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ÖN SÖZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kü.ltür, Sanat ve Yayın Kurulu, kuruluşu olan 

1985 yılından bu yana yurdumuzun çeşitli illerinde geleneksel olarak gerçekleştir

diği milli egemenlik sempozyumlarının on dördüncüsünü bu yıl Kayseri ve 

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirme kararı almıştır. 

XIV. Milli Egemenlik Sempozyumlarının Kayseri ve Kahramanmaraş il

lerimizde yapılmasının nedeni, Kurtuluş Savaşı sırasında, Ulu Örider Atatürk'ün, 

gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınması amacıyla tari

hi Kayseri Lisesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi için hazırlamış olması, 1921 

yılında aynı lisenin son sınıf öğrencilerinin tamamının Sakarya'da şehit olması ve 

1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraşlılara bir hakkın tes

Hıniyeti olarak Kahramanlık ünvanının verilmiş olmasını yad etmektir. 

Sempozyumları, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan ve tarihler 

yazan bu kentlerimizde gerçekleştirmekten Kurul olarak büyük bir onur ve mut

luluk duyduk. 

Bu bilimsel toplantılarda bildiri sunan değerli bilim adamlanmıza, bizlere ev 

sahipliği yapan Kayseri ve Kahramanmaraş Valilerine, Belediye Başkanlanna, Er

ciyes ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlerine ve emeği geçen 

tüm görevlilere özenli çalışmalanndan dolayı Kurul olarak teşekkür ediyoruz. 

XIV. Milli Egemenlik Sempozyumlannda sunulan bildirilerden oluşan bu 

eserin tüm okuyucularayararlı olacağı ve özellikle Cumhuriyet tarihimize ışık tuta

cağı inancındayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak bundan 

sonra da bu güzel geleneğimizi devam ettirmeyi ve Milli Egemenlik Sempozyum

lanmızı güzel yurdumuzun tüm illerinde gerçekleştirmeyi hedefliyor ve eserin tüm 

okurlara yararlı olmasını diliyoruz. 
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XIV. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU 

KAYSERİ BÖLÜMÜ 

29 Nisan 2003 

Sunucu - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Valim, 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Rektörüm, değerli bilim adamları ve seçkin konuklar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 83'üncü açılış yıldönümü etkinlikleri çerçevesin

de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun koordinatör

lüğünde Kayseri Valiliği ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle gerçekleş

tirilecek XIV. Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz, onur verdiniz. 

Sizleri, Büyük Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı 

duruşuna ve İstiklal Marşımızın İcrasına davet ediyorum. 

(Saygı duruşu ve İstiklal Marşı icra edildi) 

Sunucu - Teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bülent Arınç, çekmiş olduğu 

telgraf mesajıyla aramızda bulunuyor. Mesajını okuyorum: 

"Yüce Meclisimizin açılışının 83'üncü Yıldönümü münasebetiyle düzenlemiş 

olduğunuz XIV'üncü Milli Egemenlik Sempozyumuna davetiniz için çok teşekkür 

ederim. Yurtdışı programım nedeniyle aranızda bulunamadığım için üzgün ol

duğumu bildirir, sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle içten selam ve sev

gilerimi iletirim. 

Bülent Annç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı" 

Bundan başka, mesajlarıyla aramızda olanlar ise: Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekilimiz Sayın İsmail Alptekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

vekilimiz Sayın Sadık Yakut, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Ade m Baş

türk, Kayseri Milletvekilimiz. Sayın Mustafa Duru, Kayseri Milletvekilimiz Sayın 

Niyazi Özcan, DYP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Saffet Arıkan Bedük, İstanbul 

Valisi Sayın Muammer Güler'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, değerli konuklar; bilimsel top

lantının sunuş konuşmalan bölümünde, konuşmalarını yapmak üzere Erciyes 

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Zeki Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Rektörüm. 
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SUNUŞ KONUŞMALARI 

Prof. Dr. Ahmet Zeki YILMAZ * 
Erciyes Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanvekili, Sayın V alim, Sayın Mil
letvekilleri, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 83'üncü 
yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Valiliği ve Erciyes Üniversitesi Rek
törlüğü işbirliğiyle düzenlenen XIV'üncü Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş gel
diniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli konuklar, egemenlik, devlet otoritesini ve kurucu iktidan ifade eder. 
Hukukta ise, asli, en üstün, tek, parçalanmaz ve yanılmaz hukuki bir güç olarak 
tanımlanır. Bir başka deyişle, egemenlik, bir devlet için en üstün iradedir. Bu irade 
tektir ve asla bölünmez. Milli egemenlik ise, egemenliğin bir kişiye, bir zümreye 
veya belli bir çoğunluğa değil, millet denilen varlığın tamamına ait olması demek
tir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1 9'uncu asrın ikinci yarısından itibaren mut
lakiyetle devletin yönetilemeyeceği fikri, yavaş yavaş dile getirilmeye başlanmıştı. 
Meşrutiyetle birlikte bu düşünce iyice gelişmiş, mutlak hakimiyetten milli 
hakimiyete geçişin fikri temelleri atılmıştır. Ancak, şunu ifade etmek gerekir ki, 
ulusal egemenlik fikrini açık ve seçik bir şekilde dile getiren Atatürk olmuştur. 

