de cezasız kalmamaktadırlar. Ayrıca bu uygulamalar tek 
yönlü değildir. Yani adli kapitülasyonların sakıncalarını içerme
mektedirler. Buna rağmen, günümüzde bu tür diplomatik yargı 
bağışıklığına bile bazı sınırlamalar getirme eğilimi mev~uttur. Türk 
Ceza Kanunu mülkilik prensibi yanında, sanığa ve mağdura göre 
şahsilik, gerçeklik ve evrensel yetki pensiplerine de yer vermiştir. 
Bu prensipler, birçok ülke mevzuatında da yer almaktadır. 
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Kapitülasyonların Lozan Barış Antlaşmasıyla kaldırılmasından 
üç yıl sonra, 2 Ağustos 1926 gecesi Ege Denizi açık sularında, 

Midilli adasının 5 - 6 deniz mili açıklarında meydana gelen bir 
çarpma olayı, geçmişte Osmanlı topraklarında kapitülasyonlar se
bebiyle sahip oldukları ayrıcalık ve bağışıklıkları yitiren yabancı
ların, artık genç Türkiye Cumhuriyetinde işledikleri suçlardan ötürü 
Türk yargısına tabi olmaları yanında, açık denizlerde meydana ge
len çarpmalarda bile, mağdura göre şahsilik prensibi uyarınca, 

Türk mahkemelerinde yargılanabileceklerini ortaya koyması açısın
dan ilginçtir. Bu olay, Bozkurt - Lotus olayıdır. Bu olayda, Türk 
bandıralı Bozkurt gemisi batmış ve 8 Türk gemici kaybolmuştur. 
Lotus isimli Fransız ticaret gemisi, kurtarabiirliği birkaç Türk 
tayfa ve Bozkurt gemisinin kaptanıyla birlikte, ertesi günü, is
tanbul'a gelmiş, her iki gemi kaptanı, kusur derecelerine göre, 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikle 8 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 
mahkum edilmişlerdir. Fransa, olayı sert bir şekilde protesto etmiş 
ve Fransız kaptan Desmons'un salıverilmesini istemiştir. Konu, 
taraflarca Lahey Daimi Adalet Divanına götürülmüş ve Divan 1927 
tarihli kararıyla, kapitülasyonlar rejiminin artık tamamen kalkmış 
olduğunu ve Türk Adli Makamlarımn yetkisini bu olayda sınırlayan 
bir kuralın Uluslararası Hukukta mevcut olmadığını hüküm altına 
alarak, Türk tezini benimsemiştir. Gerçi bu alanda yapılan sözleş
meler, bu kuralı denizdeki çatmalar bakımından değiştirmiş ise de, 
Uluslararsı sözleşmelerle hüküm altına alınmayan diğer konularda 
mağdura göre şahsilik prensibi geçerliliğini sürdürmektedir. Bugün 
Fransa bile, Ceza Usul Kanununa, 1975 yılında bu yönde bir madde 
ekiemiş bulunmaktadır. Görülüyor ki, Atatürk döneminde milli 
egmenlik, hukuk reformlan ile de korunmaya çalışılmış ve uluslar
arası içtihatların oluşmasına katkı sağlayacak düzenlemelere Türk 
hukukunda yer verilmiştir. 

Acaba Atatürk dönemi sonrasında durum nedir? ülkemizin 
yaptığı sözleşmeler incelendiğinde, Atatürk sonrası dönemde de, 
genellikle yöneticilerimiz geçmişin kapitülasyonlar sorununu unut
mamış oldukları ve kapitülasyonların amacından saptınlarak Os
manlı Devletine verdiği zararları göz önüne aldıkları görülür. Aslın
da günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler, bölgesel işbir
liği ve Avrupanın birleşmesi yolunda atılan adımlar, kişi ve mal 
dolaşımı serbestisi gibi durumlar sebbiyle dünya değişiyor, bu ba
kımdan Türkiye de batılılaşma süreci içerisinde bu yeni dünyada 
yerini almak zorundadır. Bu zorunluluk ise, milli egemenlik kav
ramına bazı sınırlamalar getirecek bir görünüme sahiptir. Bu açı-
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dan, özellikle Avrupa Toplulukları üyeliğine başvuru yaptığınuz 

şu 'günlerde sistemi iyi anlamak ve oyunu sistemin kurallarına göre 
iyi oynayıp, başka bir görünüm altında kapitülasyonlar rejiminin 
yeniden hortlamasını önlemek zorundayız . 

. Atatürk sonrası dönemde Sovyet R.usya'nın Türkiye üzerinde 
1945'lerde açığa çıkan emelleri sebbiyle Türkiye, Kuzey Atıantik 
Antiaşması ittifakına girmiştir. 1950 tarihli NATO Kuvvet~erinin 
Statüsüne Dair Londra Antlaşmasına da Türkiye, böylece taraf 
ol,muştur. Bu antlaşma, taraf ülkelerden bazılannın, diğer ülkeler 
üzerinde, askeri birliklerini konumlandırmaları halinde, bu birlik
lerin mensubu olan asker ve sivil kişilerin kabul eden ülke toprak
lan üzerinde işledikl~ri suçlardan bir kısmını gönderen ülke adli 
makamlarının yar-gılamasını öngörmektedir. Bu durum zihinlerde 
yeni bir kapitülasyon çağrışımı yapabilir. Ancak bu uygulamanın 
NATO'ya taraf bütün ülkeler açısından geçerli olması ve öncelikli 
yargılama- yetkisi konusunda çıkacak uyuşmazlıkları çözümleyecek 
ortak komisyonlara yer vermesi ve ayrıca uygulamada gönderen 
ülkece öncelikli yargılama hakkının çok az kullanılması, bu tür 
hallerde de yapılan yargılamanın safha ve sonucunun gönderen 
ülke tarafından kabul eden ülkeye bildirilmesi bu sakıncalan gide
recek niteliktedir. Ayrıca NATO askerlerinin işledikleri suçların bü
yük kesimini tehlikeli surette araç. kullanmak suçu olu.şturmakta, 
bu suç ise 1981'de T.C.K.'nun 119. maddesinde yapılan değişiklikle 
-<<Ön ödeme» kapsamına alındığından, hürriyeti bağlayıcı cezaya 
çarptıı·ılma tehlikesi kalktığın dan, NATO makamlarınca (ve 
Amerikan Birlikleri için yetkili Amerikan Askeri Makamlarınca) 
öncelikli yargılama yetkisi kullanılmamaktadır. 

ülkemiz suçluların cezasız kalmaması ve aynı suçtan birden 
fazla cezaya çarptırılmaması gayeleri yanında suçlulann ıslahı 
amacıyla özellikle Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan çalışmalara 
ve kabul edil'en sözleşmelere katılmaktadır. Nitekim Ceza Kovuştur
malarının Aktarılması Hakkında Avrupa Sözleşmesi ile Ceza i lamla
rının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesine taraf 
bulunmaktadır. Bu süzleşmelerle ülkede suç işleyen yabancının ko
vuşturulması, kendi ülkesine bırakılabilmekte veya verilen ma;hku
miyet hükmünün infazı hükümlünün uyruğunda bulunduğu ülkeden 
istenebilmektedir. Bu tür istemlerde bulunma yetkisi suçun işlendiği 
ülkeye ait bulunmaktadır. Bu ülke dilerse bu imkanlardan yararla
nabilecektir. Bu yönüyle ve karşılıklılık içermesi açısından bu sözleş
meler, Osmanlı kapitülasyonlarından büyük bir farklılığa sahiptirler. 
Suçluların geri verilmesi gibi pahalı bir yöntem yerine, suçlunun 
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bulunduğu ülkede yargılanmasına ve suç yeri ülkesinde daha önce 
yargılanmışsa bulunduğu son ülkede bu cezamn infazına imkan ta
nıyan bu sistem aynı zamanda suçluların topluma kazandınıması 
amacına da hizmet etmektedir. 

Ceza yargılannın yerine getirilmesine ilişkin bir başka anlaşma 
1979'da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapıl

mıştır. Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan sözleşmelerle paralel
lik arz eden bu anlaşma şu ana kadar sadece Amerikan uyruklular 
yaranna uygulanmıştır. Ancak sözleşme, iki taraflıdır ve böyle 
bir uygulamayı suç yeri ülkesinin «isteyen devlet» sıfatıyla istemde 
bulunması şartına bağlamıştır. Bu açıdan bu sözleşmenin de Os
manlı kapitülasyonlarından farklı ve çağdaş bir niteliğe sahip ol
duğu söylenebilir. Ancak uygulaın.3.da tek taraflı işleyen ve 
Amerikan vatandaşıanna Türkiye'de aldıklan ağ1r cezalardan 
kolayca sıyrılma imkarn sağlayan bir sözleşme haline dö
nüşmemesine Türk makam-larının özen göstermeleri gerekmektedir. 
Aksi takdirde, aynı kurallar uyarınca Türkiye'de ağır cezalara çarp
tırılan Türklerle yabancılar arasında yabancıların kalan cezalarını 
kendi ülkelerinde çekmeleri sırasında tenfiz karanyla ülkelerine var
dıklarında az bir ceza ile kurtulmalarına, buna karşılık Türklerin 
uzun süre cezayı çekmeye devam etmelerine sebebiyet verilir. Bu 
bakımdan Türkiye'deki cezalar ya batı mev.zuatlarında öngörülen 
cezalar düzeyine getirilmeli ya da tenfiz kararları~la yabancı ülke
de miktarının çok fazla indirilmesi ihtimali bulurian hallerde bu 
kişileri kalan cezalarını ülkelerinde çekmek üzere kendi ülkelerine 
gönderme uygulamasından vazgeçilm'elidir. 

ülkemiz, yurt dışında yaşayan Türklerin sayılarında meydana 
gelen artışlar sebebiyle ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırıl
masını artıracak bir sistem kurulması amacıyla aktettiği ikili ve çok 
taraflı sözleşmeler· yanında 8.5.1984 günlü ve 3002 sayılı Kanunla 
Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden ve ya
bancılar hakkında Türk mahkemelerinden verilen ceza mahku.miyet
lerinin infazına imkan sağlamİştır. Bu durum da, Osmanlı kapitü
lasyonları ile benzerlik taşımamaktadır. Uygulamada da kapitülas
yonların doğurduğu sakıncaların doğmaması için, gerekli özen gös
terilmektedir. Bu sonuncu kanun çerçevesinde Avusturya'dan bir 
takım Türk vatandaşlarınının kalan eezalarını Türkiye' de çekmek 
üzere getirilmeleri mümkün olmuştur. Federal Almanya ile de benze
ri uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 
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Sonuç olarak, Osmanlı kapitülasyonlan, imparatorluğun en güç
lü olduğu dönemlerde batıl·ı ülkelere tanınmış olmasına karşın, Os
manlı Devletinin çöküş döneminde Osmanlı aleyhine işleyen bir ay
rıcalıklar rejimi oluşturmuştur. Günümüzde kur~an ilişkilerde geç
mişin bu acı tecrıübesi unutulmamalı, bu konuda gereken önem ve 
duyarlılık sürekli gösterilmelidir. Ancak bu yapılırken günümüz 
şartlan da gözden uzak tutulmamalıdır. Zira günümüZ'de ilişkiler 

karmaşık bir görünüm almıştır. Kısaca, Türkiye, ilişkilerinde, ka
pitülasyonların acı tecrıübelerini unutmayıp, bundan yeterli dersi 
çıkarmaya öze~ gösterdikçe, ileriye dönük adımları daha sağlam 
atacaktır. 

Beni ,dinlediğiniz için çok teş·ekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Tezcan'a teşekkürlerimizi sunarız. 

Sıöz sırası, son konuşmacı Sayın Profesör Doktor Adnan Gü
lerman'dadır. Kendileri «MiUetlerarası Sosyal Politikaların ilişkile
ri Açısından Milli Egemenlik» konusu üzerindeki bildirilerini suna
caklar. 

Buyurun Sayın Gülerman. 

Prof. Dr. Adnan GüLERMAN (9 Eylül üniversitesi öğretim 
üyesi) - Milli hakimiyet, yani bir ülkenin insanlarının kendi ken
dilerini idare edebilme hak ve yetkisi Türkiye Cumhuriyetinin te
mel felsefele;rinden birisi olmuştur. 

Daha cumhuriyetin temellerinin atılmaya başladığı 1920'lerin 
ilk yıllanndan bu yana yürürlüğe konulan bütün anayasalarımızda 
aynı felsefenin görülmesi bir rastlıantı değil, samimi ve sürekli bir 
inancın belirtisidir. 

Nitekim 21.1.1921 tarih ve 85 numaralı Teşkilat-ı Esasiye Ka
nununun 1 inci roadesindeki «Hakimiyet bilakayd-ü şart milletin
dir. idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi 
esasına müstenittir» hükmü cumhuriyetin ilanından 3 yıl kadar önce 
bile milli hakimiyet görüşünün samimi bir biçimde ortaya konul
duğunu göstermektedir. 

Hele, o senelerde milli hakimiyet prensiplerine dayalı devlet 
yapılarının henüz yaygınlık kazanamamış olması dikkate alınırsa, 
Türk Devleti kuruculannın büyük bir ileri görüşe sahip oldukları 
gerçeğini d'e kabul etmek gerekecektir. 
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Yine aynı Kanunun 2 nci maddesinde «Büyük Millet» Meclisinin 
milletin yegane ve hakiki mümessili olduğunun ve icra kuvveti ile 
te§ri selahiyetinin de bu Meclis de temerküz ve tecelli edeceğinin» 
yer alması milli hakimiyet hakkının nasıl kullanılacağını açıklığa 
kavuşturmaktadır. 

Büyük Millet Meclisi Hükümetinin sahip olduğu bu cumhuri
yet öncesi Anayasadan sonra 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin açılması ve yaklaşık 3,5 yıl sonra da cum
huriyetin ilan edilmesi de Türk Devletinin gerçek anlamda bir milli 
hakimiyet düşüncesi üzerine kurulduğunun ayrı bir işaretidir. Yani, 
önce Meclis açılmış, daha sonra da cumhuriyet ilan edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni ihtiyaçları karşılayacak 

olan bir anayasaya sahip olma düşüncesi 20 Nisan 1924 tarih ve 
491 sayılı ikinci Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun yürürlüğe ko
nulmasına sebep olmuştur. Bu Anayasanın 3 üncü ve 4 üncü mad
deleri de 1921 Anayasanın milli hakimiyet kavramından farklı bir 
kavramı ortaya koymamaktadır. 

Böyle bir farklılığın görülm·emesi de 1921 Anayasasındaki milli 
hakimiyet görüş ve düşüncesinde hangi ölçülerde samimi ve bilinçli 
olunulduğunu ortaya koymaktadır. 

Daha sonra, 1961 yılında yürürlüğe konulan üçüncü ve 1982 
yılında yürürlüğe konulan dördüncü anayasalarda da milli hakimi
yet kavramında herhan'gi bir değişiklik olmadığı, başka bir anla
tımla 1921 Büyük Millet Meclisi Hükümeti dönemi Anayasasındaki 
milli hakimiyet görüşünün samirniyet ve ciddiyetinin devam ettiği 
görülmektedir. 

Türk insanı, özellikle çok. partili demokrasiye 1946 yılında ge
çilmesinden bu yana kendi hür iradesiyle seçerek oluşturduğu mec
lisler yardımı ile yasama yetkisini ınilli hakimiyetin gerçek ma
nasına uygun bir biçimde kullanmaya başlamıştır. 

Kendi hür idaresine dayalı olarak seçtiği meclise «Millet Mec
lisi» isminin verilmiş olması da milli hakimiyet kavramına, mües
sesenin isminde bile dikkat ve itina gösterildiğinin bir belirtisi ol
maktadır. 

Geçmişte milletlerarası ilişkilerin çok sınırlı olduğu ve pek az 
konuda ilişki kurulabildiği dönemlerde, her ülke o dönemin yasal 
düzenleme anlayışına ve sadece kendi ihtiyacına uygun nitelikteki 
kanunlarını yürürlüğe koymuş ve genellikle bu düzenlemelerde başka 
ülkelerin neler yapmış oldukları Hgi alanı dı§ında bırakılmıştır. 
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Zaten, haberleşmenin çok zayıf olması, ticaret ve seyahat ilişkileri
nin de aynı derecelerde düşüklüğü ekonomi, kültür, hukuk ve benze
ri alanlarda bir içe dönük düzenlemeye gidilmesini tabii kılmıştır. 
Ama, zamanla her alanda görülen gelişmeler sonucunda milletler
arası gelişmelerin de çeşit ve yoğunluk kazandığına şahit olmakta
yız. 

Bu durumda, ülkelerin iç düzenlemelerinin birbirinden farklı 
olması hali11;de, ilişkilerin sürdürülmesinde bazı zorluk ve engellerle 
karşılaşıldığı görülmüştür. Bilindiği gibi, bu halde ya ilişkiden vaz
geçilecek veya bu zorluk ve engeller ortadan kaldırılarak normal bir 
ilişki ortamının doğması mümkün kılınacaktır. 

Dış görünüşü itibariyle, uyurnun sağlanabilmesi için iç düzenle
melerde gerekli değişikliklerin yapılması kolay zannedilirse de, ilk 
anda dikkati çekmeyen bazı «tabii engel» olarak isimlendirilebi
lecek olan engeller kolay bir değişikliği de mümkün kılmamaktadır. 
Çünkü her ülkenin insanlarının birbirinden oldukça farklı ekonomik, 
sosyal, siyasi ve kıültürel değer yargıları ve alışkanlıkları bulun
maktadır. Yüzlerce, hatta binlerce yıl bir arada yaşamış olmaktan 
kaynaklanan ve bir bakıma o insanların ruhuna sinmiş olan bu alış
kanlıklarından bir anda sıyrılarak yeni bir düzenin ve yeni bir 
ortamın insanları olmasını beklemek ancak hayaleilik olacaktır. 

Zaten, böyle bir uyum sağlama gayretine girildiği zaman kimin 
kime uyum sağlayacağı veya uyum sağlamak isteyenlerin hangi or
tak noktada birleşmeleri gerektiği hususu da cevap arayan bir so
rudur. 

Orta çağda bu sorunun cevabını bulmak veya gereğini yerine 
getirmek oldukça kolay ve basittir. Sömürgeler ve güçsüzler, kuv
vetli ülkelere her yönden tabi olmak veya ayak uydurmak zorunda 
idiler. Ama günümüzde durum tamamen değişik bir manzara gös
termektedir. «Hak kuvvetlinindir» prensibi ortadan büyük ölçüde 
kalkmış, güçlü olma veya olmama kavramı bir yana itHerek millet
ler aynı saygınlığa ve haklara sahip bir değerlendirmeye kavuş
muşlardır. 

Sosyal politika kavramının endüstri gelişmeleri sonucunda or
taya çıkması gerekçesiı bu kavramın ancak 19 uncu yüzyılda dünya 
kamuoyuna gelebilmesine sebep olmuştur. 

19 uncu yüzyıl başından itibaren Kıta Avrupasındaki sanayi
leşmenin ingiltere'den başlayarak yayılması, sanayileşmeden kay
naklanan düzenlernelerin de aynı doğrultuda yayılmasının haklı bir 
gerekçesi dir. 
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Ne var ki, yukarıda değindiğimiz içe dönük politika ve düzen
lemeler henüz büyük ölçüde devam ettiğinden, her ülke kendi sosyal 
politika· düzenlemelerini iç imkanlarının elverdiği ölçüde gerçekleş
tirmiş, başka ülkelerin ne yaptığı veya ne yapması gerektiği ile 
fazlaca ilgilenmem~tir. · 

1850'lerden sonra günün şart, imkan ve anlayışına iç sosyal 
politika düzenlemelerini yapmış olan ülkelerle bu düzenlemeyi henüz 
yapmamış olan ülkeler arasında, özellikle dış ticaret ilişkilerinde bi
rincilerin zararına bir durumun ortaya çıkması sonucunda, bu bi
rinci grup ülkeler iktisadi ve sınai yapılarının bir dış etki ile zarar 
görmelerini önlemek amacıyla, ikinci grup ülkeleri; yani zayıf ülke
leri, onların da sosyal politika düzenlemelerini yapmaları yönünde 
teklifler vermeye, hatta zorlamaya başlamışlardır. ~u teklif verme
ler ve zorlamalar hakkında bazı örnekler şunlardır: 

- 1802 yılında ingiliz Çocukları Koruma Kanununun (Robert 
Peels Morals and Health Act) çıkartılması ve ekonomik hayatını 
bu kabil yüklerle baskı altında bulundurmayan memleketlerin mil
letlerarası rekabet alanında daha dayanıklı ve daha güçlü olabi
leceklerinin ileri sürülmesi. 

- Robert Owen'in kendi fabrikasında çalışan işçiler için 
meydana getirdiği ekonomik ve sosyal yardım ve tesislerinin öteki 
kuruluş ve ülkelerce de incelenmesini ve benzerlerinin uygulanması
nı istemesi. 

- 1838 yılında Adolphe Blanqui'nin günlük çalışma süresinin, 
bütün sanayi ülkelerinin uyum göstermesi halinde 15 saatten 13 
saate indirilebileceğini teklif etmesi. 

- 1839 yılında Fridrich List'in, milletlerarası seviyede bir 
sosyal politika uyum ve düzenlemesinin yapılabilmesi için milletler
arası bir çalışma bürosunun kurulmasını teklif etmesi. 

- 1840 yılında Daniel Legrand'ın, 1830 yılında Prnsya'da uy
glilanmasına başlanılan ve sanayide çalıştınlan çocukları korumayı 
amaçlayan bir kanunun, milli mevzuat halinde bütün Orta Avrupa 
Bölgesine uygulanması gerektiğini teklif etmesi. 

- 1850 yılında Prnsya Kralı IV. Fridrich Wilhelm'in, bazı 

bakanlarını, işçilerin milletlerarası seviyede korunmasının sağlan
ması için ingiltere Hükümeti ile görüşmekle görevlendirmesi, bu 
çalışmada Fransa'nın da devreye sokulması çalışmalarının yapıl
ması. 
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- 1880 yılında milletlerarası bir fabrika kanununun hazır

lanması için İsviçre Hükümetine bir başvurunun yapılması ve bu 
teklifin tartışmaya sunulması. 

- 1889 yılında İsviçre Hükümetinim bütün sanayi memleket
lerini, bir fabrika kanunu çıkartılınasının görüşülmesi 'için sonuç
suz kalan bi:ç toplantıya çağırması. 

- önce İsviçre'de topla-nması düşünülen, ama siyasi otorite 
bakımından daha etkili olabileceği düşüncesi ile Alman imparatoru 
Kayser Wilhelm tarafından çıkartılan 4 Şubat 1890 tarihli emir
name ile Berlin'de milletlerarası bir konferans düzenlenerek maden 
ocaklannda çalışma şartlarının düzenlenınesi yanında, çalışan kadın 
ve çocukların çalışma şartlarının düzenlenmesinin görüşülmesi ve 
alınacak olan karariann uygulanması isteği. 

- 1900 yılında Millerands başkanlığında emeğin kanun yoluy
la korunmasını amaçlayan milletlerarası, ama özel statüde bir Mil
letlerarası Çalışma Bürosunun kurulması, 

Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan Milletlerarası Çalışma 
Teşiklatı (ILO), sosyal politika düzenlemelerinin artık milletler
arası sosyal politika haline geldiğinin önemli bir belirtisidir. Ama, 
bu husus ikinci Dünya Savaşından sonra hemen hiçbir ülkenin gör
mezlikten gelemeyeceği ölçülerde kesinlik ve etkinlik kazanır. 

Philadelphia'da 26 ncı toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatı Genel Konferansı bu teşkilatın gaye ve hedefleri ile, bu 
teşkilat üyelerinin sosyal politikalarının uyum sağlaması gereken 
prensiplerinin neler olması gerektiği hakkındaki beyannamesini 10 
Mayıs 1944 tarihinde yayınlamıştır. 

Bu beyannarnede üye ülkelerin çalışma hayatı ile ilgili yasal 
düzenlemelerinde göz önünde bulundurulması uygun görülen başlıca 
ilkelerin ortaya konulmasının yanında ayrıca, «Milletlerarası Ça
lışma Teşkilatının statüsünde yazılı bulunup devamlı bir barışın 
ancak sosyal adalet esasına dayanılarak sağlanabileceğine dair olan 
beyanatın doğruluğunun tecrübe ile meydana çıktığına kanaat ge
tiren konferans ... » denilmekle Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 
statüsünde «sosyal politika düzenlemeleri» ile «dünya barışı» ara
sında çok sıkı bir ilişki bulunduğuna da işaret edilmektedir. 

1919 yılında yayınlanan ilk statüden sonra bazı değişiklikler 
yapılan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün «Mukaddime~, 
yani önsöz kısmında «Dünyaya şamil ve devamlı bir barış, ancak 
sosyal adalet esası üzerine kurulahileceği cihetle; 
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:Birçok şahıslar için adaletsizliği, sefaleti ve mahrumiyetleri 
mucip olacak çalışma şartları mevcut bulunduğu ve bunun ise dünya 
barışını ve ahengini tghlikeye koyacak şekilde bir memnunsuzluk 
husule getirdiği ve bu şartların ... Bunlara benzer daha başka ted
birler bakımlarından islahı keyfiyeti ivedilik arz ettiği ci'hetle; 

·Gerçekten insani olan bir çalışma usulünün herhangi bir mil
let tarafından kabul edilmemesi, kendi memleketlerinde çalışaniann 
durumunu iyileştirmek arzu eden başka milletierin gayretlerine en
gel teşkil ettiği cihetle; 

Adalet ve insaniyet hisleri, aynı zamanda devamlı bir dünya 
barışını sağlamak arzusu ve bu mukaddimede belirtilen hedeflere 
ulaşmak gayesiyle hareket eden Yüksek Akit taraflar, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatının bu statüsünü tasvip ederler» denilmekle her 
üye ülkenin çalışma mevzuatının düzenlenmesinde bir taahhüt ve 
tasvip hareketi içinde bulundukları ortaya konulmaktadır. 

Bu statünün 1 inci maddesinin 4 üncü bendinde « ..• üyenin hü
kümeti, Teşkilatın Statüsünden doğan veeibeleri kesin şekilde ka:bul 
ettiğini Milletlerarasi Çalışma Teşkilatı Bürosu Genel Müdürlüğüne 
bildirdiği zaman hüküm ifade eyleyecektir» denilmekle ((vecibelerin 
kesin kabulü» gibi bir durumla üye ülkelerin karşı karşıya bulun
duklarını, bu kabulün iç yasal düzenlemelere yön ve şekil verınede 
önemli bir gösterge olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Nitekim 1982 tarihli Anayasamızın 90 ıncı maddesinde «Tür
kiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası ku
ruluşlarla yapılacak andiaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar ka
nun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 
Anayasa Ma:hkemesine başvurulamaz.» hükmü bu konuda önemli 
bir gösterge olmaktadır. 

Keza, 1961 Anayasamızın 65 inci maddesinde de aynı hükmün 
yer almış olması, bu yönden uzun ömürlü bir geleneğin bulunduğunu 
göstermektedir. 

Milletlerarası hukukun ve milletlerarası andlaşmalann bir ülke
nin hukuk düzenlemeleri üzerindeki etkisi küçümsenemeyeceği gibi, 
abartmamak da gerekir. 

·Milletlerarası hukukda verilen söze veya atılan imzaya bağlı 
kalma temel ilkelerden biridir. Bu söz veya imza bir mutlak bağ-
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layıcılık özelliğine sahip olmamakla birlikte, iyi niyetin ortaya ko
nulması hakımından da çok önemli bir göstergedir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 3 üncü madde
.sinin ı inci bendin e göre, «üyelerin temsilcilerinin Genel Konfe
ransı, ihtiyaç görüldükçe ve en az yılda bir defa toplanacaktır. 
Bu konferans, üyelerin her birinin dört murahhasından terekküp 
edecektir. Bunlardan ikisi hükümet murahhası olacak ve diğer ikisi 
mütekabilen, bir taraftan üyelerin her birine mensup işverenleri 
ve diğer taraftan işçileri temsil edecektir» hükmünün getirilmesi 
yanında, aynı Anayasanın 4 üncü maddesinin ı inci bendinde de 
«Her mura:h:has, konferans görüşmelerine sunulan bütün meseleler 
hakkında şahsen oy vermek hakkına malik olacaktır.» hükmü de 
göz önünde bulundurduğu takdirde her üyeden Genel Konferansa 
katılan iki hükümet murahhasının Genel Konferansta ileri sürdük
Ieti görüşleri ve kullandıklan oylan ile bir ölçüde hükümetlerini de 
bağladıkları görüşüne ulaşmak haksız değildir. 

Nitekim, bir sosyal politikacı bu konuda «üye devletler açısın
-dan ILO Sözleşmesinden etkilenme, daha sözleşmelerin taslak me
tinlerinin hazırlanması sırasında hükümetlerin görüşü alınırken 
başlar, sözleşmelerin onaylanmasından sonra bağlayıcı olarak de
vam eder. üye devletler sözleşmeleri onaylamasalar bile onlardan 
etkilenirler» demekle bu görüşümüze katılmaktadır. 

Mesela, 1935 tarihinde çıkartılan «Her Nevi Maden Ocaklann
da Yer altı işlerinde Kadınların Çalıştırılmamasi» isimli 35 numa
ralı ILO sözleşmesi Türkiye tarafından 9.6.1937 tarihinde ve 3229 
sayısını alan bir kanun haline getirilmiş ve Atatürk'ün i~aladığı 
aşağıdaki iltihakname ile milli mevzuat haline gelmiştir. 

imzalanan bu sözleşmenin başlangıcında Atatürk'ün ifadesi 
şöyle: 

«Türkiye Cumhuriyeti Milletlerarası iş Bürosu idare Meclisi 
tarafından Cenevre' de bin dokuz yüz otuz beş senesi haziran ayının 
yirmi bir tarihinde (Yeraltı işleri Mukavelesi «Kadınlar» ı935) adı
nı taşıyan beynelmilel vesikaya iltihak edilmiştir. 

iş bu iltihakname metni berveçhiatidir: 

Manzurumuz olup tedkikimizden geçen salifülbeyan iltihakna
me Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 9 Haziran ı937 
tarih ve 3229 numaralı Kanun ahkamı mucibince tasdik ettik ve 
ediyoruz. 
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Beyan ediyoruz ki, mezkilr iltihakname ahkfunına kabili nakiz 
olmamak üzere riayet edilecektir. 

Bu ifademizi tasdik için işbu vesikaları bilimza Riyaseticum
hur mühürü ile mühürteyerek verdik. 

Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi mart ayının dokuzuncu günü 
Ankara' da tanzim edilmiştir. 

K. Atatürk» 

Metin oldukça eski olduğu için, gençlerimizin hemen aniayacak
ları şekilde bir iki cümle ile ifade edeyim. «Geri dönmernek üzere 
bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Kabulümüzdür. Attığımız imzaya sadı
ğız, dönmeyeceğiz» 

Milletlerarası Çalışma Te§kilatı Genel Konferansınca kabul edi
lip yürürlüğe konulan sözleşmelerin, her Ülkenin meclislerince ka
bul edilen kanunlara göre yürürlüğe lronulabilmeleri yönünden 
önemli farklılıklan bulunmaktadır. 

Meclislerce kabul edilen kanunlar kısa bir süre sonra yürürlüğe 
konulduğu halde, Genel Konferansta kabul edilen bir sözleşmenin 
bir ülke tarafından yürürlüğe konula~bilmesi, o sözleşmenin bu ülke
nin meclisi tarafından kanun haline getirilmesi ile mümkündür. 

Bir örnek vermek gerekirse, 29.10.1919 tarihinde kabul edilip 
14.7.1921 tarihinde yürürlüğe konulan işsizlik konusundaki 2 nu
maralı sözleşme aradan yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 16.2.1950 tarihinde onaylanıp yü
rürlüğe girebilmiştir. Kanun Numarası 5543. 

ILO sözleşmelerinin milli kanunlar haline gelmesindeki bu tür 
süre farklılıkları her ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan 
birbirinden önemli ölçüde farklarının bulunması ve hepsinin aynı 
anda ve eşdeğer şartlara uyum göstermesinin özellikle gelişmekte 
olan ülkelere önemli zararlar verebilmesindendir. , 

Böylece, her üye ülke söz konusu olan bir ILO sözleşmesini 
kendi bünyesinin elverişli duruma gelmesinden sonra meclislerinde 
bir kanun haline getirerek yürürlüğe koyabilecek serbestliğe sahip
tir. 

Nitekim, Türki~e, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının çok eski 
üyelerinden birisi olmasına rağmen henüz ekonomik, sosyal ve 
siyasi bünyesini bazı ILO sözleşmelerini kanunlaştırıp uygulayacak 
hale getiremediğinden bu konuda yükümlü bir durumda da değildir. 
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işsizlik sigortasına ait bir yasal düzenlemenin henüz Türkiye'de ya
pılmamış olması bu hususta ,bir örnek olarak verilebilir. 

ülkeler çoğu zaman sadece Milletlerarası Çalışma Teşkilatı 

gibi bir kuruluşun üyesi olmadıklarından, öteki milletlerarası üye
liklerinin de getirdiği yıükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin milli 
hakimiyet ile bağdaşmasını da topluca dikkate almak zorundadırlar. 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile önceki yıllardaki ilişkileri 

önce ekonomik yönüyle başlamış; ama 1987 yılının ilk aylarında tam 
üyelik için yapılan başvuru sonucunda yeni ve farklı bir boyut 
kazanmaya başlamıştır. 

Henüz Avrupa Topluluğunun öteki üyeleri arasında bile siyasi 
bütünleşme tam anlamıyla sağlanamamıştır. Ama, gelecekte siyasi 
bütünleşmenin tamamlanması da beklenen bir olaydır. 

Türkiye'nin tam üyeliğinin kabulü halinde, siyasi bütünleş
meye kadar ulaşacak bir gelişme ve değişmeden geçmesi de olayın 
özünde bulunmaktadır. 

Bu takdirde öteki Avrupa Topluluğu üyeleri ile bir yasal dü
zenleme uyumuna gidilmesi kaçınılmaz olacaktır. Şüphe yok ki bu 
bütünleşmenin bir anda gerçekleşmesi de söz konusu değildir. Bu 
bütünleşme için de yılları alan bir uyum programının hazırlanması 
ve uygulanmaya konulması gerekir. 

Milli hakimiyet, hiçbir iç ve dış etki altında kalmaksızın, 

çok partili parlamenter demokrasi sistemi içinde Meclis üyelerinin 
seçimini yapmak, bu meclisierin yine aynı prensipler altında ka
nunları yapması, İcra ve yargı organlarının yine aynı prensipler 
içinde ve bağımsız olarak görevlerini yerine getirmesi olarak ka
bul ettiğimizde, yukarıda sunmaya çalıştığımız hususlarda bu ta
rifin ruhuna ters düşecek olan bazı dış etkilerle karşılaşılacağını da 
görmekteyiz. 

Bu takdirde hiçbir etkiyi kabul etmeyen ve milletlerarası bağ
lantılan olmayan bir milli hakimiyet mi, yoksa milletlerarası bağ
lantıları ve bu bağlantıların bazı etkileri olan bir milli hakimiyet 
mi daha uygundur sorusuna cevap aramak gerekmektedir. 

Günümüz dünyasında, Birinci Dünya Savaşından bu yana, ül
kelerin gittikçe yoğunlaşan bir milletlerarası ilişkiler ağı oluştur

dukları ve bıı ağ içindeki yerlerini aldıkları görülmektedir. 
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Doğruyu ve iyiyi bularak fertlerin iktisadi, siyasi ve sosyal 
refah ve mutluluklarını sağlamada milletlerarası işbirliği ve da
yanışmanın önemli faydalar getirmesi halinde milli hakimiyetin etki 
altında bulunduğunu söylemek de isabetsiz olmaktadır. 

insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 22 nci maddesi bu 
düşüncemilli destekleyen bir özelliğe sahiptir: 

«Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal gü
venliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe ge
lişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların, milli 
gayret ve milletlerarası işbirliği yolu ile ve her devletin teşkilatı 
ve kaynakları ile mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı var
dır.» hükmü de ferdin ve toplumun refah ve mutluluğu için sadece 
milli değil milletlerarası dayanışma ve işbirliğinin gerekliliğini de 
ortaya koymaktadır. 

iktisadi bakımdan güçlü olmanın, siyasi bakımdan güçlü olma
ya çok önemli ölçüde yardımcı ve destek olduğu göz önünde bu
lundurulursa, ekonomik ve sosyal güçlenmeye önem ve öncelik ve
rilmesi gereği de ortaya çıkacaktır. 

Milletlerarası sosyal politika ilişkileri ve dayanışmalarının on
ce iktisadi ve sosyal bünyeyi güçlendireceği noktasından hareket 
edildiği takdirde, son~nda siyasi bünyenin de güçleneceği ve milli 
hakimiyeti tam manası ile kurabilecek ve koruyabilecek bir noktaya 
ulaşılacağı kanaatine ve inancına varılır. 

O halde milletlerarası sosyal politika, milli hakimiyeti zedeleyi
ci veya zayıflatıcı nitelikte olmayıp, aksine milletlerarası bir da
yanışma ve destekleme ortamının yaratılmasıyla milli 'hakimiyeti 
kusursuz ve noksansız bir hale getirebilecek olan ilişkiler dizisidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Sayın dinleyenler, Sayın Prof. Dr. Ergun Aybars, 
Sayın Yrd. Doç. Dr. Zerrin Toprak, Sayın Ercan Kabal, Sayın 

Doç. Dr. Durmuş Tezcan, Sayın Prof. Dr. Adnan Gülerman tarafın
dan sunulan bildirileri büyük bir ilgi ile dinlemiş olduğunuz için 
bendeniz de hem kendilerine hem sizlere sonsuz teşekkürlerimi 

ve saygılarımı arz ederim efendim. 

Panelimiz burada sona ermiştir. 
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SUNUŞ: 

Prof. Dr. MuhteşemGIRAY-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanvekili, sayın konuklar, değerli öğretim üyesi arkadaş
larım, sevgili öğrencilerim ; ulu ö.nderimiz Atatürk'ün milli iradeye 
dayanarak milletimizin kaderini tayiD ve geleceğini güvence altına 
alan, bağımsızlık ve egemenliğimizi gerçekleştirmek için, tarihimizin 
en güç bir döneminde toplamış bulunduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 67 nci yıldönümünü bir _ay önce kutladık. Bu bayramın 
milli egemenlik yanında çocuk bayramı da olması çok anlamlıdır. 

Yine, üç gün evvel kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
da, Atatürk'ün, kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini, ne kadar 
isabetli bir görüşe dayanarak planladığının açık bir örneği değil midir ? 
Ulu önderimizin, «Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak ola .. 
caktır; fakat Tl!rkiye Cumhuriyeti ile~ebet payidar kalacaktır» sözü 
de muhakkak ki, 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramının Türk çocuk
larına, 19 Mayıs milli mücadele harekatı başlangıç gününün de genç
lere armağan edilmesiyle bütünleşmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi B.aşkanlığı, Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını bilhassa son yıllarda yalnız Türk çocuklarına de
ğil, Atatürk'ün düşündüğü gibi bütün dünya uluslarının çocuklarına. 
da açarak O'nun «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesinin ışığında Türk 
çocukları ile dünya uluslarının çocuklarının birlikte kutlarnalarına 
imkan sağlamaktadır. Bu imkan, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramına 
uluslararası yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Kültür ve Turi·zm Bakanlığı da 23 Nisan'da uluslararası çocuk 
resimleri yarışması açarak Türk çocuklan ile dünya ulusları ço
cukları arasında sanat yoluyla yakınlaşma ve arkadaşlık sağlamak
tadır. 

Güzel sanatların uluslararasında geçerli yegane dil olduğunu 
bütün dünya kabul ettiğine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulunun bu faaliyetlerini dünya çocuk
larının sulh ve kardeşlik duyguları içinde kültürel ve sanatsal açıdan 
birbirlerini tanımalan ve arkadaşlık kurmalan yönünden fevkalade 
olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. 
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Aynı düşüncelerin ışığında, buna benzer bir başka teklif yap
mak istiyorum: 19 Mayıs da «Gençlik ve Spor Bayramı» adıyla kut
lanmaktadır. Bu bayrama da tıpkı MilE Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
gibi uluslararası bir nitelik kazandırılarak, Türk gençliğinin dünya 
uluslarının gençleri ile sulh, sevgi ve kardeşlik içinde kutlayacaklan 
bir bayram haline dönüştürülmesi, onu Atatürk ilkelerine tam uygun 
bir hale getirecektir. Güzel sanatlara ve spora büyük önem veren, 
ülkeler arasında dostluğu, kardeşliği ve sevgiyi gerçekleştirdiğini 

her konuşmasında belirten Atatürk, gençliği yetiştirecek, gençliğe 

yön verecek kişilere «Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanın 

müspet fikirlerini veriniz, geleceğin aydınlığına onlarla kavuşulacak» 
dediğine göre, 19 Mayıs Gençlik ve Sıwr Bayramının da gelecek yıl
larda uluslararası bir niteliğe kavuşturulması fikrini ve dileğini 
vurgulayarak ifade ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın ko
nuklar, sevgili öğrenciler; bugün üniversitemiz, yenıden düzenleyerek 
hizmete açtığı bu oditoryumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür 
Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı ve Marmara üniversitesi ile bir
likte «Milli egemenlik, kültür ve sanat» konulu bu toplantıyı sizlere 
sunmaktan onur duymaktadır. Sizlere bu sunuş konuşmasında, bu
günkü toplantının programından da bahsetmek istiyorum. 