Bu büyük insan, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra gittiği her yerde ve 
hemen hemen yaptığı her konuşmada egemenliğin ulusa ait olduğu fikrini söylemiş
tir. Onun bu düşüncesi, Amasya Tamiminde "Milletin bağımsızlığını, yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde ifade edilmiştir. Erzurum ve Sivas Kon
grelerinde ise, ulusal güçlerin etkili olması ve ulusal hakimiyetin hakim kılınması, 
alınan kararlarda yer almıştır. Bütün bunlar bize, tarih boyunca tutsaklığı hiçbir 
zaman kabul etmeyen Büyük Türk Milletinin, Atatürk'ün önderliğinde, bir taraftan 
Kurtuluş Savaşını yaparken diğer taraftan milli egemenliğe dayalı ulusal bir devlet 
kurmak için gerekli temelleri attıklarını göstermektedir. 

Ülkeyi düşman istilasından kurtarmak için İstanbul'da İngiliz mandası mı daha 
iyi, yoksa Amerikan mandası mı daha iyi tartışması yapılırken, Atatürk ve arkadaş
ları, Anadolu'da ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsızlığı savunuyorlardı. Bu 
konu, Nutuk'ta anlatılırken "bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı, o da ulusal 
egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak" denil
mektedir. 

23 Nisan 1920'de Atatürk ve arkadaşlan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aç
mışlardır. Böylece, yeni kurulacak olan Türkiye Devletinin temel dayanağının 
ulusal egemenlik olduğu düşüncesi fiilen gerçekleşmiş oldu. Artık, ülkemizde 
tarihinde ilk defa egemenlik, bir kişinin veya bir zümrenin değil, Türk Ulusunun 

* Özgeçmişi s. 120 
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eline geçmişti. Bundan sonra milletin iradesi, hür iradeleriyle seçtikleri temsilciler 

vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli edecekti. 

Bu Yüce Meclis, bir taraftan milli mücadeleden galip çıkmak için kararlar alıp 

savaşı yürütürken, diğer taraftan ulusal egemenliğin ülkede hakim olması için 

önemli adımlar atmıştır. Bir Meclis kurarak, bu Meclisin aldığı kararlarla savaş 

kazanan ve dünyada "Gazi" unvanını alan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi olmuştur. Girdiği Birinci Dünya Savaşından yenik çıkarak dağılan Osmanlı İm

paratorluğunun külleri arasından, yeni Türk Devleti, bu Meclis'in kurulmasıyla 

vücut bulmuştur. 

23 Nisan 1 920'den sonra çıkarılan bütün hukuki düzenlemelerde, ulusal 

egemenlik fikrine sadık kalınmıştır. Nitekim, sırf bu amaçla, ulusal egemenlikle 

bağdaşmayan, başta saltanat ve hilafet olmak üzere, bütün kurumlar kaldırılmıştır. 

Hiç şüphesiz ki, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin kurulmasıyla, milli hakimiyet il

kesinin ülkemizde hakim kılınması hususunda en büyük adım atılmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti, milli hakimiyet esasına dayanan halk 

hakimiyeti olarak nitelemiştir. Türkiye'de bunlar olurken, Almanya ve İtalya'da faşiz

min, Rusya'da ise komünizmin hakim olduğu ve o dönemde, Stalin, Hitler ve Mus

solini gibi diktatörlerin dünya siyasetinde söz sahibi olduklan düşünülürse, Atatürk ve 

arkadaşlarının ne kadar ileri görüşlü olduklan daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Değerli konuklar, cumhuriyet rejimi, milli egemenliğin en önemli dayanakların

dan birisidir. Ancak, adında cumhuriyet olan her ülkede, egemenliğin kaynağında 

milli irade var denilemez. Cumhuriyet rejimlerinde, ulusal egemenlikten bah

sedebilmek için, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması gerekir. Nitekim, dün

yada, adında cumhuriyet olduğu halde, hiç de ulusal egemenliğin mevcut olmadığı, 

diktatörlükle idare edilen çok sayıda ülke mevcuttur. O yüzden, Atatürk dönemin

de halkçılık ilkesinin milli hakimiyet ve demokratik rejim fikrini kapsadığı ısrarla 

belirtilmiştir. 

Değerli konuklar, biraz da, demokratik cumhuriyetlerde milli egemenliğin han

gi anlama geldiği üzerinde durmak istiyorum. Demokrasiyle idare edilen ülkelerde, 

hakimiyetin gerçek sahibi millettir. Siyasal iktidarlar ise, bu hakimiyeti millet adına 

vekaleten kullanırlar. Bir başka ifadeyle, millet, egemenliğin gerçek sahibi, siyasal 

iktidarlar ise kullanıcılar durumundadır. Millete ait olan egemenlik sınırsız, siyasal 

iktidarların yetkileri ise sınırlıdır; o bakımdan, siyasal iktidar yetkilerini Anayasaya 

uygun olarak kullanırlar. Durum böyle olunca, siyasal iktidarla, hakimiyetin gerçek 

saHibi olan millet arasında eşitlik değil, ast-üst ilişkisi vardır. 