Bu konuşmayı müteakip Marmara üniversitesinin değerli Rek
törü Prof. Dr. Orhan Oğuz da bir sunuş konuşması yapacaktı. Ken
disi önemli mazereti dolayısıyla, bu toplantıya iştirak edememek
tedir. Yerine Rektör Yardımcısı Prof. Yıldızhan Yayla konuşacaktır. 
Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili 
Dr. Arif Şevket Bilgin açış konuşmasını yapacaklardır. Müteakiben, 
üniversitemizle Marmara üniversitesillin Atatürk ilkeleri ve inkılap 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürleri Prof. Dr. Safa 
Erkün ve Prof. Dr. İsmet Giritli, konuya genel bakış açısından birer 
konuşma yapacaklardır. Daha sonra başkanlığını Prof. Dr. Sayın 
Vakur Versan'ın yapacağı bir oturumda Marmara üniversitesi Fen -
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr .. Hakkı Dursun Yıldız «Milli 
egemenliğin kaynağı olarak milli kültür», Mimar Sinan ve Marmara 
üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dinçer Erimez «Milli egemenlikte 
kültür ve güzel sanatların gücü», Marmara üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Yaşar Gürbüz «Milli egemenlik ve kültür ilişkileri», 
Mimar Sinan üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. 
İlhan Usmanbaş ise «Milli egemenlik dönemi müziği» adlı konuşma
larını yapacaklardır. Toplantımız, üniversitemiz Mimar Sinan Te
levizyon Merkezinin ha·zırladığı «Atatürk ve sanat» film gösterisiyle 
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son bulacaktır. Bu arada üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Murat Eriç tarafından düzenlenen ~Atatürk'ü tanıyalım» fotoğraf 
sergisi de konuklarımıza ve öğrencilerimize açık bulundurulmaktadır. 

Sözlerime son verirken, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığına, Marmara üniveristesi
nin değerli Rektör Yardımcısı ve öğretim üyelerine, öğretim üye
lerimize, bu toplantıya katılmalarında-n dolayı öğrencilerimize, ko
nuk öğrencilere teşekkürlerimi sunarım efendim. 

Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA-Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Sayın Başkanvekili, sayın diRleyiciler; ünıversitem, görevi 
gereği istanbul dışında bulunmak zorunda olan Rektör Prof. Dr. 
Orhan Oğuz ve şahsım adına hepinizi saygılarla selam!arım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
bu yıl milli egemenlik, kültür ve sanat ilişkilerini inceleyen toplan
tılar düzenlemektedir. Bu su~etle milli egemenliğin varlık şartı olan 
ve öznesi, hatta sahibi olan milletin üzerine eğilmekte ve milletin 
niteliklerine bir kere daha derinlemesirıe bakılmaktadır. Gerçekten de 
çağdaş hukuk biliminin tespitlerine gö!'e bir milleti meydana getiren 
en önemli unsurlardan biri ve başta geleni, birlikte yaşama iradesi
dir. Birlikte yaşama iradesinin oluşması ve pekiştirilmesi bakımın
dan da kültür ve sanatın rolü inkar edilemez. işte bu toplantılarda, 
bu dizi toplantılarda ve şüphesiz bugün yapılacak olanda da bu 
nokta çok değerli konuşmacıların katkılarıyla bir kere daha ortaya 
çıkacak ve konunun nesnel ve bilimsel verilerle aydınlatılması sağ
lanacaktır. öyle sanıyorum ki, bu toplantılar sayesinde bundan 
sonra daha uzun vadeli ve derinlemesine çalışmalar yapma imkanı 
olacak, ülkenin milli birliği ve bütünlüğü açısından, ülke ve milletçe 
bütünlük açısından kültür ve sanat meselelerinin önemi birer kere 
daha vurgulanacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığına, Mimar Sinan üniversitesine, 
toplantıya emeği geçen, bu toplantının gerçekleştirilmesinde çalışan 
herkese sonsuz teşekkürlerimi sunar, konuşmacı ve tartışmacılara 
başarılar dilerim. Saygılanmla. 
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AÇIŞ KONUŞMASI: 

ARiF ŞEVKET BiLGiN (TBMM Başkanvekili) - Sayın ko
nuklar, değerli bilim adamları, sevgili gençler; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılış yıldönümleri 1985 yılından beri geniş kapsamlı 
programlarla kutlanmaktadır. Bu güzel ve anlamlı faaliyeti yürüt
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bir «Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu» oluşturulmuştur. Bu Kurul, her yıl daha da artan ve 
yaygınlaşan programlarla, yurdumuzun her köşesinde devletçe ve 
milletçe varlığımızın temel şartı olan milli egemenlik ilkesini tanıt
mak ve yorumlamak yolunu açmış bulunuyor. 

Bu kutlama programları, gözbebeğimi·z olan üniversitelerimizle 
birlikte hazırlanmaktadır. Böylece, ürriversitelerimizin seçkin bilim 
adamları kendi yörelerindeki öğrencilere, aydınlara, halka milli ege
menlik ilkesinin her bakımdan tanıtilması ve yüceltilmesini vurgu
laması gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, üniversitelerimizle yaptığı işbirliğinin böy
lece son derece verimli boyutlara ulaştığını görmekle mutlu olmak
tadır ve kıvanç duymaktadır. 

Aziz dinleyenlerim, daha önceki yıllarda üniversitelerimiz milli 
egemenlik kavramını gençlik, barış, demokrasi konularıyla birleşti
rerek işlemişlerdi. Böylece, milli egemenlik kavramı ile bu konular 
arasındaki ilişkiler değerli bilim adamlarımızca ortaya konulmuş ve 
yorumlanmıştı. Bu yıl da milli egemen!ik kavramı, Amasya, Ankara, 
Van, Antalya gibi kentlerimizde yapılan sempozyumlarla kendi özü 
ve demokrasi açısından değerlendirilmiştir. Birkaç gün sonra bu tür 
bir değerlendirme, serhat ilimiz Edirrıe'de de yapılacaktır. 

Sayın konuklar, istanbul'da bu yı! düzenlenen toplantılarda ise, 
milli egemenlik kavramı ile kültür ve sanat arasındaki bağlar, bilim
sel bir biçimde işlenmektedir. Bu toplantılardan ilkini, bir süre önce, 
Marmara üniversitesinin değerli katkılarıyla yapmıştık. Bugün de 
aynı konunun işlenmesine Mimar Sina-n ve Marmara üniversiteleri
mizin işbirliği içinde devam edilmektedir. 

Devletimi·zin Kurucusu Eşsiz önd€r Atatürk, «Türkiye Cumhu
riyetinin temeli kültürdür» dedikten sonra şunları söylemiştir: «Kül
tür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, 
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uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.» Evet, an
cak kültürlü insanlar, çevrelerindeki çeşitli olaylan gerçek anlamla
rıyla değerlendirebilirler. Milli egemenlik ilkesi de kültürle donan
mış yurttaşıara sahip bir ülkede çok daha iyi anlaşılır ve inkar edi
lemez yüce değeri en yüksek biçimde belirlenebilir. 

Kültür içinde düşünülmesi gerekli olan, ama kendine özgü nite
liğiyle insanlara ve toplurnlara ince duyguları eğitme, geliştirme 

imkanı veren, toplum içinde sevgi bağlannı ören güzel sanatlar da, 
bir milleti yücelten eıi önemli faaliyetlerdendir. Atatürk, güzel sa
natların önemini şöyle belirtiyor: «Güzel sanatlarda muvaffakiyet, 
bütün inkılapların muvaffak olduğunun en kati delilidir. Bunda mu
vaffak olmayan milletiere ne yazık!» Evet, güzel sanatların her ala
nında haşarı gösteren bir milet dünyada kendini, bütün cepheleriyle, 
en iyi bir biçimde tanıtacaktır. 

Sayın dinleyenlerim, devletimizin dayanağı olan milli egemenlik, 
Türk milliyetçiliğinin zorunlu sonucudur. önemini açıklamaya çalış
tığımız kültür ve sanatın da milli özelliklerimizle gelişmesi gerekir. 
Böylece, milli kültürümÜ'z ve sanatımız bizim ayrılmaz bir parçamız 
durumuna gelecektir. Hedefimiz, Büyük önderin söylediği gibi, milli 
kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktır. 

Türk Milletinin egemenlik hakkını kutsal bir emanet olarak taşı
yan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kültür ve sanat faaliyetlerimizin, 
bu hedefe uygun bir biçimde yönlendirilmesi için elinden geleni yap
maktadır. Bugünkü toplantı gibi çalışmalar, hem Meclisimizin işlev
Ierinin önemli bir bölümünü oluşturan kültür ve sanat alanlarını ge
liştirme işinde yol gösterecek, hem de kültür- sanat- milli egemenlik 
ilişkilerini yurdumuzda en anlamlı bir tarzda tanıtacaktır. 

Değerli konuklar, aziz dinleyenler; bu yıl kültür ve sanatla ilgili 
ilk toplantıların istanbul'da düzenlenınesi bir tesadüf değildir. istan
bul, Türk kültür ve sanatının doruğuna erişmiş, dünyanın en güzel 
kentidir. Kültür ve sanatımızın dünyaya hayranlık veren en üstün 
ürünleri istanbul'dadır. Milletimizin m&lı olan ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından yönetilen milli s;ıraylarımızdan en nadide min
yatürlere, en görkemli yapılarımıza kadar Türk ·zevkinin bütün ör
nekleri, dünya ineisi bu kentimizde bu!unmaktadır. Böylece, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu milli egemen
liğin kültür ve sanatla olan ilişkilerini inceleyen ilk toplantıları İs
tanbul'da düzenlemekle, bu hazine kentimizin değerine uygun bir 
davranışta bulunmuştur. 
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Sempozyumumuz bize çok şey gösterecek, öğretecek, tanıtacak-
" tır. Mimar Sinan ve Marmar üniversitelerimizin değerli rektörlerine 

ve bilim adamlarına bu konuda gösterdikleri çabadan dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adına en derin teşekkürlerimi su
narım. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamhyor, bu sempozyumun milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo:Lum. 

Saygılarımla. 
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SEMPOZYUM 

Prof. Dr. SAF A ERK üN - Yüce Parlamentomuzun Sayın Baş
kanvekili, Sayın Rektör, Sayın Rektör Vekili, sayın konuklar, sayın 
öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili ö'ğrenciler ; 

20 nci yüzyıl sosyoloj isinin gündeminde toplumsal değişme, top
lumsal roller, toplumsal katılım, toplumsal kurumlar, kamuoyu olu
şumu gibi sosyal yapı ve siyasal davranış anali'zleri, bellibaşlı ilgi 
alanlarını ve inceleme konularını oluştl!rmaktadır. Böylesine bir yak
laşım fonu önünde, ülkemizde Kurtu!uş Savaşıyla başlayan ulusal 
egemenlik sürecinde kültür ve sanat ilişkilerinin genel perspektifini, 
anaçizgileriyle belirten bir eskiz şeması vermeye çalışacağım. Ben, 
daha ziyade konunun «Ulusal Egemenlik» kesimi üzerinde duraca
ğım, kültür ve sanat kesimini ise çok değerli meslektaşım Prof. Dr. 
İsmet Giritli işleyeceklerdir. 

önce bir zaman ve mekan saptaması yapalım : Adları, tarihin 
tapusuna tescil edilmiş semtler vardır. Şimdi izninizle, bu adresler
den kimilerinde simgesel bir geziye Çikacağız. örneğin, istanbul'un 
halen üzerinde bulunduğumuz anabulvarlarından birinin adı, «Meclis-i 
Mebusan Caddesi»dir. Atatürk'ün kurtuluş planlarını hazırladığı- bu
gün inkılap Müzesi olan- Şişli'deki binanın bulunduğu caddenin adı 
ise, «Halaskar Ga:zi Caddesi»dir. Türk kurtuluş ve ku:tuluş aksiyonu 
buradan yola çıkarak, Ankara'daki «Hakimiyet-i Milliye- Ulus» mey
danına ulaşır. 

Atatürk'ün kurup toplantıya çağırdığı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 67 nci yıldönümünü kutlama programlarında, 
yine O'nun geliştirdiği iki İrfan kurumumuzun -Mimar Sinan ve 
Marmara üniversitelerinin- da katılmalarıyla, ulusal egemenliğin 

kültür ve sanatla ilişkileri araştırılıyor. «Atatürkçülüğün rönesansı» 
niteliğiyle başlayan 12 Eylül Harekatı, Anayasa paralelinde 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanunu ile, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi 
disiplinini yükseköğretim kurumlarım.n her sınıfında okutulan zo
runlu bir ders haline getirdiği gibi; her üniversitede bu konuda 
enstitü veya araştırma merkezleri kurularak, klasik tarih yönte
miyle çalışan «İnkılap Tarihi» anabiHm dalının yanında, disiplinler
arası nitelikte «Atatürk ilkeleri» anabilim dalı da oluşturulmuş bu-
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lunmaktadır. İşte şimdi sunduğum bu bildiri, bazılarına tekrar gibi 
gelebilir ise de, gerçekte bu alanda öteden beri geliştirmeye çalış
tığıin-kimi varsayım ve araştırmaların bir tür irdelenmesi ve özet
lenınesi niteliğindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 6 ncı maddesi şöyle

dir: «Egemenlik, kayıtsız şartsız mill~tindir. 

Türk Milleti, egemenliğini, Anay3.sanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organları eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye 
veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anaya
sadan almayan bir devlet yetkisi kuHanamaz.» 

Acaba, 1920 Anayasasından beri yinelenen ulusal egemenlik te
meline dayalı bu metnin, tarihsel -sosyolojik kökenieri nedir? Bu
rada karmaşık bir sarmal durumunda olan iki sorunun incelenmesi 
gerekiyor: Biri, Atatürk'ün önderliğinin niteliği ve giriştiği demok
ratik aksiyonla uyumu ; öbürü de, ulusal egemenliği gerçekleştirme
sinde kültür ve sanatın katkısı ve etkisi. incelediğimiz toplumsal ku
rumu, kurucusundan ayırıp soyutlamtık hem olanaksız, hem de ge:
reksizdir; çünkü bir eseri biçimlendiren ve aydınlatan, müessirin şah
siyetidir. 

Ulusal bağımsızlık ve inkılap tarihimi·z üç aşamadan oluşmakta
dır : «Kuruluş», «Kuruluş» ve henüz bitmeyerek günümüze dek sü
regelen «Kalkınma» evreleri. Atatürk, tarih sahnesindeki bu üç ka
tegorik aşamaya, üç ayrı işlevle, üç değişik rolü üstlenerek çıkmış
tır: Birincisi, t~ktik ve strateji uzmanı kurmay Atatürk -ki, Sa
karya zaferinin, Afyonkarahisar taarruzunun kahramanıdır -. ikin
cisi, devlet adamı Atatürk -ki, bugünkü konumuzun ağırlık merke
zidir-. Bundan 67 yıl önce, 23 Nisan 1920 tarihinde toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Ekire 1923'te ilan olunan Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusudur. Titizlikle yasalara saygılıdır -. Ata
türk'ün üçüncü yönü ise, inkılapçı ve önder kişiliğidir. Bu yönüyle O, 
artık başkomutandan başöğretmene dönüşmüş bir Atatürk'tür. üç 
değişik kişiliği yansıtan bu özgün cevherde ayrı ayrı her üç rolün 
kesin yöntemleri ve şaşmaz töreleri vardır. örneğin, mareşal olmak 
için meydan savaşı başarılacaktır. i~te toplumbilirnın bütün bu 
statüler için şart kıldığı değişmez rolled, Atatürk kendi tarihsel mis
yonunda doğrulamıştır. 

Alman sosyologu Max Weber, ideal tipleri sergileyen analizle
rinin arasına, lider tipolojisini de katmıştır. Max Weber'e göre, 
ulusları ve devletleri yöneten önderler, ilke olarak iki anakaynağın 

14 

TBMM KÜTÜPHANESİ



birinden gelirler; ya geleneksel (tradisyonel) ya da ussal (rasyo
nel) türden oluşurlar. Geleneksel olan tür «kalıtımsal egemenlik (irsi 
iktidar)» kurumudur, yani monarşidir. Monark, babadan kalma, soy
sop hükümdarıdır. Rasyonel olan tül" ise, seçimle işbaşına gelen 
demokratik liderlerdir. Ne var ki, kimi kez bunların her ikisinin 
de dışında kendine özgü - istisnai diyebileceğimiz - ayrı bir ideal tip 
karşımıza çıkmaktadır. O da, toplumRn boşluğa yuvarlandığı, kur
tuluştan umudunu kestiği, karamsarlık doğuran bunalım anlarında 
ortaya atılan kurtarıcı (halaskar), aynı zamanda harika (mucize) 
yaratan lider tipidir. Max Weber, bu ö!lder tipine <<ka:dzmatik lider» 
adını veriyor. Artık bu lider ne irsidir, ne de demokratiktir; ama 
demokratik liderden daha fazla onay gören, ulusunun nabzını ken
dinde duyan, herkesin olanak dışı saydığı hayalleri, u~utlan ger
çekleştiren bir kurtarıcıdır. işte Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu tipe 
uygun bir kişiliğe sahiptir. Bu tavsif ve tespiti - açıklamalıyım ki
istanbul üniversitesi öğrencilik yılla~ında fakülteden tanıdığımız, 

şimdi New York üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Dank
wart Rustow'a borçluyuz. 

istiklal Harbini n karanlık günlerinde Meclis kürsüsünden N amık 
Kemal'in, 

«Milletin bağrına düşman dayamış hançerini, 

Yok mudur kurtaracak, bahtı kara marlerini ?» dizelerini okuya
rak, karamsarlığını açığa vuran bir m-ebusa hitaben Mustafa Kemal 
Paşanın birden ortaya atılarak ve şiirin aruz veznini de bazmaya
rak, «Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini» diye cevap verişi ve 
coşkuyla alkışlanması, bu bakımdan ne kadar anlamlıdır. 

Birinci Dünya Savaşının yıkıntı ve kargaşalığı arasından önemli 
bir kişinin ortaya çıkarak bir yandaıı padişaha, öte yandan bütün 
bir emperyalist aleme meydan okuması, karizmatik otoritenin yer
leşmesine elverişli bir taban oluşturmuştur. 

1918 Bırakışması sonucunda silahlarından soyutlanmış, budan
mış bir ordu içinde birkaç muzaffer generalden biri olan Mustafa 
Kemal Paşa, seçkin kişiliğiyle Anadoltı!'ya Ordu Müfettişi olarak ge
lir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastıktan sonra Anadolu'yu 
dolaşır, toplumsal politik ortamı yokl&r, temaslar kurar, planlar ge
liştirir ve istanbul'daki İngiliz işgal kuvvetleri kendisinden kuşku
ya düşünce, telgraf başında geri çağrıldığı anda, son önlem olarak 
tüm rütbelerinden sıyrılır. Kendi deyjmiyle, sjnei millette bir ferd 
mücahittir artık., 
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Bu karannı izleyen dönemde, Mustafa Kemal <disi general» du
rumundan bir «örgüt lideri» durumuna titizlikle geçmesini bilmiştir. 
Eylemini bireysel olmaktan çıkartmış kurumsala dönüştürmüştür. Bu
nu da Erzurum, Sivas gibi Doğu illerinden başlattığı kongreler yoluy
la başarmıştır. «Trakya Paşaeli Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti» ile «Vi
layat-ı Şarkiye Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti»ni birleştirerek Anadolu 
- Rumeli ikilemini bir çırpıda giderrniştir. «Yurt bütünlüğü» savın
dan ve «birlikten kuvvet doğar» düşti.ncesinden yola çıkmıştır. Ge
rektiğinde «Heyet-i Temsiliye», «Merci-i Muhaberat» gibi pek açık 
seçik olmayan, simgesel başlıkları kullanmıştır. O'nun tutuklanması 
için padişahtan emir alan vali, bilakls kendisini törenle karşılar. 

Kolordu komutanı ise «emrinizdeyim Paşam» diye sarılarak elini 
öper. Erzurum ve Sivas'ta toplanan iki kongreye başkanlık eder. Si
vas Kongresinin toplandığı lise binas~ndaki dershanenin duvarında 
asılı duran, üstünde Padişahım çok yaşa~ yazılı halıyı görünce -çev
renin tepkisini yoklamak üzere- duv3-rdan çekip alarak tahta san
dalyesine yayar ve Ü'zerine oturur. Bu davranışına çıt çıkarmayan 
kongre, «Heyet-i Temsiliye'yi seçerek bağımsızlık programını saptar. 
istanbul'daki son Osmanlı Mebusan M6clisi, üniversiteınİzin merkezi
nin bulunduğu Fındıklı'daki bu binada toplanarak tarihi boyunca 
verdiği en büyük kararı kabul ve ilan eder: Misak-ı Milli (Ulusal 
Antlaşma). Böylece Mustafa Kemal Paşanın bağımsızlık programı 
resmen onaylanmış olur. 

Yenilenen seçimler sonucunda Ankara Mebusu olan Mustafa 
Kemal'in de istanbul'da toplanacak meclise katılması sözkonusudur. 
O, Meclisin Ankara'da toplanmasını önerirse de, bu görüşü benimsen
mez ve Meclis istanbul'da toplanır. Bli konudaki çekimserliğinin ge
rekçesi şuydu: «İstanbul'da toplanacak Meclisi ingilizler basacaktır, 
mebuslan tutuklayacaklardır. Eğer ben de oraya gidecek olursam, 
o zaman dağıtılan Meclisi kim toplayacaktır ?» O'nun bu kuşku su 
haklı çıkmıştır. 

Böylece, öngördüğü olaylar dizisi sonucunda, Ankara'da, bun
dan 67 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisini toplamıştır. Bu Mec
lisin toplam 380 üyesinin, toplumsal &tatü olarak sosyolojinin koy
duğu kritere göre -yani mesleklere göre- dağılışının dökümü şöy
ledir: Bu 380 mebustan 115'i bürokrat -emekli, 61'i ilmiye sını

fından- din adamı, 51'i kumandan ve subay, 46'sı çiftçi, 37'si tüc
car, 29'u hukukçu- avukat, 15'i hekim, lO'u aşiret reisi- ağa, 8'i 
tarikat şeyhi, 6'sı gazeteci, 2'si de mühendis idi. işte halkın çeşitli 
katmanianndan oluşan bu Meclise dayanarak, derme çatma Hilafet 
Ordusunu (Kuvay-ı inzibatiyeyi) yenmiş, art arda çıkan yerel ayak-
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lanmaları bastırmıştır. Bu süreci, diplomatik tanıma işlemleri izle
miştir. Yeni Türkiye Devletini önce S&vyetler Birliğiyle Fransa tanı
mıştır. Sırasıyla öbür devletler tanımışlardır. 1921 yılında karşımız
da kala kala Yunanlılar kalmıştır ki, onlar da Birinci ve ikinci İnö
nü, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz sonucunda püskürtül
müşlerdir. Bunu, •zaferin siyasal belgesi olan Lozan Barış Antiaş
ması izleyecektir. Atatürk bundan sonra da Cumhuriyeti ilan 
etmiştir. 

Atatürk, bir toplumsal strateji ve inkılap tasanmcısıdır. Her 
yeni koşulda, herhangi bir güçlükle karşılaştıkça hemen o engeli 
aşmak üzere başka bir tasarım ortaya atıyor. Egeınenlikle ilgili ör
nekler: Sivas Kongresinde Amerikan mandası önerilince - Amerika 
senatörlerinden oluşacak bir soruşturma kurulu çağırılınası gibi - ris
ki daha az ve biraz da muhal olan bir formül ile karşı çıkıyor. Buna 
mukabil, yeni bir yasama- yürütme, özellikle, hem yasama hem yü
rütmeyi nefsinde toplayan bir organ, bir parlamento oluşturmaya 
sıra geldiğinde, simgesel ya da çok anlamlı deyimler kullanmayı yeğ
liyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adından aydJnlar «Türk Mil
leti» mesajını algılıyorlar. Oysaki kırsal kesim, bunu bir tür dinsel 
cemaat gibi değerlendiriyor. 

Kuı:tu1uş ve kuruluş aşamalarından sonra sıra kalkınma evre
sine geldiğinde, Atatürk'ün tarih, dil gibi ulusal bilinci oluşturan kül
türel sorunlara öncelik tanıdığını görüyoruz. Atatürk, yanılmayan 
bir sağduyu ile yıllar boyunca inkılaplar dizisini art arda sıralamış
tır. inkılaplar demetini her zaman ta~e bir çiçekle yenileyerek sü
rekli sürpriz havası yaratmıştır. Olağana dönüşmemeye özen gös
tererek, olağanüstü kalmasını bilmiştir. 

Atatürk inkılaplarına, ünlü sosyoJog Georges Gurwitch'in (De
rinlemesine Sosyoloji) kuramı açısından bakmayı denediğimizde, tıp
kı bir yağlıboya tabioyu ışığa çevirmi~çesine görüntünün netleştiği
ni fark ediyoruz. Anlaşılıyor ki, Atatüı:-k'ün bütün bu ortakla~a dav
ranışlara, simge ve modeliere değin reformları önce görüntü biçi
minde beliriyor: Giysi, yazı, takvim, nlçü, tartı, resim, yon tu, yapı 
gibi gözle görülen, elle tutulan objektif olgular yönünden ve görsel 
bildirişim (visuel communication) yolvyla başlıyor, giderek devletin 
demokratikleşmesi, toplumun laiklesmesi, hukukun çağdaşlaşması 
gibi düşünsel itici (ideo- motrice) kökeniere doğru iniyor. 

Atatürk, özellikle güzel sanatlara bu önceliği acaba niçin ver
miştir? Şu nedenle ki; resmin, yontunun, yapının, müzjğin, opera
nın, balenin · doğruca göze ve kulağa hitap edeceğini, bireyin ~ültür 
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düzeyini dolaysız olarak yücelteceğin~ bir tür yaygın eğitim işlevi 
görüp okuma - yazma bilmeyenleri bile algılayarak uygar yurttaşlar 
yetiştireceğini, toplumu ileriye yönelteceğini düşünmüş olsa gerektir. 

Atatürk' e göre, giriştiği inkılabm. temeli, ulusal bağlantıya dö
nüşümde, çağdaş uygarlık düzeyinden kaynaklanan yeni gerek~inim
lere uyularak sürekli gelişen pozitif ve akılcı bir yönetim düşüncesi
ni benimsemekteydi. Başka deyişle O'nun inkılabı, her şeyden önce, 
bir kültür ve zihniyet değişikliğinde yatıyordu. Ortaya koyduğu ak
siyonun «ihtilal» değil «inkılap» olduğunu vurgulayarak bu gerçeği 
1925'te açıklamıştı. Esasen, toplumbilirnde danışman olarak seçtiği 
Ziya Gökalp de, «Türk Milletindenim, İslam ümmetindenim, batı me
deniyetindenim» demiyor muydu? 

Artık, Atatürk'ün düşünce sistem{nde ulusal egemenlik kavramı
na geçebiliriz. Klasik genel hukuk teprisinde, devlet kavramının en 
azından üç ögeden oluştuğu bilinir: ülke, nüfus ve egemenlik. Bu 
ögelerden birincisi coğrafi, ikincisi demografik, üçüncüsü de hukuki 
niteliktedir; fakat bunlar renksiz nitelLklerdir. Aslında bunlardan her 
biri toplumsal realitenin süzgecinde SGyuttan somuta doğru süzülüp 
arınarak daha belirgin kavrarnlara dönüşürler. örneğin, coğrafi nite
likteki toprak unsuru «ülke» ve «vatan» kavramına, demografik nite
likteki nüfus unsuru «halk» ve «millet» kavramına, hukuki nitelik
teki egemenlik unsuru «kudret», «iktidar», «hükümranlık hakları» 
kavramiarına dönüşür. Keza, bu otorite unsurunun da içsel ve dışsal 
olarak iki yönü vardır. içte dirlik düzenlik (emniyet ve asayiş), dışta 
özgürlük ve bağımsızlık (hürriyet ve istiklal) anlamını taşır. işte 
ulusal egemenlik ilkesi, o ülkedeki hakimiyetin o vatan toprağında 
yaşayan ulusa özge olduğunu ifade eder. Başka deyişle, devletin üç 
ögesini birbirine perçinler. Tıpkı tesp~hin tanelerini birleştiren bağ 
gibi, onları bütünleştirir. 

Çok ilginçtir ki, öteden beri «egemenlik, kayıtsız koşulsuz ulu
sundur» inancını içtenlikle taşıyan Mustafa Kemal hiçbir zaman 
14 üncü Louis'ye izafe olunduğu gibi «l'Etat c'est moi - Devlet be
nim» dememiştir. Tam tersine, «Paşam size diktatör diyorlar, bu 
doğru mu?» diye soran bir üniversiteHye, «eğer öyle olsaydım, bana 
bunu sorabilir miydin ?» yanıtını vermiştir. Bu, O'nun monarşik lider 
olmamasının doğal sonucudur; fakat ~te yandan «hürriyet ve istik
lal benim karakterimdir» diyerek devletin egemenlik ögesinin dışsal 
kesitini kendi mizacı ile özdeşleştirmesi de, karizmatik lider oldu
ğunun somut kanıtıdır. Nitekim, bu yü·zdendir ki, sadece biz Türkle
rin önderi olmakla kalmamış, emperyalizme karşı başkaldıran bütün 
mazlum milletierin de öncüsü olmuştur. 
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Falih Rıfkı Atay, «Mustafa Kemal yazarken Namık Kemal'i, 
konuşurken Yahya Kemal'i andırırdı» diyor. General Ali Fuat Ce
besoy da «Sınıf Arkadaşım Atatürk» adlı kitabında, Mustafa Ke
mal'in henüz okul sıralannda (Harbiye'de) iken Namık Kemal'i 
gizli gizli okuduğunu, O'nun «Hürriyet Kasidesi»ni dilinden düşür
mediğini yazar. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver, «Fırtına Kuşu» başlıklı ya'Zısında 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini ve onun kürsüsündeki Mus
tafa Kemal'i yansıtan şu tabioyu çiziyor: «O'nu ilk defa Meclisin 
önünde ve kürsüde görüyorum ... Mektebin yetiştirdiği kimseler, da
ğın, kırın, anane ve masalın yetiştirdiği kimselerle beraber içtima 
halindeyiz. Kürsüye çıktı ve davasını teşrih etti. Bugünkü Türkiye, 
iyi söylenmiş bir söz üzerine müessestir. 

Fırtına kuşu, elinde kendinden başka bir kuvvet olmaksızın 

karşımıza çıktığı vakit O'na kim inauırdı; eğer sesinde dünyanın 
bugüne kadar işittiği en büyük iman olmasaydı. Kelimeler ağzın
dan çıktıkça, arkada bir şey kurulduğunu anlıyorduk. Konuşuyor ve 
bir şey bina ediyordu. Her kelime kayalann içine oyulmuş çukur
lara temel taşlan gibi iniyordu. Kumral adam, kısık mavi gözleri 
arasından ara sıra dinleyici! ere bakıy<>r. Aramızda idi; sesi derin
den, uzaktan geliyordu. Kank sesinde, eski bir milletin en iç, en 
harim kuvvetleri galeyan halindeydi. Dinlemiyorduk, görüyorduk; 
konuşmuyordu, yapıyordu ... Bu sesin ruha derhal çarpan maverai 
(transandantal) bir perdesi vardı. 

Söz adamı, fiil adamının yollarını açtı. Memleketi kurtarma
dan evvel, kalpleri yeisten kurtarmak lazımdı. Fırtına kuşu, en ev
vel kalpleri teshir etti. 

Memleket halasının (kurtuluşunun) başında bir hatip vardır. 
Onun askeri, teşkilatçı, ıslahatçı, bütün diğer kuvvetleri hatibin ik
na ettiği ruhlar üzerinde çalışmak imkanını buldular. Aynı kürsüye 
ondan başka kaç asker birer dev gibi çıktı; fakat orada kırıldılar, 
ufalandılar, o. yüksek noktadan geri döndükleri vakit birer cüce 
halindeydiler ... Musibet günleri içinde, o, çevresi uçurumdan ibaret 
bir kürsünün üstünde dağ ve taş konuşuyormuş gibi konuştu. O, 
cihan karşısına bir davacı olarak çıktı. Aynı kürsü üstünde O, bir 
gün hükümlerini verdi. O gün, O bir hakimdi (yargıçtı). 

Bir gün verdiği hükümleri yürütmek, tatbik etmek için icra 
vazifesini' ü•zerine aldı, topladığı orduların başına geçti, Türk tari
hinin ezeli iradesi gibi Batıya doğru kımıldadı, gitti...» 

19 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Atatürk'ün hitabet gücünün yanında bir de kitabet gücü (yazı 

yeteneği) vardır. Bildirgeler, yönergeler, genelgeler ve nihayet ka
leme aldığı büyük «Nutuk;>. başlıbaşı:rra bir şahaserdir. Şimdi buna 
ait birkaç örneği sergilemek istiyorum: Atatürk'ün «Ulusal Ege
menlik» üzerine deyişlerinin kronolojik bir sıra içerisinde kısaca 

gözden geçirilmesi gerekiyor. 

«- Millet hakimiyetini almıştır ve isyan ederek almıştır. Alın
mış olan hakimiyet hiçbir sebep ve suretle terk ve iade edilemez. 
Bu hakimiyeti tekrar geri alabilmek için, istimal edilmiş olan vesaiti 
kullanmak lazımdır ( 1921) . 

- Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir (1923). 

- Devletimizin ebedi müddet olması için, memleketimizin kuv-
vetlenınesi için, milletimizin refah ve mevcudiyeti için, hayatımız, 
namusumuz, şerefimiz, istikbalimiz için, bütün mukaddesatımı·z ve 
nihayet her şeyimiz için behemahal en kıskanç hislerimizle ve bütün 
kuvvetimizle, hakimiyeti milliyemizi muhafaza ve müdafaa edece
ğiz (1923). 

- Milletin irade ve emeline uymayanıann talihi hüsrandır, iz
mihlaldir (1923). 

- Yeni Türkiye Devletinin ruh-u bünyanı hakimiyeti milliy~ 
dir. Milletin bna kaydü şart hakimiye;tidir (1923). 

- Bütün cihan bilmelidir ki, arbk bu devletin ve bu milletiıı 
başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuv
vet vardır. O da hakimiyeti milliyedir. Yalnız bir makam vardır. 
O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcl.!diyetidir (1923). 

- V aldemin medfeni önünde ve Allah'ın huzurunda aht ve pey
man ediyorum: Bu kadar kan dökerek milletin istihsal ve tespit 
ettiği hakimiyetin muhafaza ve müdafaası için icap ederse valde
min yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Hakimiyeti milliye 
uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun 
(1923). 

- Hakimiyet verilmeız; alınır (1927) .» 

Şimdi de Atatürk'ün Prof. Afet inan'a dil}te ederek yazdırdığı 
bir kaynaktan, konumuzia ilgili temel kavramıann üzerine yaptığı 
ilginç tanımları dikkatle okuyalım: 

Millet: Dil, kültür ve mefkfire birliğiyle birbirine bağlı vatan
daşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir. 
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Vatanımız: Türk Milletinin eski ve yüksek tarihi ve toprak
larının derinliklerinde mevc'llsdiyetlerirıi muhafaza eden eserleri ile 
yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir 
kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir. 

Devlet: Muayyen ınıntıkada yerleşmiş ve kendine has bir kuv
vete sahip olan efradın mecmu heyetinden ibaret bir mevcudiyettir. 
Bu siyasi nüfuz ve kudrete «Hakimiyet» denir. 

Hakimiyeti Milliye: Demokrasi pıcensibine nazaran irade ve ha
kimiyet milletin umumuna aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyeti mil
liye şekline inkılap etmiştir. 

Demokrasi: Demokrasi esasına m üstenit hükümetlerde haki
miyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimi
yetin millette olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. De
mokrasinin tam ve en bari·z hükumet şekli, Cumhuriyettir. 

Böylece görüyoruz ki, «kayıtsız, koşulsuz ulus&i egemenlik» um
desi sadece edebi bir özdeyiş, vecize, etkileyici bir duvar yazısı değil, 
Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yapısının temeli ve stati
ği, hatta zemin mekaniği niteliğindedir. 

Daha 1919'da, «Devlet ve milletiR mukadderatında iradei milli
ye amil ve hakimdir. Ordu iş~:m iradei milliyenin tabi ve hadimidir» 
diyen; 1930'da «korku üzerine hakimi~ret bina edilemez, toplara isti
nat eden hakimiyet payidar olmaz» sözleriyle bu görüşünü yİneleyen 
Atatürk'ün bir askeri diktatör olmadığına değinerek konuşmaını biti
riyorum. 

Goethe, N apoleon için «Önce fazileti aradı, onu bulamayınca ik
tidarı ele aldı» der. Türk ulusunun özlem ve beklentilerine dosdoğru 
tanılar koyan, Türk halkının nabzını kendi damarlarında duyan Mus
tafa Kemal Paşa ise, Napoleon'dan çok farklı olarak, «fa:zileti, iktida
rın milletle paylaşılmasında bulmuştur.:$. O Mustafa Kemal Paşa ki, 
kırılan kaburga kemiği sargılar içinde, savaş alanından kopup gele
rek, çizmesinin tozuyla Meclis kürsüsüne çıkıp mehuslara izahat 
veriyordu ... Parlamentoya saygısını belirten bu erdemli davranışıyla 
tarihin sayfalarında sadece «Gazi» değil, «Halaskar» sıfatıyla da 
adını altın harflerle yazdırmaya hak kazanıyordu ... Bu yüzdendir ki, 
seçimle işbaşına gelmiş herhangi bir demokratik liderden çok daha 
fazla, ulusça desteklenen bir karizmatik liderdir. Başka deyişle, «Ata
türk» kelimesi, Mustafa Kemal'in yalnız kişisel soyadı değil, aynı 

zamanda ulusal ve tarihsel sıfatıdır. 

Saygılarımla. 
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Prof. Dr. iSMET GiRiTLi (Marmara üniversıtesi) -Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Başka!lvekili, Sayın Rektör, değerli 
meslektaşlanm, konuklar, sevgili öğrenciler; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 67 nci yıldönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından 1985'te oluşturulan Kültür Sanat ve Yayın Kurulu
nun üç yıldan beri çeşitli üniversitelerimizde yaptığı bu tür bilimsel 
toplantılar, Türkiye'nin kültür ve bilim geleceği için çok önemli kat
kılar oluşturacaktır. Buna inanıyorum. Böyle bir toplantıda tekrar 
konuşmak fırsatını bulduğum için de bahtiyarlığımı ifade ediyorum. 

Meslektaşım Safa Erkün, milli egemenlik konusunu oldukça 
etraflı b~r şekilde, Atatürk konusunu oldukça etraflı bir şekilde işle
diler. Onun için ben Atatürk'ün kültü:r ve sanat üzerindeki görüşleri 
üzerinde, kısa olarak, durmak istiyorum~ 

Bilindiği Ü'zere, milli egemenlik, en kısa tanımıyla, egemenliğin 
sahibinin millet olduğunu ortaya koy~ ve milli egemenlik öğretisi 
Fransız Devriminin bir ürünüdür. Başka bir deyimle, Fransız Devri
minde ortaya çıkan milliyetçilik akımının bir sonucudur. Atatürk'ün 
de en büyük Türk milliyetçisi olduğuna şüphe yoktur. Atatürk, milli 
egemenlik ilkesini 22 Haziran 1919'da Amasya Tamiminden itibaren 
ilan etmiş ve Türkiye'de kurulan rejimi, dağınık olan Rumeli ve Ana
dolu Müdafaai Hukuk hareketlerini milli egemenlik prensibine da
yandırmıştır. Evet, Atatürk karizmatik bir liderdir ve fakat aynı 
zamanda Atatürk demokratik bir lide~dir; çünkü Atatürk'ün haya
tında seçimsiz hiçbir yere geldiği gö!."ülmemiştir. Atatürk, hepimi
zin bildiği üzere, Erzurum, Sivas kongı·elerinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine, Cumhurbaşkanlığına ge!işinde daima seçimle gelmiş
tir. Kaydı hayat şartıyla cumhurbaşk:anlığını reddetmiştir. Kendisi
ne teklif edilen hilafeti, hanedan kureıa önerilerini şiddetle reddet
miştir. Atatürk gerçekten milli egemenliğe iman eden ve arkadaşım 
Erkün'ün ifade ettiği gibi annesinin mezarı başında milli egemenliğe 
sadık kalacağına yemin eden emsalsiz bir liderdir. 

Atatürk, en büyük Türk milliyetç~si olduğuna göre, milli kültür 
ve milli sanata dayanması gayet doğaldı; çünkü milli kültür ve milli 
sanat olmadan tam anlamıyla bir milli egemenlikten bahsedilemez. 
işte onun için ben kısaca, Atatürk'ün bu yönü, yani kültüre verdiği 
ve sanata verdiği önem yönü üzerinde durmak istıyorum. 

Atatürk'e göre millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu bir 
toplumdur. Kısaca, ortak kültür, millet olmanın temel unsurudur. 
Atatürk'ün tarih, dil ve güzel sanatlar konularına eğilmesinin nedeni 
de budur. Merhum Prof. Dr. Enver Ziya Karai'ın yerinde deyimiyle, 
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«Atatürk'ün tarih üzerinde çalışmaları, istiklal Savaşırmzın kültür 
alanında devamıdır.» Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk milleti, 
uzun ve parlak bir tarihe sahipti. Bu köklü milletin tarihi aydınlığa 
çıkanlmalıydı. işte Atatürk bu neden ile tarih konusuna eğilmişti. 
Atatürk'ün önayak olmasıyla~ 1939'd3.. «Tij.rk Tarihinin Ana Hat
ları» yayınlandı. 12 Nisan 1931•de Atatürk'ün direktifi ile, daha 
sonra, 1936'da «Türk Tarih Kurumu» adını alan «Türk Tarihi Tet
kik Cemiyeti» kuruldu ve dört ciltlik bir «Genel Tarih~) yayınlana
rak, ağırlık Türk tarihine verildi. Ankara'da kurulan Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi, arkeoloji, antropoloji ve tarih çalışmalarına ka
tılıyor, vatan topraklarının Roma ve Bizans'tan çok daha eski uygar
lıkların beşiği olduğunu kanı!lıyor, Ma-car tarih bilgini Prof. Ferencz 
«Türk medeyinetini beş bin yıl önce~inde aramalı» diyordu. 

Dil, milli kültürün başlıca unsuru, milli birlik ve beraberliğin 
koruyucusudur. 730 yıllarında Türk alfabesiyle yazılmış Orhon Ki
tabeleri Türklerin işlenmiş bir yazı diline sahip olduğunu gösteri
yor. Türk Uygur Devletinde de Türkçe gayet iyi korunuyordu. N e 
var ki, 9 ve 10 uncu yüzyıllardan itibaren Türklerin islam dinini ka
bul etmesi üzerine, Kur'an dili olan Arapçanın medreselerin de dili 
haline gelmesi Türk bilginlerinin ese.rlerini genelllkle Arapça yaz
malarına yol açıyordu. Bununla birlikte, Yusuf Has Hacip'in Ku
tatgubilik, Kaşgarlı Mahmud'un Div&n-ı Lügatüt Türk adlı eseri 
Türkçe yazmaları, Ali Şir N evai'nin Türkçe yi Farsça ya karşı sa
vunması, Karamanoğlu Mehmet Beyirr, 1278'de Türkçe dışında dil
lerin kullanılmasına karşı çıkması, Anadolu'da ·Yunus Emre'nin 
Türkçeyi bir edebiyat ve düşünce dili olarak kQllanması, Türklerin 
dillerini korumak uğraşılarının başanlı örnekleridir; fakat bildiği
niz· üzere, özellikle 1453'te istanbul'un alınmasından sonra sarayla 
halkın konuştuğu dili birbirinden koparan bir yapma dil gelişiyor, 

«Lisan-i Osmani» veya Osmanlıca olarak adlandırılan bu karma ve 
yapma dil, Türkçe, Arapça ve Farsçadan oluşuyor; fakat Ahmet 
Mithat'ın 1872'de gazetede yazdığı bir ya•zıda gayet gü7:el ifade ettiği 
gibi, «Os matılı dili o hale gelmişti ki, yazılan bir şeyi ne Arap, ne 
Acem, ne Türk anlayabiliyordu. ş·emseddin Sami, Ali Süavi, Ziya 
Paşa, Süleyman Paşa gibi aydınların başlattığı, ömer Seyfettin, 
Ali Canip, Ziya Gökalp ve arkadaşlarının 1911'de «Genç Kalemler» 
de sürdürdüğü mücadeleye daha sonr2. Atatürk sahip çıkmış, 1932' 
de Birinci Türk Tarih Kongresi toplandıktan sonra, <<Dil işlerini 

düşünmek zamanı gelmiştir» diyerek, 1936'da Türk Dil Kurumu 
adını alacak Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurmuştur. Atatürk'ün 
düşüncesine göre, Türk dili milleti aylran değil, kaynaştıran bir ni-
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teliğe kavuşmalı, çağdaş uygarlığın gereği bütün kavramları karşı
layan, Türkçe diliyle ansildopedi yaz!lan bir zengin1ikte olduğuna 
göre, bu kültür dilinin, bu niteliğe kavuşması gerekl~ydi. Bir za
manlar Çin'den Viyana kapılarına kadar konuşulan, bugün de baş
lıca 10 dil arasında yer alan Türkçem~z, sağlam yapılı, mantıklı bir 

1 • ' 

dildir. Atatürk dil çalışmalarını iştE! bR amaçlarla başlatmış, Dil Ku-
rumunu, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini bunun için kurmuş, Dil 
Kurultayını bunun için toplamıştı. Atatürk'ün, «Türkiye Cumhuri
yetinin temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür» dediğini bili
yoruz. Atatürk'e göre, askeri ve siyasal kurtuluşu ekonomik kurtu
luşun ve kültür alanında gelişmenin izlemesi gerekiyordu. Kültür 
alanında, hem millileşerek kendi tarihi köklerimizden beslenmek, 
hem de çağdaşlaşarak dünyaya açılmak şarttı. Güzel sanatlar ala
nında yapılacak atılımlar ise, kültür kalkınmasının unsurlarıydı. 

Atatürk, «Güzel sanatlarda başarı bütün inkılapların başarılı oldu
ğunun en kesin delilidir. Güzel sanatlarda başarılı olmayan millet
Ierin medeniyet alanında da yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaları 

imkansı·zdır» diyor. «Sanatta başarılı olmayan bir milletin başlıca 
hayat damarlarından birinin kopuk olduğunu» vurguluyordu. Mo
dern kitaplıklar, konservatuvarlar, rrıüzeler, güzel sanat sergileri 
kurmaktan söz ediyor beyanlarında, 1935'te «Sinan heykelini ya
pın» emrini veriyor. Resmin ve heykelin dine aykırı olduğunu ileri 
süren bağnazlara, bunun bir put değil, birer anıt olduğunu anlatı
yor; Topkapı Sarayının kapalı bölümünde saklanan padişah tablola
rının sergilenip halka açılmasını emrediyor; Türk ulusal musikisinin 
evrensel musiki içinde yerini almasını istiyordu. Bu kültür ve sanat 
politikamızın göğsümüzü kabartan sGmut sonuçları ise, hepimizin 
bildiği gibi, bugün ressamlarımızın, heykeltraşlarımızın, bestecile
rimizin eserleri, icracılarımızın, orkestra şeflerimizin, opera sanat
çılarımızin verdikleri resitaller, konse:rler, katıldıkları operalar, yö
nettikleri orkestralar, çok sesli ·korolann yarışmalarda elde ettikleri 
başarılardır. Zannediyorum ki, Atatürkçü çağdaşlaşmanın bilim ve 
kültür alanındaki somut katkılarını, somut eserlerini bu işteki aslan 
payını en güzel vurgulayacak olaylardan birisi de, bu sene 15 Ha
·ziranda 15 in.ci yılını idrak edecek olan Uluslararası istanbul Fes
tivalidir. 

Hepimizin bildiği gibi, 1973'te başlayan bu festival, kesintisiz 
olarak ve giderek seviyesini artırarak, yükselterek devam eden bir 
festivaldir. Bu festivalin sergilediği manzara kanaatimizce çok an
lamlıdır. Çok değerlidir. Uluslararası istanbul Festivali demin söy
lediğim gibi 15 Haziran 1987 günü açılacak ve bu şölen, bıu sanat 
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ve kültür şöleni 31 Temmuz 1987'ye kadar aşağı yukarı 1,5 ay 
süreyle devam edecektir. 14 başarılı y1lını, süreklilik ve gelişme çiz
gisini aksatmadan, sürdüren bu Uluslararası istanbul Festivalinin 
bu dönem içinde 45 - 50 ülkeden 20 bin kadar yerli ve yabancı sanat
çıya ev sahipliği ettiğini, seviyesinden fedakarlık yapınamasına ve 
kolay ve kestirme yollara girmemesine rağmen, çoğu kalite arayan 
ve zor beğenen izleyicilerin sayısını da 2,5 milyonun üEtüne çıkar
dığını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde istan
bul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Uluslararası is
tanbul Festivali başarısındaki esas şe:ref payını ise, demin de söy
lediğim gibi, kültür ve sanat alanında da gelişmeyi, çağdaşlaşmayı 
öngören Atatürkçü çağdaşlaşmaya VE; onun ölümsüz lideri Mustafa 
Kemal Atatürk'e borçlu olduğumuzu inkar edemeyiz. Buraya katı
lan, bu programa katılan sanatçılar ve topluluklar çok büyük titiz
likle seçilmekte ve programın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, he
pimizin bildiği, hepimizin göğsünü kabartan Ayşegül Sarıca, V erda 
Erman, Meral Güneyman, idil Biret, Cem Mansur, Ruseyin Ser
met, Suna Kan, Ayla Erduran, Leyla Gencer, Aydın Gün, Tunç Yal
man, Yıldız Kenter vb. gibi, çeşitli alanlarda zirveye ulaşmış, mil
letlerarası seviyeye ulaşmış kimseler., bu Atatür1{ÇÜ çağdaşlaşma

nın .somut eserlerini oluşturmaktadır~ 

Hepimizin bildiği üzere, bu festivalin yeni hamlesi bu yıl bir 
Uluslararası istanbul Plastik Sanatlar Şenliğini düzenlemesi ve iz
mir'de de aynı festivali başlatma ka~arıdır. Memleketımizde Ata
türkçü çağdaşlaşmanın yarattığı sanat ve birikim ve ortam sanatçı
lar, galeriler, koleksiyoncular, alıcılar, resim ve heykel müzeleri, 
güzel sanatlar fakülteleri ve özellikle vefalı izleyiciler gibi unsurlar
dan oluşmaktadır. Ben ll Mayıs 1987 Pazartesi günü tesadüfen sa
bahleyin arabayla Taksim Meydanından geçtim. Çok büyük bir kuy
ruk gördüm. Tabii gazetelerden biliyordum olayı ve iftihar ettim. 
Yaşlı, orta yaşlı ve fakat çoğu genç olan, blucinleriyle üniversite 
gençlerinden oluşan çok büyük bir kuyruk. .. Hatta daha sonra tesa
düfen bazılarıyla konuştum ~ saat beklemişler güneş altında, 20 bin 
lira peşin veriyorlar, rezervasyon yaptırıyorlar, yer bulup bulmaya
caklarını bilmeden. Bu sanat şöleni için bundan daha güzel bir man
zara Atatürkçülüğün, Atatürkçü çağdaşlaşmanın Türk toplumunda 
kültür ve sanat alanında da tuttuğunu simgeleyen bundan daha bü
yük bir manzara, daha anlamlı bir m&nzara olamaz. Yalnız bu vesi
leyle şunu da vurgulamak istiyorum: Atatürk bir çağdaşlaşma lide
riydi. Ta bil ki egemen çağdaş uygarlık Batı'dadır; fakat Atatürk 
bir Batı taklitçisi değildir. Atatürk topyekun Batılılaşmadan değil, 
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topyekun bir çağdaşlaşmadan yanadır. Bunlan birbirinden ayırma
mız lazımdır. Çünkü, Atatürk'ün milli lider, milliyetçi lider olma nite
liğini o zaman anlamamış olurll'z. Milli kültürden yana olan, milli sa
nattan yana olan bir liderin, sadece Batı'mn sanatını, müziğini, kül
türünü alması sözkonusu değil. Atatürk çağdaşlaşmadan yanadır. 
Demin okuduğum 1934 Türkiye Büylik Millet Meclisini açma nut
kunda söylediği gibi, «Türk musikisiru evrensel hale getiriniz.» de
mekle çağımızın gereklerine bunu çok sesli yapınız demek istiyor. 
Yoksa, ulusal Türk musikisini ülkederı sürünüz, eğitimden kaldırı
nız demek istemiyor ve nitekim bu anlayışın 1977'den itibaren mutlu 
gelişmelerini görüyoruz. 1926 ila 1976 arasında birtakım yanlış an
lamalar olmuştur. Klasik Türk musikisi ihmale uğramıştır; Fakat 
bugün klasik Türk musikisi Batı müziği yanında yerini almıştır ve 
bu Uluslararası istanbul Festivalinin en büyük, en önemli tarafların
dan birisi de burada bugünün değerleriyle, geçmişin değerlerini bir 
araya getirmesidir. 

Son çeyrek yüzyıl içinde iletişim alanındaki gelişmenin etkisiyle, 
Türkiye'de ;ve dünyada sanat anlayışını günü gününe izleyen bir sa
natçı ve izleyici kuşağı oluşmuştur. Başlangıçta devletin yönlendir
diği dış ilişkiler, artık sanatçının ki~isel çabasıyla gerçekleşen bir 
olay olmuştur. Yani, Türkiye çağdaşlaşma sürecini, Atatürk'ün baş
lattığı bu çağdaşlaşma sürecini devam ettirmekte, Atatürk'ün ver
diği mesajla başlayan, çalışmalar bir Türk kültürünün, bir Türk 
sanatının, bir Türk tarihinin zengin Glduğunu ve böylesine nitelikli 
bir milletin, milli egemenliği gerçek anlamda ve bütün boyutlarıyla 
kullanmaya layık olduğunu ortaya kcymaktadır. işte bu duygular 
içinde hepini·zi saygılarla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
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PANEL 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Y AKUR VERSAN - Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Rektör, Sayın 
konuklar; Milli Egemenlik Kültür ve Sanat konulu panele iştirak 
etmeyi kabul etmiş olan değerli bilim adamlarımız Marmara üni
versitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakkı 
Dursun Yıldız'a, Mimar Sinan ve Marmara üniversiteleri öğretim 
üyesi Profesör Dinçer Erimez'e Marmara üniversitesi öğretim üye
si Profesör Doktor Yaşar Gürbüz'e ve Mimar Sinan üniversitesi 
öğretim üyesi Profesör ilhan Dsınanbaş'a bu değerli katkıları do
layısıyla, daha peşinen, şimdiden teşekkürlerimi arz eder ve kendi
lerini size tanıtmış olurum. 

Elimizdeki .programa göre, bu panelde ilk konuşmacı «Milli 
Egemenliğin Kaynağı Olarak Milli Kültür» konusunda Sayın Pro
fesör Doktor Hakkı Dursun Yıldız'dır. Bu itibarla, ilk sözü ken
disine vermekteyim. 

Buyurun efendim. 

Prof. Dr. HAKKI DURSUN YILDIZ (Marmara üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Muhterem Başkanvekili, Sayın Rektör, muhterem misafirler; Milli 
Egemenlik, Atatürk'ün tabiriyle «Milli hakimiyet» ve kültür. Millet, 
hakimiyet ve kültür. Bu üç mefhum üzerinde çok kısa durduktan 
sonra, esas konuma geçeceğim. 

Millet; bir iedal uğrunda, bir kültür bütünlüğü içinde bir arada 
yaşayan, belirli manevi değerlere bağlı olan insan topluluğudur. 
Milli hakimiyet; milletin kendisinin kaderine hakim olması, kendi 
hakkında kendisinin karar vermesidir. Kültür ise; milleti meydana 
getiren maddi ve manevi değerlerdir: Tarih, dil, örf ve adetler, 
sanat, dil. Şimdi, bu üç önemli unsurdan hangisinin önce, hangi
sinin sonra olması elbette tartışılamaz. Birbirlerine o kadar bağlı
dırlar ki, özellikle millet ve kültür. Biri olmadan, diğerinin olması 
mümkün değildir. Millet kültürü meydana getirir. Kültür milletin 
bekasını, devamlılığını sağlar. Türkler tarihte çok uzun bir geçmişe 
sahiptirler ve dünyada hiçbir milletin de kurmadığı sayıda ve 
çok geniş coğrafyada devlet kurmuşlardır. Bugün 16'sı Cumhur-
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başkanlığı forsunda ifadesini bulan, büyük devlet olmak üzere 
Türklerin tar,ihte kurdukları devletlerin sayısı 120'nin üzerindedir. 
Bu uzun tarihi dönemde ve geniş coğrafyada devrin icaplarına 

göre, tabii bugünkü manada değil; ama millet kendi kaderine hakim
di; fakat bu değişik şekillerde oluyordu. Bugünkü manada milli 
hakimiyet, yani milletin kendi kaderine hakim olmasının kaynak
larını araştırmamız lazımdır. Onun için millet mefküresinin nasıl 
ortaya çıktığını, canlandığı nı belirtmemiz lazımdır. Sayın Profesör 
İsmet Giritli'nin de ifade ettiği gibi, milli hakimiyetin kaynakları 
arasında Fransız ihtilalinin temelindeki milliyetçilik fikri yatmakta 
olup, birçok bakımlardan milletiere tesir etmiştir. özellikle mil
liyetçilik hareketlerinin doğmasında ve milli devletlerin ortaya çık
masında başlıca amil olmuştur. Tabii bu fikirlerin yayılması, bir 
imparatorluk olan Osmanlı Devletini sarsmaya, zor durumda bı

rakmaya başladı. 19. Yüzyılda hemen hemen bütün Balkanlar, Yu
goslavya, Suriye, Mısır, Arabistan'ın büyük bir kısmı hala bu dev
letin sınırları içerisindeydi. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması 
bu geniş imparatorluğun içinde~i milletiere ayrılarak, kendi ba
ğımsızlıklarını kazanma, kend~ milli hakimiyetlerini, milli devlet
lerini kurma yolunda onlara bir canlılık, bir gayret vermiştir. Os
manlı idarecileri de bu imparatorluğu tutmak istiyorlardı. Bu dö
nemde, birbirini takip eden ve birbiriyle iç içe olan üç fikir cereyanı 
mücadele etmiştir: Birisi, Osmancılık, ikincisi islamcılık, üçüncüsü 
de Türkçülük, Milliyetçili-k. 

ilk ortaya atılan Osmanlıcılık fikridir. Bunun esas gayesi şudur: 
Osmanlı bir millettir. Bu milletin içinde çeşitli kavimler, Arap, 
Fars, Arnavut, Sırp, Bulgar v.s. vardır. Herkes aynı derecede bu 
Osmanlı topluluğunun üyeleridir, ayrılmaya hiç gerek yoktur. II. 
Mahmud, «Ben tebaamdaki ayrılığı camiye, kiliseye ve havraya 
giderken görmek isterim» demekte idi. Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali 
Paşa hatta bir dereceye kadar Mithat Paşa bu fikir cereyanının 
savunucuları durumunda idiler. Ancak, bütün iyi niyetiere rağmen, 
kopmalar devam ediyordu. özellikle Hiristiyan Avrupanın, büyük 
devletlerinin kışkırtmasıyla, Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar isyanlar 
çıkarıyorlar ve devletten kopma peşinde koşuyorlar ve kopuyorlardı. 
Hıristiyan tebaayı tutmanın mümkün olmadığı kısa sürede anlaşıldı. 
O zaman ikinci fikir, islamcılık ön plana geçmiştir. Bu durumda 
hiç olmazsa Müslümanları bir arada tutma endişes1 ön plana geçti. 
Tabii bu fikri savunanların da dayandıkları temeller fikir saha
sında sağlam; fakat tatbikat sahasında oldukça çürüktü. Bu f,ikrin 
savunucuları «İslam gerçi milliyeti reddetmez; ama milli.veti de esas 
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almaz, ümmeti esas alır ve islam hiçbir zaman terakkiye, gelişmeye 
engel değildir. Madem bütün Müslümanlar kardeştir, o halde siyasi 
bakımdan da, bu kardeşliği devam ettirmeleri lazımdır» diyorlardı. 
Mehmet Akif, eski Başbakanlardan Şemsettin Günaltay ve daha bir 
çokları da bu fikrin temsilcileri arasında idiler. Ancak, şunu belirt
mek lazımdır: Tarihte ta eski devirlerden itibaren bir islam birliği
nin kurulduğunu söylemek mümkün değildir. Daha üçüncü Halife 
Hz. Osman zamanında Müslümanlar arasında mücadele başlamış, de
vam etmiş, devaarı ediyor ve kanaatime göre de devam edecektir. 
Bugün dini temellere dayanarak bir islam birliğinin kurulması ke
sinlikle söz konusu değildir, mümkün değildir. Ancak, iktisadi ba
kımdan, karşılıklı menfaatlere dayanarak, bir birlik yoluna gidi
lebilir. Ama, Avrupa'nın tesiriyle Müslüman milletler de Osmanlı 
devletinden kopmaya 'başladılar. O zaman devletin asli unsuru, esas 
unsuru olan Türk Milleti tehlikeye düşmüş durumdaydı. Asırlardan 
beri Osmanlı Devletini ayakta .tutan, hudutlarda mücadele veren 
Anadolu, tehlikeli noktaya yanaşmıştı. Türk Milleti hayat memat 
mücadelesiyle karşı karşıyaydı. «Osmanlı» dendi Hıristiyanlar ay
rıldı. «İslamcılık» dendi Müslümanlar ayrıldı. Kim kalıyor? Türkler 
kalıyor. O halde, bu milleti ayakta tutmak lazımdı. Osmanlı Dev
letinin imparatorluk politikası tabii, milli devlet politikası değildi. 
,Böyle olması da son derece norrnaldi. Çünkü, Basra Körfezinden 
Avrupa içlerin~ kadar geniş sahalara yayılmış bir devlet, herhalde 
bugünkü anladığımız manada milli devlet politikası takip edemez, 
etmesi de mümkün değildir. Ayrıca, gerek bizim milletimiz, ge
rekse mensup olduğumuz din itibariyle de, milletlerarasında bir üs
tünlük tanıma da söz konusu değildir. Ne Türk Milleti hakim ol
duğu ülkelerin halkını ezme, sömürme düşüncesine sahiptir, ne de 
islam dini böyle bir şeye meydan verir. böyle bir şey söz konusu 
değildir. Fakat, tehli,ke kapıyı çalımaktadır. O zaman Türkçülük 
milliyetçilik cereyanı ortaya çıkmaya başladı. 

Şunu hemen ifade edelim·: Gerek Osmanlıcıların, gerek islam
cıların daha ziyade politik sahada ön plana geçmek istemelerine 
rağmen, milliyetçiler, kültürü seçmişlerdir. Bu cereyanın ilk iki bü
yük temsilcisi Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa ile meşhur Ahmet 
Vefik Paşadır. Süleyman Paşa ilk defa askeri okulların tarih kitap
larında islamdan önceki Türk tarihine yer vermiştir. Ondan önce 
cahiliye devri Arap Tarihi, Putperest Arap Tarihi okutulur; ama 
putperest olmayan; fakat Müslüman da olmayan Türk tarihi oku
tulmazdı. Milletin kökünü, tarihinin azametini göstermek için, Sü
leyman Paşa hazırladığı tarih kitaplarında bu yolu seçmiştir. 
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A'hmek Vefik Paşa ise; yine aynı yoldan giderek, Lehçe-i Os
mani adlı lügatı hazırlayarak Türk dilinin diğer dillerden hiç de 
geri olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca Ebul Gazi Bahadır Han'ın 
Şecere-i Türki'sini Çağatay lehçesinden, Osmanlı lehçesine çevirerek 
Türk tarihinin eskiliğini belirtmiştir. Böylece milli kültürün iki te
mel unsuru dil ve tarih ele alınıyordu. Bunların başlattığı bu cereyan 
yavaş yavaş siyasi hadiselerin de lehlerine cereyan etmesi üzerine 
kuvvet kazanıyor ve özellikle 20 nci yüzyılın başlarında, Selanik'te 
ve istanbul' da yine kültürel platformda faaliyetler devam ediyordu. 
Selanik'te Genç Kalemler Derıgisi, istanbul'da ise, Türk Ocağı ku
rularak, Türk Yurdu Dergisi çıkarılıyordu. Türk Ocağı gayesini 
şöyle açıklıyordu: «Derneğin maksadı, «Türk» diye anılan bütün 
kavimlerin mazi ve haldeki asar, efal ahval ve muhüini öğrenmeye 
çalışmak» Yani, «Türklerin eski eserlerini, tarihini, lisanlarını, 

avam ve havas edebiyatını, etnografyasını, içtimal durumlarını, me
deniyetlerini, Türk memleketlerinin eski ve yeni coğrafyasını araştı
rıp, ortaya çıkararak bütün dünyaya yayıp dağıtmak ve dilimizin 
açık, sade, güzel ilim lisanı olaJbilecek surette geniş ve medeniyete 
elverişli bir dereceye gelmesine çalışmak, imlasını ona göre tetkik 
etmektir.» Görüldüğü gibi, ilk anda tamamen siyasetten uzak bir 
yol beniımseniyordu. Türk Ocağı daha ziyade ilk faaliyetlerini askeri 
mekteplerde gösteriyor. ilk kendisine bağlı olanlar da yine bu askeri 
mekteplerin talebeleri oluyordu. 

Son büyük mücadele, istiklal mücadelesinde ve istiklal müca
delesinin lideri Atatürk de, o devirdeki ismiyle Mustafa Kemal'de 
de bu düşüncenin, yani milli duygunun, milliyetçi fikir sisteminin 
hakim olduğunu görüyoruz. O zaman kullanılan birkaç ta:bir: «Milli 
mücadele, milli' istiklal, milli hareket, milli zafer, Büyük Millet 
Meclisi, Kuvvei Milliye, hakimiyeti milliye» milletin ön plana çık
tığını göstermektedir. Atatürk 1923 yılında Konya Türk Ocağında 
verdiği bir nutukta, bu hususu ortaya koyuyor. «Bir milliyet pren
sibi vardır, bir de onu inhilale sevk etmek isteyen nazariyat vardır. 
Lakin milliyet nazariyesini, milliyet fikrini milletlerdeki milliyet 
mefküresini inhilal ettirmeye çalışan nazariyelerin dünya üzerinde 
tatbik kabiliyeti bulunamamıştır. Çünkü, tarih, vukuat, hadisat ve 
müşahedat insanlar ve milletler arasında hep milliyetİn hakim ol
duğunu göstermiştir. Milliyet prensibi aleyhindeki büyük mikyasta 
fiili tecrübelere rağmen, gene milliyet hissinin öldürülemediği ve 
onun ,gene yaşadığı görülmektedir.» Bu milli heyecan, bu milli 
duygu ve bu milli kültür istiklal Haı"binin başarıyla neticelenme
sinde ve milli hakimiyetin teessüsünde başlıca unsur olmuştur. 
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Atatürk, Türlciye Cumhuriyetini kurduktan sonra da ilk meşgul 
olduğu meselelerin başında, milleti ayakta tutan kültürü ele almıştır. 
Cumhuriyetin kurulmasından ı yıl sonra, me:rnleket perişan vazi
~ette, hiÇbir şeycyokıken; iktisadi durum bozuk, halk perişan halde 
iken ıo seneden beri devam eden bir mücadeleden çıkmış bir mil
let varken Atatürk'ün ilk kurduğu müessese Türkiyat Enstitüsüdür. 
·Merhum Profesör Fuat Köprülü'nün başkanlığında Türkiyat Ens
tirusünü kurdu. Niçin? Türk tarihini, Türk dilini, Türk edebiyatını, 
Türk örf ve adetlerini, Türk sanatını inceletmek için. ı923 Cum
huriyetin ilanı, ı924 Türkiyat Enstitüsünün kuruluşu. Atatürk bu 
çalışmalarına devam eder ve hiç bırakmaz. Sayın İsmet GiritH'nin 
de ifade ettikleri gibi, ı93ı"de Türk Tarih Kurumu, o zamanki 
adıyla «Türk Tarih Tetkik Cemiyeti» ve ı932'de Türk Dil Kurumu
nu kurar; ama iş daha bi~emiştir. ı933'te üniversite reformu, Ata
türk'ün bu milli kültür politikasının bir neticesidir. Bu hususta 
ı Kasım ı937'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açış konuşmasında 
şöyle diyor: «Bunun için memleketi şimdilik üç büyük kültür böl
gesi halinde mütalaa ederek, Garp bölgesi için istanbul üniversite
sinde, başlanmış olan ıslahat programını dalia radikal bir tarzda 
tatbik ederek, cumhuriyete cidden modern bir üniversite kazandır
mak. Merkez bölgesi için Ankara üniversitesini az zamanda kur
mak lazımdır ve Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel 
bir yerinde her şubeden ilkokullarıyla ve nihayet üniversitesiyle 
bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir. 
Bu hayırlı teşebbüsün Doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği 
feyz, Cumhuriyet hükümeti için ne mutlu bir eser olacaktır». ı936 
yılında dah;ı Ankara üniversitesi kurulmadan açılan Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi, aynı düşüncenin mahsulü olarak kurulan bir 
müessesedir. Ben o devre yetişmedim. içinizde o devri yaşayanlar, 
idrak edenleriniz vardır. Ben ancak onlardan duydum. O devirdeki 
milli heyecan birçok zorluğu aşmaya yetiyordu. Ancak, Atatürk'ün 
ölümünden sonra aynı heyecanla bu kültür politikası üzerinde du
rulmadığını da rahatlıkla söylemek mümkündür. Fazla teferruata 
girmeyeceğim, ancak bugün de aynı şey söz konusudur. 1938'den 
beri memleketin kaderine hakim olan siyasi iktidarlar kültür mese
sele~i üzerinde maalesef üçüncü, dördüncü sırada duruyorlar. Mil
leti ayakta tutan iktisattan önce kültürdür, kendi milli benliğidir. 
Siz, insanlarımıza maddi refahı sağlar ve eğer milli kültürü vere
mezseniz, o insana Türk insanı demeniz mümkün değildir. Milleti 
yaşatan milli kültürdür. Milli hakimiyeti kuran millettir. Bunları 
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bi:ıi>irinden ayırmak mümkün değildir. Siyasi iktidarların vazifesi 
bu üç önemli unsuru geliştirmek, yaşatmaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Efendim, Profesör Yıldız'a ilgiyle dinlediğimiz 

bu konu.şması için çok teşekkür ederim. 

Programa göre, ikinci konuşmacımız, «Milli Egemenlikte Güzel 
Sanatların Güciı» konusunda Mimar Sinan ve Marmara üniversi .. 
teleri öğretim üyesi Sayın Profesör Dinçer Erimez. 

Buyurun efendim. 

Prof. Dr. DINÇER ERiMEZ (Mimar Sinan ve Marmara üni
versiteleri öğretim üyesi) - Yüce Meclisin Sayın Başkanvekili, 
sayın misafirler, Sayın Rektör, sayın öğretim üyeleri, değerli öğ
renciler; tarihimiz bilindiği gibi, büyük zaferler, coşkular, bozgun
lar, barışlar ile büyük devletler ve mucizeler yarattığımız muhteşem 
örneklerle doludur. Çağ kapamış, yerii bir çağ açmış, imparator
luklar kurmuş, kıtaların her yanına kültür ve sanat abideleri dikmiş, 
kılıcının en güçlü olduğu zamanlarda bile, yönetimindeki millet
Ierin dil gibi, din gibi en kutsal inançlarına saygısını her şeyden 
üstün tutmuş bir devlet ve egemenlik anlayışını sürdürmüş bir 
milletiz. Ne var ki, özellikle 19 uncu Yüzyıl içindeki geç kalmış 
çağdaşlaşma atılımlarının ve Batı kurumlarını, yöntemlerin~ örnek 
alma düşünce ve gayretinin son imparatorluğu Osma~lı imparator
luğunu kurtarmaya yetmediği, bu amacın başanya ulaşamadığı bi
linen acı bir gerçektir. Kuşkusuz bu çöküşün çok sayıda değişik 
nedenleri vardır. Ancak, devletin çağdaşlaşma hareketi olarak bütün 
kurumlarında yapmaya çalıştığı yeni ruh ve ısiahat gayretlerinin 
imparatorluğun bütün katiarına yeterince yayılamaması, hareketin 
toplumdaki müşterek heyecan ve dinamizmden yoksunluğu, hızlı 
çöküşü hazırlayan ana etkenlerden birisi· olarak öne çıkmaktadır. 
Isiahat hareketi içinde devlet yönetiminin bilinçli toplum egemen
liğine dayanmayan şekliyle teknik, kültür ve eğitimindeki yetersiz
likte toplumda çağdaşlaşma arzu ve hareketinin hızını azaltan etken
ler olmuştur. Bu nedenledir ki, üçüncü Selim ve ikinci Mahmut'la 
başlayan Batı'yı örnek alma düşüncesinin ve hareketinin toplumun 
ancak üst katlarında kadro oluşturma imkanı bulmasına karşılık, 
Cumhuriyet Türkiye'sinin milli egemenlik devrimiyle görülen atılı
mında her anlamıyla çağdaşlaşmayı, tüm topluma yayma ilkesi 
amaç edinilmiş ve bu amaca, hedefe yönelik çabalar hızlandırıl

mıştır. Osmanlı imparatorluğunu yıkmaya ve parçalamaya yöne-
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lik amaçlar sonundaki Misakı Milli hudutları içinde doğan milli
leşme hareketi vatanın her sathında süratle, tasada ve kıvançta 
bir milli beraberlik, bir bütünlük duygusunu yaratmaya, gerçek
leştirmeye çalışmıştır. Sultan Ahmet mitingiyle, dayanışmasıyla 
hissedilen milli birlik, milli egemenlik duygusu giderek Amasya 
Tamimi ve Sivas Kongresiyle kesin benliğini arar olmuştur. Si
vas'ta toplanacak Milli Korugre, ülkenin her yanından gelen tem
silcilerden oluşacağı için, kongre aynı zamanda milli birliğin de 
simgesi sayılmıştır. istiklal Savaşımızın ilk hareketlerinden milli 
duyguları coşturan tasada dahi kitleleri birleştireıbilen Sultan Ahmet 
mitingiyle, milletimize, savaşımıza umutveren, istiklal Marşımızın 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulü, milli birlik duygusunun 
giderek milli egemenlik kavramını gerçekleştirmeye yönelik heyeca
nında hitabet ve sanatla gücünü göstermesi açısından unutulması 
mümkün değildir. 

Türk Kurtuluş Savaşı başından beri imtiyaz ve kişi egemen
liği yerine, milli egemenliği benimsemiştir. Kurtuluş Savaşı bütün 
milletin katıldığı bir eylem olarak kendini göstermiştir. Anadolu 
halkı tümüyle Kurtuluş Savaşı için siyasi anlamda örgütlenmiş, Ana
dolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetinde milli bir eylem ola
rak kalkınmıştır ve silaha sarılmıştır. Türk Kurtuluş Savaşının 

amacı, dış düşmanları, istilacı güçleri milletin kendi iradesiyle çiz
diği, çizeceği milli sınırların dışına atmaktır. Bu sınırların içinde 
de, siyasette, adliyede, ekonomide, askerlikte, yönetirnde ve kültür
de, yani her anlamda tam bağımsız bir devlet ve millet yaratmak 
amacındadır. Cephede ve Lozan'da kazanılan Kurtuluş Savaşın

dan sonra Atatürk, geleneksel Türk toplumunu tümüyle yenileştir
rnek ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak, toplumu çağdaşlaştır
mak ülküsünü hedef gösterir. Diyor ki, «Bu yalnız kurumlarında 
değil, düşüncelerinde de temelli bir devrim yapmış olan Büyük 
Türk Milletinin dinamik ülküsüdür. Bu ülküyü en kısa bir zamanda 
başarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek zorundayız. Bu 
girişimde, başarı ancak bir planla ve en akılcı bir biçimde çalış
ınakla mümkündür. Bu nedenle, okuyup yazma bilmeyen tek yurttaş 
bırakmamak, ülkenin bütün kalkınma savaşının ve yeni çatısının is
tediği teknik adamları yetiştirmek, ülke sorunlarını anlayacak, an
latacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak kişi ve kurumları yaratmak. 
işte bu önemli ilkeleri en kısa zamanda sağlama:K Kültür Bakan
lığının üzerine aldığı büyük ve ağır yükümlülüklerdir. işaret et
tiğim ilkeleri, Türk gençliğinin beyninde ve Türk Milletinin sağ
duyusunda daima canlı bir halde tutmak, okullarımıza, üniversite-
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lerimize düşen başlıca görevdir.» Bu sözlerden milli egemenlik bi
lincinin, duygusunun yaratılmasına ve yaşatılmasına en büyük etke
nin de milli birlik dayanışmasının oluşumundaki milli eğitimin, 

çağdaş kültür ve güzel sanatlarla toplumda yaratacağı itici güç 
olduğu görüşü anlaşılınalı ve kabul edilmelidir. Kuşkusuz Atatürk 
inkılaplarının tümünde olduğu gibi, güzel sanatlar olgusunda da, 
inkılabın ruhundaki amaç, daima yeniyi ve mükemmeli yaratan, 
çağdaş medeni alemden hiçbir şekilde geri kalmamaktan yanadır. 

Genç Türkiye Cumhuriyetinde, toplumun süratle, çağdaş kül
tür ve sanatla uyandırılması, çok yönlü, çok dinamik etkinlikleri n 
planlanması, yurt genelinde halkevleri örgütlenmesiyle gerçekleş

tirilmeye çalışılmıştır. Türk Ocakları olarak 1912 yılında kurulan 
örgüt, 1932 yılında, Halkevleri adıyla yeni baştan ve yeni bir 
ruhla, yeni bir heyecanla düzenlenerek, Cumhuriyet inkılapları ve 
ilkeleri doğrultusunda hizmet vermeye başlamıştır. Cumhuriyet yö
netiminin genç halkevleri kadroları, ateşli ve dinamik çalışmalarıy
la yurdun en uzak köşelerine kadar hizmet götürme amacını gerçek
leştirmişlerdir. Bu çalışmalar ileri ülkelerin dikkatini ve hayran
lığını kazanmış, çok yönlü ve başarılı bir halk eğitimi kuruluşu 
olarak örnek gösterilmişlerdir. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, 
halkevleri inkılapların ulusal bilinç, ulusal kültür yaratma gayret
lerinin bu kültürü yayma amacının halka giden yollan kültürü 
geniş kitlelere tüm içeriği ve alanlarıyla benirusetme ve bu çabada 
genç, yaşlı, kadın, erkek bütün vatandaşları görevlendirerek, kül
t{!r çalışma ve girişimlerine katılmalarını sağlama hareketleridir. 
Görüldüğü gibi, cumhuriyetin, Atatürk inkılaplarının amacı kültür 
ve sanat etkinliklerini, özellikle de çağdaşlamayı, toplum·a, en uzak 
yurt köşesindeki halka aynı yoğunlukta verebilmek, benimsetebil
mektir. Şehirlerde halkevi, kasaba ve köylerde halkodası adıyla 

sürdürülen bu çalışmalarda, halk bilim, dil, tari'lı araştırmaları, 

incelemeleri, uygulamaları yapılmış, dergiler yayınlanmış ve tüm 
güzel sanatlar alanında, halka kendi bölgelerinde uygulamalı birer 
kültür merkezleri görevi yüklenmiştir. Hemen bütün halkevlerinde 
tiyatrolar oynanmış, konserler verilmiş, kitaplıklar kurulmuş, re
sim sergileri açılmış, spor çalışmaları yapılmıştır. Bu merkezlerde 
gençlerin okuyup, yetişmeleri, bilinçlenmeleri sağlanmıştır. özel
likle halk inkılabı sırasında, halkevleri okuma yazma bilmeyenlere 
öğrenim merkezi olmuştur. Halkevlerinden ressam, müzisyen, ti
yatro sanatçısı, yazar ve fikir adamı kadroları yetişmiştir. Kısa 
.zamanda toplumda bir uyanma ve devrim doğrultusunda bilinç-
lenmenin belirtileri görülmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarının hem 
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yönetici, hem de kültür kadrosunun çoğu halkevlerinden yetişmiştir. 
Toplumun çağdaşlaştırılması, Atatürk ilkeleri, inkılapları doğrul

tusunda bilinçlendirilmeleri, kent ile köy, aydın ile halk arasındaki 
kopukluğun giderilmesi açısından halkevleri, bu yıllarda önemli 
görevler başarmıştır. 

Genç Cumhuriyetin içteki ve dıştaki zor sorunlara rağmen, 
kültür ve sanat konusunda yapmaya çalıaladığı hizmetler o günle
rin imkansızlıklarına, maddi ve manevi zorluklarına rağmen, saygı 
duyulacak atılımlardır. Güzel sanatlar derneklerinin cumhuriyet ilke
leri doğrultusunda örgütlenmeleri, inkılaplar konularında eser ya
ratmaya teşvik edilmeleri, Anadolu'da görevlendirilmeleri, devlet 
resim heykel sergilerinin devletçe canlandırılması, istanbul Devlet 
Resim Heykel Müzesinin açılması, Ankara'da Konservatuvarın ku
rulması önemli birer örnektir. Görüldüğü gibi, cumhuriyetin ilk yıl
larındaki bütün zor şartlara rağmen, gösterilen yoğun gayretin 
devletimizin bugün ulaştığı potansiyelde ve dünya politikası içinde, 
daha da artarak, kültür ve sanat konularını daha büyük bir imkan 
ve hassasiyetle, bilimsel yöntemlerle düzenlemesinin gerekeceği 

inancında hemfikir olmamız şarttır. Türkiye bugün politik, teknik, 
ekonomik ve soğuk sıcak savaşların çalkantılarıyla bocalayan dün
yada çok kritik bir konumda bulunmaktadır. Yarınlar için tek gü
vencemiz Atatürk inkılaplarına inanmış, bağlanmış, vatanın bölün
mezliği, milletin istiklali, cumhuriyetin devamlılığı için milli birlik 
ruhu çevresinde bilinçli bir bütün olarak kaynaşacak gençliktir. 

Gençlik devamlılık demektir. Devamlılık ise devlet varlığının, 
millet hayatının ömrünün temelini yarattığına göre, gençlik dev
letin geleceğidir. Atatürk, «Tarihi yaşadığımız gibi yazdık; fakat 
geleceği cumhuriyeti inanlarara, koruyanlara ve yaşatanlara ema
net etmek lazımdır. Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfan ve
riniz. istikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız» demiştir. ül
kelerin uluslararası sayıgınlıkları, sanat ve bilim alanlarındaki kişi
likleri ve kişilik yoğunlukları ile değerlendirildiği gibi, milli kalkınma 
savaşı içinde de güzel sanatlar olgusu çok büyük bir itici güç ve 
yüceitici kaynak olmaktadır. Toplumlarının ruhlarına, güzel sanat
ların güçlendirici, yüceitici heyecanını, eğitimini vererneyen ülke
ler, yaratıcı, yapıcı ve kurucu olamazlar. Bu nedenle, güzel sanatlar 
konusunda yapılacak her planlı yatırım genel kalkınma politikası
nın önemli bir desteği sayılacaktır. Bir ülkenin kalkınma sorunu, 
insan faktörü ile başlar. Bu nedenle, insan yetiştirme yöntemi 
<>lan, eğitim konusu, çağımızın önde gelen sorunu olmuştur. Bugün 
modern, çağdaş eğitimde amaç, kişideki yaratıcı 'gücü, erken yaşta 
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ıbulup ortaya çıkarmak, işlemek, onu ülkeye kazandırmaktır. Taklit
çiliğe, e11berciliğe dayanan öğretim geleneği yerine, öğrenciyi ya
ratıcı eylemiere yöneiten aktif bir sanat eğitimine gidilmektedir. 
Bu nedenle, devletimizin temelde sanat ve eğitim politikasında ya
yaratıcı insan tipini yetiştirmek ve çağaltmak yollarını ilkokul ve 
hatta okul öncesinden başlayarak, bütün öğretim kademelerinde 
oluşacak, köklü bir reformla ele alması ve yaratması gerekmektedir. 
Türkiye bugün süratle artmakta olan genç nüfusa sahiptir. Çağ
daş Batılı ülkelerin aksine temelde ve genelde, kültür ve güzel sa
natlar eğitimini ihmal ettiğimiz sürece, giderek nüfusumuzun sağ
layabileceği avantaja ters orantılı bir prestij kaybı sorununun 
doğması tehlikesi, kaçınılmaz olacaktır. Günümüz insanı kendini 
otomat haline getiren, endüstrileşmenin zor ekonomik koşulların 

etkisi, esareti altında, kültür ve sanat alanında, benliğini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Oysa kültürünü kaybeden bir toplum, 
millet olmak imkanını, değerini, vasfını kaybetmiş, insan yığını 

haline gelmiş demektir. 