Demokrasilerde hakimiyetin kaynağı millet olduğuna göre burada, akla, mil

letin bu hakkını nasıl kullanacağı sorusu gelir. Hiç şüphesiz ki, ideal olanı, halkın 

egemenlik hakkını vekile başvurmadan, doğrudan kullanmasıdır. Eskiden küçük bir 

site devleti olan Atina'da bunun uygulaması yapılmıştır. 20 yaşını dolduran bütün 
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erkek vatandaşlar, Agora denilen açık hava tiyatrosunu andıran genişçe bir yerde 
toplanır, site devletinin müşterek kararları burada alınır, kanunlar çıkanlırdı. Ay
rıca, o günün devlet yapısında, kamu hizmetleri çok basit ve sade olduğundan karar
lar, halkın bir araya gelmesiyle rahatça alınabiliyordu. 

Çağımızda ise, nüfusu milyonları, hatta, yüz milyonları bulan ülkelerde, halkın 
tamamının, alınacak ortak kararlara doğrudan katılması mümkün değildir. Yine 
günümüzde kamu hizmetleri basit değil, karmaşık ve zor olduğundan ihtisas gerek
tirmektedir. Ana hatlarıyla bir kısmını ifade ettiğimiz sebepler yüzünden halkın her 
konuda kendisinin doğrudan karar vermesi yerine, temsilcileri vasıtasıyla bu yet
kisini kullanması daha gerçekçi ve daha pratik olarak kabul edilmektedir. 

Demokrasilerde, siyasal iktidarlar seçimle işbaşma gelir ve seçimle giderler. 
Milli egemenliğe dayalı demokrasilerde iktidarlar, siyasi gücünü halkın kendilerine 
verdiği parlamento ile parlamentonun millet adına çıkaracağı kanunlardan alırlar. 
Siyasal iktidarlar, devlet işlerini, belli bir işlem dahilinde yürütürler ve kararlarını 
hukuk çerçevesinde alırlar. O yüzden, siyasal iktidarlar, yapacakları işlerde sıkın
tıyla karşılaşmamak için, öncelikle, bunların yasal zeminini hazırlarlar. Aksi takdir
de, iktidarlar, başı boş bir kuvvet haline gelirler ki, bunun neticesinde ülkede istik
rarsızlık ve karmaşa ortamı meydana gelir. 

Hukuki mevzuat düzenlenirken, bunların kişi güvenliğini, temel hak ve hür
riyetleri zedeleyici mahiyette olamayacağı gibi İnsan haklarıyla ilgili evrensel 
değerlere de ters düşmemelidir. Sırf bu sakineayı gidermek için ülkemizde olduğu 
gibi demokrasiyle idare edilen birçok ülkede, çıkarılacak kanunların Anayasaya uy
gunluğunu denetlernek için Anayasa Mahkemeleri kurulmuştur. Ayrıca, idarenin 
her türlü eylem ve işlemi, idari yargının denetimine tabi tutulmuştur. İşte, arz edilen 
nedenlerden dolayı ulusal egemenliğe dayalı demokratik ülkelerde iktidarların 
siyasal sorumluluklan yanında hukuksal sorumlulukları da mevcuttur. Hatta, 
siyasal iktidarların meşru olup olmadıkları, hukuka uygun hareket edip et
memeleriyle ölçülür hale gelmiştir. 

Değerli konuklar, milli egemenliğin hakim olduğu, insan haklarına saygılı 
demokrasilerin nihai hedeflerinden birisi de hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. 
Burada anahtar kavram, hukuktur. Hukukun birçok tarifi yapılmıştır. Bu tariflerden 
birisine göre, hukuk, toplumsal hayatı tanzim eden ve devlet yaptırımıyla da kuv
vetlendirilmiş bulunan kurallar ve ilkeler bütünüdür. Dikkat edilecek olursa, 
hukukun yegane amacı, toplumsal hayatı düzene koymaktır. Hukuk düzeninin ol
duğu yerde kaba kuvvetin yeri yoktur. Herkes hukuk kuralları çerçevesinde hak ara
maya çalışır, böyle bir sistemde, keyfilik değil, kurallar ve ilkeler vardır. Hayatın 
her alanı hukuk kurallarıyla düzenlenir. Kişilere hakkını amir vermez, hukuk verir. 
Cezaya çarptınlırken de, suçluya cezayı hakim değil, hukuk verir. Kanunsuz suç ve 
ceza olmaz. Hukukun üstün olduğu ülkelerde sürpriziere yer yoktur. Haklı olan er 
veya geç hakkını alır, haksız ise mutlaka karşılığını görür. 
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Hukuk kişilerin dillerine, dinlerine, ırklanna, cinsiyetlerine, felsefi inanç ve 

düşüncelerine göre değil, herkese eşit olarak uygulanır. Bir kimse, makamına, mev

kiine, mal varlığına ve benzeri durumlara değil, hukuka güvenir ve dayanır. 