Toplumun davranış biçimlerini· düzenieyecek bilim, teknik ve 
sanatta bilgili ve seviyeli hale getirecek, çağdaş, mede~i dünyada 
dogruyu, güzeli değerlendirmesinde, yanlış yaptırmayacak bir sanat 
eğitimi hedefimiz olmalıdır. Yaşama savaşında ibütün yetenek im
kanlarını seferber eden günümüz dünyasında, ülkemizin de milli 
birlik duygusunu pekiştirecek, milli egemenlik düşüncesini bilinç
lendirecek kültür ve güzel sanatlar eğitimi sorununu gerçekleştir
mesi şarttır. Genelde radyo, televizyon, basında ve ilkokuldan 
başlayarak, özellikle de orta öğretimde aralıksız devam eden yaygı!l 
bir güzel sanatlar eğitimi programını, toplumun yaratıcı gücü
nün yok olmaması ve yükselmesi için düzenlememiz lazımdır. Kişi
nin fikir ve siyasal hayata daha etkin ve daha yaygın bir biçimde 
katılması ve giderek artan bir oranda siyasal sistemle bütünleş
mesi ve milli kimlik bilincine varması kültür, güzel sanatlar eği
timinin ihmal edilmemesine ve konunun çağdaş, bilimsel yöntem
lerle çözüml~mmesine de bağlıdır. Bilindiği gibi, kültür ve sanat 
olayları, etkinlikleri toplumlararası kardeşlik, sevgi ve saygı köp
rülerini yaratmada her türlü politik menfaatin üzerinde bir güçle 
imkan bulmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
giriş hazırlığımız sırasında, sanat potansiyelimiz ve politikamızın 
da teknolojik ve ekonomik sorunlar kadar, aramızda karşılıklı ko
nuşulacak, değerlendirilecek, bağlayıcı ve önemli konular olduğuna 
inanmamız gerekmektedir. inanmamız gerekir ki, ülke içindeki bir
leştirici, toparlayıcı, tasada ve kıvançta bütünleştirici nitelikte milli 
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egemenlikteki doğru ve güzel davranış ve düşünce biçimlerini ya
rata:bilmemiz ülke çapında yaygın güzel sanatlar eğitmiinin düzen
lenmesi ve başarılmasıyla mümkündür. Uluslararasi saygınlığın ka
zanılması da yine güzel sanatlara verdiğimiz önemden ve saygıdan 
doğacak yaratıcı gücümüzün büyük başardarına bağlıdır. Atatürk' 
ün toplumumuzun güzel sanatlar alanındaki yaratıcı gücünü, yete
neğini, çağdaş uygarlık yarışında öne çıkarmak ülküsü daima hatır
lanmalıdır. Çünkü sanat, bir milletin onuru, övünç kaynağı olduğu 
gibi, sevgiyi, kardeşliği yaratan, duyurabilen, koruyabilen en güçlü 
araçtır. 

BAŞKAN -Efendim, şimdi konuşmacımız Marmara üniversi
tesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Yaşar Gürbüz. Kendisi, 
«Milli Egemenlik ve Kültür ilişkileri» konusunda konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBüZ (Marmara üniversitesi öğretim 
üyesi) - Türkiye Büyük Millet Medisi Sayın Başkanvekili, Sayın 
Rektör, değerli konuklar; ilk bakışta belki kültür le ulusal egemenlik 
arasında ilişki kurabilmek zor gibi görünebilir. Onun için önce 
kültür kavramını, daha sonra ulusal egemenlik kavramını kısaca 
gözden geçirip, bunların arasında n&sıl bir ilişki bulunabilir, onu 
incelemek istiyorum. 

Kültür, kültürlü sözcüğü halk arasında, bildiginiz gibi, bilgili, 
her şeyi bilen, okumuş, her şeyden anlayan kişi anlamında kulla
nılır. Fakat, sosyolojik anlamda kültür bu değildir tabii. Kültür, 
toplumca öğrenilen ve toplumun bireyleri tarafından paylaşılan her 
şeydir. Toplumun bireyleri, bu kültürü geçmişten alırlar. Yalnız 

geçmişten aldıklan bu kültürü olduğu gibi muhafaza etmezler. Onda 
birtakım değişiklikler de yaparlar ve ondan sonra kendilerini izle
yecek nesillere aktarırlar bunu. Demek ki, kültür geçmişten gelen ve 
geleceğe doğru sürüp giden bir mirashr. Bu bakımdan kültür, maddi 
kültür ve maddi olmayan kültür olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi 
olmayan veya manevi kültür dediğimi:ı; şey, kullandığımız sözcükler
dir, inançlarıml'zdır, halkın adetleridir, gelenekleridir. Maddi kültür 
ise; ortaya konulan eserlerdir, ürünlerdir. Bir ülkede meydana geti
rilen, ortaya konulan eserler, o ülkenin maddi kültürüdür. Bir ülke
nin köprüleri, o ülkenin yaptığı otomobiller, ülkenin barajları, ülke
nin yolları, ülkenin binaları ülkenin maddi kültürünü oluştururlar. 
Bu her iki kültür de tabii zamanla değişir. Ama, maddi kültür, ma
nevi kültüre oranla daha hızlı bir değişim içerisindedir. Maddi ve 
manevi kültür ayınmında, manevi kültür, maddi kültürden daha 
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büyük önem taşır. Çünkü, manevi kültür olmadan, m~ddi kültür bdr 
anlam ifade etmez. Çeşitli oyunlar vardır. Bu oyunlar da yine kül
türün bir parçasıdır. örneğin: Tenis oyununu alırsanız, tenis oyu
nunda bir raket vardır, ağ vardır, file vardır, duvar vardır, kort 
vardır. Bunlar onun maddi kültürüdür. Manevi kültür ise; tenis oyun
cusunun kalitesidir, oyun tekniğidir, tenis oyuncularının, oyun karşı
sındaki davranışlarıdır. Manevi ~ültür olmadan, sadece maddi kül
türü, aracı birisinin eline verirseniz onunla ne yapacağını bilmez. 
Yani, tenis ağını, tenis oyununu bilmeyen bir adamın eline verirse
niz belki balık tutmaya kalkar, yahut başka ne işler yapacağını 

düşün ür; ama bulamaz. Raketi verirseniz ne olduğunu anlam_az, ne
rede kullanılacak, ne yapacak bilemez. Amerikalıların bir beyzbol 
sopasını bir adamın eline verirseniz belki adam köpek kovalamakta, 
adam kovalamakta kullanır; ama onunla oyunun kuralını bilmediği 
için ne yapacağını bilmez. Demek ki, manevi kültür, maddi kültür
den daha önemlidir, önplanda gelir. Tipik örneği her ozaman tekrar
lanır. ikinci Dünya Savaşı sonrasında bildiğiniz gibd, bütün Avrupa 
ülkeleri ağır yıkıntılara uğradılar. Maddi kültür eserleri yerle bir 
oldu; ama kısa sürede yine bildiğiniz gibi, toparlandılar, eski eser
Iere yeni eserler kattılar, dimdik ayağa kalktılar. Bunun sırn neydi, 
bunun sırrı manevi kültürlerinin devam etmesiydi. Maddi kültürleri 
yıkılınıştı; ama manevi kültürleri, manevi değerlerine dayanan kül
türleri ayakta duruyordu ve o manevi kültür kısa sürede harekete 
geçerek, maddi kültürü yeniden diriltti. Bugün Mısır'~a piramitler 
vardır, biliyorsunuz; piramitler yıkılsa ne olur? Piramitler yı kı lsa 
bir daha yerine yenisi dikilemez. Neden? Çünkü ölü bir manevi kül
türün kalıntısıdır piramitler. Yani, bugün artık, Mısır'da o piramit
leri diken manevi kültür yok olmuştur. Yok olduğu için de piramit
ler geçmişin yarligarı birer eserdir; ama yıkılırsa, Avrupa'da ikinci 
Dünya Savaşında yıkılan eserler gibi, yerine yenisi yapılamaz. Çün
kü, dediğim gibi, ölü bir kültürün ürünleridir. 

Kültür normatiftir. Yani, beli-rli kurallan vardır, belirli dav
ranış biçimlerini gösterir. örneğin, el sıkışma,' tokalaşma sağ el ile 
yapılır. Bu bir kuraldır, bir normu vardır; sol el ile tokalaşılmaz. 
Bu açıdan da normlar, kültür normlar1 ikiye aynlırlar; bir kısmı is
tatistikseldir, bir kısmı kültüreldir. Genellikle bunlar birbirine karış
tırılmaktadır. Kültür alanı ile ilgili birtakım ince1emeler yapıldığı 
zaman, oradaki normlar, ·saptanan normlar, istatistiksel normlardır. 
Bunun çok ünlü bir örneği vardır; Amerika'da, Amerikalılann cinsel 
davranışlarıyla ilgili yayınlanmış Kinsey Raporu. Bu Kinsey Raporu 
yayınlandığı zaman, Amerika'da kıyametler kopmuştur. Neden? Çün-
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kü yanlış anlamışlardır. Bu bir istatistiksel normdur. Kinsey, orada 
Amerikalıların bu konudaki.davranışla:rını incelemiştir ve bunları sap
tamıştır. Yani, olanı göstermiştir; yoksa, olması gerekeni gösterme
miştir. Bu, istatistiksel normdur. Ama, kültürel norm dediğimiz za
man, beklenilen davranışlar nasıl olmalıdır, ne şekilde davranışlar 

beklenilmektedir, bu konudaki beklentHer nedir? Kültürel norm bun
ların belirlenmesi, bunların saptanmaaıdır. 

Kültürel normlar çeşitli şekiller 3-ltında görülür. Bunlardan bir 
tanesi örneğin görgü kuralları, yahut adabı muaşeret dediğimiz şey
lerdir. işte, karşılaşıldığı zaman selamlaşmak, el sıkışmak, yemekte 
çatal bıçak kullanmak veya kravat takmak Bunlar hep görgü kural
ları, adabı muaşeretle ilgili kültür normlarıdır. Bunun yanı sıra, örf 
ve adetle ilgili yine kültürel birtakım normlar vardır. Çeşitli alan
larda çeşitli örf ve adetler vardır. Yemekle ilgili birtakım örf ve adet 
kuralları vardır ki, o alanda kültür normlarını oluştururlar. Her 
ulusun kendine göre yemekle ilgili getirmiş olduğu birtakım tabu
lar vardır; ba·zı şeyler yenmez. Bundan bir süre önce Grenoble üni
versitesiyle düzenlediğimiz bir seminei" vesilesiyle orada idik, semi
nerden sonra restorana götürdüler, önümüze liste geldi, listede şefin 
tavsiyeleri var, «Özellikle bunları size tavsiye ederiz» dediler, tav
siye ettikleri şeyler, eşek eti biftek ve sıpa haşlama. «Aman, biz 
bunları yemeyiz» dedik. «Neden?» dediler, biz «çünkü, bunlar bizde 
yenmez» dedik. Onlar için çok güzel şeyler, en makbul yemek
leri, o bölgenin yemekleriymiş. Yahut kurbağa bizde yenmez, 
salyangoz, bizde yenmez tab u koymuş uz; at eti yemeyiz; ama 
Fransızlar bayılır ve bunların hepsi yenilir. Demek ki, yemekle ilgili 
belirli normatİf kurallar geliştirmiş h€r ülkenin kültürü. 

Bunun gibi, davranışlarda da belirli birtakım kurallar gelişti
rilmiştir. Mesela Afrika kabilelerinde kadınlar belden üstü açık ge
zerler; ama yine başka toplumlarda üstsüz mayo giyilsın mi, giyil
mesin mi, bazılarında giyiliyor, bazıl3-rında giyilmiyor, büyük olay 
oluyor. Demek ki, davranışlarla ilgili de belirli normlar geliştirilmiş. 
Konuşma ile ilgili olarak da normlar konulmuştur, birtakım sözler 
kullanılmaz, ayıp sayılır yahut kutsal sözler öyle sık sık tekrarlan
maz. Bunun gibi, birtakım tabular getirilmiş, normlar oluşturul

muştur. 

Bunların tartışılması hiçbir yerde hoş karşılanmaz, eleştirilmesi 
hoş karşılanma·z. Herkesin, konulmuş olan bu normlara, bu tabulara 
uyması beklenir. 
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Tabii, kültür, sadece böyle görgü, örf, adet kuralları da değil
dir. Aynı zamanda, kültür, örgütlenmiş bir sistemdir, bir sistemi 
ifade eder ve bu örgütlenmiş sistem, belirli bir toplum içerisinde 
örgütlenmiş bir sistemdir. O halde, kiiltür toplumdan topluma deği
şik demektir. O nedenle de kültür, görecelidir, izafidir. Mutlak iyi, 
mutlak kötü; salt iyi, salt kötü yoktur kültürde. Evlilik öncesi hami
lelik; dünyanın hemen her yerinde kötü karşılanan bir olaydır. Ama, 
buna karşılık Filipinlerdeki Bantu kabilelerinde çok iyi görülen bir 
olaydır; çünkü onların düşüncesine göre, kadının doğurganlığını 

ispatlamaktadır evlilik öncesi hamilelik. Demek ki, bir Türk aile, 
yahut İtalyan aile yahut Yunanlı aile kıziarına bunun kötü oldu
ğunu telkin ederken, geleneklerine d&yanarak; bir Bantu ailesi de 
bunun çok iyi bir şey olduğunu söyleyecektir. Peki, hangisi doğru, 
hangisi yanlış; hepsini kendi kültürü içerisinde mütalaa etmek 
lazım. Bize göre o yanlış, onlara göre burası yanlış. Ama, herhalu
karda, bizim buradaki hareketimiz doğru, onların oradaki hareketleri 
kendileri için doğru. Demek ki, burada bir görecelilik var, kültürde. 

Eğer bir hareket, içinde bulunulan toplumun beklentilerine uyu
yorsa, kültürüne uyuyorsa, o hareket o toplum için doğrudur. Yok, 
uymuyorsa, yanlıştır; ama salt yanhş, salt doğru yoktur. 

Birkaç yıldan beri sık sık duyuyoruz, Almanya'daki Türk işçi
lerine karşı yapılan ırkçılık, yahut Fr&nsa'daki Arap işçilerine karşı 
Fransızların gösterdiği tepkiler. Bunları hemen ırkçılık olarak nite
lendiriyorlar. Eski Hitler kalıntıları, ırkçılar Almanya'da vardır; 
Fransa'da Le Pen'in kurduğu yeni partide böyle gene Hitler özentisi 
birtakım adamlar var; ama, esas konu o değil; esas konu, kültür 
farklılığının doğurduğu bir uyuşmazlık. Hangisi doğru, hangisi yan
lış; o ayrı bir konu; ama, dediğim gibi, içinde bulunulan toplumun 
değerlerine uygun hareket ediliyorsa o toplum onu doğru karşılıyor. 

O halde, oradaki uyuşmazlığı çıkaran toplumlar arasındaki bu 
kültür farklılığıdır. Yoksa, Alman ırkının üstün oluşu, Türk ırkının 
olmayışı, yahut Fransı·z ırkının üstün oluşu, Arap ırkının düşük 

oluşu gibi düşünceler değildir. 

Kültürü bu şekilde özetledikten sonra ulusal egemenliğe gelin
ce; ulusal egemenlik bildiğiniz gibi, en üst emir - komuta yeteneğini, 
yetkisini elde bulundurmak demektir. içeriden baktığınız zaman, bu 
konuya, ulusal egemenlik dersiniz buna, halk egemenliği dersiniz; bu 
iç görünüşü. Yani, yasaları yapmak yetkisi ulusun elinde olmalıdır. 
Dış görünüşü ne? Dış görünüşü de devletin başka bir dış gücün 
etkisinde kalmadan, istediği gibi, kendi düzenini kurması, kendi ya-
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salarını çıkarmasıdır. Dışarıdan bakildığı zaman, ulusal egemenlik, 
bağımsızlık anlamını taşır. işte _bu noktada, yani bağımsızlık nokta
sında kültürle ulusal egemenlik veya bağımsızlık arasında çok ya
kın bir ilişki olduğunu görürüz. 

Ulusal kültür, ancak ulusal egemenliğe ve bağımsızlığa sahip 
olan ülkelerde gelişebilir, var olabilir. Ulusal egemenliğe veya ba
ğımsızlığa sahip olmayan ülkeler, uluS31 kültüre de sahip olama•zlar; 
ulusal kültürlerini yitirirler. Nitekim, tkinci Dünya Savaşından sonra, 
bağımsızlığa kavuşmuş Afrika, Asya ülkelerine baktığımız zaman, 
bunlann fıemen pek çoğunda ulusal kültürün yok olduğunu görür
sünüz. Buralarda bir kültür boşluğu v;ırdır. Yakından tanıdığım için 
vereceğim. Cezayir örneği gayet tipiktir: Cezayir 100 küsur yıl 

Fransız sömürgesi olarak kalmıştır. Ondan sonra bir mücadele so
nucunda bağımsızlığına kavuşmuştur; fakat Cezayir'de ulusal kül
tür adı altında hi~bir şey kalmamıştır. önce dil yok olmuştur; Arap
ça konuşan Cezayirli kalmamıştır. Anadil olarak Fransızcayı benim
semişlerdir. Dünyanın en zor öğrenilen dillerinden birini 15 milyon 
halka Fransızlar ·zorla öğretmişlerdir ve bugün anadil olarak ara
larında belirli bir yaşın üzerindekiler bunu kullanırlar. Ancak, ba
ğımsızlığa kavuştuktan sonra, bu ulus arabizasyon diye bir hare
kete başlamıştır. Yani araplaştırma, Arapça öğretme ; va tandaşına 
kendi dilini öğretmek için kurslar a~mıştır, ilkokuldan başlayarak 
Arapçayı zorunlu hale getirmiştir, Araba Arapça konuşmayı öğret
mektedirler. 

Bunun gibi, hiçbir şey kalmamıştıt"; mesela müzik yoktur, bugün 
bir müzik arayışı içerisindedir; An dal us dedikleri monoton, teksesli 
bir müzikleri vardır çok eskidir, onun dışında Cezayir'e özgün bir 
Cezayir müziği yoktur. Bunun için araştırmalar yapmaktadırlar, bu
nun için eksperler, uzmanlar getirmektedirler ve büyük ölçüde bizim 
mü·ziğimizi, kendi ulusal müzikleri olarak kabul etmişlerdir. Radyo
larını, televizyonlarını izlerseniz, bizim parçaların, Cezayir müziği 
altında sık sık çalındığına tanık olursunuz. 

Söylemek istediğim şu ki, Cezayir varlığını oluşturan ulusal 
kültürleri tamamen yok olmuştur, buna karşılık, Fransız örfleri, 
adetleri, davranışları, günde yüz fasıl el sıkışmasıyla, şarabıyla, ye
mekleriyle girmiş, yerleşmiştir. 

Demek ki, ulusal kültür. ancak ulusal egemenlikle ve bağımsız
Iıkla mümkündür. Ulusal egemenliğine sahip olmayan, dışa karşı ulu
sal egemenliğine sahip olmayan ülkeler, ulusal kültürlerini de yitir
mekle karşı karşıyadırlar. Tabii, ulusal kültür derken kesinkes geç-
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mişe bağlı olalım, hiçbir değişikliğe uğratmadan, geçmişteki şeyleri 
aynen sürdürüp götürelim anlamında konuşmuyorum; bugün artık, 
ulusal olmaktan çıkmış, biraz önce verdiğim örnek gihi, çatal bıçakla 
yemek yemek gibi konular vardır ki, insanlığın ortak kültürüdür. 
Ulusal kültüre dönüşün Cezayir'de bunun ifratını da görüyoruz. O 
kadar bir ulusal kültür arayışı içine girmişlerdir ki, çatal bıçakla 
yemek yemeyi Fransrzlardan öğrenilmiş bir kültür olarak düşündük
leri için, bugün el ile yemeklerini yeme~re başlamışlardır. Bu da yanlış 
tabii. Çünkü, bugün artık, çatal bıçak bir ulusun simgesi değildir. 
Yani, ne ingilizin dir, ne Fransızındır, ne Almanındır; uygar ulusla
rın kullandıkları bir araçtır. Onun için, demek ki bu kadar ifrata 
varmadan, ulusal kültürü muhafaza etmekte yarar vardır. 

işte buraya kadar kısaca söylediklerimizden anlaşılıyor ki, ba
ğımsızlıkla, ulusal egemenlikle kültür arasında çok yakın bir ilişki 
mevcuttur; bağımsızlık olmadan ulusal kültürün var olmasına veya 
yaşamasına olanak yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz. 
Efendim, bu panelde son konuşmacımız «Milli Egemenli~ Dö

nemi Müziği» hakkında ilginç bir konuşma yapacak olan Mimar 
Sinan üniversitesi öğretim üyesi Sayın Prof. ilhan Usmanbaş'ı 
rica ediyoruz. 

Prof. iLHAN USMANBAŞ (Mimar Sinan üniversitesi öğretim 
üyesi) - Sayın Başkanvekili, sayın r~ktörler, sayın öğretim üye
leri, Sayın Başkan \Ye öğrenciler; başlıkta ufak bir değişiklik yaptım; 
konumuz Ulusal Egemenlik Bağlamında Çağdaş Türk Müziği»dir. 

Cumhuriyet tarihi, ulusal egemenlik kavramının doğmasıyla 
aynı yaştadır. Cumhuriyetimiz, ulus bilincine. vardığımız yılların 
oluşturduğu üründür. Ulus olma bilinci, büyük bir «Kurtuluş Sa
vaşı»nı harekete geçirebilecek iradeyi, kararlılığı ve ustalığı gös
terınemizle gerçekleş tirilmiştir. 

Bir kurtuluş savaşını son zafere kadar götürecek bir gerçekleş
tirme, çok yoğun yaşanan bir dönemde ulusun bütün bireylerinin 
ortak duygu, düşünce vıe ideallerinin birbirine kenetlenmiş biçimde 
harekete geçmesiyle mümkündür. öyle karanlık günlerdir ki bunlar, 
düşman nerededi!? içimizde mi, dışımızda mı? Kimdir? Ne zaman 
vuracak? Zayıf mıyız, güçlü müyüz? Yarın ne olacak? Bütün bu 
sorunların ağırlığı ancak ulusal bilinçle yanıtlanabilir. Ulusal bi
lincin getirmiş olduğu ortak düşünce ve duygu, bireyde vazgeçile-
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meyecek bir yaşam nedeni oluşturur. Ulusal bilinç bu bütünlük 
duygusu içinde çok çeşitli düşünce ve irade aşamalarını gerçekleş
tirir. Ulusal Kurtuluş Savaşı süresince olgunlaşan bu düşünce ve 
irade ürünleri, savaş sonunda «Kurtuluş Savaşımı»na dönüşür. 
Ulusal egemenlik kavramı da buradan çıkar. Bu egemenlik öylesine 
bir bütündür ki, ayrıntıları, karşıtlıkları yok eder. Bireyin kendini 
çok aşan tek bir buyruk gibi, Kurtuluş Savaşı boyunca onu, duygu 
ve düşüncelerini, eylemlerini yönetir. Ulusun egemenliği, binbir 
ayrıntıyı içeren fakat bu ayrıntıları, dahası karşıtlıkları sımsıkı 

biçimde kenetleyen bir büyük çekim gücü oluşturur. Bu karşıtlık
ların varlığını birey bilir, hisseder fakat onların ötesine bakar. 
Çünkü ulus kavramı «gelecek» kavramı ile yanyanadır. Gelecek, bu 
ayrıntıları birleştirecek, onlardan bir sentez çıkaracaktır. Ayrıntı
lar geçicidir, öliımlüdür; ama, gelecek, «sonsuz gelecek» kavramı 
içine yerleşmiş olan ulus ölümsüzdür. Bu ölümsüzlüktür ulusu 
egemen kılan. Çünkü, kimi duyguların, kimi düşünce ve ideallerin 
sonsuzluk süreci içinde birbirine yaklaşacağı, birbirinin benzeri ola
cağı, birbirini doğuracağı bir bütündür ulus. 

Ulusal egemenlik kavramı bu düşüncelerin ışığı altında, çağ

daş Türk sanatının simgesi olmuştur. Çağdaşlık kavramı da karşıt
lıkların sentezine doğru gider. Çağdaşlık sanat sorununa, giderek, 
insan sorununa, başka bir deyişle, insanın dününe ve yarınına bü
tünleştirici bir gözle bakmak demektir. Eğer savlar ve karşı - savlar 
gerçek dediğimiz şeyin bir parçası ise, yarına uzanan büyük zaman 
dilimi içinde bunların bir noktada birleşeceğini ve ulusal bütünün 
birer öğesi olacağını varsaymak yanlış olmaz. Çağdaşlık, bu olguyu 
peşin en kabul etmektir. 

Türk sanatındaki ulusal egemenlik kavramıyla koşut çağdaş
laşma hareketi, Kurtuluş Savaşımızın kuruluş savaşımına dönüş
tüğü yıllardan bugüne pek çok aşamadan geçmiştir. Bu aşamaların 
bir bölümü kuruluş yıllarının umutlu ve dingin yaratıcı atılışı 

içindedir; bir bölümü, kişilik arayışının zor ve acılı çıkmazlarını 

yaşamıştır; bir bölümü, çaresizliklerin ve usanmışlıkların yorgun
luğunu taşır. Bu aşamalar, yarım yüzyılı ancak aşmıştır; bu süre 
ise bir ulusun savaşımı içinde çok kısa bir süredir. Fakat çağdaş
laşmamızın yönü, doğru temeller üzerine atılmıştır. Çünkü, savlar, 
karşı - savlar arasındaki gelgitler ne denli şaşırtıcı olursa olsun, 
ulusun çağdaş kavramının temeli demek olan geniş görüşlü ulusal 
bütünleşmenin yönü, bu değişik savları özümseme yönüdür. 
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Türk sanatının ve özellikle Türk müzik sanatının savları, karşı
savları nedir bugün? Bunlar 1920'lerden bugüne hangi aşamalar
dan geçmiştir? Yarın için varsayımlar ne olabilir? 

20 nci yüzyıl başına gelinceye dek Doğu sanat geleneğini ke
sintisiz sürdürmüş, başka herhangi bir kültürün derinlemesine ve 
sarsıcı etkisi altında kalmamış bir müzik sanatı geçmişimiz var. 
Bu müzik sanatı geçmişi, salt sesler dünyası çerçevesinde değil, 

sanat anlayışı, dünya görüşü, yaşam felsefesi, sanatçının ve sanatı
nın öğretimi çerçevelerinde de Doğuya ÖZigü nitelikler içindedir. 

N edir Doğu, N edir Doğu sanatı? 

Doğu, kendi içine kapalı bir kozadır. Anadolu'nun binler yıllık 
çok çeşitli toplum yaşamının son bin yılı, özellikle son birkaç yüzyılı 
·bir Doğulu toplumunun bütün gücü ve bütün zayıflıklarını içinde 
taşır. öyle bir yaşam felsefiesidir ki bu, sonsuza dek sürecek bir 
ölüms~zlük düşüncesiyle hemen yarın yok olmayı, tarihten bile si
linmeyi olağan sayan bir ölümlülük düşüncesini yan yana, iç içe 
taşır. Doğuda sanatçı kendini kocaman bir ummanda bir katre gibi 
görür, yaptığı sanata, ortaya koyduğu ürüne, kimi kez imzasını 

atmaya bile çekinir; ama sanatının sırlarını herkesten gizler, onu 
ancak kendisinden sonra sürdüreceğine inandığı şakirdine, öğrenci
sine saklar. Ne kendine karşı sorumludur, ne topluma. Yeteneğini 
tanrısal bir lütuf sayar; elinde olmayan bir gücün kendine bahşet
tiklerini açıklamak, eleştirmek, tartışmak istemez. Sanatının sır

ları ancak kendisi gibi « bahşedilmişlere» açıklanabilir. Bu yüzden 
Doğu'da sanatçı, kendi sanatı hakkında son derece suskundur. Bir 
şeyler açıklıyorsa, o da kendine kadar gelen bilgi yığıntılarıdır. 

Eleştiri, Doğu sanatının bir düşünce gereci değildir. Eleştirel ba
kış, kendine bağışlanan yeteneklere karşı nasıl kullanılabilir? Sa
natını eleştirmek, Tanrısal bağışı eleştirrnek demektir. Doğu sa
natçısı bu eleştirel bakıştan vazgeçerek, bir yandan kendine sı

nırsız bir huzur sağlamıştır, bir yandan sanatını fırtınasız bir son
suzluk ufkuna doğru dümdüz, engebesiz bir çizgiye oturtmuştur. 
Toplumuyla da ilişkisi kopmuştur. Ona karşı değildir, onu küçüm
semez; tam tersi, günlük yaşamı içinde toplumun çok alçak gönüllü 
bir parçasıdır; alçak gönüllü ve saygın. Toplumun dışında oluşun
dan değil, ondan kopmuşluğu, onu ne sanatıyla, ne davranışlarıyla 
değiştirmeye yeltenmemesindendir. Sanatçının konumu ve görevini 
bir uyduluk gibi anlamıştır tanrısal düzel, hem kendisi, hem toplu
mu için ilk ve son kez olarak bir kez buyrulmuş, ona ancak ay
rıntıları olabildiğince dürüst ve yetenekleri çerçevesinde gerçek-
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leştirrnek kalmıştır. Görevi burada sona erer böylece bu çok kısıtlı 
sorumuluğu yüzünden toplumla olan ilişkileri yumuşak bir alışkan
lıklar yumağına dönüşür. Varlığı ve yokluğu belirsizleşir ve kopar. 

işte, Ulusal E'gemenlik kavramıyla birlikte Türk sanatı bu 
Doğu içinde değildir artık olmamalıdır. Çağdaş müziğimizi, yerelin 
ve Doğu geleneğinin ötesine götüren Osmanlı - Doğulu sanatından 

koparıp bir «sav», bir dünya görüşü yapan, bu yolla da bütün 
dünyaya seslenen ilk yaratılar 1930 dolayında bu bağlam içinde 
ortaya çıkıyor. Bu yaratılar, «sanatçı» kavramının, bu kavramın 
taşıdığı yükün topluma açılmak istenen yeni pencereleridir. 20 - 25 
yaşlarında beş Türk gencinin yaratılandır bu ilk yaratılar; Cemal 
Reşit, Hasan Ferit, Ulvi Cemal, Ahmet Adnan, Necil Kazım. 

Cemal Reşit Rey'in 1931 yılı ürünü orkestra için <<Enstanta
neleri»ni, bir anda yepyeni bir görüşün temsilcisi yapan nedir? 
Geleneksel Doğu müziğinin toplumdan, çevreden ve insandan kopuk 
büyük soyutlamasına karşılık, işte istanbul'u; «1Balıkçılari>>Yla, «Ca
mi»siyle, «Güvercinleri»yle, «Dilenci»siyle, «Bayram Yeri»yle çi
zen, o zamana dek çevreden ve insandan soyutlanmış bir müzik 
anlayışına karşı çıkan ulusal bir anlayış. işte Ulvi Cemal Erkin'in 
«Beş Damla»sı, Adnan Saygun'un 4:İncinin Kitabı», özellikle bu, 
çocuk kavramının, (çocuğun varlığını unutmuş görünen Doğu sa
natçısına karşılık) müzik sanatımıza girişi. Y,e yıl 1934, Büyük Ata
türk'ün Meclisin Dördüncü Toplanma Yılı Açılış Söylevi: «Arkadaş
lar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerietiime
sini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak buradan en ça
buk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun 
yeni değişikliginde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavraya
bilmesidir. Bugün dinietmeye yeltenilen musiki, yüz ağartacak de
ğerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duy
guları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, 
onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlernek ge
rekir. Ancak, bu güzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel 
musikide yerini alabilir. Bunlar, çağdaş Türk müzik okulunun do-
ğuşunu sağlamış olan sözlerdir; başka her türlü yorumu yersiz kılan 
sözler. 

Hemen bir yıl sonra Ulvi Cemal Erkin'in «Yaylı Dördül»ü. 
işte sadece bu yapıtla bile çağdaş sayılma olanağı var: Belki diliyle, 
o zamanın en ileri bestecileri bir Bartok, bir Sc'honberg, değil ama, 
davranışıyla çağının yapısı olan bir yapıt; Ulusal ince deyişleri, 
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bir konu dolayında geliştirmesini bilen, yumuşaklıklar, sertlikler 
karşıtlıklarla dört çalgının el ele yürüyüşünü gerçekleştiren bir 
sav getiren. 

Hemen bir yıl sonra Türk müziği başka bir çağdaşlık yoluna 
daha giriyor: 1936'da Ankara'da Devlet Konservatuvarı açılıyor. 

Müzik S8.natı, yandaş sanatlarla, sahne sanatlarıyla, Operayla bes
lenmedikçe çağdaş anlatım yolunda tam olgunluğa erişemezdi. 

«Müzik ve Temsil Akademisi» fikri sadece operanın değil, tjyatro 
klasiklerinin ve modernlerinin Türk düşünce yapısına girmesi de
mekti. Bunların hazırlanması ve temsilleri sırasında hiçbir tepkiyle 
karşılaşılmadı etraftan. Çünkü, Türkiye artık «çağdaş»tı tuttuğu 
yönl e. 

Burada, 1945'te yazılan, ilk çalınışının 1946'da Ankara'da ya
pıldığı, Adnan Saygun'un «Yunus Emre Oratoryosu»ndan söz etmek 
istiyorum. Saygun'un Yunus Emre'si bir yönüyle birleştirici, bir
leştirilmesi gereken iki yakanın üzerine kurulmuş bir köprüdür. 
Geçmiş müziğimizin kendine özgü, değiştirilmesi zor özünden ötürü, 
yeni anlatım biçimlerine dönüşmesine, çağına doğru açılmasına 

karşı en büyük engellerden biri de kendisiydi. Bir başka deyişle, 
Divan müziğimizin başka kalıba dökülmezliği, onu besleyen yollar 
ile çağdaşlık arasındaki yolları tıkayan en büyük engeldi. Say-
gun'un yapıtı bu yolları aşmış, ilk ve son kez olarak, artık bir 
başka köprü gerekmediğini ortaya koymuştur. 

Neden Yunus Emre? Neden Rey'in aynı yıllarda yazılmış «Pi-
yano Sonatı» yahut «Birinci Dördül»ü değil? Neden Akses'in «Anka
ra Kalesi» ya da Alnar'ın «Prelüd ve iki Dansi» değil? Bunun 
yanıtını Saygun'un şu sözlerinde buluyoruz «Sanat hayatıının en 
büyük tecrübelerinden birinin bu oratoryu olduğunu söylemiştim 
13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış olduğu anlaşılan Yunus Emre'nin 
şiirlerini, ona aykırı düşmeyecek bir hava içinde musikiye yansı
tabilmek kolay bir iş değildi. Solistler, koro ve orkestra için çok 
seslilik tekniğiyle yazacağım bu eserde en küçük bir sürçmeyi Yu
nus affetmezdi. Tamamıyla makami bir anlayışın hakim olduğu, 
içinde yer yer kendine göre şekillendirdiğim ilabilerin bulunduğu 
bu yazı, bu yüzden gelenekierimize dayanıyor demekti. Geleneği

mize ait unsurları, geleneğimizin dışında kalan çok seslilik ile 
bağdaştırmak... Bu hiç de kolay bir iş değildi. Ama, oratoryo'nun 
1946' daki il_k İcrasırndan sonra, Türk ve yabancı aydınlar bir yana, 
Anadolu'nun küçük şehir ve kasabalarında yaşayan türlü meslek 
ve yönlerdeki kimseler ile bana kendi gönüllerince mektuplar yazan, 
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belki de köylerinden hiç ayrılmamış Türk köylüsünden gördüğüm, 
bıeni son derece heyecanlandırmış olumlu ilgi, gözlerimi Yunus'a hu
zurla kaldırabileceğim ve ona «İşte şimdi anlıyorum ki, sana ihanet 
etmemişim» diyebileceğim kanısını bana verdi. 

Bu olaydan şu dersi çıkardım: Demıek ki, gelenek dediğimiz 
şeyi katı bir anlam içinde bize sunmak isteyenler haklı değildirler. 
Gerçekten, toprağa kök salmış ağaçlar gibi, gönüllerimize kök salmış 
olan geleneklerimizi donmuş kalıplar gibi alma eğiliminde olanlar, 
ne kadar yanlış yoldadırlar. Çağlar gelir geçer; çağlarla beraber 
insanlar da gelir geçer; ama evrim, yaşayışta evrim, ruhlarda evrim, 
sonsuzluğa doğru yürür gider. Sonsuzluk yolunda sanat, ancak 
bu evrim havası içinde oluşacak, sanat adamı, eserlerini bu hava 
içinde verecektir». Saygun böyle diyor. 

Sorumuzu tekrar yineleyelim: Neden Yunus Emre Oratoryosu 
bir köprü oluyor da, aynı tarihlerde yazılmış çağdaş Türk müzik 
tarihi içinde önemli yerleri olan öbür yapıtlar değil? Çünkü, 
Saygun'un bir Türk klasiğine ve belki tek Türk klasiğine, Yunus'a, 
yaklaşmak için duyduğu onca tedirginlik çilesinden öbür yapıtlar 
geçmemiş de ondan. Ve böylece bu çilenin bir kez çekilmiş olması, 
ondan önce ve ondan sonra gelen bütün yapıtları o çileyi çekmekten 
kurtarmıştır. Köprü bir kez açıldıktan sonra iki yaka birleşmiştir. 
işte bunun sonucu örneğin bir Nüvit Kodallı, operasına Van Gogh'u 
konu alabilmiş, Ferit Tüzün, çok eski bir Anadolu mitosunu, Midas' 
ın Kulaklarını seçmiş, Arel veya Mimaroğlu, elektronik müzik ya
pabilmişlerdir. Ve bir başka bestecimiz yarın Yunus'u tekrar ele 
alırsa, onu gönlünce işleyebilecektir, en büyük özgürlük içinde. Çün
kü, bir yorum, binlerce yorumu getirir. Çünkü Doğunun sihirli ku
tusu bir kez açılmıştır. 

Türk sanatında doğal ki, gel - gitler olacaktır. özellikle resmi 
yapısı ve kurumlarıyla biraz daha bağımlı olan müzik sanatı bu 
gel - gitlerin etkisini çok yoğun ve ağır biçimde hissedecektir. Ata
türk'ün sözleriyle, «Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikisinde 
değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir». Bu yeni değişikliğe karşı 
olanlar, müziği ya salt eğlence aracı haline getirmeye çalışacaklar, 
ya da onu Doğunun değiştirilmezlik zırhı ardına saklamaya çalı
şacaklardır. Onu tabulaştıracaklardır. Ne var ki, yeni yeni besteci 
kuşa'kiarı yetiştikçe, müzik sanatımızın içten içe gelişen evrimi ve 
anlatım alanı, evrensel bir dil içinde, ulusal ince duyguları, dü
şünceleri anlatan yüksek deyişieri işleyecek, onları her zaman yeni 
bir çeşitlilik içinde ulusuna ve insanlığa sunacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz efendim. 

Efendim, panelin bittiğini bildirirken, bu sempozyumun dü
zenlenmesine imkan sağlamış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına ve Mimar Sinan ve Marmara üniversitesi rektörlükle
rine çok çok teşekkür ederiz. 

(Mimar Siınan üniversitesi Sinema TV Merkezince hazırlanan 
«Atatürk ve Sanat>> konulu film gösterisi yapıldı) 
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SUNUŞ: 

Prof. Dr. AHMET KARADENiZ ~Trakya üniversitesi Rektörü) 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, Sayın Milletvekilleri, 
sayın valiler, sayın misafirler ve davetliler, üniversiteınİzin değerli 
öğretim üyeleri, TRT'nin ve basının güzide m~nsupları, her şeyimizi 
yetişmesine harcadığımız geleceğimizin. teminatı yavrularımız, sevgili 
öğrenciler; hepinize üniversitemiz ad'ılıa saygılarımı sunarım. 

Henü·z beşinci öğretim yılında bu!unan genç üniversitemiz, eği
tim ve öğretim faaliyetleri yaronda gençlerimizi gelecekte yüklene
cekleri sorumluluklara hazırlamak, ka:rşılaşabilecekleri ülke problem
leri hakkında kendilerini uyarmak, hem bölgemizin, hem de ülkemi
zin hayati meselelerine ışık tutmak amacıyla sürekli olarak bilimsel 
toplantılar yapmaktadır. 

Bugün de üniversitemizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kül
tür, Sanat ve Yayın Kurulu ve Ege üniversitesi ile birUkte ülkemi
zin seçkin bilim adamlarının katkılarıyla «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Milli Egemenlik ve Atatürk» sempozyumunu düzenlemenin mut
luluğu içindeyiz. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder, yirminci asrın başların
da hem vatan kurtarıcısı hem de devlet kurucusu olarak adını ve 
ününü bütün dünyaya duyurarak «Mazlum milletlere» de öncülük 
eden müstesna şahsiyettir. Bizim milli hayatımıza yeni ve kutsal 
müesseseler kazandıran da O'dur. Bu sebepledir ki, Gaozi Mustafa 
Kemal Paşa sadece rejimin değil, «Milli istiklal» ve «Milli Hakimiyet» 
kavramlarının da Türk tarihinde ilk yaratıcısıdır. Kendisi ordular 
hjaşkumandam ve kahraman bir asker- olduğu halde bu yüce vazi
feyi yapmakla yetinmemiş, aynı zamanda asil Türk Milletinin siyasi 
liderliğini de üzerine almıştır. Böylece, üniformayla harp meydan
larında savaşırken, siyasi dehasıyla da. cephe gerisinde milletini teş
kilatlandırarak topyekun savaş stratejisini uygulayarak, tarihte eşi
ne rastlanmayan bir zafer kazanmıştır. Emrindeki savaşçılara «Ku
vay-ı Milliye»; giriştiği harekata da ~Milli Mücadele» demek sure
tiyle vatan müdafaasına yedisinden yetmişine kadar kadınıyla, erke
ğiyle milletin her ferdini iştirak ettirmeyi başarmıştır. Bu akıl almaz 
başarının sırrını, Atatürk'ün askeri dehası yanında, Türk Milletin
deki cevheri iyi tanıması ve milli iradeye büyük önem vermesinde 
aramak lazımdır. O'nun, Samsun'a ayak bastığı andan itibaren yap-
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tığı işlere bakıldığında bu hakikat açıkça görülecektir. Çünkü asker
lik hayatında hep zaferden zafere koşmuş olan Mustafa Kemal Paşa, 
Anadolu'ya çıkar çıkmaz, askeri birliklerden önce mUlet temsilcile
rini toplayıp onlarla İstişare etmiştir. Nitekim, Erzurum ve Sivas 
Kongreleri, Milli Mücadele Harekatının milli iradenin emir ve kararı 
ile başlatıldığının açık delilleridir. Burada üzerinde durulması gere
ken en mühim husus Atatürk'ün başlangıçta milletin ko] ve yürek 
gücünden ziyade, iradesine dayanmak istemektedir. O irade temin 
edildikten sonradır ki, yurdun her kö~sinde işgal kuvvetlerine karşı 
kırılması imkansrz bir mukavemet cephesi teşekkül etmiştir. 