"Tanıdığı olanların işi olur" zihniyetinin, hukukun üstün olduğu ülkelerde geçer

liliği yoktur. Kamu görevlisi ehliyet, yetenek ve hizmet anlayışı çerçevesinde istih

dam edilir. Hukukun üstün olduğu ülkelerde, hakiıyı haksızdan ayıran yani hakem 

durumunda olan hukuktur. Devlet, yönetimin takdir yetkisi, hikmet-i hükümet, 

kamu yararı gibi ilk bakışta makul görünen hususların arkasına sığınarak, bireylerin 

özgürlüklerini sınırlamak için mazeret üretemez. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 

çıkışıyla ivme kazanan ulusal egemenlik düşüncesi giderek güçlenmiş ve nihayet, 

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla uygulamaya geç

miştir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla da, milli hakimiyet, Türkiye Cum

huriyeti Devletinin değişmez ilkelerinden birisi haline gelmiştir. Milli hakimiyet, 

Türk insanının, kul olmaktan kurtulup, vatandaşlığa yükselme ve milletin kendi 

kaderine kendisinin el koymasının adıdır. 

Atatürk zamanında temeli atılan ve belli bir noktaya getirilen ulusal egemenlik 

fikrinin, bugüne kadar daha da güçlendirilmesi gerekirdi; ancak, bu konuda, bugün, 

ideal noktaya ulaştığımız söylenemez. Biz, ideal anlamda, ulusal egemenlik fikrine, 

Batı standartlannda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve evrensel insan haklarını haya

ta koymakla ulaşılabileceğine yürekten inanıyoruz. Ancak, bu durumda "bağımsız

lık ve özgürlük benim karakterimdir" diyen Ulu Önder Atatürk'ün hedef olarak gös

terdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabileceğimizi de asla unutmamalıyız. 

,Teşekkür ederim. 

Sunucu - Şimdi de, Kayseri Valimiz Sayın Nihat Canpolat'ı konuşmalarını yap

mak üzere davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Valim. 
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Nihat CANPOLAT * 
Kayseri Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Milletvekillerimiz, 
değerli misafirlerimiz, değerli davetliler; XIV'üncü Milli Egemenlik Sempoz
yumunun Kayseri'de düzenlenmiş olmasından dolayı duyduğum memnuniyetle 
hoş geldiniz diyor; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Demokrasimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 83'ün
cü Yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Yüce Meclisimizin açılışı, tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından biridir. 23 Nisan 1920'de İstanbul ve Anadolu'dan 
gelen temsilcilerin katılımıyla oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatanımızın 
büyük bir bölümünün işgal edildiği, devletimizin iradesinin elinden alındığı, mil
letimizin hukukunun çiğnendiği bir dönemde, hürriyet ve istiklal davamızın bayrak
tarlığını yapmıştır. Bağımsızlık ruhumuzun temsil edildiği, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletimiz adına, Büyük Önder Atatürk'le birlikte yürüttüğü zorlu 
mücadeleden başarıyla çıkmış, varlığını ve gücünü aldığı milletimizin iradesi doğ
rultusunda en ağır sorumlulukları üstlenerek, çağdaş devletimizin, Türkiye Cum
huriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. 

Bugün sahip olduğumuz çağdaş devletin temeli ve demokratik rejimimizin esas 
dayanağı, milli egemenlik ilkesidir. Milli egemenlik, millete güvenen ve onu tebaa 
olmaktan çıkarıp, onurlu vatandaş haline getirmenin özetlenmiş bir ifadesidir. Mil
li egemenlik sayesinde millet iradesi, en üstün güç konumuna yönelmiş ve böylece 
millet, ülkesinin, devletinin ve geleceğinin gerçek efendisi ve sahibi olmuştur. Bu 
üstün güce güvenen Atatürk ve millet iradesini tam bir hürriyet içerisinde temsil 
eden ilk Meclisimiz, millete güvenmenin karşılığını, Kurtuluş Savaşımızı kaza
narak almışlardır. 

Sayın Başkanım, değerli davetliler; Türk toplumunu siyasi irade sahibi, çağdaş 
bir millet haline getiren milli egemenlik ilkesini benimsemenin bir gereği olarak, 
kurulduğu günden bu yana millet egemenliğini yaşatan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine güveniyor, buradaki temsilcilerimizin de en büyük hedefinin Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaştırmak olduğuna inanıyoruz. Bu güvenimizin ve inancımızın hiçbir zaman sar
sılmaması dileğiyle konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyor; hepinizi saygıyla, sev
giyle selamlıyorum. 

Sunucu - Sempozyumumuzun açış konuşmasını, Kahramanmaraş Milletvekili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Baş
kanı Sayın Nevzat Pakdil'den arz ederim. 

* Ozgeçmişi s. 111 

14 



AÇIŞ KONUŞMASI 

Nevzat PAKDiL * 
Kahramanmaraş Milletvekili 

TBMM Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Saygıdeğer Milletvekili Arkadaşlarım, Sayım Valim, Erciyes Üniversiteınİzin 
Saygıdeğer Rektörü, saygıdeğer basın mensupları, değerli konuklar, bizlerle birlikte 

buraya kadar teşrif eden, biraz sonra değerli görüşlerinden yararlanacağımız değerli 

bilim adamları, sevgili Kayserili hemşehrilerimiz; hepinizi, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu 1985 yılında çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklerle hem milli egemenlik 

düşüncesinin anlamını incelemek ve bunu milletimize anlatmak hem de demokrasi 

kültürünün ve parlamenter sistemin tanıtımını sağlamak ve milletimizi parlamento 

çalışmaları hakkında bilgilendirmek üzere kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar 

geçen on sekiz yıl içinde yüzlerce kitap yayımlandı, pek çok bilimsel toplantı ve 

sanat etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinlikler içinde, özellikle bilimsel sempozyum

lar büyük önem taşımaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 

Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış yıldönümlerinde tarihsel önem 

taşıyan kentlerimizde, o ilimizin tanıklık ettiği tarihi olayları ve üstlendiği tarihi 

misyonu konu alan toplantılar düzenleyerek, Milli Egemenlik Haftası kutlamalarını 

başlatmıştır. 

Bugüne kadar, Ankara, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Afyon, Kütahya, İz

mir, Edirne, Denizli ve Kars İllerimizde düzenlenen toplantılarla, Milli Egemenlik 
Haftaları bilimsel, törensel ve kültürel etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl da, Kay

seri Valimiz Sayın Nihat Canpolat'ın isteği üzerine, Kurtuluş Savaşımız sırasında, 

Ulu Önder Atatürk'ün gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kayseri'ye 

taşınması amacıyla tarihi Kayseri Lisesini Türkiye Büyük Millet Meclisi için hazır

lamış olması ve aynı liseınİzin 1921 yılı son sınıf öğrencilerinin tamamının Sakar

ya'da şehit olması olaylarını yad etmek amacıyla, bu yılki Milli Egemenlik Haftası 
etkinliklerinin bir bölümünü, Kayserililerimizle kutluyoruz ve bundan büyük bir 

memnuniyet duyuyoruz. 

Değerli konuklar, biliyoruz ki, bu tür tarihi olaylar, milli hafızanın oluşmasında 

ve taze tutulmasında büyük önem taşırlar. Sahip olduğumuz manevi değerlerimizi, 

kültürümüzü ve varlığımızı genç nesillere anlatıp bu konuda kalıcı eserler vücuda 

getirmek suretiyle, her fırsatta, geleceğimizin teminatı olduğunu söylediğimiz genç-

* Özgeçmişi s. I I 6 
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lerimizin gelecekte karşılaşacaklan güçlükleri daha kolay yenmeleri için ders 
alacakları tarihimizi aktarmak ve onlara hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Tarihin 
kaydettiği ilk milli mücadele hareketi olan Kurtuluş Savaşımızın iki temel ilkesi 
vardır: Hakimiyeti milliye (milli egemenlik), İstikiali tam (tam bağımsızlık). Bizi, 
biraz sonra yapılacak sempozyumla bilgilendirecek değerli bilim adamlarımıza da 
şükranlarımı sunuyorum. 

Ulusal Egemenlik Haftası Açılış Sempozyumu başlarken, milli egemenlik il
kesini yerleştirmek ve yurdumuzun bağımsızlığı için canlarını feda etmekten çekin
meyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlan ve şehitlerimizi ve. sonsuz
luğa göÇen diğer gazileTimizi rahmet duygularımla anıyorum. Sizlere de, sağlık ve 
mutluluk içinde, barış ve huzur dolu bir yaşam dilerken, XIV'üncü Milli Egemen
lik Sempozyumunu açıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sunucu- Değerli konuklanmız, şimdi, toplantımızın bilimsel bölümünü yönet
mek üzere, Oturum Başkanı Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet 

_Zeki Yılmaz'ı ve konuşmalarını yapmak üzere sayın hocalarımız, Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 
Reşat Genç'i, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Oğuz Aytepe'yi, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ayhan Öztürk'ü, Erciyes Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ersoy Taşdemirci'yi, Hacettepe Üniver
sitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ad
nan Sofuoğlu'nu ve Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens
titüsü Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayten Sezer'i sahneye davet ediyorum. 

16 



I. OTURUM 

Oturum Ba~kanı 

Prof. Dr. Ahmet Zeki YILMAZ 

Erciyes Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Ba~kanvekili, sayın milletvekillerimiz, 

Sayın Valim, değerli konuklar; sempozyumun ilk konu~macısı, Prof. Dr. Sayın 

Re~at Genç. 

Prof. Dr. Re~at Genç, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Eski Ba~kanı 

ve halen de, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Sayın Genç "Manda ve Himaye Arayışları Kar~ısında Atatürk" konusunu biz

lere anlatacaktır. 

Buyurun Sayın Genç. 
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Prof. Dr. Reşat GENÇ * 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Manda Ve Himaye Arayışları Karşısında Atatürk 

Malumdur ki, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı günlerde, Türk top
lumunun özellikle aydın kesiminde bir "özgüven duygusunu yitirmişlik" yaşanıyor
du ve bunun doğal bir sonucu olarak kimi aydınlar mahalli kurtuluş çareleri ara
maya koyulmuşlarken, kimileri de bir yabancı devletin himayesine giqnekle kur
tuluşa ermenin mümkün olabileceğine inanmışlardı. 

Nasıl yitirilmişti özgüven duygusu? Yine bilinmektedir ki, Atatürk 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a çıktığı zamanki durum ile ilgili olarak Büyük Nutuk'unda bir 
"Manzara-i Umumiye" çizer. Bu gerçekten de kapkaranlık bir tablodur. Şüphesiz 
özgüven duygusunu yitirmişlik birdenbire olmuyor. Fakr-u zaruret içerisinde harap 
ve hitap düşmüş, her şeyi elden gitti gider olmuş bir millet, bir devlet ve bir ülke. 