Böylece, kalpleri mücadele ateşiyle tutuşturan Gazi Mustafa 
Kemal Paşa, bir yandan vatan evlatlarını düzenli ordular halinde 
cephelere gönderirken diğer yandan da Türk Milletinin hakiki tem
silcilerini Ankara'da toplayıp, ilk Büyük Millet Meclisini kurmuş ve 
artık tam manasıyla bir meşru zeminde mücadele ettiğini bütün 
dünyaya duyurmuştur. Hangi şartlar altında kurulduğunu çok iyi 
bildiğiniz bu şerefli Meclis, gece gündüz demeden çalışırken, zaman 
zaman Atatürk'ü yıldıracak derecede müdahalelerde bulunup sert 
muhalefet örnekleri de gösterdiği halde büyük kurtarıcı bütün hare
ket ve kararlarını yine de o yüce Mecligten geçirmekte ısrar etmiştir. 
Her ne pahasına olursa olsun, milli iradenin müsaadesini almadan ve 
onları ikna etmeden hiçbir İcraatı kendi başına yapmamıştır. işte 

bu sebepledir ki Atatürk, tarihte milli hakimiyeti baştacı eden, ülkeyi 
milli iradeye dayanmadan yönetmeyi asla düşünmeyen nadir lider
lerin öncüsüdür. Gerek kendisini örnek alan mazlum milletler, ge
rekse medeni Batı dünyası, O'nun en çok milli egemenlik kavramına 
verdiği manayı ve önemi alkışlamaktadırlar. Esasen, millet ve ege
menlik şuuru, Türk insanının doğal yapısının en belirgin vasfıdır. 
Bilinen insanlık tarihi ile başlayan tarihimizde daima kendi egemen 
devletimize sahip olduğumuz görülür. Dünya tarihi, egemen bir Türk 
Devleti bulunmadığı tek bir an görmemiştir ve görmeyecektir. 

Dünyaya devlet halinde yaşamayı öğreten milletimiz, değişen ik
lim şartları nedeniyle Orta Asya'dan üç kıtaya göç ederek gittiği yer
lere, uygarlık ve devlet halinde yaşamanın kültürünü de getirmiştir. 

Bu sempozyumda milli egemenlik kavramı bütün dünyaca çağı
mızın en büyük öncüsü kabul edilen Atatürk'ün düşünce bütünlüğü 
içerisinde değerli bilim ve fikir adaınlarımrzın yapacakları açıkla

malarla bir kez dttha önemle ele alınacs.k ve açıklığa kavuşturulmaya 
çalışılacaktır. 

8 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Tebliğleriyle sempozyumumuza ve panelimize katılan değerli 

öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim. 

Saygılarımla. 

YILMAZ ERGUN (Edirne Valisi) -Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Sayın Başkanı, sayın valilerim, sayın milletvekillerim, değerli 
öğretim üyelerimiz, sayın konuklar, sevgili gençler, TRT'nin ve bası
nın değerli temsilcileri; Anayasada ifadesini bulan mıllet egemenli
ğinin millete maledilmesi prensibinden hareketle ilimizde düzenlenen 
bu çok anlamlı sempozyuma katılan siz değerli konuşmacı ve konuk
larımıza başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Nec
mettin Karaduman olmak üzere en derin sevgi ve saygılarımı suna
rım. 

Sözlerime Ulu önder Atatürk'ün «Egemenlik Kayıtsız Şartsrz 

Milletindir» sözleriyle ba.şlıyorum. Ve yine O büyük insanın millet 
egemenliğine verdiği değeri ifade eden 1924 Ağustosunda yaptığı 
bir konuşmasındaki «Hakimiyeti milliye öyle bir nurdur ki, onun 
karşısında zincirler erir, taç ve tahtla.r yanar, mahvolur» sözleriyle 
devam ediyorum. 

Ben, konuya Kurtuluş Savaşımız ve sonrasını kısaca açıklayarak 
yaklaşacağım. Bilindiği üzere Kurtulu§ Savaşının birçok ilginç özel
likleri vardır. Bunlardan birisi, onca kargaşa ve sıkıntı içinde millet 
egemenliğine dayanmak konusunda özel bir çaba harcanmasıdır. Bu 
kutsal savaşın önderi Mustafa Kema!, yetkileri doğrudan doğruya 
ele alabil~cek güçte olduğu halde onlari her defasında seçimle ve oyla 
alma yolunu seçmiştir. Erzurum ve Sivas kongrelerinden başlayarak 
alınmasını düşündüğü kararlan daim& oya sunmuştur. Savaş sıra
sında da, savaştan sonra da başlatılan yenileşme ve çağdaşlaşma 
süreci içinde bu, hep böyle olmuştur. 

Oysa ki, o bunalımlı ve sıkıntılı ortam içinde Çanakkale Kah
ramanı Mustafa Kemal'in, seçimsiz tek adam olması o kadar zor 
değildi. N eden bu yolu seçmedi? N eden Kurtuluş Savaşı gibi çetin 
şartları olan, toplulukları heşnut edememe, beklentileri karşılaya

mama ihtimali çok olan bir ortamda kendini ve kararlarını hep oya 
sunma yolunu seçti? Hiç kuşkusuz bu yol öyle bir ortamda sıradan 
liderler için akla en uygun olmayan ve asla seçilmez nitelikte bir 
yoldur. öyleyse Mustafa Kemal, neden bu yolu seçti? Bunun kaçınıl
maz cevabı şudur: 
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Türk insanını ve yurdunu bu zor ortama sürükleyen şeyin, 

egemenliğin milletin elinde olmayışı, bu zor durumdan kurtulmanın 
millet egemenliğine dayanma gereği konusunda kesin inancının hu
lunmasıdır. Elbette bunun yanında Mustafa Kemal'in toplum çı

karlarını kendi benliğinden üstün tutma özelliği de önemli bir 
etkendir. 

Büyük öndere göre o günlere en yakın büyük felaket Birinci 
Dünya Savaşına girmemizdir. O'na göre, egemenlik milletin elinde 
olmadığı için bu savaşa girilmiştir. «Eğer egemenlik milletin elinde 
olsaydı, o günün şartlarında ve ortamında millet, bu savaşa girer 
miydi, ister miydi? Girdikten sonra ordularımızın Romanya' da, 
Makedonya'da oyalanmalarına İran, Kafkas dağlarında perişan 

edilmesine razı olur muydu?» diye soruyor. Büyük Kurtarıcı. Bu
nun cevabını <<Hayır» diye veriyor. O'na göre mütarekeden sonra 
düşmanın çeşitli yerlere, Çanakkale, istanbul ve izmir'e girmesi 
de milletin birbiriyle boğazlaşacak derecede bölünüp parçalanması 
da egemenliğin millette olmamasıdır. 

O, millet egemenliğine dayanmanın bunca felakete yol açaca
ğını gördüğü kadar, sıkıntıların giderilmesinin tek ve kesin yo
lunun d·a millet egemenliğine dayanmak olduğunu apaçık görü
yordu. işte bu nedenle Atatürk, kendini ve kararlannı daima oya 
sundu, milletinden ve onun temsilcilerinden destek ve yetki alma 
yolunu seçti. 

O'nun kurduğu ve ilkelerini koyduğu Cumhuriyetin ürünü olan 
bizler, şimdi millet egemenliğine dayanmanın erdemini kolayca kav
rayabiliyoruz. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması fikri, 
bizim için son derece tartışmasız bir fikirdir. Zor olan, egemenliğin 
babadan oğula miras kalan bir mal gibi düşünüldüğü o acı gün
lerde bu fikre bu kadar güçlü inançla bağlı olabilmektir. 

ıMillet egemenliği konusu inanıyorum ki, biraz sonra çok de
ğerli konuşmacılar tarafından bütün anlamıyla açıklanacaktır. 

Sözlerimi bundan önceki bir konuşmasında Sayın Karaduman' 
ın, Ulu önder Atatürk'ün sözlerinden naklen ifade ettiği, «Hürriyetin 
de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı milli egemenliktir» sözleriyle 
tamamlıyor ve saygılar sunuyorum. 
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AÇIŞ KONUŞMASI : 

NECMETTiN KARADUMAN (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı) - Sayın konu_klar, sevgili öğrenci evlatlarımız; bu yıl 
-Bilindiği gibi- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 67 
nci yıldönümü kutlanmıştı. Bu münasebetle düzenlenen «Milli 
Egemenlik» haftasında, Anadolumuzun bazı şehirlerinde, üniversi
telerimizle işbirliği halinde milli egemenlik kavramını tahlile, de
ğerlendirmeye ve tamtınaya yönelik çeşitli bilimsel toplantılar ya
pılmıştır. Bu toplantıların düzenlenmesindeki amaç; milli egemen
lik ilkesini çeşitli yönleriyle ve daha geniş boyutlarda değerlen

dirmek ve toplumsal hayatımızın her gün birlikte yaşadığımız vaz
geçilmez bir parçası haline gelmesini temin etmektir. Şüphesiz ki, 
bir diğer amaç da, politika uygulamacılarıyla, politika bilimcileri 
arasında işbirliği sağlayarak, aralarında bir köprü kurarak ha
yatiyeti olan, uygulanabilirlik ka:biliyeti bulunan önerilerin, fikir
lerin üretilmesine yardımcı olmaktır. 

Düşünmekteyiz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece millet 
adına egemenliği kulUınan yüce bir organ olmakla kalmamalı, milli 
egemenlik ilkesinin ülke yönetiminde ifade ettiği büyük önemi 
bilimsel açıdan bütün yurdumuza tanıtmanın da öncülü.ğünü yap
malıdır. 

ı 

Sayın konuklar, bu yıl programlanan bilimsel toplantılardan bi-
rinin de serhat şehrimiz Edirne'de yapılması uygun görülmüştü. 
Bu nedenle dünden beri parlamento heyetimizle ve bilim ·adamla
rımızla Edirnedeyiz ve bu güzel şehrimizde tarihle içiçe yaşayan 
buram buram tarih kokan bu güzel şehrimizde sizlerle bir arada 
olmaktan, bu güzide topluluğa bugün hitap edebilmekten büyük 
mutluluk duymaktayız. Şahsım ve parlamento heyetine dahil ar
kadaşlarım adına siz sayın konukları ve aziz Edirneiiieri sevgiler 
ve saygılarla selamlıyorum. 

Edirne, tarihimizde mümtaz yeri olan vilayetlerimizden bir.i
dir. Osmanlı imparatorluğunun Bursa'dan sonraki ikinci başkentidir. 
Edirne 1365 yılında Başkent olduktan sonra büyük bir gelişme 
kaydetmişve-Sanat tarihimizin övünülecek birçok eserlerine- hepi
mizin medarı iftiharı olan - pek çok esere sahip olmuştur. Bu 
eserlerden /başta geleni Edirne'nin de simgesi olan ve dünyaca ta
nınan Selimiye Camiidir. Bunun yanında daha niceleri yer al
maktadır. 
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Selimiye Camii, hepimizin de bildiği gibi mimari ölçüler yö
nünden erişilmeyecek boyutlardadır ve Türk mimarlık sanatının bü
yük şahaserlerinden birisidir. 

Dünden beri Edirne'yi gezmekteyiz; özellikle bu tarihi kenti
mizin yüksek kültür değerleri olarak kendisini bütün dünyaya kabul 
ettirmiş camilerini, medreselerini, kervansaraylarını yakından gör
mek ve izlemek fırsatını elde etmiş bulunmaktayız. Gerçekten ec
dadımızın bize bıraktığı bu şahaserlerle ne kadar övünürsek övü
nelim, ne kadar gurur duyarsak duyalım azdır. özellikle bu eser
Iere sahip olan Edirneliler en büyük iftihar hakkına sahiptirler; 
bu nedenle bu kadar güzel bu kadar tarihi bir kentte yaşamanın 
Edirneliler için büyük bir huzur, sevinç ve övünç kaynağı olduğunu 
belirtmek istiyorum. 

Kültürümüzün pek çok eseriyle, pek çok değeriyle bezenmiş olan 
buram buram -tarih kokan bu güzel şehirde, serhat şehrimiz Edirne' 
de sizlerle bir arada olmaktan, tarihle bir kere daha içiçe yaşamak 
fırsatını bulmaktan dolayı büyük sevinç ve gurur içinde olduğumu
zu tekrar belirtmekten kendimi alamıyorum. 

ıSayın konuklar, insanlığın binlerce yıllık tarihinde bir mü
cadele daima ağırlıkla kendisini hissettirmiştir. Toplumların ve 
devletin yönetimine halk iradesinin hakim olması düşüncesi binler
ce yıldan beri süren mücadelenin esas hedefidir. Bu hedef doğrul
tusunda süre gelen mücadele insanlık tarihinin bir anlamda kısa 
bir özeti ve aynı zamanda çok onurlu bir sayfasıdır. 

insan toplulukları tek elden yönetimlere, monarşik yönetimlere 
karşı daima bir mücadele çığırı açma eğilimi içinde olmuşlardır. 
Bu eğilimin zaman içinde giderek kuvvet kazandığı ve başarılı ol· 
duğu birçok imparatorlukların tarihe karışarak bunların yerini halk 
iradesine dayalı demokratik yönetimlerin aldığı müşahade edil
mektedir. Tarihi çağlar boyunca halk topluluklarının gerek ekono
mik gerekse sosyal alanda kaydettiği gelişmeler toplumların yö
netim karşısındaki tavırlarına yeni bir anlam ve kapsam kazandır
mıştır. Sosyo ekonomik gelişmenin bir sonucu olan yeni toplumsal 
güçler önce mutlak yönetimlerin koyduğu katı ve sert kuralları 
yumuşatma, sınırlama yolunda teşebbüslerde bulunmuşlar ve bu 
uğurda çok çetin, çok büyük mücadeleler vermişlerdir. Sonra da 
aynı toplumlar kazandıkları yeni sosyal ve ekonomik güçlerle yö
netime katılma eğilimini ortaya koymaya başlamışlardır. Dünya 
siyasi tarihinde mutlak yönetimlerin koyduğu katı ve sert kuralları 
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yumuşatma ve sınırlandırma hususunda örnek verilebilecek çok şa
yanı dikkat bir olay vardır; o da 1215 yılında ingiltere'de yaşan
mıştır: 1215 yılında ingiltere'de krala karşı ilan edilen büyük fer
man Magna Carta, diğer Magana Carta insanlık tarihinde başla
tılan demokratik mücadelelerin en önemli aşamalarından, hatta baş
langıç noktalarından birisidir denebilir. Bu ferman çağlar boyunca 
hem ingiltere'de kraliyet rejimine karşı bir güvence olarak kulla
nılmış, hem de asırlar sonra Amerika Birleşik Devletlerine şekil 

veren siyasal düşüncelerin ana kaynağını oluşturmuştur. Dünya 
siyasi tarihinde kısaca Magna Carta'nın çok önemli bir yeri ol
duğunu, çok önemli bir demokratik aşamayı ifade ettiğini belirtmek 
isterim. 

Bizim siyasi tarihimizde de buna benzer bir belge yer almak
tadır: 1808 yılında Ayan'la merkezi hükümet arasında aktedilen ve 
Senedi ittifak adını taşıyan bu belgeyle, bu sözleşmeyle Ayan'abazı 
haklar tanınması ye Hükümdarın yetkilerinin bir ölçüde sınırlan
dırılması öngörülmüştür. Gerçekten bu metin toplumumuzun demok
rasiye yönelişinin ilk işaretlerinden birisi sayılabilecek nitelikteqir; 
ama ingiltere'dekinin aksine bi•zde uygulanma şansına sahip olama
mıştır. 

Sayın konuklar; toplumların kazandıkları yeni ekonomik ve 
sosyal güçlerle yönetime katılma eğilimlerine gelince: işte bu eğilim 
milli egemenlik düşüncesinin ana kaynağını oluşturmuştur. Milli 
egemenlik düşüncesi, toplumların bu katılımcı isteğinden doğmuş 
ve giderek kuvvet kazanmıştır. Dünya siyasi tarihinde cereyan eden 
çok önemli olaylar bu düşünce üzerinde yoğunlaşmış ve bu doğrul
tuda çok çetin, çok anlamlı mücadeleler verilmiştir. Bütün toplum
lar milli egemenlik ilkesinin doğuşu, demokratik hakların elde edi
lişi yönünden yapılarının taşıdığı özellikler icabı değişik zaman
larda olmak şartıyla aynı demokratik süreçten geçmişlerdir. Ta
rihin eski çağlarından itibaren bütün toplumlarda egemenlik gücü 
tek elde mutlakiyetçi yönetirnde toplanmış ve bu güç teokratik 
kaynaklı kabul edilmiştir. Bizim tarihimizde de böyle olmuştur. 
Eski Türklere hakim olan egemenlik anlayışında milletten kaynak
lanan bir güç yoktu. Türklerin islamiyete girişlerinden önce kur
duğu devletlerde egemenlik gücünün Hakan ailesine dört Tanrı 
tarafından verildiği varsayılırdı. Aynı egemenlik anlayışı bizim 
toplumumuza Osmanlı döneminde de hakim olmuştur. Eski Türk
lerdeki egemenli~ anlayışıyla Osmanlı Türklerindeki egemenlik an-
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layışı birbirine çok benzemektedir. Osmanlıdaki egemenlik anla
yışına göre Padişah zillullahi fiil alemdir, yani Tannnın yeryü
zündeki gölgesidir. 

Sayın konuklar, teokratik kökenli bu egemenlik anlayışı Av
rupa'da 1789 Fransız büyük ihtilaliyle büyük bir isti'hale geçirmiş 
ve egemenlik monargtan, hükümdardan alınarak halka verilnıiştir. 
Avrupa demokrasilerinin temelleri hep bu düşünceyle atılmıştır. 

Bu düşünce 1848 ihtilaliyle bütün Avrupa'ya yayılmış, 20 nci asırda 
ise tüm dünyayı etki alanına almıştır. 

ülkemiz, bu gelişmeleri biraz gecikmeyle izlemiştir. Milli ege
menlik fikrinin doğuşu, egemenlik hakkının milletimize mal edil
mesi için bir süre beklemek gerekecektir; Milli Mücadelemizin 
başlamasını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasını bekle
mek gerekecektir. Milli egemenlik ilkesi, bu dönemin yani milli
yetçi düşüncenin Anadolumuzun en ücra köşesine kadar yayıldığı 
ve hakim olduğu milli mücadele döneminin 'Qir ürünüdür. Şüphesiz 
ki, bu yüce düşüncenin bayraktarlığını, önderliğini Büyük Atatürk 
yapmıştır. Büyük Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan 
sonra 22 Mayıs 1919 tarihinde yani Samsun'a çıkışından üç gün 
sonra merkezi hükümete gönderdiği bir raporda «Millet, milli haki
miyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun için 
çalışacaktır» diyerek, milli egemenlik ilkesini ilk defa ve resmen 
dile getirmiştir. Samsun'u -Bildiğiniz gibi- Amasya, Erzurum, Si
vas takip etmiş ve buralarda yapılan toplantı ve kongrelerle milli 
egemenlik teması işlenerek yeni Türk Devletinin kuruluş hazırlık
ları yapılmıştır. Bunun sonucunda Ankara'da 23 Nisan 1920 ta
rihinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem de milli egemenlik 
ilkesine dayalı olarak yeni Türk Devleti kurulmuştur. Yeni Türk 
Devletinin milli egemenlik ilkesine dayalı olarak kurulduğunu gös
teren ilk resmi belge 24 Nisan 1920 tarihli Büyük Millet Meclisi 
kararıdır. Bu karardan bir süre sonra 1921 Anayasasının hazır
landığını bilmektesiniz. 1921 Anayasası bu karardan mülhem olarak 
hazırlanmış ve milli egemenlik ilkesi bu Anayasayla yani 1921 Ana
yasasıyla ilk defa Türk Anayasa sistemine girmiştir. 

Sayın konuklar, Atatürk milli egemenlik ilkesini, yeni kurulan 
Türk Devletinin temel felsefesi haline getirirken, şüphesiz ki, esas 
amacı çok partili siyasal sistemi kurmak ve ilan etmekti. Nitekim, 
Cumhuriyeti kurduktan hemen bir sene sonra 1924 yılında bu alanda 
hemen bir denemeye girişilmesini uygun gördü; bu deneme 1924 
yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıyla yapıldı. Terakkiper
ver Cumhuriyet Fırkası Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve 
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arkadaşları tarafından kurulmuş bir siyasi partiydi. Bu fırka kur.u
lurken, Büyük Atatürk, Ali Fuat Cebesoy ve arkadaşlarına şöyle 
demişti; «Türkiye'de de partiler ve parlamento hayatının başlama
sından dolayı memnuniyet duyuyorum» Yine o sıralard.a Time mu
habirine verdiği bir mülakatta fikirlerini şöyle ifade etmişti; 

«Birbirini murakabe edecek fırkaların mevcudiyetini, milli haki
rniyete ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bir memleket için 
-.ıormal görüyorum, o nedenle çok partili siyasal hayatı teşvik edi
\Torum, destekliyorum» 

Ne var ki, bu fırkanın kurulmasından sonra Şark'ta Şeyh Said 
isyanı çıktı; Cumhuriyete karşı ayaklanmalar meydana geldi, bu 
fevkalade olaylar bu fırkanın uzun ömürlü olmasına imkan ver
medi. Buna rağmen Atatürk, çok partili siyasal sisteme geçiş giri
şimlerini sürdürdü. Bu sistemi ne pahasına olursa olsun gerçekleş
tirmeyi düşünmekteydi. Beş yıl sonra yeni bir deneme daha yapıl
masını uygun gördü. Ve 1930 yılında yakın mesai arkadaşlarından 
Fethi Okyar'ın başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurul
du. Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını hep teşvik 
etti ve destekledi. Muhalefet partisi olarak kurulmuş olan bu parti
nin başarılı olması için elden gelen her türlü gayreti sarf etti. 
Şimdi bunları kanıtlayan birkaç belgeyi sizlere sunmak istiyorum: 
1930 yılında Büyük Atatürk, Fethi Okyar'a şöyle demiştir, «Ben, 
millete miras olarak arkamda tek partili' bir sistem bırakmam ve 
tarihe o surette geçmek istemiyorum» Yine aralarında geçen bir 
konuşmada, Fethi Okyar, Büyük Atatürk' e şöyle bir su al soruyor; 
«Biz böyJe bir muhalefet fırkasının mevcudiyetine ve felsefesin~ 
halkı benimsettiğimiz takdirde, bu fırkanın iktidara gelmesine razı 
olacak mıyız ?» Gazi Mustafa Kemal, bu suali hayretle karşılar ve 
«Bundan tabii ne olabilir» diye cevap verir. 

Serbest Fırkanın mücadelesini sürdürdüğü dönemlerde İzmir' 
de Fethi Okyar, bir mitinge katılmaktadır. Bu miting sırasında do
ğan bazı müdahaleler nedeniyle durumu Büyük Atatürk'e bildirir. 
Kısa zamanda Büyük Atatürk, hem İzmir Valisine, hem hükümet 
başkanına, hem de Serbest Fırka reisi Fethi Bey e şu telgrafı çeker. 
-<<Anlıyorum ki, sana nutkunu söyletmek istemiyorlar; fakat sen 
mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir 
engeli derhal bana bildireceksin. Asayişin temini için bu telgraf 
Başvekil, Dahiliye Vekili ve İzmir Valisine gönderilmiştir.» 

Sayın konuklar, bütün bu İlıtimama ve samimi arzuya rağmen 
ne yazık ki, Cumhuriyete ve laikliğe karşı olan güç~erin taşkınlık
ları yüzünden Serbest Fırka denemesi de başarılı olamadı. Atatürk, 
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Serbest Fırka denemesinin başarılı olamamasından büyük üzüntü 
duymuştu. Buna ait birkaç hatırayı da yine sizlere sunmak isti
yorum: O sıralarda Meclis Başkanı Kazım özalp Paşadır; Gazi 
Mustafa Kemal, Kazım özalp'a şunları söyler, «Siz Meclis Reisi 
olarak halkla daha yakından temasta idiniz. Bilhassa inkıh1p ka
nunlarının günlük hayata ne derece yerleşmiş olduğunu siz, benden 
daha yakından bilmek imkanına sahiptiniz. Benim eskiden beri 
parlamenter sistemin bütün müesseseleriyle kurulması fikrinde ol
duğumu bilirsiniz. Beni da'ha açık bir şekilde ikaz etmeniz icap 
etmez miydi?» Aradan yıllar geçer, 9 Ekim 1936 tarihinde Büyük 
Atatürk'e siroz teşhisi konur, Büyük Atatürk artık hastadır. Bu 
sırada Fethi Okyar'la bir görüşmeleri cereyan eder. Fethi Okyar, 
bu görüşmeyi şöyle anlatır: «Gaziyi beden olarak çok değişmiş bul
dum, bu gördüklerim onun hastalıkları hakkında söylenen Avrupa 
gazetelerine intikal eden haberlerin tamamen asılsız olmadığını is
patlıyordu. Uzun uzun beni, refikarnı ve çocuklarımı sordu, dalgın 
ve düşünceliydi. Mevzuu, yaklaşmış olan ingiliz seçimlerine getirdi 
ve sordu; ~im kazanacak dersin, muhafazakarlar mı, işçiler mi? 
Cevabıını beklemeden, öylesine derin bir iç çekti ki, hadisenin 
kalbinde nasıl yer ettiğini, bu iç çekişe şahit olmasaydım asla 
tahmin edemezdim. Biz, bizimkisini başarabilseydik onlar da bizim 
seçimlerimiz için kim kazanır diye soracaklardı, yazık oldu» ceva
bını Fethi Okyar'a vermiştir. 

Sayın konuklar, bütün bu gelişmeler, deneyimler, sonuçlan ba
şarısız da olsa, Büyük Atatürk'ün çok partili siyasal sisteme ne 
kadar içten bir inançla bağlı olduğunu gösteren ilgi çekici gelişme
lerdir. Esasen 1945 yılından itibaren ülkemizde çok partili siyasal 
hayata oldukça sarsıntısız ve kolayca geçebilmemiz bu genel tutumun 
sonucunda bu dönemde kazanılan değerli deneyimlerin sayesinde 
mümkün olabilmiştir. Çok partili siyasal hayata geçmemizin üzerin
den oldukça uzun yıllar geçti. Bu dönem içinde demokratik toplumu
muzun zaman zaman bunalımlarla, kri~lerle karşı karşıya kaldığı bir 
vakıadır. Ancak, milletimiz demokratik sistemi vazgeçilmez bir yaşa
ma biçimi olarak seçtiğinden bu bunalımları kısa zamanda arkada bı
rakmaya muvaffak olarak demokratik toplum mefkuresinde birleşmiş
tir. Esasen, her yönetim düzeninde olduğu gibi, demokratik yönetim
lerde de zaman zaman bunalımlarla karşı karşıya gelinmesi doğaldır. 
Yalnız, demokrasilerin böyle durumlarda bir avantajı vardır. De
mokrasilerde bunalımlardan çıkış yoUan yine demokrasinin içinde 
mevcut olan çözümlerde saklıdır. Bu çözümler de, bunalımların 

doğduğu zamanlarda en yüce güç olan millet iradesine, millet hakem-

16 

TBMM KÜTÜPHANESİ



liğine başvurma yöntemidir. Bu bakımdan bunalımlar doğduğunda, 
pürüzler meydana geldiğinde katiyyen ümitsizliğe ve endişeye dü
şülmemeli, sorunlara ve bunalımiara millet iradesinde, millet egemen
liğinde çözüm aranmalıdır. Bu noktayı böylece belirttikten sonra 
önemli saydığım bir noktaya daha değinmek istiyorum: 

Demokrasiler bir tartışmalar rejimi olduğu kadar aynı zamanda 
bir uzlaşmalar rejimidir. Zaten siyaset bilimcileri klasik demokrasiyi 
devlet işlerinin bir anlaşma ve uzlaşma zemini içinde yürütülmesi 
biçiminde tarif ediyorlar. Bu hususu bir hayat felsefesi haline bir 
siyaset felsefesi haline getirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. 
Demokratik yönetimin ülkemizde çok uzun ömürlü olmasının şart
larından birisi de budur bunu vurgulamak istiyorum. 

Sözlerimi bitirmekte iken bir noktayı daha belirtmekte yarar 
görmekteyim: Demokrasiler, ikinci Dünya Savaşından sonra bir 
aşamaya daha ulaşmış ve hedefleri arasına sadece hukuki ve siyasi 
eşitliği değil, ekonomik ve sosyal alanlardaki eşitsizlikleri giderme 
ilkesini de almaya başlamışlardır. Deınokrasilerin yeni kazandığı bu 
sosyal ve ekonomik muhteva insan topluluklarının gelişme yolunda 
ileriye doğru attıkları çok önemli bir adımdır. Bizim, Anayasamrz da 
ekonomik ve sosyal amaçlara yönelik pek çok hükümle donatılmıştır. 
önemli olan bu hükümleri uygulamaya dönüştürmek ve Atatürk'ün 
bize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine bir an önce ulaşınaya çalış
maktır. 

Sayın konuklar, bugünkü sempozyum, üniversitelerimizin ortak 
çabalarıyla hazırlanmıştır, değerli bilim adamlarımızın bu sempozyum 
için çok değerli hazırlıkları olduğunu tahmin etmekteyim, keza bu 
sempozyumun oluşmasında Edirne VaiHiğinin ve Trakya üniversitesi 
Rektörlüğünün büyük katkıları olmuştur. Ben, hem sempozyumda 
tebliğ sunacak değerli bilim adamlarımıza ve Sayın Valimize, Sayın 
üniversite Rektörümü·ze ve Trakya üniversitesinin değerli bilim 
adamlarına bu nedenle teşekkür etmek istiyorum ve sözlerimi bitirir
'ken siz değerli, aziz Edirneiiieri ve sa;vın konukları tekrar sevgilerle 
ve saygılarla selamlıyorum. 

GüLER KIVRAK (Trakya üniversitesi öğretim üyesi) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin Karaduman'a 
teşekkür ediyoruz. 

Sayın davetlilerimiz, şimdi Trakya üniversitesi Rektörü Sayın 
Profesör Doktor Ahmet Karadeniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman'a plaket vereceklerdir. 

ı rı: 
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AHMET KARADENIZ (Trakya üniversitesi Rektörü) - Zatı

a1inize, üniversitemizi onurl~ndırmanız ve bu güzel sempozyuma ka
tılmanız anısına, üniversiteınİzin bu naçiz şükranını arz ederim. 

(Trakya üniversitesi Rektörü, Sayın Necmettin Karaduman'a 
plaket verdi) 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN - Si•zin bana 
verdiğiniz plaketi, çocuklarımızın el emeğinin mahsulü olan bu değerli 
hediyeyi büyük bir mutlulukla, büyük bir memnuniyetle alıyorum. 
Size ve buna emeği geçen bütün çocuklanmıza teşekkür ediyorum ; 
kıymetli bir hatıra olarak saklayacağim. 

GüLER KIVRAK (Trakya üniversitesi öğretim üyesi) -Sayın 
davetlilerimiz, bugünkü ilk oturuma başkanlık edecek o]an, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Sayın 
Profesör Doktor Metin Sözen'i davet ediyorum. 
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SEMPOZYUM 

Birinci Oturum 

OTURUM BAŞKANI METiN SöZEN (TBMM Başkanlığı Kül
tür ve Sanat Danışmanı) - Değerli konuklar, sev,gili öğrencileri
miz; gerçekten bu yıl Anadolu'nun çeşitli illerinde Kültür Sanat Ya
yın Kurulu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi özlenen bir prog
ramı gerçekleştirmiştir; ıbu program birkaç yıldır sürdürülmektedir. 

Milli 'Egemenlik kavramına yeni boyutlar getirmek, Sayın Baş
kanımızın bira•z önce vurguladığı gibi, bir yandan siyaseti uygulaya
cak insanlarımıza, seçtiklerimize, yöne:ticilerimize, diğer yandan on
lan beslemek, toplumla ilişkilerini ~lü kılmak ve alternatif geliş
tirmek üzere - siyaset adamlarının yanı sıra bilim adamlarının 

özverili çalışmalan geniş yığınlara başka boyutlar getirmektedir. 
özellikle bu konuşmaların ve tartışm.aların üniversitede yapılması, 
gelecek kuşaklar için büyük önem taşımaktadır. Çünkü, gelecekte 
onlar siyaset yapacaklar, onlar uygulayacaklar; genç bilim adam
ları, onları değişik biçimlerde -dünyadaki gelişmelere de uygun ola
rak- besleyecekler ve kaynak olacaklardır. 

Türkiye'de gerçek bir demokratik ortamın çok nitelikli ve bo
yutlu olmasının, bu tür ilişkilerin süreklilik kazanmasıyla -ancak 
bir boyut kazanmasıyla- genişlemesi, :r..efeslenmesi ve derinlik kazan
ması mümkün olacaktır. Bu nedenle bu otururnun ilk konuşmacısı 
olarak, hepiriıi·zin bildiği, yıllarını üniversiteye vermiş, bu yolda özel
likle gelişmeleri hızla izlemiş ve yayg:mlaşmasında rol oynamış Pro
fesör Doktor İsmet GiritH'yi buraya çağıracağım. 

Bildiğiniz gibi, kendisi Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri ve 
inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin müdürüdür. 

Buyurun Sayın Giritli. 

Prof. Dr. iSMET GiRiTLi (Marmara üniversitesi Basın Yayın 
Yüksekokulu Müdürü) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanı, Sayın parlamenterler, Sayın Vali, Rektör, Belediye Başkanı, 
değerli meslektaşlanm, Sayın TRT ve basın mensupları, sevgili öğ
renci arkadaşlarım; Atatürk'ün kurdtlğu, meydana getirdiği en bü
yük ve ebedi eser olan Cumhuriyetimi'Zin esas kurucusu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 67 nci yılında, böylesine anlam
lı bir toplantıda ve böylesine anlam!ı bir yerde olmak bizim için 
büyük bir bahtiyarlıktır. Çünkü Edirne'nin Türk siyasi hayatında, 
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Türk tarihi hayatında ayn bir yeri vardır. Edirne, 14 üncü yüzyılda, 
1350'lerde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen, Balkan Yarımadasına geçen 
Türklerin oluşturduğu devletin, Osmanlı imparatorluğunun bir par
çasıdır, kalbidir; Edirne Balkanların kalbidir. 

1361'de Edirne, 1363'te Filibe alınmıştır; ondan sonra Bizans 
ve Sırplar ve Bulgarlar arasındaki irt!bat kesilmiştir. Osmanlı Dev
leti, burada kendine özgü, Türk'e özgü müsamaha ile halklara eğil
mis, bunların kültürlerini, dinlerini, dillerini korumalanna özel bir 
özen göstermiştir. Bunun en güzel örr..eği, Tanzimatın büyük devlet 
adamı Mithat Paşa'nın 1864 ve 1868 arasında Tuna Valisi iken çı
kardığı Tuna Gazetesidir. Bu Tuna G&zetesinin yarısı Türkçe yansı 
Bulgarca yayınlanmaktaydı. O zaman ne Helsinki Nihai Senedi, ne 
Birleşmiş Milletierin insan Haklany~a ve aızınlık haklarıyla ilgili 
sözleşmeleri hiçbir şey yoktu. Fakat, Türk'ün yabancılara karşı, azın
lıklara karşı, yabancı kültüre, dile, dine karşı müsamahası, saygısı 
vardı. 

Bugün, bütün bu belgeler vardır; fakat Bulgarlar Türk basının, 
Türk dergilerinin, Türk gazetelerinin çıkmasını yasaklamaktadırlar. 
Yunanlılar da aynı şeyi yapmaktadır. Hepimizin bildiği üzere, Fransız 
ihtilalinin ürünü olan «Milliyetçilik» prensibi ve «MiHi Egemenlik» 
prensibi sonucunda, Türkiye'nin sömürgesi olan bütün bu ülkeler,, 
Türklerin bu müsamahası sayesinde milliyetlerini korudaklan içindir 
ki, dünya arenasına çıkabilmişlerdir ve bağımsızlıklannı teker teker 
elqe etmislerdir. Bunlann bağımsızlık~annı elde etmeleri olayı kar
şısında, Mustafa Kemal'in öteden beri ve bu tarihi olayların perspek
tifi içinde Osmanlıcılık, islamcılık - Pan - islamizm - gibi ~örüslerin 
çıkar yol olmadığı, esas çıkar yolun milliyetçilik öğretisi olduğu gö
rüşünü doğrulamaktadır. 

Hepimizin bildiği üzere, 1815'te Fransız Devriminin alt üst ettiği 
Avrupa'yı; bu milliyetçilik fikirlerinin, bağımsızlık fikirlerinin çok 
milletli imparatorlukları tehdit etmesi Ü'zerine, Avusturya Başbakanı 
Mettermich'in diğer çok milletli imparatorluğun iki devlet başkanını, 
Rus Çannı ve Prnsya imparatorunu kendisine katarak, «Mukaddes 
ittifak» ı oluşturduğunu ve Polonya'da, italya'da, _ Almanya'daki mil
liyetçilik hareketlerini, bağımsızlık hareketlerini engellemeye çalış
tığını biliyoruz. Fakat, ne zaman ki, 1800'lerin basında Yunan 
ayaklanması olmuştur; derhal ölçüler değişmiştir. Çünkü, Batılıların 
nazannda gerçekle hiç ilgisi olmadığı halde, Yun-anlılar, Yunan 'is
yancıları eski Grek Medeniyetinin mirasçılan olarak kabul edilmiştir. 
Onun için, bu kutsal ittifak devletleri hemen asi Yunanlılann ya-
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nında yer almışlardır. Fakat Osmanlı Devletinde ilk baş kaldıranlar 
Sırplardır ; sonra Yunanlılardır; sonra bildiğiniz üzere, Ro menler, 
Yugoslavlar, Sırplar, Bulgarlar ve nihayet Müslüman olan Arnavut
lar da bu kervana katılmışlardır. işte, o zaman anlaşılmıştır ki, ne 
Osmanlıcılık cereyanı, ne islamcılık cereyanı Osmanlı devletini ayakta 
tutmaya yeterli değildir. 

1893'te Rusya'dan Türkiye~ye gelen Yusuf Akçora'nın önayak 
olmasıyla Türkçülük akımı büyük bir güç kazanmıştır. 1904 yılında 
Kahire'de jön Türklerin çıkardığı dergide bir eser, «Üç tarzlı siyaset» 
adlı bir eser yayıniayan Yusuf Akçora, Osmanlıcılık ve İslamcılık 
akımiarına bir üçüncü seçenek katmıştır; o da Türkçü1üktür. Bunun 
daha sonra Ziya Gökalp tarafından ve nihayet Mustafa Kemal tara
fından geliştirildiğini biliyoruz. 

Gerçekten, Mustafa Kemal en büyük Türk Milliyetçisidir. Esasen, 
«Ne mutlu Türküro diyene» diye haykıran, kendisine «Atatürk soyadı
.nın verilmesini büyük bir mutluluk ola:rak karşılayan bir lidere, izafe 
edilecek bir başka öğreti olama•z. Atatürk, en büyük Türk Milliyet
çisidir ve Atatürk, görmüştür ki, milliyetçilik akımı en kuvvetli 
akımdır; Türk'ün ve Türkiye'nin bütünlüğünün korunması ancak 
bununla mümkündür. Nitekim, milli varlıklarını koruduğumuz bu 
Balkan ülkelerinin bağımsızlıklannı da sağladıktan sonra, araların
daki ihtilafları da hallettikten sonra, 1912 - 1913 yıllannda bize 
Balkan Savaşını açtıklarını ve Türkleri Rumeli'den, Trakya'dan sür
meye kalktıklannı, pis ayaklanyla Edirne'ınizi çiğnediklerini, Ça
talca'ya kadar geldiklerini bilmiyor muyuz? 

Türk'ün tutunması, Türk'ün yeniden şahlanması, Türk'ün Tür
kiye Cumhuriyeti şeklinde yeniden bir çağdaş, Milli Devlet olarak 
ortaya çıkması Atatürk'ün bu yerinde gözlemlerinin, teşhislerinin 

bir sonucudur. 

Esas konu olarak «Atatürk ve MHli Egemenlik»ten bahsetmem 
isteniyor. Atatürkle Miİli Egemenlik o kadar iç içedir ki arkadaşlar, 
bu konuda sizi fazla yormak, bildiğiniz şeyleri çok fazla uzatmak is
temiyorum. Ama, bazı nirengi noktalarını bir kere daha vurgulamak
ta yarar var. Mustafa Kemal 1927'de irad ettiği Büyük Nutkun 
ta başında, der ki: «Samsun'a çıktığımız •zaman, üç karar kar
şısındaydık - üç alternatif karşısınd&ydık - bir görüş İngilizlerin 

himayesini kabul etmek; diğer görüş Amerikan mandasını kabul 
etmek; bir üçüncü görüş de, mahalli kurtuluş hareketlerinden med et 
ummak. Ben bu üç kararın hiç birinde isabet görmedim» Çünkü, 
hakikatı halde, o anda Osmanlı Devleti devrini tamamlamıştı. Milli 
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hakirniyete dayalı yeni bir devletin kurulması lazımdı. «işte biz» 
diyor Mustafa Kemal, «Sarnsun'a ayak basarken, hatta istanbul'dan 
aynlırken, bu kararla yola çıktık». Nitekim, Sayın Meclis Başkam
mızın çok güzel ve önemli bir belge olarak burada vurgularlıklan 
22 Mayıs tarihli yazı da, Mustafa Kemal'in bu konudaki kararının, 
daha sonra 1927'de ifade ettiği karann çok büyük değeri olan tarihi 
bir belgesidir. 

Yine, hepinizin bildiği gibi, Samsun'dan Havza'ya geçiyor Mus
tafa Kemal. Havza'dan, 12 Haziran'da Arnasya'ya geliyor. Amasya'da 
esas hazırlıklar yapılıyor ve 21 - 22 Raziran 1919'da inkılap tarihi
mi·zde Arnasya Tamimi, Amasya Yazısı, Arnasya Genelgesi olarak 
bilinen belge oluşuyor. Bunun anlamı .~udur: ilk defa olarak burada, 
«Milletin istiklalini yine milletin azim ve karan kurtaracaktır» sözü 
söyleniyor. Cevat Abbas Bey'e yazdırı;ror bu sekiz maddelik tamimi 
ve daha evvel mücadele arkadaşlannın - Rauf Orbayların, Ali Fuat 
Cebesoylann, Cemal Paşaların, Refet Belelerin muvafakatıarını alı
yor. Bu belge, esas itibariyle Milli Egemenlik kararının resmi bir 
belgede yer almasıdır. 

Bunu hepinizin bildiği gibi, Erzlirum ve Sivas kongrelerindeki 
kararlar, Milli Egemenliği teyit ederr kararlar; 23 Nisan 1920'de 
Meclisin toplanması, 20 Ocak 1921 Anayasasında Milli Egemenliğin 
teyidi gibi birtakım belgeler izliyor. 

Efendim, Mustafa Kemal'in Milli Egemenliğe ne kadar bağlı 
olduğunu, Atatürkçü öğretinin temelilide, Atatürk inkılabının teme
linde milli egemenliğin yattığını vurgulayan iki anlamlı belgeden 
bir tanesi de 4 ve ll Eylüll919'da toplanan Sivas Kongresinde bizzat 
Mustafa Kemal'in talimatıyla çıkanları bir gazetenin adıdır; «İrade-i 
Milliye» 27 Aralık 1919'da Sivas'tan Ankara'ya gelen Mustafa Ke
mal'in, yeni hazırlıklarıyla 10 Ocak !920'den itibaren «Benim Ga
zetem» adını verdiği «Hakimiyeti Milliye» yayınlanmaya başlamıştır. 
Bunlar da, Mustafa Kemal'in kararla:nnın, Mustafa Kemal öğretisi
nin temelinde yatan ana fikrin milli egemenlik olduğunu gösteriyor. 

Mustafa Kemal, Milli Mücadeleyi Anadolu ve Rumeli Müdafayı 
Hukuk hareketlerini Milli Egemenliğe dayandırarak yürütmüştür. 
Mustafa Kemal orduların yenilebileceğini, orduların dağılabileceğini; 
fakat millet iradesine, millete dayanmak suretiyle sürekliljğin, eberli
liğin sağlanabileceğini fevkalade güzel anlatmıştır. Kendisinin ya
nında bulunan gazetecilerden Merhum Yunus Nadi'nin, «Her kerame
ti Meclisten bekleyecek miyiz?» şeklinde.ki bir sorusuna verdiği cevap 
şudur: «Evet, öyle bir döneme geldik ki, her karar meşru olmalıdır. 

22 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Bu millete yapmak istediklerini anlat!rsan, millet de senden farklı 
düşünmez. Evet, ben her kerameti Meclisten bekliyorum» demiştir. 
Ve, Atatürk'ün yaptığı bütün inkılapçı hamleler, getirdiği bütün re-

' form kanunlan Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı ile, aldığı 

bütün tarihi, askeri kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar
lanyla tescil edilmiştir. Mustafa Kemal'in kendine en çok layık .gör
düğü yer Meclisin bir üyesi olmaktır. Mustafa Kemal annesi Zübeyde 
Hanımın mezan başında, Milli Egemenliğe bağlılık yemini etmiş bir 
liderdir. 

Evet, Mustafa Kemal dönemindeki tek parti denemelerini yahut 
başansız çok parti denemelerini, Sayın Başkanımız çok güzel anlat
tılar; vaktinizi almayacağım. Yalnız Prof. Maurice Du verger'den baş
layarak, bütün siyaset bilimcileri, herkes şunu söylüyor: Atatürk 
dönemindeki tek partili dönem, hakikati halde çok partili döneme 
bir hazırlık dönemidir. Çünkü, Atatürkçü düşünce sisteminde, Ata
türkçülük ideolojisinde .- Marksiızm -Lerıinizm'de, Nasyonal Sosyalizm
de, Faşizm'de olduğu gibi- tek parti esası yoktur. Esas hedef plura
lizmdir, siyasi pluralizmdir, çoğulculuktur; çok parti sistemine bir 
sosyo - ekonomik, bir sosyo - kültürel hazırlık dönemi vardır ve 
Mustafa Kemal terakkiperver ve Seroost Fırkayı kurdurmak sure
tiyle bunu teyit etmiştir. Mustafa Kemal öldüğü zaman, Atatürk 
Cumhuriyetinin ikinci adamı olan İnönü 1945'te çok partili rejimi 
yeniden ilan ederken, Atatürk'ü tamamladığını, Milli E'gemenlikçi 
Atatürk'ü bu girişimiyle tamamladığını açıkça ifade etmiştir. Ata
türkçülük milli egem.enlikçidir; onun için Atatürkçülük demokratik 
bir dünya görüşüdür. · 

işte, bu duygular içinde, milli egemenliğin 67 nci yılında, Büyük 
Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Profesör Doktor ismet GiritH'ye teşekkür 
ediyoruz. «Milli Egemenlik ve Atatürk» başlıklı konuşmasından son
ra, Ordinaryus Profesör Sayın Reşat Kaynar'ı kürsüye davet edi
yorum. 

Değerli Hocamız, «Milli Egemenlik - Hakimiyeti Milliye» başlıklı 
konuşmasını yapacaklardır. Hepinizin bildiği gibi, yaşamının uzun 
yıllanın bu tür kavramların gelişmesine adamış bir öğretim üyemiz
dir. Şu anda, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyesidir. 
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Buyurun Sayın Kaynar. 

Ord. Prof. Dr. REŞAT KAYNAR (Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyesi) -Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, Çok 
Kıymetli ve Çok Sevdiğim Rektörüm, muhterem meslektaşlarım, sev
gili gençler. 

Toplumun siyasi yaşamında çeşitli faaliyetler vardır. Bunlar 
içinde siyaset bilim adamlanyla siyas6t uygulamacıları yani politiRa 
adamlarımızia birlikte çalışarak işbirHği yapmalan çok yararlı so
nuçlar meydana getirmektedir. 

iktidarlar politikalarını uygularken siyaset biliminde çalışan bi
lim adamlarıyla diyaloglar kurabilirler ve uzlaşmalara varabilirlerse 
toplumdaki siyasi faaliyetler huzuru, refahı ve güvenliği sağlar. 

Blı bakımdan T.B.M.M. Başkanımızın ve parlamenterlerimizin 
bilim adamlanyla el birliği yaparak milli hakimiyet kavramım tespit 
ve bu kavramı halkımızın dimağlarına yerleştirecek ve onlan bu 
kavramın bıilincine kavuşturacak tarzda faaliyetler sürdürmeleri de
mokratik rejimimizi güçlendirecektir. Milletçe sonsuza kadar ba
ğımsız ve refah içinde yaşamamız, Milli E·gemenliği, halkımızın di
mağına bir inanç halinde yerleşmesine bağlıdır. 

Bizde kişisel egemenlikten milli egemenliğe geçiş bir süreç şek
lindedir. Bu konuyu tarihi belgelere dayanmak suretiyle kısaca 

size açıklamak istiyorum. 

1839'a kadar Osmanlı imparatorluğunda kişisel hakimiyete dayalı 
bir yönetim yürütülmekteydi. Yönetirnde egemenliğin tek kaynağı 
Padişahtı. 1839'da ilk defa olmak üzere, siyasi bir deha olan Mus
tafa Reşit Paşa bu alanda önemli bir gqrev yüklenmiştir. Nedir bu 
görev? Kişisel hakimiyetten doğrud&.n doğruya ortak hakimiyete 
doğru gidebilmek. Devlet yönetimini sadece padişahın iradesiyle de
ğil, devlet idaresini bilen anlayan bürokratlarla ve onlann meydana 
getirdikleri meclislerle ortaklaşa olarak yönetmek. Bu bürokratlann 
kurdukları organizasyonun adı Babıali'dir. Artık bundan sonra pa
dişah kendi iradesiyle devletin kaderinde etkili olmayacak, pa
dişah yönetimi .Babıali ile yani bürok~atlarla doğrudan doğruya el
birliği halinde devam ettirecektir. 

Ama, bir noktayı vurgalamak İstyorum; «Peki, halkın katılı

mı?» Mustafa Reşit Paşa, siyasi bir deha olmasına rağmen, halkın 
katılımı Tanzimat döneminde yoktur. Sadece bürokratlann padişahla 
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ortaklaşa çalışmaları suretiyle bir yönetim tarzı devam etmiştir. Bu 
yönetim tarzı, Mustafa Reşit Paşanın istemiş olduğu ve - o zamanki 
de~ imle söyleyeceğim - güçlü idare, iyj bir yönetim kurma muvaffak 
olamamıştır. Tanzimat döneminde görüyoruz ki, iyi bir idare yoktur. 
Yani, şahsi hürriyetler güvenlik altına alınmak suretiyle yönetim 
devam edememiştir. Buna karşılık, yeni bir reçeteye ihtiyaç vardır. 
Bu reçete, doğrudan doğruya Yeni Osmanlılardan gelir. Bu, Yeni 
Osmanlıların başında da, Namık Ke:rnal, Kayazade Reşat Bey, Nuri 
Bey ve doğİ-udan doğruya arkadaşları gelmektedir. Ne derler bunlar; 
hunların Osmanlıları yakınçağ tarihindeki nihayet hakimiyeti miJ· 
liye dediğimiz yola getirecek olan istekleri şudur: Artık padişahın 
bürokratlarla birleşrnek suretiyle bir devlet yönetimi olamaz. N e 
lazımdır; Namık Kemal, Ziya Paşas Londra'da 1861'lerde yayın
ladıkları Hürriyet Gazetesinde ve istanbul'da yayınlanan ibret Ga
zetesinde şu fikri getirmişlerdir; Art!k bundan sonra «Hakimiyeti 
ahali» vardır. Hakimiyeti şahsiye yok, hakimiyeti ahali var. Usulü 
meşveret ve hukuku beşer tarzında kavramlar gelebilmiştir. Peki, 
bu kavramların tahakkuku nasıl olmuştur; işte bu kavramların ta
hakkuku, Mithat Paşanın büyük faaliyetiyle Kanun-u Esasi şeklinde 
Birinci Meşrutiyet yönetimini meydana getirmiştir. Hakimiyeti Mil
liye yok, halk hakimiyeti var. Halk hakimiyeti tesis ediliyor. 

Hepinizin bildiği gibi Birinci Meşrutiyet çok az sürmüştür, ar
dından Sultan Abdülhamid'in diktası 30 küsur sene devam etmiştir. 
1908'de ikinci Meşrutiyet başlamıştır. ilk defa olmak üzere, hakimi
yeti milliye kavramını görüyoruz. Bu hakimiyeti milliye kavramını 
sadece isim olarak; nerede görüyoruz; Ahmet Rıza Bey'in padişahın 
nutkuna vermiş olduğu cevapta. Fakat, isim halinde görüyoruz. Çün
kü 1908'le 1918 arasındaki ittihat Terakki, hakimiyeti milliye ile hiç 
ilgisi olmayan Dikta Rejimlerini tesis etmiştir. Ve nihayet, 1918'de 
koskoca Osmanlı imparatorluğu milli hakimiyetin tadını alarnamak
sızın ve milli hakimiyetin büyük feyiz!eriyle kendisini kurtarabilecek 
bir duruma gelmeden çökmüş, gitmiştir. Osmanlı imparatorluğunun 
yıkılmasında, milli hakimiyete dayana..'fJ. bir yönetimin kurulamaması 
ve seleksiyon negativin işlemesi, Osmanlı imparatorluğunun yıkıl

masının başlıca sebeplerinden birini teşkil eder. 

Osmanlı imparatorluğu neden çöküyor, Osmanlı imparatorluğu 
düzelem ez mi, Osmanlı imparatorluğu ne suretle yaşayabilir; bunları 
Atatürk 1907'lerden itibaren incelemeye başlamıştır. Belgemiz, :Ali 
Fuat Paşa'nın Hatıratıdır. Ali Fuat Paşa Hatıratında, yani «Arkada
şım Mustafa Kemal» adlı kitabında, ayrıca bunları zikretmektedir. 
Yani, 1907'de Mustafa Kemal'de doğrudan doğruya milli hakimiyet 
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fikri Misak-ı Milli fikrinin mevcut olduğu Ali Fuat Paşanın eser
leriyle belgeleniyor. 

Sene 1919, 1919'da Atatürk'ün bu 1907'den itibaren dİmağında 
yaşayan fikirler, bir sentez halindedir. Nedir bu sentez; o sentez 
şudur: «Yeni bir devlet kuracağız. Bu yeni devletin temel esası : 

1. Millet egemenliğine dayanacak, 
2. Kayıtsız şartsı·z bağımsız o~acak, 

3, Yeni bir devlet olacak, 
4. Milli bir devlet olacak. işte, Atatürk'ün sentezi bu. ömrünün 

sonuna kadar, bu yeni devletin millet egemenliğine dayanması için, 
bağımsız bir devlet, yeni bir devlet, çağdaş bir devlet olması ve milli 
devlet olması için çalışmıştır.Atatürk, milliyetçiliği sadece edebi ma
nada anlamıyor; Türk'ün yaşaması veya yaşamaması, bunu milli
yetçiliğe bağlıyor, milli bir devlet ku~masına bağlıyor. 

Şimdi, Atatürk Samsun'a ayak b&stığı zaman, Büyük Nutkunda 
söylediği gibi, yeni bir devlet kurmak için kararını istanbul'da 
vermişti; Samsun'a ayak bastığı zaman bunu uygulamaya başladı. 
ilk uygulama hareketi, üç gün sonra, yani 22 Mayısta Sadrazam 
Ferit Paşaya, Sarlarete gönderdiği yazıda belirttiği üzere, «Türk 
Milleti (Tek vücut) halindedir, millet egemenliği ve Türk'lük etrafın
da toplanmış bulunmaktadır» ilk hareket, ilk eylem, millet egemen
liği üzerindeki ilk eylem, 22 Haziranda yapılan Amasya Tamimidir. 
O Amasya Tamimi, millet egemenliğinin, onun dimağında yaşayan 
millet egemenliğinin belgesidir. Diyor ki, «Milletin bağımsızlığı ve 
ülkemizin doğrudan doğruya işgali bir emrivaki halindedir; tehlike
dedir vatan» ama o sırada istanbul'da bir hükümet var. Cevap ve
riyor, «İstanbul'daki hükümet deruhte ettiği va:zifeyi ifa edecek 
durumda değildir» Peki, bundan hangi sonucu çıkarıyorsunuz? Ce
vap veriyor, «Bundan çıkardığım sonuç şudur: Türk milleti, madun 
olarak gösteriliyor. Türk Milletinin ka.biliyeti, Türk Milletinin yete
nekleri, Türk Milletinin iradesi bu zayıf hükümet karşısında doğ
rudan doğruya madun bir halde bütün dünyaya tanıtılıyor». Peki, 
şimdi reçete nedir? Çare nedir? Çareyi de gösteriyor, «Bütün bun
ları, Türk Milletinin kaderini, yine kendi azim ve karan kurtara
caktır» işte, hakimiyeti milliyenin eyleme geçişi, Amasya Tamimi 
ile gerçekleşmiştir. 

Bu Amasya Tamiminden sonra, doğrudan doğruya Erzurum ve 
Sivas Kongreleri de hakimiyeti milliye Türk Milletinin kendi kade
rine kendi azim ve karanyla hakim olması fikri, Erzurum Kongresin
de «Kuvayı Milliyeyi amil ve iradei J.v.Jilliyeyi hakim kılacağız» şek-
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line bürünüyor. Sivas Kongresinde ise, Anadolu ve Rumeli Mürlafayı 
Hukuk Cemiyetinin doğrudan doğruya teşekkülü suretiyle Kuvayı 
Milliyeyi amil ve iradei milliyeyi hakim kılmak esası eylem halinde 
dimağlara yerleşmeye başlıyor. 

12 Aralık 1919, bu çok ilginç bir gündür. Nedir bu büyük gün; 
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi. Ankara'ya geldiği zaman büyük teza
hürat yapıldığını hepimiz biliyoruz. ik{ gün sonra diyor ki, «Ankara' 
nın aydınlarına bir konferans vermek istiyorum ve onlara Milli 
Mücadeleyi anlatmak istiyorum» Şimdi, Orada vermiş olduğu bir 
konferans var; bu Atatürk'ün Büyük Nutkunun belgeler kısmında 
mevcut. Ama, milli iradenin nasıl doğacağı, nasıl gelişeceği ve nasıl 
sonuçlanacağı yolunda, onun zihninde yaşayan prensipler ve fikirler 
nelerdir; işte, o nutkun muayyen bir parçasında bu vardır. Mü
saade ederseniz, huzurunuzda bu noktayı okumak istiyorum «Fert
ler, mütefekkir olmadıkça - fertler düşünür olmadıkça - hu
kukunu müdrik bulunmadıkça, kitleler istenilen istikamete ve 
herkes tarafından iyi veya fena istikametlere sevkolunabilirler. 
Kendilerini kurtarabilmek için, her ferdin mukadderatıyla bizzat 
alakadar olması lazımdır» Atatürk'ün hakimiyeti milliye hakkın
daki dayandığı prensip geliyor şimdi, diyor ki: «Aşağıdan yukarıya, 
temelden çatıya doğru yükselen böylE' bir müessese, elbette sağlam 
olur. Şüphe yok, her işin başlangıcında aşağıdan yukarıya olmaktan 
ziyade, yukandan aşağıya olma zarureti vardır. Birincisinin belir
lemesi de, bütün beşeriyet için gayeye hudutsuz müyesser olacaktır. 
Eğer, millet, milletin fertleri mütefekkirse, eğer vatandaş kendi 
haklarını ka vrayabilecek bir seviyeye gelmişse, b u büyük bir so
nuçtur» diyor. 

«Böyle olmanın imkanı maddisi de, henüz bulunamad1ğından, ya
ni daha henüz gelişmemiş olan bir memlekette, her ferdi mütefekkir 
bulabilmek imkanı yok; buna mukabi17 bazı müteşebbıislere -kendisi 
de dahil bu müteşebbislere- milletiere verilmesi lazım gelen istikame
tin itasında delalette bulunmalıyı'Z» «Ben de» diyor, «Müteşebbisler 
arasında bulunduğum için, milletime delalette bulunuyorum» 

«Biz, memleketimiz dahilinde seyahatlerden, birinci tarzla baş
lamış olan teşkilatı milliyemizin mebdei hakikiye ve ferde kadar 
indiğini ve oradan tekrar yukarıya doğru, hakiki örgütlenmenin baş
ladığını çok rahatlıkla gördük». 

«Bununla beraber, bu tekemmül6 vasıl olduğumuzu iddia ede
meyiz» Çünkü, o sırada, Milli Mücadele artık Milli Mücadele Fert
lerin ruhi bünyesine işlemiş durumda. «Bunun için, sureti mahsusada 
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aşağıdan yukarıya tekrar bir örgütlerımenin husulü gayretine çalış
mamız milli bir vazifedir ve vatani hir hizmet telakki edilmelidir» 
işte, Atatürk'ün millet egemenliği hakkındaki, daha henüz Milli Mü
cadelenin başlangıcında, 1919'daki görüşleri. Milli mücadele muvaffak 
olmuşsa, her ferdine o milliyetçilik aşkı aşılanmıştır; nasıl aşılan
mıştır, gayet tabii olarak, o dönemd~ vatan Misak-ı Milli fikirleri 
vatandaşlarda yerleşmeye başlamıştır. Çünkü, nasıl bugün kuvvetli 
devletler varsa, o dönemin kuvvetli devletleri de, gerek doğrudan 
doğruya Fransızlar, gerek ingilizler emperyalist devletierdi ve karar 
vermişlerdi. 1919'da verilen karar şudur: Türk yurdu, bir avuç Türk' 
ün yaaşdığı Anadolu ve Trakya'nın Batısı Yunan'a verilecek, Doğusu 
da Ermenilere verilecek. Türk Milleti, 10 milyon Türk Milleti ne 
olacaktır; 10 milyon Türk Milleti de ~ritilecek. 

işte, Milli Mücadele Türk insanııun, «Ben ecdat yurdu olan bu 
toprakları sana vermem, elimde ne varsa bu silahı kullanırım» demesi 
sayesinde kazanılmıştır. 

Bu fikirler Büyük Millet Mecisini doğurmuştur ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi milli mücadele tarihimizin silinmez hatıralarını 
yazmıştır. Türkiye Büyük Millet Medisinin ne kadar mübeccel bir 
meclis olduğunu ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne kadar büyük 
bir varlık olduğunu gösteren bir hatıra vardır. Atatürk, 1921 yılında 
Teşkilatı Esasiye Kanuı:unda, Hakimiyet bilakaydı şart milletindir; 
ama nasıl kullanılacak; bu hakimiyetin kullanılması Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin eliyle olacaktır. 

Hakimiyeti milletten alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk 
Milletinin onurlu Mevkiine layık bir meclis olduğunu göstermiştir. 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın bir makalesinden 
bir hatırayı almak suretiyle size izah ediyorum. 

1921 Sakarya Harbi başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa görmüş
tür ki, Yunan çevirme hareketi ~rtık Ankara'yı tahliye ettirmek ka
rarını vermeyi icap ettiriyordu. Aldlğı kararlardan bir tanesi de 
Heyeti Vekiliyle beraber Büyük Millet Meclisinin Ankara'dan nak
ledilmesidir. O gün Meclis Reisi okur; «Beyler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bugünkü şartlar altında Kayseri'ye nakledilecektir. Bu itibar
la, ailelerinizle beraber gideceksiniz, hazırlığınızı yapın» der. Hiç 
ses yoktur, derin bir sükfit; fakat, o zamana kadar hiç konuşmayan 
bir adam sıranın arkasından kalkar, der ki, «Söz istiyorum». Bu 
Erzurum Milletvekili Burak Beydir, Burak Sakarya. Kürsüye gelir, 
der ki, «Beyler, biz buraya kaçmaya gelmedik. Biz buraya ölmeye 
geldik. Eğer biz buradan ayrılırsak, bu hareketimiz mevzilerdeki bu-
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lunan orduya tesir eder. Mustafa Kemal Paşanın ve arkadaşlarının 
bu talebinin reddini ve bize silah vermek suretiyle düşman buraya 
geldiği zaman Büyük Millet Meclisinde vereceği silahlarla dövüşmeyi 
teklif ediyorum» der ve ilave eder, «Arkadaşlarım, burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bizim makberimiz olacaktır». 

Değerli dinleyicilerim, Sayın Başkanımrzın yazısından aldığım 
bu gerçek fıkra, evet tam bir ittifak ile Mustafa Kemal Paşaya bil
dirilmişti. Böyle büyük bir millet meclisi ve böyle bir iradeyi milliye 
hakimiyeti ve böylece bir hakimiyeti milliyeyi benimseyen bir mil
let sonsuza kadar yaşar. Bütün dava, o ruh, o ruhu kayb~tmemektir. 
O ruhu kaybetmemek için de mu~laka Atatürk'ün düşünce sistemini, 
başka bir deyişle Atatürk ideolojisinin temelini teşkil eden laik mil
liyetçiliğe sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Eğer Jail<: milliyetçiliğe 
sahip çıkmazsak hakimiyeti milliye es2.sını da gerektiği gibi müdafaa 
edemeyiz. Hakimiyeti milliye esası, yani demokrasiyi devam ettire
meyiz. Demokrasiyi devam ettiremezsek mutlaka sonumu'Z gelir. 

Bunun için hakimiyeti milliye yolunda her vatandaşımızı tenvir 
etmek ve her vatandaşımızın doğrudarı doğruya bu mücadelede birlik 
ve beraberliği ni sağlamaktır. Bu büyük bir görevdir; bunu yapma
lıyız, içten gönülden buna çalışmalıyız. «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bütün kuvvetlerin bütün iradenin hakimidir» esası, güçlü devletin 
temelini teşkil eder. Eğer Büyük Millet Meclisi zaafa uğrarsa, Büyük 
Millet Meclisi birtakım müdahalelere maruz kalırsa devlet gücünü 
kaybeder; Eğer bir yerdeki de devlet güçlüdür, bilin ki orada büyük 
millet meclisi- bütün manasıyla hakimdir. Çünkü, Atatürk Büyük 
Millet Meclisi için bir kelime söyler, ~Türkiye Büyük Millet Meclisi 
milletin Kabesidir» der. Milletin Kabesi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. En kutsal yerdir; bütün varlığ1mı•zla Büyük Millet Meclisinin 
Türk Milletini Türk Devletini Türk ülkesini koruma yolunda varlı~ 
ğımızı sarfedeceğiz, eğer gerekirse bu yolda öleceğiz arkadaslar. Hay
siyetsiz yasamaktansa, iradesiz yaşamaktansa, iradeyi milliyeyi zaafa 
doğru götürmektense Tevfik Fikret'in söylediği gibi, bir yerde sürü
nerek yaşamaktansa ölmek hayırlıdır. 

Bu meseleyi bu derece önemli tuttukları için Sayın Büyük Mil
let Meclisi Başkanımızı ve parlamenterlerimizi ve tabiatıyla bu alanda 
her türlü fedakarlığı yaparaktan bu toplantılara iştirak etmekten 
şeref duyan ilim adamlanmızı hürmet!e selamıayarak huzurunuzdan 
aynlıyorum. 

Çok teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Değerli in~nçlı büyüğümüz Reşat Kaynar Hocamıza 
bu duyarlı, geleceğe dönük konuşmasından dolayı teşekkür eqiyorum. 

Şimdi, bu otururnun son konuşma<Cısı olarak uzun yıllann hukuk 
adamı bilim adamı Ordinaryüs Profesör Doktor Sulhi Dönmezer'i, 
«Atatürk ve Hukuk» konulu konuşması için kürsüye çağırıyorum. 

Ord. Prof. Dr. SULHi DöNMEZER - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın Milletvekili, Sayın V ali, Sayın Be
lediye Başkanı, aziz dostum sevgili Rektörümüz, sayın meslektaşlar, 
aziz dineliyiciler ve sevgili öğrenciler; benim konum Atatürk ve 
hukuk ilişkisini huzurunuzda açıklam&ktır. 

Elbetteki böyle bir toplantıda esas konuyu teşkil eden milli 
egemenlik kavramıyla olan ilişkiyi tesis etmezsem, bu konuşma esas
ta değer taşısa bile ortada, hatta havada kalır. Onun için, konuşma
mın başlangıcında bir hukukçu olarak egemenlik kavramlarını hu
kuki ve ilmi muhtevalan itibariyle kısaca belirtmek isteyeceğim. 
Ama bundan önce Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
liderliği altında yürütülen bu milli egemenlik kavramını belirleme 
çalışmalannı, yurt çapında yürütülmekte bulunan bu faaliyetleri bü
tün gönlürole ve kalbirole desteklediğimi ifade etmek isteyeceğim. 

Brz Türk Milleti olarak demokratik rejim içinde yaşamak isti
ruz arzumuz emelimiz budur. Bunun için yol bulmaya çalışıyoruz. 
Ne kadar zamandan beri? Belki yüzyıldan beri. Bu maksatla kaç tane 
Anayasa yaptık; onlan değiştiriyoruz; arada bunalımlar oluyor, on
lardan fazla zarar görmeden çıkmaya gayret ediyoruz. Ama, bir 
vakıa var, o da şudur ki Türkiye'de her bunalımdan demokrasi daha 
çok teyit olunarak çıkmaktadır. Hiçbir bunalım bizim demokratik dü
zen içinde yaşama azmimizi zayıflatm!yor. 

Ama, yine bir hukukçu ve biraz da sosyolog olarak huzurunuzda 
ifade etmek isterim ki, sadece hukuk metinlerinin teşkiliyle bu emele 
bu amaca varılamaz. Milli E·gemenlik herşeyden önce bir inanç kav
ramıdır. Milletimizin fertlerinden Milli egemenlik ve onun temsilcisi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğü düşüncesi bir iman 
olarak yerleşmedikçe demokrasinin tam olarak yerleşmiş sayılacağı 
düşüncesinde değilim. 

Onun için, vatandaşlarımızın mill] egemenlik fikrini içlerine ge
çirmeleri, onu va:zgeçilmez değer si&temleri içine yerleştirmeleri, 

mill! egemenliğin varlığını sürdürınediği bir hayat tarzının yaşanma
ya değer olmadığına inanmalan lazımdır. Bu inancı tesis etmek la
zım; işte demokrasinin hakiki temim~tı budur. 
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Onun içindir ki, bu maksadı güden bütün çalışmalara bu yaşım
da her zaman katılıyorum ve bu tenden son nefes çıkineaya kadar 
da katılacağım. 

Bu sebepledir ki, bu çalışmalan gerçekten de Türk ülkesinde 
vatandaşlar arasında yürütme yolunu açmış olan Sayın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanına ve OI!Urı muhterem üyelerine huzuru
nll'zda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. 

Şimdi, müsaade ederseniz yine konumun aşağı yukarı bir girişi
ni teşkil etmesi düşüncesiyle egemenlik ve milli egemenlik kavram
ıarına kısaca değineceğim. 

Çağdaş cumhuriyet hukukuna temel teşkil eden kavram aslında 
. milli egemenliktir. Daha istiİdal Savaşımn başlangıcından itibaren 

milli egemenlik teorisi kabul edilmiş ve egemenliğin tek ve yegane 
sahibinin Türk Milleti olduğu açık olmasa bile, benimsenmiştir. Cum
huriyetin teşekkülünden sonra ise bt! ilke en açık şekilde belirtil
miştir. 

Bugünkü Anayasamızın 6 ncı maddesine göre de, egemenlik ka-
. · yıtsız şaı:tsız Türk Milletinindir. Hukukçular bilirler; Egemenlik kav

ramının hukukta iki cephesi vardır; daha doğrusu iki görünümü 
vardır. Birincisi dış görünümüdür; dış görünümü itibariyle egemen
lik, devletin diğer devletlere nazaran bağımsızlığını ve diğer .devlet
lerle eşitliğini ifade eder. Bu dış gö!'ünüm istiklal Savaşının baş
langıcından itibaren en açık şekilde ifade olunmuştur; gerek lider
lerimiz gerek Türk Milleti tarafından en açık şekilde ifade edilmişti 
ve milletin benimsediği slogan, «Ya istiklal Ya ölüm» olmuştur. 

Bunun anlamı, dış görünümü itibariyle tam bağımsızlık demektir. 

iç bakımdan ise, egemenlik, devletin ülke sınırlan içinde en üstün 
ve yüksek, hiç bir kurumla paylaşılamayan, devredilemeyen, asli, 
kayıtsız ve şartsız zaman aşımına uğramayan iktidan demektir, ik
tidarını ifade eder. Egemenliğin hukuki anlamı budur. 

Ancak, bu iktidar, elbetteki, keyfi değildir! Hukuk kurallarıyla 
ve en başta Anayasanın hükümleriyle bağlıdır, sınırlıdır. 

Devlet iktidannın menşeini izah bakımından tarihen öne sü
rülmüş temel görüşler aras'ında yeni Türk Devletinin dayandığı esas, 
milli egemenlik olmuştur. Egemenlik, devletin rejimi ne olursa olsun 
vardır; egemenlik, devlet olmanın unı:;urudur. Ama, milli egemenlik 
ayrı bir anlam taşır ve şöyle ifade olunur; Egemenliğin tek ve meşru 
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kaynağı ve sahibi millettir. Yöneticiler egemenliği kullanmak yet
kisine sahip olabilirler. Böyle olunca da egemenlik ancak milletin 
hakiki temsilcileri tarafından kullanılabilir. 

Böylece de kısa hll'zurunuzda ifade etmiş bulunduğum bu milli 
egemenlik kavramı ülkemizde, benden evvel konuşan muhterem ko
nuşmacılarca da ifade edildiği üzere, istiklal Savaşıyla beraber bir 
anlayış olarak ortaya çıkmıştır ve 21 Ocak 1921'den itibaren meyda
na getirdiğimiz bütün Anayasalarım::.zda milli egemenlik fikri de 
hakim olmuştur. 

Ancak, şu cihete işaret etmek istiyorum ve şu noktayı vurgula
mak istiyorum: Milli Kurtuluş Savaşından sonra meydana getirilen 
Anayasalann. milli egemenlik anlayışlan arasında esash bir farkın 
bulunduğu görüşündeyim. 1921 ve 1924 Anayasalan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini egemenliğin kullanılmasında yegane temsilci olarak 
kabul etmektedir. Böylece, Meclis üstünlüğüne dayalı, millet irade
siyle Meclis iradesini birbiriyle bütünleştiren, özdeşleştiren, aynileş
tiren bir durum ortaya çıkmış bulunuyordu. Böylece bir Meclisin 
yetkileri ise kısıtlanamaz. Zira, böyle bir Meclisin iradesini kısıtlamak 
milletin iradesini kısıtlamak olur. 

Dikkat edilmelidir ki, bize istikla1 Savaşını kazandıran o büyük 
Meclisin, o kahramanlar Meclisinin, kısıtlanamaz iradesinin bugünkü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de t~celli ettiğini öne sürmek sure
tiyle; mesela, Anayasa Mahkemesi kararlarının tenkit edildiğine, 

Anayasa Mahkemesi sisteminin millet iradesine sınırlamalar getirdi
ğine işaret eden bazı eleştirilere bile rastlanabiliyor. 

Oysa bunlarda hiç isabet yoktur. Çünkü, 1961 ve 1982 Anayasa
larının egemenlik anlayışı -biraz evvel de söylediğim gihi - geride 
kalanlardan farklıdır. Yine de, egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk 
Milletinindir. Böyece egemenlik hiçbir güç ile paylaşılamaz. Millet 
içinden hiçbir grup, bölüm, kuruluş kendisini millet yerine koyarak 
egemenliğin ihtiva ettiği yetkileri ku!lanamaz, kendisinde böyle bir 
yetki kabul edemez. Bugünkü Anay2.salann sistemi de, esası da, 
prensibi de budur. 

Egemenliğin kendisine mahsus v;ısıflanyla mutlak oluşu, onun 
yegane sahibi olan millette tecelli eder. Ancak, egemenliğin millet 
adına kullanılmasında, her yetkinin kullanılmasında olduğu gibi ka
yıtlar olacaktır. Bu kayıtlar, Anayasanın açık hükümlerinde ifadesini 
bulur. Ne gibi şeyler; bir kere, mesela Anayasamızın 2 nci madde
sine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Her hukuk 
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devletinde kullanılan yetkilerin sınırlan vardır. Her hukuk devleti 
bir anlamda otolimitasyondur. Yine Anayasamıza göre, kaynağını 
Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanılamaz. Demek ki, mil
let adına kullanılacak olan her yetki kaynağını Anayasada bulmalıdır. 

Anayasanın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, Türk Milleti 
egemeniğini Anayasanın koyduğu esas!ara göre yetkili organlar eliyle 
kullanır. Demek oluyor ki, egemenlik yetkileri Anayasada gösteril
miş, bir bakıma sınırlandınlmış organlar tarafından hukuk devleti
nin zaruri kıldığı sınırlar içerisinde kullanılacaktır. 

Devlet egemenliği, devlet faaliyetleri itibariyle yürütme, yargıla
ma ve yasama alanlarında kullanılır. Anayasa hükümlerinin bütün 
bu organları bağladığı hususunda da Anayasada şahane ifadeler var
dır. 

Şunu demek istiyorum ki, 1982 Anayasa sisteminde egemenlik 
kayıtsız şartsız Türk Milletine aittir; Türk Milleti onu temsilcileri 
marifetiyle, onlara yetki ver.erek kullandırmaktadır. 

Anayasanın son günlerde 175 inci maddesinde gerçekleştirilen 
değişikliği de, biraz evvel arz etmiş bulunduğum izahat ve açıkladı
ğım görüş çerçevesinde mütalaa edersek, bu değişiklik şeklinin biraz 
evvel ifade ettiğim görüşe yeni bir teyit getirmiş bulunduğunu açık
layabiliriz. Anayasa değişikliği, Anayasanın değiştirılınesini kolay
laştırmak, sadece buhranlı dönemlerde yapılabilen bir faaliyet ol
maktan çıkarmak gibi maksatlarla a~ıklanmıştır. Fakat bence asıl 

açıklama şudur: Zaten bütün organlar miiiette meknuz olan egemen
liği, onun verdiği yetkiler çerçevesinde kullanabilirler. O yetkileri de 
Anayasa ifade eder. 

O halde, Anayasa muhtelif organ!ara Türk Milietinin verdiği bu 
plandır; «buna göre yetkini kuiianacaksın» beyanıdır. O planı, vekil 
doğnıdan doğruya kendisi değiştiremez, o planı yapan değiştirmeli
dir. Bunu hiç olmazsa, böyle izah ederseni•z, biraz evvel arz etmiş 
bulunduğum görüş de zannediyorum yeni bir teyidini bulmuş olur. 

Biz organ olarak egemenliği nasıl kuiianacağız? Tiirk Minetinin 
verdiğ-i vetkilere göre kuiianacağız. O yetkiler nerede ifade olunmus? 
Türk Milletinin yaptığı bir plan var. Nedir o plan? Anayasadır. E, 
peki o Anayasayı değiştirme söz konusu olursa; o planı yapan de
ğiştirir, onun adına ben değistirmemeliyim. Bizce yeni 175 inci madde 
ancak böyle izah olunabilir; son değisikHk bövle anlac:;ıhrsa daha uv
gun bir teorik modele oturtulmuş olacağı düc;üncesindevim. Belki 
bu düsüncemde yanılıyorum; ama, fırsattan istifade ile huzurunuzda 
bunu ifade etmeyi gerekli saydım. 
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Şimdi, böylece milli egemenlik konusundaki düşüncelerimi ve 
biraz da teorik düşünce tarzlarımı ifade ettikten sonra hemen ifade 
edeyim ki Atatürk'ün hukuk anlayışının temelinde milli egemenlik 
vardır. Atatürk'ün hukuk anlayışı, başta Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından gerçekleştirilmiş hukuk esaslarıyla, kanunlarla ifade 
olunmuştu. Hep biliyoruz, şimdi burada bir kez d3.ha tekrar etmek 
suretiyle vaktinizi fazla almak istemem; Atatürk, her şeyden önce 
bir hukuk yapıcısıdır. Büyük devlet adamlarının ana vasıflarından 
birisi, hukuk yapıcısı olmaktır. Büyük eserler yaparsınız, camiler ya
parsınız, yollar, hanlar yaparsınız; bunlar büyük işlerdir, milletimizin 
tarihten kendisine intikal etmiş olan miraslarıdır, onlan gözümüz 
gibi korumalıyız ; ancak bunların hepıü zamanın tahribıatına maruz
dur. Ama,ı hukuk alanındaki gerçekleştirilmiş olan b~şanlar hiçbir 
tahribata maruz değildir; onlar varlıklarını sürdürürler. Ana mesele, 
asırların ötesine aşabilecek hukuki esasları meydana getirebilmektir; 
·zaman içinde, «hatadan dönmek fazilet» deyip, üç beş ay sonra de
ğiştirilebilecek hukuk kuralları getirmek değildir. Asırlara, yıllara 
dayanacak olan hukuk -esaslannı, temellerini ortaya koyabilmektir. 
ilkelerini, ortaya koyarak hukuku onl8ra istinat ettirebi1mektir. işte 
büyük hukuk yapıcılığı vasfını haiz clan devlet adamları bunu ya
pabilenlerdir. 

Hemen huzurunuzda ifade ediyorum ki, Atatürk bunlardan bi
risidir. Bazılarına göre Atatürk'ün büyük hukuk yapıcılığı 1926 yı
lından itibaren yürürlükte bulunan esk~ birtakım kanunları bir kenara 
atıp bazı Batı kanunlarını tercüme ettirip uygulamaya koymaktan 
ibarettir. Elbet bu da büyük bir i~tir. Ama, Atatürk'ün hukuk inkı
labının temelini bu suretle izah etmek ona gerektiği değeri verme
mektir. Çünkü, bu ülkede Batı kanun!arının iktihas edilerek yürür
lüğe konulması 1850'1erden başlar. Biz 1856 yılında Fransız Ceza 
Kanununu Türkçeve tercüme etmisiz; hem de hemen hemen aynen 
tercüme etmisiz. Ceza Kanunu Hümayunu adıyla 70 sene bu ülkede 
uvg-u]amunz. :eunun yanında ceza usulü kanunları, ticaret kanunları 
diğer birtakım Batl kanunları da hep iktihas edilmis. b::ıs1n ka
nunu rl::ıhi övlPdir ve Frans1z K::ınnm~ndan iktibastır. Simrliki de<Til, 
Meşrutiyetin basın kanunu da 1881 Fransız kanununun tercümesidir. 

DPmPk ki. kanuniann tercüme edilmesi büyük bir inkılap ha
reketi olarak ifade olunamaz. 