Böyle bir ortamda insaniann çaresizliklerinin, tutunacak bir dal bulamayış
larının, bir otoriteye muhtaç kalmışlıklarının derecesinin göstergesi olarak iki tipik 
örnek vermek istiyorum. 

Birinci örnek şudur: Bilinen bir gerçektir ki, uluslararası hukuka göre savaş 
sonunda bir ateşkes antiaşması imzalanır. Bir ateşkes hattı belirlenir. Savaşan güç
ler bu ateşkes hattında dururlar. Sonra masaya oturulur, banş şartları görüşülür. Siz 
de pazarlık gücünüze göre aldığınızı alır, verdiğinizi verirsiniz. Ona göre sınırlar 
kesinleşir. Barış antiaşmasından sonra, savaşan ülkelerin askeri güçleri de yeni 
sınırlara çekilir. Fakat, maalesef Mondros Ateşkes Antiaşması'ndan sonra böyle ol
madı. 30 Ekim 191 8'de Mondros Ateşkes Antiaşması imzalandığında İngiliz Silah
lı kuvvetleri Musul'un 60 ila 100 kilometre güneyinde idi. Barışakadar oralarda kal
maları gerekiyordu. Ama kalmadılar. "cebren ve hile ile" hem Musul bölgesini al
dılar, hem de bütün Güneydoğu bölgelerimizi ve Çukurova bölgemizi işgal ettiler. 
Uluslararası hukukun gereklerine göre değil, deyim yerinde ise "zorbalığın hakkı 
ile" söz konusu yöreleri işgal ettiler. 

Bu cümleden olarak Ali İhsan Paşa komutasındaki 6. Ordu da Musul'u terk etti. 
Musul'u terk eden kuvvetlerimiz çekildikçe İngilizler de arkalanndan ilerlemekte ve 
her yanı işgal etmektedirler. Ali İhsan Paşa Urfa'ya kadar çekilmiştir. İngilizler adım 
adım işgali sürdürmektedirler. Bunun üzerine Ali İhsan Paşa Urfa'dan İstanbul'a, Er
kan-ı Harbiye'ye bir telgraf gönderir. Bu telgraf özgüven duygusunu yitirmişliğin ve 
çaresizliğin tipik örneklerinden biridir. Şöyle diyordu telgrafında: "Hiç olmazsa Ur
fa-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon hattını tu talım." Paniğin boyutuna bakınız. 

* Özgeçmişi s. 113 
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Anılan hattın doğusunda kalan yerleri nasıl olsa alacaklar, bari bu hattın batısı
na geçmemeleri için önlem alalım! 

Ali İhsan Paşa'nın bu telgrafından birkaç gün sonra, yine Erkan-ı Harbiye'ye bir 
başka telgraf gelir. Çaresizliğin ve "panik" ortamının tipik örneklerinden bir baş
kasıdır bu telgraf. Şöyle deniliyordu bu telgrafta: "Efendim, İskenderun dün on bir 
kişilik bir İngiliz birliği tarafından işgal edilmiştir." Yani bir manga gelmiş İsken
derun'u işgal etmiş. Sahipsizliğin, boşlukta kalmışlığın, çaresizliğin ta kendisi. İşte 
böyle bir ortamda birileri özgüven duygulannı kaybetmişler. 

Bu özgüven duygusunu yitirenlerin manda ve himaye arayışlan konusuna gelin
ce: Bunlar içerisinde pek az da olsa Fransız ve hatta İtalyan himayesi bile isteyen
lerin yanında, asıl İngiliz ve Amerikan himayesi isteyenlerin daha çok ve daha et
kili olduklan görülmektedir. Bu cümleden olarak, Padişah Vahdettin, Damat Ferit, 
Ali Kemal ve benzerleri hem İngiliz Muhipleri (İngiliz sevenler) Cemiyeti'nin 
üyeleri idiler hem de İngiliz himayesi isteyenlerin başı ve en hararetli taraftarlarıy
dılar. Hatta bunlar, Amerikan himayesi isteyenlere de cephe almışlardı. Ali Kemal 
bu konuda, "Amerikan himayesi istiyorsunuz da iş İngiliz himayesi istemeye gelin
ce neden feveran ediyorsunuz?" demektedir. Amerikan mandası isteyenler ise, 
"Amerika bize uzaktır, İngiltere gibi ülkemizi bölüp parçalamak gibi bir niyeti de 
yoktur. Sonra Amerika, mesela Filipinler gibi birtakım yerlerde bu manda mese
lesini uyguladı. Oraları kalkındırdı. Bizi de kalkındınr. Üstelik parçalanmadan, 
bölünmeden kalınz. Bir süre böyle yaşanz. Kendimize geliriz. Ondan sonra tam 
bağımsız oluruz." temel görüşünü ileri sürüyorlardı. 

Amerikan mandası isteyenler, bu konudaki görüş ve önerilerini her ne kadar 
Sivas Kongresi öncesinde mektup, telgraf, mesaj ve benzeri yollarla Atatürk'e ilet
tiler ise de, konuyu ağırlıklı olarak asıl Sivas Kongresi'nin gündemine taşıdılar ve 
Kongre gündemini günlerce meşgul ettiler. Mektupla görüş iletenlerin başında 
Halide Edip Hanım ve "Cengiz" takma adını kullanan Kara Vasıf vardı. 

Bunlardan Halide Hanım bilindiği üzere Amerikan Koleji mezunudur. Wilson 
Prensipleri Cemiyeti'nin kurucusudur. 10 Ağustos 1919 tarihinde Atatürk'e yazdığı 
bir mektupta bu Amerikan mandası konusunda şunlan söylemektedir. "Mem
leketimizin siyasi durumu en son kertesine geldi. Kendimize bir yön çizebilmek 
için, Türk milletinin zarını atıp olumlu bir durum alma zamanı ise geçmek üzere 
bulunuyor. Fransa, İtalya, İngiltere Türkiye'nin mandaterlik meselesini Amerikan 
Senatosu'na resmen teklif etmiş olmakla birlikte, Senatonun bu teklifi kabul et
memesi için bütün güçlerini kullanıyorlar. Taksimden pay kaçırmak elbette işlerine 
gelmiyor. Biz İstanbul'da, kendimiz için, bütün eski ve yeni Türkiye sınırlannı içine 
almak üzere geçici bir Amerikan Mandası'nı "Ehven-i şer" olarak görüyoruz. Mil
letin refah ve kalkınmasını sağlayabilecek, halkı ve köyleri, sağlığı ve zihniyeti ile 
çağdaş bir halk durumuna getirebilecek bir hükümet anlayış ve uygulamasına ih
tiyacımız var. Bunun için gerekli olan paraya, uzmanlığa ve kudrete sahip değiliz. 
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Siyasi dış borçlar, siyasi esareti artırıyor. Yeni bir hayat yaratamıyoruz. Onbeş-yir
mi yıl sıkıntı çektikten sonra yeni bir Türkiye'yi, her ferdi öğrenimi ve zihniyeti ile 
gerçek bağımsızlığı kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye'yi ancak yeni dün
yanın kabiliyeti yaratabilir. Bu sebeplerden dolayı bir an önce istememiz gereken 
Amerikan mandası da, elbette sakıncasız değildir. Haysiyetimizden epeyce fedakar
lık etmek mecburiyetinde bulunuyoruz." 

Aynı tarihlerde Amerikan Mandası konusunda Atatürk'e gönderdiği mektupta, 
aşağı yukarı Halide Hanım ile aynı görüşleri paylaştığı görülen Kara Vasıf da, mek
tubunda; "İstanbul'da görüştüğüm Amerikalılar, -mandadan korkmayınız, Milletler 
Cemiyeti Tüzüğü'nde yeri var- diyorlar ... Manda elbette istiklalimize az çok malı
zuru dokunınakla birlikte Amerika bizi Avrupa boyunduruğundan, dahili imtiyazat 
ve keşmekeşlerden kurtaracak. Memlekete para serpecek, iş çıkaracak. Bizi asli bir 
inkişafa mahzar edecek yegane hükümet Amerika'dır. Münasip bir müddet-i muay
yene ile (uygun bir süre ile) geçici olarak istiklalimizin bir kısmını feda edeceğimiz 
tabii ise de, dünkü istiklalimizden daha fazlasının elde edileceğini göz önünden 
ayıramayız. Eğer elimizi çabuk tutmazsak Amerikan trenini elimizden kaçıracağız." 
Sivas Kongresi'nde Amerikan himayesini savunanlardan Bekir Sami Bey, İsmail 
Fazıl Paşa, Refet Bey (Bele) ve Rauf Bey (Orbay)'ın görüşleri ise özetle şöyleydi: 
"Belirli bir süre için Amerikan Mandasını isterneyi milletimiz için en yararlı çözüm 
şekli olarak kabul ediyoruz. Bu konuda Amerikan temsilcileri ile görüştük -Aman 
Amerikan himayesi konusunda yardımcı olun, Amerika bizi himayesine kabul 
buyursun- dedik. Bu temsilciler de, birkaç kişinin değil, bütün bir milletin sesinin 
Amerika'ya duyurulması gerektiğini söylüyorlar. Yani siz münferiden geliyor
sunuz, millet adına gelin diyorlar. Onun için, aman Kongre (Sivas Kongresi) böyle 
bir karar alırsa, işte halkın sesi, Anadolu Halkının sesi budur deriz. Onu biz Wil
son'a Amerikan Senatosu'na götürürüz diyorlar. Aman kendimizi himayeye kabul 
ettirmek için ne mümkünse yapalım." 

Mandacılardan Refet Bey (Bele) Amerikan Mandasını mutlaka kabul etmek
liğimizin gerekçesini de şöyle dile getirmişti: "Her halde bir Amerikan kefilliğini 
kabul etmek zorundayız. Yirminci Yüzyılda, beşyüz milyon lira borcu, harap bir 
memleketi, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak onbeş milyon lira geliri olan 
bir millet için, bir dış dayanak olmaksızın yaşamak imkanı olamaz. Eğer bundan 
sonra da bu durumumuzda kalır ve dışarıdan bir destekle kalkınamayacak olursak, 
belki de ilerde, Yunanistan'ın saldırılarına karşı bile kendimizi savunamayız." 