Kald1 ki, bir kanunu tercüme edersiniz vürürlüğe kovars1n1z, za
m:ın icinde onun da değic::tiri1mesi icap eder. Nitekim, Türk Ceza Ka
nununun 1926 yılında, 1889 İtalyan Zanardelli Kanunundan çevir-
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rnek suretiyle iktihas etmişiz, ondan sonra, 41 defa tadile tahi tut
muşuz, yani, hemen hemen bütün hükümlerini değiştirmişiz. Bu da 
normaldir, tabii bir olay olarak ifade edilmelidir. 

işte asıl Atatürk'ün hukuk inkılabının temeli, getirdiği yeni zih
niyettir! Hukukta nasçılığı reddetmektir. Hukukun, milli iradenin 
tezahürü olarak toplumsal ihtiyaçları karşılayacak gerçekçi kurallar 
halinde ifade edilmesini sağlamaktır. işte bu zihniyet ininiabıdır ki, 
Atatürk hukuku inkılabının temelini teşkil eder: N asçılığın red di, 
gerçekçiliğin kabulü kurallarını belirli naslara uygun olup olmadığım 
nazara almadan milli menfaatlar, sosyal yarar neyi gerektiriyorsa 
onu yapmak. 

Muhterem dinleyiciler, Osmanlı hukukundan imparatorluk hu
kukundan Cumhuriyet hukukuna geçerken göz önunde bulundurul
muş olan, Atatürk'ün bi·ze getirdiği esas ilke işte budur. Nasçılığı 
hertaraf etmek, ve bu zihniyetLhukukun temel unsuru olarak kabul 
etmek. 

Bu düşüncesini Atatürk, şimdi sizlere ayrı ayrı nakletmeyeyim, 
muhtelif nutuklarında, özellikle Ankara Hukuk Mektebinin açılış ko
nuşmasında en şahane şekilde ifade ed~yor ve nasçılığı sürdürmek is
teyenlere, bir hukuk kaidesini mevcut sosyal şartlara, toplumun şart
larına uygun mu değil mi diye incelemek yerine, belirli naslara uy
gun mu değil mi onu aramak şeklinde yürütülen eski hukuk zih
niyetine devamlı olarak h ücum ediyor; bunun Türk Milletine ne
leri kaybettirdiğini ifade ediyor. Atatürk, hukuk alanında nasçı

lıktan kurtulmak ve kanunların tedvininde hakikate dayanan Batı 
ve Batı medeniyetinin temellerini oluşturan esasları egemen kılmak 
yolundaki hareketlere mani olmaya gayret eden hukuk zihniyetin..ı 
den ve onun müntesiplerinden devamlı olarak şikayet etmiştir ve 
1920'lerden itibaren yeni toplumu ve onun hukuki düzeni adım adım 
b,ıı yeni ilkelere uydurulmuştur. Bu ilkeler çerçevesinde ortaya bir 
devlet çıkmıştı, bu Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyetini 
yapan şey, onun hukuki düzenidir. 'Devletin şekli cumhuriyet, devlet 
tam bağımsız, toplumun amacı medeni milletler toplumu içinde hakkı 
olan yeri almak ; milletler arasında eşit bir üye olmak; kültürü 
medeni milletler düzeyinin üzerine çıkarmak. Bu amaç doğrultusunda 
siyasette hedef demokrasi olacaktır. Çünkü, bu hedefe demokrasi dı
şında bir düzenle varılamaz. Yine bu sebeple hiçbir ideolojinin katı 
ve sekter kalıplarına esir olmadan pragmatik davranlş biçimini ka
bul etmek gerekir. Bunun şartı ise, inkılapçılığın benimsenme'Sidir. 
Toplum çağın zorunlu kıldığı müesseseleri kabule arnade bir sosyal 
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ve siyasal sistem geliştirecektir. Halkçilık, bunun gereğidır. Elbetteki 
halkçılık birleştirici, toplayıcı, diğer milletierin varlığını ve hayat 
hakkını kabul eden bir milliyetçilik anlayışını zaruri kılar. Hem halk
çı olmak hem milliyetçi olmamak bana göre mümkün değildir. O ikisi 
birbirini gerektirir. Milletin ve devletin birlik ve bütünlüğünü ko
ruyup müdafaa etmenin ancak milliyetçiliği benimsemekle mümkün 
olacağı açıktır. Bütün bu ilkelerin hepsinin temelinde ise, aziz dinle
yiciler, laik devlet fikri yatar. Bütün bu ilkeler laik devlet fikrine 
dayanır. Zira, laik olmayan devlette halkçılık yürütülemez, milli
yetçilik söz konusu olamaz. Laik olmayan bir toplum inkılapçılığa 
karşı olur. Laiklik çağdaşlaşmanın, demokratik olmanın, eşitliğin, 

hukuka tabi devletin ve çağdaş milletler kültür seviyesine ulaşma
nın ana şartını oluşturan iJ:?.kılapçılığın temelini de teşkil etmektedir. 

Zira inkılapçılık yeniliği kabul etmektir; inkılapçılığın anlamı 

çağın gerektirdiği yeniliği kabul etmektir. Bu yeniliği kabul ederken 
birtakım naslara esir olarak, «Hayır hu yenilik kabul olunamaz» 
dememektir. inkılapçılık bu demektir. inkılapçılık sadece belirli bir 
dönemde gerçekleştirilmiş olan yenilik{eri ifade etmez. Çağın, sosyal 
şartların gerekli kıldığı bütün yenilikleri de her zaman kabul etmeyi 
emreder. Bunun şartı ise, dediğim gibi, Iaikliktir. 

Atatürk ilkeleri ve o ilkelere dayanan hukuk birbirini tamamla
yan esaslardan oluşmuş, mantık! bir sistem olarak ortaya çıkıyor 
böylece. 

N asçılığın reddedilmesi, biraz evvel de söylediğim gibi, zaruri 
olarak milletin egemenliğini kabul etmek demektir. Çünkü, nasçı

Iıkla milli egemenlik birbiriyle çelişkili iki kavramdır. 

Onun için Anayasamızın temelini teşkil eden esasını oluşturan 
bu ilkelere her zaman ve mekanda, şartlar ne olursa olsun, sahip 
çıkmak onların gereğini yapmak, hem demokratik hayatın zaruri 
şartıdır, hem de Atatürk'ün bize gösterdiği medeni milletler kültür 
seviyesinin üzerine çıkmanın tek yoludur. 

H epini•zi saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Değerli konuklar, gerçekten bu sabah oturumunda 
Türk hukuk tarihinin değerli üç bilim adamından ve onlann bütün 
gelişmeleri içeren üç önemli bildirisini dinlemiş bulunuyoruz. Çünkü, 
bu üç bildiri birincisi milli egemen!ik, ikincisi millet egemenliği 

ve yaslandığı hukuk anlayışıyla temel hir meselenin üç yönünü ve 
bütünleştirici yönünü bir oturum da toplamak oldukça zordur. Ama, 
üç bilim adamımız yılların· verdiği deneyle ve ortamın getirdiği dün-
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yadaki gelişmeleri , de içeren hukuk anlayışında ve genellik anla
yışındaki gelişmeleri de içeren konuşmalarıyla sanıyorum burada 
uzun yılların deneylerini oldukça kısa bir süre de çok geniş boyut
larda, fakat bize dönük boyutlarını da altını çizerek açıkladılar. Hem 
hepiniz adına ben bu tür toplantıda -bu üç önemli konu~macıyı ku t-. 
lamak istiyorum, oturum başkanı olarak. Ayrıca, bu otururola öğle
den sonraki paneli birleştirdiğİrniz zaman bu konuşmaların ışığında 
panelin de boyutlarının açılacağına ve genişleyeceğine inanıyorum. 

Bu konuşmalar biraz zaman olara-k kaydı. Ancak, öğleden son
raki oturumu yöneten arkadaşımız yine hocamız Sulhi DöNMEZER 
olacak. Oturuma 13.45'e kadar bir a.ra veriyoruz, 14.00'de Sayın 
HocamTz panele başlayacaklar; tanıtmayı yönetici arkıdaşımız Sayın 
Rektörümüz nasıl ayar edecekler bilemiyorum; ama, saat 14.00'de 
başlamak üzere ben oturumu kapatıyor, hepinize Sayın Başkanım 
adına sayın üyelerimize ve değerli Edirneliler ve sevimli ve genç 
dimağımız öğrencilerimize teşekkür ederek iyi günler diliyorum. 
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iKiNCi OTURUM 

BAŞKAN : Ord. Prof. Dr. SULHi DöNMEZER 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, 
Sayın Vali, muhterem meslektaşlar; öğleden sonraki oturumu açarak 
çalışmalara başlamak üzere müsaaden:izi rica ediyorum. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bugün panelde konuşacak olan ar-
kadaşlan sırası ile davet edeyim. 

önce, Profesör Doktor İsmail Aka. 
Profesör Doktor Necmettin Hacıeminoğlu. 

Doçent Doktor Necmi ülker. 

Efendim, programda Doçent Doktor Mim Kemal öke de var. 
Ancak şu dakikfiya kadar henüz kendisi gelmemiş bulunduğu için, 
·zannederim ondan mahrum kalacağız. 

Panel şu suretle cereyan edecektir: Arkadaşlarımız önce en 
çok 20'şer dakika sürecek şekilde, şimdi açıklayacağım konulardaki 
konuşmalarını yapacaklar. Ondan sonra, sizlerden soru sormak is
teyen olursa, o soruları alacağım. Ancak, bu soruları yazılı olarak 
vermenizi rica ediyorum. Bir kağıda sorularınızı yazarak ve hu so
ruları kime tevcih ettiğinizi ayrıca belirtmek suretiyle Başkanlığa 
vermenizi rica ediyorum Ondan sonra belki yeniden bir küçücük 
sentez konuşması yaparız ve paneli sona erdiririz. 

Şimdi, programda yer alan konuşmaların bütününe baktığımız
da, öğleden sonraki ganelde, «Egemenlik ve Milli Egemenlik 
Konusu»na daha ziyade tarihi perspektiften, tarihi cephesi itiba
riyle bakılacağı anlaşılmaktadır. Bun2. da ihtiyaç var. Sabahki ko
nuşmalarda, öyle sanıyorum ki, mevcut hukuki durum özellikle be
lirtilmeye gayret edildi. Şimdi de, Osmanlı ve Türk toplumları itiba
riyle «egemenlik» kavramının tarihi yönden görünüşü üzerinde du-

l 

rulacak. 

önce, Profesör Doktor İsmail Aka; «Osmanlılardan önce Türk
Jerde Egemenlik Anlayışı» üzerindeki konuşmasını yapacak. 

ikinci konuşma Profesör Doktor Necmettin Hacıeminoğlu tara
fından yapılacak. Konu, «Türklerin Kurduğu imparatorluklarda ve 
Milll Devletlerde Egemenlik Anlayışı»dır. 
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üçüncü arkadaşımız, Doçent Doktor Necmi ülker; «Üsmanlılarda 
Egemenlik Kavramı» üzerinde bizi a~dınlatacak. 

Şimdi, müsaade ederseniz ilk sözü Profesör Doktor isnıail Aka'ya 
veriyorum; buyurun Sayın Aka. 

Prof. Dr. iSMAiL AKA (Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyesi) - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
sayın konuklar, aziz gençler; insanın tabiat kuvvetlerine hakim 
olamadığı eski çağlarda, coğrafyanın yaşayış üzerindeki tesirleri 
düşünülürse, bozkır ikliminin de çeşitli bakımlardan, ırk, düşünce 

tarzı, inanç, dünya görüşü ve geleneklerine kısaca kültürüne, yön 
verici tesirler yapacağı açıktır. 

Yeryüzünde insanlar, yaşadıkları coğrafi çevrenin başlıca üç tabii 
kaynağı olan orman, tarım, hayvan yetiştirme imkanlarını değer
lendirerek yaşayışiarını sürdürebilmi§lerdir. 

Orman kavimleri asalak kültüre, yani avcılık devşiricilik; tarıma 
elverişli yerlerde oturanlar yerleşik kültüre, yani çiftçiliğe bağlan
mışlar; bozkırdakil er, çoban kültürünü, yani besiciliği, hayvancılığı 
meydana getirmişlerdir. 

Türkler, aslında orman kavmi veya köylü değil bozkırlı olduk
lan için, kültürleri de diğer toplulukların kültürlerinden ayrılık gös
terir. Değişik coğrafi çevrelerde belirli karaktere sahip insanların 
meydana getirdiği topluluklara has olmak üzere, birbirinden farklı 
kültürler doğacağına göre, binlerce yıll::.k hayatı bozkır şartlan içinde 
geçen Türk toplumunun da, kendine has bir kültür tipine sahip ol
ması tabiidir. Eski Türk kültürünün, dünya tarihinde iki bakımdan 
kesin tesiri tespit edilebilmektedir. B&nlardan biri hayvancılık sure
·tiyle iktisadi; öteki yüksek teşkilatçıb k yönüyle sosyaldir. Birincisi, 
avcılık ve devşiricilik gibi, yalnız alıp karşılığında bir şey vermeyen, 
asalak ekonomi yerine üretici olduğundan dolayı önemlidir. Ancak, 
ikinci nokta daha da önemlidir, çünkü insanlığı basit yığınlar ol
maktan çıkarıp, sosyal nizama bağlamak söz konusudur. 

Bu devirlerde, yerleşik insanlar ss.dece aile fertlerinin ihtiyacını 
karşılayacak oranda sınırlı toprak parçasıyla meşgul olmayı hedef 
edinmiş iken, bozkırda yaşayan aile, aile fertlerinden başka binlerce 
hayvanı ve geniş otlakları düşünmek zorunda kald1ğından, yayıl

macılık ve hareketlilik vasıflanna bürünmüştür. Yerleşik insan, elin
deki küçük arazinin sağladığı imkan{arla yetinerek, hatta bir nevi 
tevekküle bağlanırken; bozkırlı sürülerini besieyebilmek için daima 
yeni otlaklar peşinde koştuğundan, dünyayı dar gören bir tip halinde 
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gelişmiştir. Kalabalık sürülerini, yaz-kış birbirinden uzak mesafeler
deki otlaklara sevketmek, onlara su sağlamak, otlaklan ve suyu muha-, 
faza etmek, sürüleri barındırmak, gerektiğinde otlakları, su kaynakla
rın! ortak kullanmak için diğer sürü s&hipleriyle anlaşmalar yapmak, 
fertler ve kabileler arası anlaşmazlıklarda anlaşmazlıkların çözüm
lenmesi için bir hakerne veya heyete b3şvurmak zaruretinden dolayı, 
eski Türk insanı kuvvetli bir teşkilat kurmak, meşruiyet yolları 

aramak; çobanlıkla edinilen hakim olma, emretme alışkanlığını hay
van sürülerinden insan kitlelerine intikal ettirme gereğini daha çok 
eski devirlerde hissetmişlerdir. 

Bunun sonucu olarak, Türklerde .çok erkenden hukuk ve devlet 
düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, devlette gerçek istiklal, 
bunun idareciler tarafından istenmesiyle değil, halkın da aynı şuur 
içinde bulunması, yani istiklal düşüncesinin bütün toplulukta ortak 
bıir arzu halinde var olması şeklinde belirir. Böyle bir ortak şuur, 
eski Türk toplum ve devletinde çok eskiden beri ve daima mevcut 
olmuştur. Türklerin her gittikleri yerde devletler kurmaya çalışmalan 
bunu gösterdiği gibi, buna muvaffak olmaları da istiklal düşüncesi 
ü·zerinde ısrarlannı gösterir. 

Bilindiği gibi, herhangi bir toplulukta imtiyazlı zümrelerin mey
dana gelişinde başlıca 3 amil rol oynamaktadır. Geniş arazi sahibi 
olmak, yani iktisadi .askerliği meslek ~dinmek, yani idari ve ruhani 
zümreye mensup olmak, yani, dini. Bunlann her üçü de, bozkır 

kültürü içinde gelişme imkanı bulamamıştır. Tarımın çok az yapıla
bildiği bozkırlarda, toprak aristokrasisi ve büyük malikanelerin mey
dana gelmesi imkan dışı olduğundan, eski Türk toplumunda, toprak 
köleliği yani servaj söz konusu değildir. Esasen, bizim dilimizde de 
köle kelimesi mevcut olmayıp, bu kelime Türkçeye son yüzyıllarda 
giren bir kelimedir. 

ikincisi, askerliğin Türkler arasında ayrı bir meslek sayılması 
düşünülemez. Zira, devletin yapısı gereği, her Türk aynı zamanda 
askerdir. 

üçüncüsü, eski Türklerde din ada..TDları imtiya·zlı bir sınıf değil
lerdi. Çünkü, bozkır Türk topluluklan daha çok siyasi, askeri özel
likler taşıyor; dini karakter taşımıyo:rdu. Orhun Yazttlan ve diğer 
belgel~rde, din adamlarından hemen hemen hiç söz edilmemesi bu 
bakımdan dikkat çekicidir. Hükümdar sülalesine mensup olanlar hariç, 
beyliğin babadan oğula ge~tiğine dair açık bir delil yoktur. Dede Kor
kut Destanlarında açıklandığına göre, bey olabilmek için bir iş başar
mak, aç doyurmak, çıplak giydirmek lazımdı. Eski Türk Devleti, her-
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hangi bir ailenin kılıç zoruyla meydana getirdiği bir yığın değil, ida
recilerle işbirliği yapan geniş halk kitlelerinin gayretleri, katkısıyla 
gerçekleşen bir siyasi teşekküldü. Hatta, vesikalara göre devleti ku
ran ve devlet başkanını başarılı kılali da millet idi. ikinci Göktürk 
Devletinin meydana gelişini anlatan kitabelerdeki satırlar, bunu açık
ça göstermektedir. Burada «Babam Kağan - yani ilteriş - 17 er ile 
harekete geçti. Haberi işiten herkes t!:>planıp geldiler. 70 kişi. sonra 
700 kişi oldu. Hakanlığı atalarının törelerine göre kurdular» denil
mektedir. Böyle kurulan bir devlette, tabiatıyla halk da hak ve hür
riyetini isteyecek ve bunu ,başında b'!.llunanlardan da bekleyecekti. 
Eldeki belgeler, Türk hükümdarına idare etmek hakkının tanrı tara
fından bağışlandığını göstermektedir. Bir başka deyişle hükümdar, 
Tanrı irade ettiği, kendisine kut, yani baht ve talih ile ülük, yani 
kısmet verdiği için hükümdardır ve siyasi iktidar hakkına sahiptir. 
Yani, onun devleti idare etme hak ve yetkilerinin kaynağı, kendi
sine kut veren tanrıdır. Bu bakımdan da Türk kaanı adeta göğün 
yeryüzündeki temsilcisi gibidir. Kitabelerdeki «Tanrıya benzer, Tan
nda olmuş Türk Bilge Kaan, babam kaan ile anam hatunu Tanrı 
tah~a oturttu. Tanrı irade ettiği için, kutum olduğu için kaan oldum» 
ifadeleri bunun açık delilleridir. 

Bu hakimiyet anlayışının, yüzyıllar boyunca Türk Devlet idaresi
nin temel unsuru olarak kaldığı biUnmektedir. Aynı anlayışın 

İslamiyetten sonraki devirde de devam ettiği açıkça görülmektedir. 
Bunun en güzel delili de, Yusuf Has Hacip'in meşhur siyaset kitabına 
Kutadgu Bilig; yani ku ta eriştiren, kutlu kılan bilgi adını vermesidir. 
Eserde hakimiyetin Tanrı tarafından verlidiğini belirten «Bu beyliği 
sen kuvvet kullanarak ele geçirmedin. ,onu Tanrı ihsan etti; beyler 
hakimiyetlerini Tanrıdan alırlar. Tanrı seni doğruluk için hükümdar 
yaptı» gibi pek çok beyitler vardır. 

öyle aniışılıyor ki, Türk hakimiyet anlayışı, siyasi iktidarın kay
nağını, Tanrıya bağlamakla hükümdan Tanrı huzurunda sorumlu 
tutuyor, böylelikle bugün milli irade denilen yüksek otorite mesele
sini de hallederek insanlan kaanın şahsi insafına sığınınaktan kur
tarıyordu. öyle olnnca da, Türk hükiimdarı elbette hiçbir sorumlu
luk duygusu taşımayan müstebit biri değil, önce Tanrıya sonra da 
töre yoluyla idare edilenlere karşı sorumlulukları olan ve bu sorumlu
lukları yerine getirdiği müddetçe hükümdar kalabileceğini bilen birisi 
oluyordu. Bir başka deyişle Türk hükümdarının kendisi ve idare edi
lenler onun insanüstü bir varlık değil, normal bir insan olduğunu 
ve yetkile~inin bazı şartlarla sınırlandirılmış bulunduğunun 'farkında 
idiler. 
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Esasen, Türk hakimiyet anlayışı, kuta erişmiş birinin, ancak 
buna uygun hareket ettiği müddetçe hükümdar olarak kalabileceği 
merkezindedir. Mesela, Oğuzlarda b~buğlara gösterilen itaatın sı

nırsız olmadığı, başbuğu n törenin gerektirdiği· vazifeleri yerine ge
tirmekle mükellef bulunduğu, eğer bRnlar yapılmazsa itaatı bırakıp 
aynı sülaleden bir başkasının etrafında toplandıkları bilinmektedir: 

Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuzların, sınıfsız bir toplum 
yapısına sahip oldukları, servet ve mevki farkınJn toplumda fark 
yaratmadığı, soydan gelen asaletten kiç söz edilmediği görülmekte
dir. Oğuz Kaan'ın halkı toplayarak kengeşte bulunduğu bildirilmek
tedir; ki Kaşgarlı Mahmut bu tabiri, hakanın tekliflerini milletin 
tasvibine sunması ve halkın işlerini tirnek, yani toplantılarda görüş
mesi şeklinde açıklamaktad~r. Esasen, bu kurultay kelimesi şeklinde 
de karşımıza çıkmaktadır. 

Türk kaan ve sultanları, aynı zamanda tebanın babası sayılıyor
lardı. Bu babalık sıfatı dolayısıyla kaan ve sultanların, müstebit hü
kümdarlardan farklı olarak insani vasıflarda ve demokratik ruhta 
bulunmaları gerekiyordu. Onların, devlet adamları ve halka açık ziya
fet yani toy vermeleri ve bu sırada sofra ve saray eşyasını yağma 
ettirmeleri, babalık görevinin gereği bir gelenek idi; ki «Han-ı Yağ
ma» yani yağma sofrası deyimi de buradan gelmektedir. 

Türk hükümdarları, tebanın babası olmak sıfatıyla. onun men
faatine çalışmayı milli bir vazife sayarlardı. Göktürk Hakanlarını 
babalık vazifeleri ve demokratik düşü~celeriyle ilgili olarak, pek çok 
kayıt bi·ze kadaır gelmiştir. Bu münasebetle Bilge Kaan'ın bir ifade
sini nakletmeyi uygun görüyoruz. «Kardeşim ve beylerirole birlikte 
çalıştım. Dağılmış halkı topladım. Çı})lak halkı giydirdim. Aç halkı 
doyurdum. Fakir halkı zengin ettim.;~, 

ŞAMAN inancındanki kaanlar gibi, islamiyeti kabul etmiş bu
lunan Türk sultanları da, babalık inancı ile hareket ediyorlardı Nite
kim, bu gelenek Karahanlılara, Selçuldulara, Beyliklere ve Osmanh
Iara kadar devam etmiştir. Selçuklu v~ziri Nizamülmülk, sultan Me
likşah hakkında, «Sultanımız cihan ailesinin habasıdır, onun şefkati, 
cömertliği ve sofrasının genişliği de o nispette büyük olmalıdır» 

derken, onun dünya milletlerinin de babası olduğunu belirtmiştir. 
Tuğrul Bey ve Alparslan'ın da böyle t<>ylar verdiklerini biliyoruz. 

Doğu Anadolu'da 15 inci yüzyılda hüküm süren Karakoyuulu 
ve Akkoyunlu Türkmen beyleri, samimi müslüman olmalarına 

rağmen, birçok eski yaşayış, düşünüş ve babalık sıfatı ile ilgili olarak 
toy geleneklerine de bağlı bulunuyorl&rdı. 
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Dede Korkut kitabında, bu inanç ve törenler hakkında pek çok 
sahne tasvir edilmiştir. Bu tasvirler a:::oasında, bir Oğuz Beyi, Orhun 
Yazıtlarındaki gibi kon~şmakta, «Aç görsem doyurdum, Yalıncak 
görsem ~onattım. Tepe gibi et yığdırdım. Göl gibi kımız sağdırdım» 
demektedir. 

ll inci yüzyılda, Kaşgarlı Mahmut, hükümdarların bayram ve 
düğünlerde 30 arşın yükseklikte, minare gibi sofra kurup yağmalat
tıklarını yazar. Esasen Oğuzların Kayı boyundan olan Osmanlı bey
lerinin de bu geleneği devam ettirmeleri tabii idi. 

15 inci yüzyıl tarihçilerinden Aşık Paşazade, Osmanlı beylerinin 
bayram ve sofra usullerini anlatırken, halkın gelip yemek yemeleri 
için ikindi vakti davul çalındığı, Osman Gazi'nin ayda bir kere fakir
Iere yemek yedirip çıplakları giydirdiğini ifade eden sonra, Orhan, 
Murat ve Yıldırım'ın verdikleri ziyafetleri, onların imaret inşa ederek 
fakirleri koruduklarını da, bu Oğuz teresine bağlar. 

idare edenlerle edilenler arasında, bu karşılıklı münasebetler, 
aynı zamanda milli kaynaşma ve dayanışmayı da kuvvetlendiriyordu. 

Türk hakimiyet anlayışının, daha, ilk devirlerden beri hüküm
clara yüklediği görevlerin, en önemlilerinden biri de iyi kanunlar 
koymak ve kanunu adaletle tatbik etmek olmuştur. Buna göre hü
kümdar, doyurup giydirmekle yükümlü olduğu tebaasını, töre hü
kümleri gereğince ve adaletle idare etmekle de yükümlü idi; yani 
toplumun sadece refah içinde yaşaması değil, aynı zamanda dirlik 
ve düzenlik içinde yaşaması da gerekiyordu. Bu da ancak iyi ka
nunlar koyup bunları adil bir biçimd~ uygulamakla mümkün· olabi
lirdi. 

Bunun içindir ki, Türklerde ilk, (yani devlet) ve töre (yani ka
nun) birbirinden ayrılmayan iki müessese idiler. Töre sayesinde 
Türkler kendilerini hükümdarın insafına değil, kanunun insafına 

teslim etmiş oluyorlardı ki, böylelikle günümüzdeki tabiriyle hukukun 
üstünlüğü anlayışını da gerçekleştirmiş oluyarlardı. 

Türk tarihinin pek çok .devirleriyle meşgul olmuş bulunan, Rus 
tarihçilerinden Barthold, hakanların devletin yükselişinde halkın ro
lünün farkında olduklarını belirttikten sonra, «Şüphesiz bu Türk 
devletinde, (yani Göktürklerde) zadeganlık cebir ve şiddetten uzaktı. 
Halk da, daha sonraki Moğollar zamanında oldugu gibi, hakarete 
uğramazdı. Zira devlet kurmak bütün millete mal ediliyordu. Bu 
durum herhalde demokras9. fikrinin mevcudiyetini gösterir.» ifade
siyle eski Türk devletinin yapısına iş~ret etmiştir. 
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Bilindiği gibi, Atatürk, Türk tarihi ile epeyce meşgul olmuştur. 
Bunu okuduğu kitaplar ve aldığı notlardan da biliyoruz. Bundan 
dolayı, Türklerin ruhen demokrat bir millet olduklarını sık sık vur
gulamıştır. 1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ile yaptığı bir saatten uzun süren bir görüşmede, O, 
Türklerin menşeinden söz ettikten solıra, iki milletin demokrasileri
nin benzerliğini ileri sürmüştür. Yine bir başka konuşmasında ise, 
«Şuna emin olabilirsiniz ki, dünya üzerinde yaşamış milletler ara
sında, ruhen demokrat doğan yegarıe mill~t Türklerdir. Eskiden 
beri cemiyetimizde birinden diğerine geçilmez bir sınıf asaleti ve 
zihniyeti asla mevzubahis olmamıştır. Tarihimize göz gezdirdiğimiz 
zaman, bu memlekette sayılan ve hürmet gören şahısların ekserisi 
fakir ailelerden doğmuş, insanlığa, memlekete olan hizmeti, cesareti, 
sevgisi, kahramanlığı ile tanınmış, fazilet erbabı kimselerdir» ifadesi 
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanması, Cumhuriyetin ilanı 
ve inkılaplarının tarihi temelleri ve dayanağının varlığ1nı gösterir 
ve meseleye bizce bu açı~an da bakılmak gerekir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Profesör Doktor isınail AKA'ya lütfettikleri 
çok değerli bilgiler iÇin teşekkür ediyGrum. 

Şimdi, sözü Profesör Doktor Necmettin HACIEMiNOC.LU'n~ 
veriyorum. Konusu, «Türklerin Kurduğu imparatorluklar ve Milli 
Devletlerde Egemenlik Anlayışı»dır. 

Buyurun Sayın HACIEMiNOC.LU~ 

NECMETTiN HACIEMiNOGLU (Trakya üniversitesi öğretim 
üyesi) -Türkiye Büyük Millet Mecli~inin Muhterem Başkanı, muh
terem milletvekillerimiz, muhterem valilerimiz, Muhterem Rektörüm, 
değerli meslektaşlarım, sevgili gençler; 

öğleden evvelki toplantıda üstat hocalanmız konuştular, biz 
şimdi ikinci küme olarak, gençler, huzurunuza gelıniş bulunuyoruz. 
Huzurunuza gelen genç kümenin bakış tarzı, hocalarımrzdan biraz 
daha sartre sahaya yönelmiş bulunuyor. 

Biz, milli hakimiyet meselesini, Cumhuriyet dönemi ile sınır
lamayı uygun, daha doğrusu yeterli görmediğimiz için, meseleyi 
tarihi derinlikleri içinde ele almayı tei"cih ettik. Çünkü 2 500 yıldan 
beri yüzden fazla devlet kuran, yirmiye yakın cihan devleti kuran, 
hir milletin, sadece 19 uncu asırda Avrupa'da ortaya çıkan siyasi 
hürriyet, bir başka tabirle milli hakimiyet mefhumunu devlet idare-
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sinde uygu1amamış olsaydı hem bu asra kadar yaşamasının, hem üç 
kıtada cihan devletleri kurmasının mümkün olamayacağı kanaatin
deyim. 

Bu sebeple milli hakimiyet meselesini ele alırken, mutlaka kendi 
tarihimizin ilk kaynaklarına, oradan bugüne doğru gelmek mecbu
riyetindeyiz. isınail AKA arkadaşıının belirttiği gibi Türklerin siyasi 
hayatında milli devletler dışında kur«ukları imparatorlukların bün
yesi içinde, Türk'ten ve Müslümandarı gayrı çeşitli unsurları bulun
durduğu halde, o günün ulaşım şartlaTına rağmen, o günün iletişim 
imkansızlıklarına rağmen en az yaşayan devleti iki asır sürerse, bu
nun silırini nerede aramak gerekir? işte mesel e bu noktada düğüm
lenmektedir. Biz meseleyi bu açıdan ele almak istiyoruz. 

Arkadaşım İsmail AKA'nın belirttiklerine birkaç şey ilave ede
ceğim. 20 nci asra kadar, yahut bira·z geriye götüre1im, 18 inci asra 
kadar diyelim, yeryüzünde yaşayan milletler içinde, hayatının hiç 
bir döneminde, asiller ve köleler diye ayırım yapılmayan tek millet 
Türk Milletidir. Hayranlıkla hukukunu aldığımız Roma imparator
luğu, asaletle kölelik üzerine kurulmuştur. İslamiyet gelinceye kadar, 
tamamen köle rejiminin sürdüğü Arap Dünyası, islamiyete rağmen, 
uzun asırlar köleliliği terk edememiştir. Avrupa, derebeylerinin, 
toprak ağalarının elinde asiller ve köleler olarak iki sınıf halinde 
yaşamaktaydı. 

Şark'ı da düşünürsek, bilhassa Rint Yarımadasını düşünürsek, 
orada da insanların nasıl sınıfıara ayrıldığı malumunuzdur. Daha 
garibi, demokrasinin dünyadaki ilk şampiyonu olarak bilinen demok
rasinin beşiği sayılan ingiltere'nin imparatorluk olduktan sonra, de
mokratik hakh:ırı Büyük Britanya Adası dışındaki müstemlekelerin
de hiç uygulamaması bir yana, halen Lordlar Karnarası ve A vam 
Karnarası gibi iki ayrı sınıfı muhafaza ettiğini unutmayalım. 

Kaldı ki, Türk Milletinin hayatında, bu tip sınıflar hiçbir zaman 
teı;;ekkül etmemistir. Bundan dolayıdır ki, Türk Milleti, idaresi altında 
bulunan kavimlere bugün anladığımız manada hak ve hürrivet yani 
bir bo::ıkıma milli hakimiyet hakkı tanıdığı içindir ki, devletini devam 
ettirebilmiştir. 

Şimdi, S ulhi Bey hocamızın h ukuken tarif ettiği milli hakimiyet 
mefhumunu, bendeniz muhtevası itibariyle tarif etmek istiyorumT 
Milli hakimiyet, netice itibariyle devleti idare eden leri e edilenler 
arasında, yani millet ile devlet arasında fikirde, inançta, görüşte ve 
yaşayışta tam bir uzlaşma ve uyuşma olması demektir. Ki, bu sayede 
millet kendi gönlünce kendi kafasında, kendi fikrince olanları işba-

45 

TBMM KÜTÜPHANESİ



şına getirsin. Onlar gelmediği takdirde, yahut gelenleri beğenmediği 
takdirde de tekrar işbaŞından uzaklaştırsın. işte, eski Türk 
devletlerinde, imparatorluk devirleri dahil bu böyle idi. 
Türkler aşiretler, boylar halinde teşkilatlandıkları ıçın, bir 
Türk devleti çeşitli boyların ittihadı ile, birleşmesiyle meyda
na geliyor idi. Her Türk aşiretinin kendi hür iradesiyle seçtiği beyi 
vardı. Bu aşiret beyleri, aşiret mensuplarının değer ölçülerine uygun 
olan kişilerdi. Yani dirayetli, akıllı, adil, cömert ve yiğit olacaktı. 
Bu vasıflarıyla aşiret beyi seçilirdi. Sonra aşi~et beyleri, aşiretleri 
birleştirip il halinde yani, devlet haline getirecek teşkilatı kurmak 
üzere, (buna kurultay denirdi) toplarnr ve içlerinden, çeşitli aşiret 

reisierinin en layık olanını Hakan olarak (ilik) seçerlerdi. Ve seçtik
leri kişinin de Tanrı tarafından devlet adamlığı vasfı ile (Kut) do
natıldığına inanırlardı. Ancak bu devlet adamlarında vehmedilen 
ilahi gücün (Kut'un) ebedi olduğu m&nasına gelmeyeceği gibi böyle 
kurulmuş bir devletin teokratik bir devlet sayılması da mümkün 
değildi. 

Nitekim, seçtikleri ve Tanrı tarafından kendisine Kut bağış
landığına. inandıklan devlet adamı bir müddet-başarısızlığa uğradığı 
zaman «Kut'unu kaybetmiştir, Tanrı bundan Kut'unu geri almıştır» 
denir ve Kurultayca düşünülüp yerine daha liyakatlun getirilir idi. 
Daha liyakatlı devlet adamı geldiği zaman da zaten aşiretin reis
Ierinin ittifakıyla seçildiği için Bozkurtlu bayrak altında, çeşitli ka
vimlerin bulunmasına rağmen, o Ti5rk devleti asırlarca hayatını 

devam ettirmekteydi. 

Ancak, Türk Milleti dışında başka kavimler olduğu zaman da 
Türk Devletinin üç vasfı, o kavimleri de milli hakimiyet mefkuresi 
içinde birleşmiŞ gibi kendisine bağlı hale getirirdi. Türk Devletinin 
ve devlet adamının üç vasfı vardı; Birincisi adil olmak, ikincisi bilge 
olmak. Bilgenin içinde hem ilim hem hikmet sahibi olmak vardır. 
Yani hakan hem bilgili olacak, hem de hikmet sahibi olacak, filozof 
gibi olacak; Efla~un'un muhayyel devletinde, «Ya devlet adamları 
filazof olmalı, yahut filazoflar devlet adamı olmalıdır» dediği gibi, 
Türk devlet adamlarında aranan vasıflardan biri de bilgelik idi. 
Sonra cömertlik, merhametlilik, yiğitlik, kahramanlık geliyordu. Bü
tün bu vasıfları taşıyan devlet adam1 milletin reyi ile ~eçilsin veya 
seçilmesin kendi tebaasını o günün şartlarında tam manasıyla bir 
bütün halinde yaşatabiliyprdu. 

Ayrıca devletten ve devlet adamından beklenen en mühim vazife 
hukuka bağlı kalmasıdır. Eski Türklerde buna Töre denmekteydi. 
Töre yazılı olmayan kanundur ve yazılı kanundan çok daha kuv-
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vetlidir. Çünkü yazılı olan kanunu çıgnemenin ne kadar kolay ol· 
duğunu görüyoruz. Fakat yazılı olmayan örf ve töreyi çiğnemenin 
daha güç olduğunu yine bilmekteyiz. Asırların oluşturduğu töreyi 
çiğneyeni millet başından uzaklaştırırdı. işte bu töreye uygun olma
nın dışında devletin ikinci vasfı, halkını refah ve saadete ulaştır
maktı. Refah, maddi refah; saadet, manevi hayatında huzur de
mekti. üçüncüsü bu huzurun da esasını teşkil eden devlet otoritesi
nin hakim olması idi. 

işte tarih boyunca gördüğümüz bütün Türk cihan devletleri, 
yani imparatorluklar devletin bu vasıfl&rından dolayı; üç kıta asırlar
ca devam etmiştir. 

Milli devletlere gelince milli devletler ·zan ve tahmin edilir ki, 
imparatorluklara göre her bakımdan daha milli daha uzun ömürlü 
daha güçlüdür. Hayır, maalesef öyle olmamıştır. Milli devletler, yani 
Beylikler ve Hanlıklar (çünkü Beylikler ve Hanlıklar dışında Türk 
Milleti Milli devlet kurmamıştır; hep imparatorluk kurmuştur). Çok 
kısa bir zaman sonra aralarında hakimiyet mücadelesine girdikleri 
için, kısa zamanda tasfiye edilmiş ve büyük devletler haline getiril
miştir. Bunun en güzel örneği, Selçuklu. Devletinin yıkılışından sonra 
Anadolu'da te~ekkül eden Beyliklerin kısa müddet geçtikten sonra 
Osmanlı beyliği tarafından her birinin teker teker hakimiyet altına 
alınmasıdır. Osmanlı hakimiyeti altında toplanan bu küçük dev
letçikler, büyük Cihan devleti oldukt3n sonra hemen imparatorluk 
haline gelmeye başlamıştır. imparatorhık haline gelmesi, sınırlarının 
genişlemesi, hakimiyeti altına Türk'ten ve Müslümandan gayri ka
vimlerin alınmasıdır. 

Nitekim, Osmanlı Devleti en büyiik Cihan devleti olmak yanın
da, o günkü şartlarda en uzun ömürlü ve en geniş sahada yayılmış 
bir devlet olmakla beraber, milli hakimiyetin en iyi tatbik edildiği 
devlet sayılmalıdır. Osmanlı Devletinin otoritesinin halifelikten gel
diğini zannetmek doğru değildir. Türkler ll inci asırda Müslüman 
oldular. Karahanlı Devleti Müslüman Türk Devletidir. Fakat ha
lifelik henüz yoktur. Büyük Selçuklu Devleti Müslüman Türk Devleti
dir, henüz halifelik yoktur. Halifelik 16 ncı asırda, Türk Devleti ar
tık yükselişini tamamladıktan sonra, Türkler Müslüman olduktan 5 
asır sonra gelmiştir. Ayrıca Halifelik nüfusunu Osmanlı Padişahları 
hiç kullanmamışlardır. Çünkü halifenin dini temsilciliğini dini veeibe
lerini Şeyhülislam yüklenmişti. üstelik, halife ile dev~et adamlığının 
hükümdarın ayrı kişilerde toplandığı!lın daha canlı bir misali de 
Abbasi Devleti ile Selçuklu DevletİnİR aralanndaki ittifakta ortaya 
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çıkmaktadır. Tuğrul Bey Selçuklu Hükümdarı olduğu zaman Abbasi 
halifesi ile aralarında anlaşma yapıycrlar, Abbasi halifesi devletin 
dünya ile ilgili bütün hak ve vazifelerini Tuğrul Beye devrediyor, 
kendisi de sadece halifeliğin bir bakıma islam cemaatının dini lideri 
de sayılması dolayısıyla, bir nevi Şeyhülislamlık vazifesini Ü'zerine 
alıyor. Ancak, halifelik otoritesini 20 nci asırda yalnız Abdulhamid 
kullanmaya çalışmıştır. islam dünyas! parçalanmakta olan Osmanlı 
Devletinin yanında yer alsınlar diye, Osmanlı imparatorluğunun haki
miyeti altındaki müslüman milletierin Halifelik otoritesiyle Osmanlı
ya sadık kalnıalarını temin için Abdulhamit kullanmıştır. 

Bu itibarla, Osmanlı Devleti şeklEln teokratik devlet sayılmakla 
beraber, fiilen teokratik devlet değildi. Tıpkı ondan evvelki Müslüman 
Türk devletlerinin de teokratik devlet olmadıkları gibi. 

işte bu şartlar muvacehesinde, biz Cumhuriyet devrinde başlayan 
ortaya çıkan milli hakimiyet mefh um u ve mefkuresinh1 köklerini 
kendi tarihimizde aramak zorundayız. Aradığımız zaman orada bu
Iacağız. 

Çok enterasan bir örnek arz edeceğim. Cumhuriyetin ilk yılla
nnda çok partili döneme, 1946'ya ka<lıtr, biliyorsunuz Büyük Millet 
Meclisi vardı. Büyük Millet Meclisini;ı üyeleri iki dereceli seçimle 
gelirlerdi. Halk ikinci seçicileri belirlerdi. Müntehib-i eani denilen 
o kişilerde milletvekilierini seçerlerdi. Milletvekili de Cumhurbaşka
nını secer ve tesrii vazifeyi yapardı. Bu kademelİ seçim, tıpkı eski 
Türk devletlerinde aşiretin aşiret reisini seçmesi, aşiret reisierinin 
de toplanıp Kurultavı teşkil etmesi ve o Kurultayın da Devlet Baş
kanını seçmesi gibiydi. 

Atatürk'ün kendisi Türk tarihini çok iyi tetkik ettiği için, bu 
modeli eski Türk tarihinden aldığı kanaatındayız. Tarihçiler veya 
diğer siyaset tarihçileri bunu incelemelidir. 

Bu itibarla, bir cemiyette milli hakimiyetin - Sulhi Bey Hocamı
·zın da belirttiği gibi- kağıt üzerinde kanun maddesi halinde kalma
ması için milli hakimiyet mefhumu ve mefkuresinin mi11etçe iyi an
lasılması, aydınlar ve siyaset adamlarınca iyi hazmedilmesi ve milli 
hakimiyetin hakiki mümessilleriyle, hakiki sahiplerivle, yani mil
Ietin seçtiği temsilcilerle milletin ve devletin bütünleşmesi gerek
mektedir. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN- Sayın Profesör Doktor Necmettin Hacıeminoğlu'na 
çok değerli bilgileri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. 
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Şimdi sözü Doçent Doktor Necmi üLKER'e veriyorum. 

Doç. Dr. NECMi 'ÜLKER (Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyesi) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Saygıdeğer Baş
kanı, değerli parlamenterler, genç ve· dinamik Trakya üniversitesi
nin çok değerli Rektörü ve Sayın dinleyenlerim, sevgili öğrenciler; 
ben de sizlere bu 20 dakika içinde hazırlamış olduğum «Osmanlılarda 
Egemenlik Kavramı» ile ilgili bir bilgi demeti sunacağım. 

Topraklarının üç katı gibi çok gen.iş bir alana yayılması yanında 
varlığının uzun süreli olması sebebiyle Osmanlı imparatorluğu tarihte 
yaşamış güçlü cihan şümul monarşiler arasında mümtaz bir yere 
gelmiş ve layık olduğu değeri bulmuştur. XIV. yüzyılda mütevazi 
bir Türk aşiretinden doğdukt;;ın sonra bir yüzyıl ıçinde Osmanlılar, 
evrensel hakimiyet düşüncesini benimsemiş ve uygulama safhasına 
koymuştur. Asya, Avrupa ve Afrika'y& doğru toprak ve hakimiyetini 
genişleten Osmanlı Devleti bu düşün~e ve felsefeyi hayata kavuş
turmuştur. Yüzyıllar boyunca kontrol ettiği bölgelerde ve. özellikle 
Akdeniz dünyasında, Osmanlı imparatorluğu bütün siyasi ve askeri 
olaylara yön vermiş olan güçlü bir devlet olduğu gibi ilgili olduğu ül
keler için de, imparatorluğun çöküşünden çok sonra bile, i·zlerini 
yaşatan bir kültür döneminin vazgeçilmez ve etkileyici bir örneğini 
teşkil etmiştir. önce bir aşiret reisi sonra uç be yi ve daha sonra 
bağımsız bir bey olan Osman Gazi'nin hükümeti ve askeri komutan
lığı üstlendiği bilinen l;>ir gerçektir. rlk dönem beylik yönetimi ve 
ordu, özellikle Türkmen beylerinden, onlara bağlı göçebe aşiretle
rinden, çok az miktarda da Hıristiyan dönmelerden müteşekkildi. 
Bu beyler ve komutanlar banşta vergi toplar, savaşta ise komutanlık 
görevini üstlenirler ve dar-ül-harb'ten ganimet alırlardı. Bey ve ko
mutanlar nerede ise başkent de orası olurdu. Gerçekte ise, beyin 
otoritesi birleşik aşiretlerin askeri lideri durumunda iken geçerli 
idi. iç işlerinde serbest olan aşiretler adalet meselesini kendi gelenek
Ierine göre çözerler, ancak aralannda anlaşmazlık olursa Osmanlı 
Beyine arabuluculuk için müracaat ederlerdi. 

Bu şartlar altında yönetim kapsam bakımından hiç şüphesiz 
mali bir temele oturtulmuştu. Osmanlılarla beraber olan her aile 
veya aşiret Osmanlı ordusunun bir parçası olarak fetbedilen toprak
Iardan ganimet alma hakkına sahip olup, toplanan vergilerden de 
belirli oranda pay alırlardı. Vergilerini· ödediği sürece de yönetim
Ieri altındaki üreticilere ve mülkiyet sahiplerine katiyetle kanş
mazlardı. 
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Osmanlı beylerinin emrindeki komutanlardan tek farkı da lider
lik görevine karşılık savaş ganimetle!"inden «pencik» denilen beşte 
bir payına sahip olma hakkı idi. Başk~ bir deyişte, bu dönemde dev
let hazinesi Osmanlı Beyinin hazinesi anlamına gelirdi. Ortak po
litika ise aşiretin «İhtiyar Meclisinde» kararlaştırılırdı. Osmanlı Beyi 
bu aşiret demokrasisinde eşit güçler arasında önde gelen lider olarak 
ni tel endirilirdi. 

Osmanlılar Anadolu ve özellikle Avrupa'da geniş topraklar elde 
edince, «Sultan ünvanını taşıyan Osmanlı beyleri, tam B.nlamıyla bir 
otorite sahibi oldular. islam şeriat kanunlannın kapsamına girmeyen 
konularda da örfi kanun dediğimi·z sivil kanunların koruyucusu ol
dular. Osmanlılar büyüyüp güç kazaınnca, beylik döneminden dev
let aşamasına geçince bu aşiret tipi teşkilat yetersiz kalmış, devlet 
yönetiminde maliye ve hukuk işlemhıin askeri işlerden ayrılması 

kaçınılmaz hale gelmişti. Dolayısıyla, büyüyen devlet işlerinin düzenli 
olarak işlemesi için ayrı müesseseleriR kurulup geliştjrilmesi zorun
lu hale geldi. Orhan Bey ve özellikle I. Murat zamanında devlet 
ihtiyaçlan için yeni kuruluşlar ortaya çıktı. Diğer yandan, Orta 
Asyanın eski hanedanlannın uyguladıklan gelenekler mutlaka hakim 
olmamakla pirUkte geniş ve yaygın bir etkiye sahipti. Zamanla Os
manlı düzeninin temel unsurlan halin.e gelen Türkmenler ve göçe
beler, askeri kurumların bürokratik yapının ve vergi sisteminin Türk 
biçimlerini de beraberlerinde getiriyorlardı ve bu da çok doğaldı. 

Bununla birlikte Osmanlı Devleti Selçuklularda olduğu gibi, sünni 
islamlığı benimsediler. Bu durum, devlet içinde etkili olan Sünni din 
hiyerarşisi tarafından desteklenip yaygınlaştırıldı. Ayrıca, hükümet 
yapısının bu önemli ve temel unsurları, vezirlik kurumu, ikta yolu 
ile vergi toplama usulü hep klasik islam imparatorluklarından alın
mıştır. 

Yıldırım Bayezit'in Kosova'da kardeşini öldürtmesi olayı, aşiret 
yönetim biçimini terk edip imparatorluk idaresinin benimsenmesi
nin ilk adımı oldu ve yönetimdeki egemenlik anlayışını büyük ölçüde 
de etkiledi. 

Osmanlı sultanları kendilerini halktan yavaşça ayrı tutmaya 
başladılar. Türk imparatorluklannda görülen, iktidann imparator
luk ailesi ve yüksek askeri memurlar arasında bölmek yerine, Os
ınanlılar yetkileri geniş ölçüde merkezileşmiş kurumlarda toplamayı 
uygun gördüler. Osmanlı ailesi, saray yaşam biçimini benimseyip 
doğu ve batıdan etkilendiler. Bu yeni durum, Osm11.nhlan, kendi
lerinden önce var olan Türk imparatorluklarından olduğu gibi sü-
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ratle çökmekten kurtarmış ve Osmanlı hanedanının uzun süreli bir 
hakimiyet sürmelerini sağlamıştır. Bu da hepimi·zin bildiği gibi 
Roma imparatorluğu kadar veya ondan daha fazla olan 600 küsur 
yılı aşkın bir süre hayatiyetini ve siyas~ devlet olma durumunu devam 
ettirmiş tir. 

Osmanlılarda hakimiyetin önemli bir uygulayıcı gücü olan or· 
duyu, I. Murat döneminde yaya ve müsellemler teşkil ediyordu. Yal
nız para için devlete hizmet veren ve kendi komutanlarının emrin
deki askerlerin niteliklerinden memnun olmayan I. Murat Kapıkulu 
adı altında kendi şahsına bağlı bir hassa ordusu niteliğinde olan 
yeni bir askeri teşkilatı yaratmayı amaçladı. Egemenlik ve iktidarını 
kimseyle paylaşmak istemeyen I. Mur2.t, harp ganimeti olarak aldığı 
insan gücünü kendine bağlı bir ordu olarak yetiştirmeyi planlı

yordu. Buna bağlı olarak, bu dönem,de fetihlerde öncülük edenler, 
artık göçebeler ya da paralı askerler değil, sultanın şahsına bağlı 
bir hassa ordusu niteliğinde olan kapıkullan idi. 

Sultan I. Bayezit de aynı yolu takip etmiş, kapıkullarından önce 
özel asker, sonra da bir ordu oluştur&rak ve eski Türk aristokrasİ
sine ve eski Osmanlı ordusuna bağımlı olmaktan kurtulmayı da 
amaç edinmişti. 

Hiç şüphesiz sultanların bu tür faaliyetlerinin altında, ülkeye 
tek başına egemen olma keyfiyeti yatıyordu. XIV. yüzyıl boyunca 
Türk lideri ve ileri gelenlerinin faaliyetleri ve güçleri sultana kı
yasla büyük ölçüde artış gösterdi. Yüzyılın sonuna doğru bir Türkmen 
ailesi olan Çandarlılann sadrazamlığa gelip, önderi olduğu oligarşi
nin gücünü göstermeleriyle, sultanın egemenliğine karşı olan güç
lerin doruk noktasına eriştiler. I. Muz-at, Osmanlı ailesinin egemen
liğini pekiştirme yolunda önemli kararlar alarak Hıristiyan Vasal 
askerlerinin sayısını artırmış, kendi bassa kuvvetleri olan kapıkul
larını düzenli ordudan bağımsı·z kılarak ülkedeki ~.yanlann gücünü 
etkisiz kılmaya çalışmıştır. Selçuklu Türklerinin sistemlerinde uy
guladığı, genç köleleri gulam olarak eğitme yolunu benimseyerek 
devşirme sistemini getirmiştir. Böylece ülkesi içindeki kendinin ve 
Osmanlı ailesinin egemenliğini pekiştirmiş oluyordu. 

1402 Ankara Savaşının sonucu ortaya çıkan otorite boşluğu, 
I. Bayezit'in oğullannı Fetret Devri mücadelesine ittiği bilinen bir 
gerçektir. I. Mehmet, parçalanmış fakat ayakta kalmayı başarmış 
olan Osmanlı Devletini Amasya'daki Türk unsurunun desteği ile 
tahta yani iktidara geçip, açılmış olan derin yaralann sarılmasına 
büyük gayret göstermiştir. Sonuçta, bazı iç problemlere rağmen, 
egemenlik yine Osmanlı ailesinin elinde kalıp daha da güçlenmiştir. 
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II. Murat ise, haned?-nını yeni fetihler için Edinre'ye yerleştirme 
fırsatı bulmuştur. Tabii bu 1361 Edirne'nin fethinden sonra bir 
olaydı. Şehir artık Adrianapolis değil Edirne'dir. Kendi gücünü sağ
lamlaştınp devletin merkezi yönetim otoritesini böylece pekiştir
miştir. 

Diğer yandan, II. Murat kendi politikasını destekleyen Çan
darb ailesine tırnar ve para dağıtmakta gecikmedi. Rumeli'nin feodal 
güçlerinden bağımsız olabilmek için kapıkulu teşkilatını yeniden ge
liştirdi. Yönetirnde daha güçlü olmak ve egemenliğin tam anlamıyla 
Osmanlı ailesinin elinde kalmasını sağlamak ve Çandarlı ailesinden, 
Türk ayanından bağımsız olmak için Kul sistemini geliştirip Yeniçe
rileri Osmanlı Devletinin önemli bir gücü haline getirdi. Sonuç ola
rak II. Murat, egemenliğini kendine bağımlı olan Yeniçeri teşkila
tıyla daha da güçlendirmek ve bu askerlerin iktidarına karşı çıka
cak herkese karşı kullanmak istediği bilinen bir gerçektir, aşikar 
bir olaydır. 

Fatih Sultan Mehmet istanbul'u fethetmesiyle prestiJ kazanarak 
merkezileşmiş bir imparatorluğun mutlak hükümdarı ve Doğu Roma 
imparatorluğunun hukuki varisçisi olmuştur. II. Mehmet, ataları gibi 
egemenliğini Tannqan alıp, yalnız bu ilahi güce sorumlu olan bir 
sultan değil, aynı zamanda islam ve Hıristiyan dünyalarının kabul 
ettiği güçlü bir hükümdar ve imparator idi. II. Mehmet ilk icraat 
olarak Osmanlı imparatorluğunda kendi egemenliğine karşı tehlikeli 
denilebilecek derecede nüfuz ve güç kazanmış olan üst dü·zeydeki 
Türk asıllı devlet yöneticilerinin ve tahtta gözü olan Osmanlı aile 
üyelerinin siyasi güçlerini ortadan kaldırmıştır. N eticede Fatih, başta 
Çandarlı Halil Paşa olmak üzere devletin üst yönetiminde görev 
yapan Türk aristokrat ve soylulann ellerinde tuttuklan makamlan 
devşirme sınıfından olanlara vermiştir. Başka bir deyimle, eğer XX. 
yüzyıldaki gibi düşünebilirsek, burada üst yönetirnde bir iktidar de
ğişikliği vardır. 

Böylece merkezi hükümetin önemli mevkileri, II. Mehmet'i yani 
Fati'h'i desteklemiş ve ona bağlı olan muhtedilere, yani dönmelere 
verilerek devlet yönetimi kapıkulu erkanının eline geçmiştir ve bu 
durumda hemen söyleyeyim, 1726 yılına kadar bütün hızıyla devam 
etmiş, ancak Köprülüler devrinde bir inkıtaya uğrarnıştır. II. Meh
met tam anlamıyla hakimiyeti elinde tutan bir sultan haline gelmesi 
yanında, iç işlerinde birlik ve merke~i otoriteyi sağladığı gibi dış 
siyasette ise devlet yeni fetihlere başlayarak özellikle Balkanlarda 
etkili olmuştur. 
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Bu dönemde Vezir-i Azam artık yönetim işlerinde sultanın mut
lak temsilcisi oldu ve hükümette emrhıe uyulacak ikinci adam duru
muna geldi. Taşranın kilit memuriyetleri de onun, yani sadrazarnın 
tasarrufuna geçti. Sonuçta kuvvetli ve kendine tam bağımlı bir vezir-i 
azam ve yeniçeri ordusu ile Fatih Sultan Mehmet bütün Osmanlı 
ülkesi halkı üzerinde kesin bir otorite ve egemenlik sağlamış oldu. 
Ayrıca, Fatih, bütün yetki ve gücü şahsında toplayarak hiçbir grubun 
kendini denetim altına alacak yeterli güce sahip olmaması içiİı siyasi 
ve asker! kuvvetler dengesini yaratmış oldu. Buna ek olarak, önceki 
devirlerde geliştirilen hukuk, uygulama ve gelenekler birleştirilerek 
kurumlaştırılmıştır. II. Mehmet islam hukukunun yetersiz kaldığı 

konularda, örfi yasalar koyarak ikili bir hukuk düzeni ortaya koy
muştur. Sultan, Osmanlı toplum ve hükümetinin ihtiyaçlarını kar
şılayan kanunlar yaparak yasama yetkisini kullanmıştır. Bu sistem, 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde d~ruğuna ulaşacaktır. 

II. Mehmet bir Osmanlı Sultanı olarak egemenliğini olgun bir 
noktaya getirirken, yasama çalışmalarında Selçuklular tarafından 
kullanılan ve Orta Asya Türk imparatorluklarının geleneklerine da
yanan sistemi kendine örnek almıştır. Bir bakıma Türk sultanının 
hakimiyetinde Doğu ve Batıyı birleştiren güçlü bir siyasi sentez or
taya koymuştur. 

I. Süleyman devrinde hakimiyetin uygulamalarına temel teşkil 
edecek olan kanunlar, kültürlü bir devlet adamı, asker ve yönetici 
olan Lütfü Paşa tarafından geniş olarak ele alındı ve bir kanun
name çıkarıldı. Fatih'in kanunnamesi daha ziyade devlet teşkilatıyla 
ilgili olmakla birlikte, Kanuni'nİnki adalet ve maliye konularında 
ağırlıklı idi. Ayrıca, haremin yönetime müdahalesini önlemek için ku
rallar geliştirildL Sonuçta, 1541'de Liitfü Paşa'nın aziedilmesi mu
halif grupların bir zaferi olmuş, ancak bu olay Osmanlı yönetim 
düzeninde bir düşüş döneminin de başlangıcını işaret etmiştir. 

Osmanlı imparatorluğundaki merkezi yonetimin temelleri, daha 
da önce belirtildiği gibi, Fatih ve Kan!ıni zamanlarında atılmış olup, 
uzun bir sürede değişmemiştir. idari va askeri kadernelerin ·zirvesin
den bütün egemenliği şahsında toplayan sultan bulunuyor. Osmanlı 
devlet yönetiminin ve sisteminin en önemli şahsı oluyordu. Sultanın 
bir kademe altında, onun mutlak vekili sadrazam ve unun başkan
lığında Topkapı Sarayının kubbe altında toplanan bir devlet kurulu 
olan Divanı Hümayun vardı. Bu Osmanlı sİstemınin en üst düze
yindeki tek merkezi yönetim organı idi. XVII. yüzyılın sonuna kadar 
bu durumunu koruyan divanın üyeleri, devletin en ~ıst düzeyindeki 
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bürokratlardır. Haftada dört defa toplanarak devletin ve milletin 
hemen bütün işlerinin görüldüğü bir kurum durumunda idi ve bu 
Divanı Hümayunun bu toplantısı, ki OllU en üst düzeydeki bir yö
netim birimi olarak tarif ettik, bir bakıma bu kurul sultana bilgi 
veren ve onun egemenliği çerçevesinde işleyen bir meclis durumunda 
idi. Ancak, alınan karariann uygulanması sultanın onayına bağlı 

idi. Sultanın millete karşı vicdani sor~mluluğundan başka hiçbir yü
kümlülüğü yoktu. O yalnız ve ancak, kendi vicdanına ve Allah'a 
karşı sorumlu idi. Kısaca diyebiliriz ki, padişah XVI. yüzyıldan itiba
ren kendisini devletle özdeşleştirmişti. 

1453'den beri devlet yönetiminde etkili olan kapıkulu ricaline 
karşı ı 726'da, alınan bir kararla eyaletlere idareci tayin etme şekli 
değiştirilmiştir. Valilik, Beylerbeylik, Sancak Beyliği gibi yönetim 
görevlerinin yalnı·zca kapıkullarına verilmesi kuralından vazgeçilmiş
tir. Türk ricalinin faaliyetleri sonucu gerçekleşen bu durumla artık 
vilayet ve sancaklardaki idari görevler, halkı daha iyi yönetim dü
şüncesiyle, yörenin ekonomik ve siyasi yönden kudretli Türk ayanına 
verilmeye başlanmıştır. XVIII. yüzyılda başlayan ve padişahın ülke 
yönetimindeki gücünü ve hakimiyetini kısıtlayan bu uygulama ile, 
Osmanlı toplumunun ayanlık derebeylik idare tarzına katlanmak pa
hasına yönetirnde görev alan Türk asıl dcal, kapıkulu-enderun ricaline , 
devlet yönetiminde ortak oluyordu. 

Bu genel durum, nihayet ı 789 Fransız inkılabının dünyaya yay
dığı halk egemenliği fikriyle değişmeye başladı. Osmanlılarda bu 
değişimin ilk belirtisi - Sayın _Meclis Başkanımızın sabahki konuş
masında bahsettiği gibi; Senedi ittifak olarak tarihe geçen basit 
bir Anayasa taslağı biçimindeki bir belgenin ı809' da kabul edilme
sidir. Bu yılda, ilk defa siyasi alanda varlığı kabul edilen ayan, ağa ve 
derebeyler ile Osmanlı Devlet erkanı, ulema ve ocak ağaları reform
cu ayan, Sadrazam Bayraktar Mustafa Paşanın başkanlığında İs

tanbul'da bir kurultay toplayıp, Osmanlı hanedanının egemenliği 

altında siyasi bir uzlaşmaya vanldı. Kurultay'da yukarıda adı geçen 
güçler arasında karşılıklı hak ' ve görevler belirlenerek hem bir 
reform programı onaylanmış, hem de Osmanlı hanedanının ayanlar
la olan karşılıklı itimat ve anlayış ertarnı yaratılmış oldu. Diğer 
yandan 1829 yılında imparatorluğun bir vilayeti olan Mısır'da Vali 
olan Mehmet Ali Paşa her yıl birkaç gün toplanan bir Danışma 
Meclis tayin etmek suretiyle sınırlı da olsa halk egemenliğine dayanan 
parlamenter rejimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
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Atılmış olan bu adımlar Tanzimat Döneminde daha da ileriye 
götürülmüştür. Nitekim, 1845'de Padişah Abdülmecid (1839 - 61) 
taşra eşrafından oluşan bir meclisle başarısrz da olsa bir par
lamenter rejim denemesi yapmıştır. Daha sonraki bir zamanda impa
ratorluğun Garp ocaklarından birisi olan Tunus'da 1861'de Tunus 
Beyinin yakın ilgisiyle Müslüman ülkelere Avrupa tipinde ilk anayasa 
ilan edilerek yönetimin sorumluluğul!un millet ile payiaşılmak is
tendiği görülmektedir. Bundan bir süre sonra 1866'da Mısır'ın yö
neticisi olan Hidiv İsmail seçmenleri sınırlı bir Danışma Meclisi 
kurarak ilk seçimli Meclis denemesinde bulunmuştur. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı imparatorluğu 
hızlı bir biçimde yıkıntıya doğru gidiyordu. Zamanın aydınları kötü 
gidişi düzeltmek için bazı arayışlar içine girmişlerdir. Nitekim, 1859' 
da Kuleli Vakasıyla Ali Suavi ve grubu Padişah Abdülmecit'i tahttan 
indirip Meşruti bir parlamenter düzeni Osmanlı ımparatorluğunda 
getirme teşebbüsünde bulunmuş ve bu meşrutiyete yönelik ilk ciddi 
bir hareket olmuştur. Meşruti idarenin gerçekleştirilmesi yönünde 
atılan tohumlar Genç Osmanlılar ve sonra da Genç Tiirklerle yeşer
tilmeye çalışılmıştır. Zamanın aydınlarından lVIithat Paşa, Prusya 
ve Belçika anayasalarından istifade ederek hazırladığı bir anayasayı 
1876 yılının sonlarına doğru ikinci Abdülhamid'e ilan ettirmeye 
muvaffak olmuştur. 

ilk Osmanlı Parlamentosu 1877'de toplanmıştır. Bu parlamento 
Padişahın tayini ile gelmiş, 25 üyedei1 kurulu bir Ayan Meclisiyle 
seçimle gelen 120 üyeden kurulu bir Meclisi Mehusandan oluşuyordu. 
Bu iki Meclis iki defa toplanmış ancak 1878'de Osmanlı - Rus Har
binin ilan edilmesiyle II. Abdülhamid tarafından fırsat bilinerek ka
patılmıştır. Böylece kısmen de olsa halk egemenliğine dayanan bir 
meşruti parlamenter rejim sona ermiş oluyordu. Artık imparatorluk 
tekrar mutlakiyet rejimine geri dönüyordu. Ne var ki, Fransız inkı
labından geniş ölçüde istifade eden lön Türkler uzun süren çalış

malar sonucunda ordunun desteği ve yaptığı baskı ile ve 1908'de 
Meşruti parlamenter rejime dayanan II. Meşrutiyeti II. Abdülha
mid'e kabul ettirip açılmasını sağlamışlardır. Hürriyet, eşitlik ve 
kardeşlik prensiplerine dayalı olarak kurulmuş olan bu parlamenter 
rejim kendisine has bir çalışma düzeni içerisinde Trablusgarp, I. ve 
II. Balkan Harpleri ve nihayet ittihat ve Terakki Fırkasının kendine 
has sıkı idaresi altında fonksiyonunu güç de olsa I. Dünya Harbinin 
sonuna kadar sürdürmüştür. Bu dönemde Osmanlı padişahının haki
miyeti yok denecek bir duruma indirgenmiş ve kendisi devlet yöne
timinde yalnızca bir sembol olarak kalmıştır. 
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Nihayet Mondros Mütarekesinin imzalanınasından aız bir süre 
sonra 21 Aralık 1918'de Osmanlı Meclisi Mebusanı, Padişah VI. Meh
met (Vahdettin) tarafından kapatılmıştır. Böylece bir defa daha 
meşruti parlamenter rejimin denemesi inkitaya uğramıştır. Nihayet, 
Mustafa Kemal Paşanın gayretiyle 1919 Sonbahar1nda yurt çapında 
seçimler yapılarak kısa ömürlü de olsa Osmanlı Parlamentosu 12 
Ocak 1920'de tekrar istanbul'da açılmıştır. Misak-ı Milliyi halka 
mal eden bu parlamento 16 Mart 1920'de istanbul'un ingilizler tara
fından işgal edilmesiyle birlikte kapatılmıştır. 

Nihayet Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, medeni cesaret 
sahibi, fikri yeteneğe sahip, milli ve dini duygulara ve değerlere 
inanan aydınlarla birlikte halk egemenliğini temsil eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisini 23 Nisan 1920'de açarak modern Türkiye'nin 
kurulmasını sağlayacak olan dev bir adım atmıştır. Ruhu şad olsun. 

Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN - Sayın Doçent Doktor Necmi üLKER'e lütfettiği 
çok değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Sayın dinleyiciler, şimdi - Bu panelin başlangıcında da ifade 
ettiğim gibi konunun tartışılması saf.hasına gelmiş bulunuyoruz. 

Konuşmacılara yöneltilecek olan sorularınız varsa bunları yazılı 
olarak bildirin demiştim ; ama şimdiye kadar hiçbır yazılı soru gel
medi. öyle anlaşılıyor ki - sorun uz yok; ama böyle çok faydalı - şah

sen benim çok istifade ettiğim bir toplantının hiç tartışmasız ka
panmasına da doğrusu gönlüm razı olamaz. Bu itibarla müsaade 
ederseniz bendeni·z bir iki soru soracağım. 

B~r defa benim umumi müşahadem şudur ki, arkadaşlarımız da 
birlayetten itibaren Türk toplumlarında küçüklü büyüklü idare mesu
liyeti taşıyan toplumlarda egemenlik konusuna değindiler. Yani, haki
miyet muhtevası itibariyle neden ib&retti ve hakimiyet nasıl kul
lanılıyordu, tarihi perspektifi itibariy!e üç arkadaşımızın değindiği 
konu da budur. Sabahki konuşmamda da ifade ettiğim gibi hakimiyet 
başka şey milli hakimiyet başka şey. Hakimiyet, her devlet teşekkü
lünde mevcut bulunması lazım gelen esas unsurudur. Egemenlik 
olmadan devlet olamaz. Egemenliğin tarifinin de hukuk yönünden 
neden ibaret olduğuna işaret etmeye çalıştık. Arkadaşlarımız, Türk 
Devlet düzeninde ister il niteliğinde olsun, ister aşiret niteliğinde 
olsun, isterse imparatorluk niteliğinde olsun hakimiyetin kaynağının 
ne olduğunu ve hakimiyetin ona tasarruf eden kişi tarafından nasıl 
kullanıldığını izahat vermek suretiyle açıkladılar. 
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Şimdi, Prof. Dr. Sayın İsmail AKA'ya soruyorum; iyi anlamış 
bulunuyorsam, eski Türk toplumunda, devletinde hakimiyetin, ege
menliğin ilahi bir kaynağı var ve aynı zamanda ilahi kaynağı ol
masına rağmen bunun çok demokratik nitelikte olduğunu ifade etti. 
Oysa, hakimiyetin, egemenliğin kaynağı ilahi olduğu zaman demok
ratik nitelik olmaz bizim bildiğimiız kadarıyla, Çünkü kaynak ilahi 
ise onun belirli kuralları vardır, belirli nasları vardır, belirli icapları 
vardır; o icaplara uyulur uyulmadığı zaman başa gelecek vardır. 
Binaenaleyh, hürriyet gibi bir nevi irade serbestisidir, bir nevi seçim 
serbestisidir, kaynağı ilahi olan bir iktidarda bu seçim serbestisi 
olmaz. Acaba bunu nasıl izah buyurursun uz; hem ilahi kaynak, 
hem hürriyetçi demokratik niteliği? B~rinci soru bu. 

Prof. Dr. NECMETTiN HACIEMiNOGLU (Trakya üniversitesi 
öğretim üyesi) - Efendim iştirak etmiyorum. 

BAŞKAN - Şimdi siz iştirak etmiyorsanız, neden iştirak et
mediğinizi lütfen açıklar mısınız? 

Prof. Dr. NECMETTiN HACIEM!NOGLU (Trakya üniversitesi 
öğretim üyesi) - Efendim, konuşmamda kısaca arz ettim, o ta
mamen sembolik bir şeydir. Türklerin taşıdıkları cihan hakimiyeti 
mefkuresinin içinde bir düşüncedir. Türkler bütün cihanı kendi
lerinin idare etmek üzere yaratıldıklarına inanmaktadırlar ve bu 
sebeple Tanrı tarafından gökte yaratıldık ve bütün insanlığı biz 
idare edeceğiz demektedirler; Cihan hAkimiyeti mefkuresi dediğimiz, 
mefkurenin esasıdır. Böyle olduğu için hükümdarlara Tanrı tarafın
dan hükümdarlık vazifesi değil, hükümdarlık kabiliyeti lü'tfedilmiş 
addedilendir, vazifesi değil, Tanrı tarafından vazifelendirilmiyor; hü
kümdarlık yapmaya layık vasıflar veriliyor. Ondan dolayı da o vas
fını kaybettiği, başarısızlığa uğradığı zaman kutu kayboldu, A1lah 
bundan geri aldı manasında indiriliyor ve yer~ne daha başarılı olacak 
kişiler seçiliyor. Ayrıca, dini bir mahiyet taşısa cihan hakimiyeti 
mefkuresi güdemez, dini bir şey olsa. Nitekim, halifeler de cihan 
şumul dini lider kabul edilse, halifeyi ruyi zemin demez idi. Devlet 
Başkanı olarak sıfatıdır onun. Halifcyi müslümin değildir sıfatı, 

halifeyi ruyi zemindir. Yani Osmanlı Devleti, bütün dünyaya hakim 
olacak, herkes dininde diyanetinde devam edecek; fakat Osmanlı 
Devleti' hükümdarına bağlı kalacak ma.nasınadır. Dini mahiyette de
ğildir. Nitek~m, hiçbir kutsiyeti yoktur; hükümdarın elinden hü
kümdarlık gittiği ·zaman hiçbir kutsiyeti yoktur ve hemen derhal 
yerine başkası geçer, üstelik kanunlZırımızın hiçbirisi ilahi kanun 
değildir eski Türk Devletinde gökten indiğine inanılmaz, milletin 
koyduğu töredir, efsanevi kahraman Oğuz Hanın koyduğu töredir. 
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Prof. Dr. iSMAiL AKA (Ege üniversitesi Edebiyat Fakütesi 
öğretim üyesi) - Efendim, ben N~cmettin Beyin sözlerine bir 
şey ekleyeceğim ve zamanımızdan bir örnek vereceğim Hocaının 
sorusuna. 

Biliyorsunuz bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan 
Japonya'da, hala da imparator Tanrının şeyi olarak kabul edilir, yani 
ilahi menşeyden geldiği kabul edilmektedir. O şekilde kabul edersek 
eğer Hocam bunu nasıl izah edeceklerdir? 

BAŞKAN - Bana niye soruyorsunuz, soruya soruyla cevap 
verilir mi? 

'Efendim, ben gerçekten aydınlanmayı sağlamak üzere samimi 
bir soru tevcih etmiş bulunuyorum. 

Bu da dediğim gibidir. Yani bir iktidarın kaynağı ilahi olursa o 
artık demokratik olmaz. Çünkü ilahi bir kaynaktan iktidar alındığı 
zaman onun icraatinin yanlışlığı söız konusu edilemez. Çünkü o, ilahi 
kaynaktan ilhamlı olduğuna göre yaptığı her şey yukandaki büyük 
varlığa atfolunur ve dolayısıyla artık onun sorumluluğu olmaz. Bu 
da mutlak iktidar demektir. 

Prof. Dr. iSMAiL AKA (Ege ·üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyesi) - Efendim, ben sözlerim arasında ilahi menşeye 
bağlanınakla a..~ nı zamanda hükümdan Tanrı huzurunda da sorumlu 
tuttuğunu söylemiştim, böyle bir cümle sarfettim. Bunun yanında 
konuşmamın son kısmında ise, ayrıM töre sayesinde ise Türkler 
kendilerini hükümdarın insafına değil, kanunun insafına teslim etmiş 
oluyorlardı şeklinde bir ifade kullanm~tım. 

BAŞKAN - Yani, benim anladığım kadar, Kut, yani reisin, 
başkanın ilahi kaynaklı olması sadece bir faraziyedir, fiil ve hukuki 
bir nitelik arz etmez, öyle olduğuna inanılır, o kadar. 

Prof. Dr. NECMETTiN HACIEMiNOG.LU (Trakya üniversitesi 
öğretim üyesi) -Nitekim, ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar 
döneminde yazılan Kutadgu Biliğ siyasetnamedir. Eğer ki, islami 
devir, ondan evvel de siyasetname olduğu için onun devamı olarak 
islami dönemde yazılmıştır. Eğer devlet başkanı kudretini gökten 
alsaydı, kendisine nasihat veren siyasP.tname yazılmaz idi. Selçuklu
lar zamanında da Niızamül mülk siyasetname yazmıştır. Bu demektir 
ki, dünya işlerini dünyadaki insanlar tayin ediyorlar. En büyük 
delili budur. 
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BAŞKAN - Ben bir soru sordum, başka sorusu olan var mı? 

Buyurun. 

Prof. Dr. METiN SöZEN (TBMM Başkanlığı Kültür Yayın Da
nışmanı) -Egemenlik kavramını gerçekten çok boyutlu görmek is
tiyorsak, üç arkadaşımız bizim yakın ve uzak tarihimiz içinde bu 
.Kavramların nasıl geliştiğini vurguladılar ve bu kavramların çeşitli 
ilişkilerini söylediler. Ancak öyle bir kavramın yeterince berraklaş
ması için bizim çoğrafyamız dışındak~ coğrafyalarda bu kavramlar 
nasıl gelişti, biz bunları soyutlayarak gördük. Acaba aynı yıllarda 
dünya coğrafyasında bu kavramla başka ülkelerin, ulusların ilişkileri 
oldu mu, yoksa bütün bu kavramlar soyut biçimde bizden mi çıktı? 
Bunun vurgulanmasında fayda var. O zaman ister Asya Coğraf
yasını kullanalım, ister Türkiye Coğrafyasını kullanahm, bu coğ

rafyalarda egemen olduğumuz ki, arkadaşlarımız çok eski tarihten 
aşağı yukarı 1923'e kadar geldiler. Bu coğrafyalarda kim var; Hint 
var, ki, biraz Necmettin bey vurguladılar, Çin var, islam var; biraz 
önce o da vurgulandı. Ancak, bütün bunlarda bizim geliştirdiğimiz 
diye görülen kavramlar acaba ne durumdaydı, onu da b4r iki cüm
leyle izah edebilirler mi? Koca bir tarihi gözden geçirelim demiyorum; 
ama doğru oturtmamız için, bu kavra..ının doğru gelişmesini Asya'da 
ve yakın Doğu'da ve Avrupa ile ilişkilerimiz için doğru konması 
için coğrafyalardaki gelişmeleri ve onlara paralellikler ve ayrılıkları 
birlikte vurgulamamız lazım ki, Sayın Hocamızın deminden beri 
söylemeye çalıştığı başka kavramların yorumlan dikkat çe}dcidir, 
bazılan belki semboliktir; ama vardı~, Tanrı ile olan meseleler de 
vardır. O bakımdan bunun bir kez daha - Bu fırsatı bulmuşken - birkaç 
cümle içinde görmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyur~n Sayın Hacıeminoğlu. 

Prof. Dr. NECMETTiN HACIEMiNOGLU (Trakya üniversitesi 
öğretim üyesi) - Efendim, insaniann asil yaratıldıkları ve köle 
olarak yaratıldıkları kaidesinin veya inancının hakim olduğu ülke
lerde ki, Roma bunun tipik bir örneğidir ve ilahiara da inanıldığına 
göre Roma'da hükümdarlar kendilerinde ilahi bir sihir, ilahi bir 
kudret vehmediyor idiler. Ateşe tapan, o zaman zerduş dinine tapan 
iranlılarda hükümdarlar dini lider, dininin mümessili Tanrı tarafın
dan kendisine büyük kudret bahşedilmiş kişiler olarak anılıyor, 

tanınıyor idiler ve bundan dolayı eski İran zulmün hakim olduğu 
en dehşetli bir ülkedir. Avrupa'daki hükümdarlar ki, Hıristiyanlığın 
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hüküm sürdüğü zamanda dahi yine mezhep sistemine dayanmak 
suretiyle her birisi bir mezhebin mümessiliğini temsil etmek suretiyle 
hangi mezhebin mümessili hükümdar ise diğer mezhepte olanları 

katletmek, ezmek ve haklarını gaspetmek suretiyle hükmediyordu ki, 
bu da kendisinde dini bir şey, otorite vehmediyor demektir. Zaten 
evvelden beri Hint'teki rejim devlet adamı ile din adamı, Peygamber 
aşağı yukan birbirinin aynı haline gelmiştir; Budizm ve Brahmizm 
dinleri, din menşeyHdir; fakat sonra siyasi ekol haline gelmiştir, 

oradaki de dini ilahi menşeyli idi. islamiyette de uzun müddet tabii 
Halife aynı zamanda devlet başkanı idi. Dört Halife Devrinde; 
fakat devlet genişledikten sonra çeşitli kavim girdikten sonra Ha
lifenin devlet adamlığı vasfı· ikinci plana düştü; yalnı·z dini lider 
olarak kaldı. Bu itibarla Türklerden başkasında dini otoriteye da
yanan -bu din hakiki din olabilir, olmayabilir- idareler var idi, 
Türklerde bu mevcut değildi. Benim tarihi bilgim bu kadar. 

Prof. Dr. iSMAiL AKA (Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyesi) - Efendim, beninı ekleyeceğim bir cümle şu ola
caktır: Şimdi, biraz önce de arz ettiğim gibi, kitabıelerden bazı örnek
ler verdik, bu örnekleri çoğaltmak mümkün; ancak biz, kİtabelerde 
şununla karşı karşıya kalıyoruz; İslamiyetten önceki Göktürkler d ev
rinden, uygurlar devrinden kalma elimizde 'pek çok yazıt ve belge 
var. Bunlarda Türk hükümdarlarından hiçbirisi öldürdüğü adam
larla övünmüyor, sadece onları nasıl doyurduğunu, nasıl beslediğini, 
nasıl giydirdiğini ve bunlarla övünüyor. işte eski Türk hükümda
rının diğer hükü~darlardan farkı bence buradadır. 

BAŞKAN - Başka soru var mı efendim? .. Yok. 

Şimdi, sayın dinleyiciler, bugün öğleden sonra yaptığımız bu pa
nelde meseleyi Türk devletlerinde ve Osmanlılarda devlet egemenliği 
ve bunun kullanılışı konusunda bıazı bilgilerin huzurunuza getirilmesi 
şeklinde Ö'Zetlemek istiyorum: Elbette ki, milli egemenlik, milli haki
miyet fikri 19. asrın ikinci yarısında ortaya çıkan doktrinlere bağlı 
bulunduğuna göre bugün anladığımız anlamda bir milli hakimiyetten 
söz edilemez. Milli hakimiyetin varlığı başka şey, devletin hukuka 
uygun olması keza yine başka şey. Onun için şimdi huzurunuzda 
Profesör İsmail AKA'ya, Profesör Necmettin HACIEMiNOGLU'na 
ve Doçent Doktor Necmi üLKER'e teşekkürlerimi arz ediyorum 
ve bu panelin sona erdiğini ifade ediyorum. 

Toplantıyı kapatmak üzere Profesör Doktor Sayın Ahmet KA
RADENiZ'i kürsüye davet ediyorum. 
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Prof. Dr. AHMET KARADENiZ (Trakya üniversitesi Rektö
rü) -Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, sayın milletvekil
leri, sayın valiler, değerli misafirler, öğretim üyelerimiz, basının 
kıymetli mensuplan ve sevgili öğrenciler: Bugün sabahtan beri milli 
hakimiyet kavramı üstünde, «Türkire Büyük Millet Meclisi, Milli 
Egemenlik ve Atatürk» olarak bütünleştirerek, egemenlikle milli 
hakimiyetin münakaşasını yaptık. Mi!li egemenliğin, halk egemen
liğinin, geçmiş Türk toplumlannda ve Cumhuriyetten sonraki dev
redeki şekillerine baktık Gördük ki Halk egemenliği, milli hakimi
yetin tecellisi, Cun1:huriyet tarihinderi sonra olmuştur; diğerlerinde 
hakimiyet vardı. Bu hakimiyet de ilahi kuvvete dayanıyordu. Yine 
gördük ki, birinci derecede nasa dayanıyordu. Fakat, Türkiye Cum
huriyetinde Cumhuriyet, milli hakimiyete dayanarak kurulmuştur. 
V e öyle gittiğini gördük; inşallah bu Cumhuriyet, ilelebet milli 
egemenlik üzerinde gider. Bu temenn.ilerimle saygılarımı arz eder, 
toplantıyı kapattığıını bildiririm. 
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