Atatürk bu konudaki teklifleri esas alarak oluşturulan gündemi günlerce ve 
sabırla dinledi, çünkü, kongreyi dağıtmak istemiyordu. Neden? Çünkü, millet adına 
ortak bir ses çıkması gerekiyordu. Millet bekliyor, tutunacak bir yer arıyordu. Kon
grenin fiyasko ile bitmemesi gerekiyor, ortak bir milli tavır belirlemeden dağıl
maması gerekiyordu. Büyük ustalıkla, her birinin konuşmalarını sonuna kadar din
ledi ve öncelikle Erzurum Kongresi'nin kararlarını, yani "milletin istiklalini yine 
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milletin azmi ve kararı kurtaracaktır, milli güçleri etkin ve milli iradeyi hakim kıl

mak esastır, vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, parçalanamaz" gibi esaslan 

Kongreye kabul ettirdikten sonra mandacıların fikirlerini maharetle geçiştirdi. Bu 

konuda şöyle diyor: "Efendiler, pek uzun ve tartışmalı geçen bu manda görüşmesi, 

taraftarlarını susturacak ortalama bir çare bulunarak sona erdi. Bu çareyi teklif eden 

yine mandacılardan Rauf Bey oldu. Rauf Bey şöyle demişti: "Amerika'da yıllardan 

beri aleyhimizde yapılmakta olan olumsuz propagandaların doğurduğu düşünce 

akımını düzeltmek için her şeyden önce Amerikan Kongresi'nden memleketimizi 

inceleyecek ve gerçeği görecek bir heyet davet etmek lazımdır." Bu teklif oy birliği 

ile kongrede kabul edildi. Atatürk devam ediyor, "Kongre başkanlık divanı imzaları 

ile bu yolda bir mektup kaleme alındığını hatırlıyorsam da, bu mektubun gönderilip 

gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Kaldı ki bu mektuba özel bir önem ver

miş değildi m." dedikten sonra ; 

"Efendiler bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete 

dayanan kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu kararın 

dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık şu idi. Temel ilke Türk milletinin hay

siyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istikHile sahip ol

makla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istikHUden 

yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olma mevkiinden yük

sek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını 

kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği idrakten 

başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek 

başlarına yabancı bir efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez." "Halbuki Türk'ün 

haysiyeti, gururu, kabiliyeti çok yüksektir, büyüktür. Böyle bir millet '.!Sİr yaşamak

tansa yok olsun daha iyidir. O halde Ya istiklal ya ölüm. Biran için bu kararın uy

gulanmasında başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktır? Esaret. Peki 

efendim öteki kararlara boyun eğme durumunda sonuç bunun aynı değil mi? Yani 

Türk ata yurduna Türkün İstikialine saldıranlar kimler olursa olsun, onlara milletçe, 

silah la karşı koymak, çarpışmak gerekiyordu." 

Atatürk, bu tavrı ile, hem özgüven duygusunu yitirmiş birtakım insanları, hem 

de milleti, istiklal görüşü etrafında toplamış ve milli mücadeleyi o şekilde zafere 

götürmüştür. Büyük dahi, Ulu Önder Atatürk, Büyük Nutuk'unun sonunda şunları 

söylemektedir: "Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı 

nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve 

gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belir

tebiimiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. 

Efendiler, bu nutkumla, milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, is

tiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağ

daş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım". Demek ki Atatürk'ün Nutuk'tan 

temel amacı ikidir: Biri, dikkatli ve uyanık olunmak gereken noktalara işaret etmek, 
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ikincisi ise, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve çağdaş bir devlet 
olarak nasıl kurulduğunu anlatmak. 

Ve O'nun, dikkatli ve uyanık olmak konusunda bize bıraktığı en çarpıcı mesajı 
da şudur: "İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez. İn
saf ve merhamet dilenmekle milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı korunamaz. 
İnsaf ve merhamet dilenrnek gibi bir ilke yoktur. Türk Milleti, Türkiye'nin gelecek
teki çocukları, bunu bir an bile akıllarından çıkarmamalıdırlar." 

Ulu Önder'in, günümüzle kıyas kabul etmez zorluklar karşısında gösterdiği öz
gürlük ve bağımsızlık idealini, kendine ve milletine duyduğu güveni hiçbir zaman 
kaybetmeden devam ettinnek, bugünkü Cumhuriyet kuşaklarının en önde gelen 
görevlerinden olmalıdır. Bu bakımdan, Atatürk'ün Büyük Nutuk'unu her zaman ve 
özellikle de bu günlerde gerçekten de çok dikkatle ve çok iyi aniayarak okumaya 
her Türk insanının, ama özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmekle görevli 
bulunanların okumalan gerektiğini belirtere~, Ulu Önder'i bir kez daha saygı, min
net ve rahmetle anmak istiyorum. 

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Oturum Başkam - Sayın Hocamız Prof. Dr. Reşat Genç'e, bu güzel konuş
masından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, ikinci konuşmacımız, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Aytepe. 
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Konuşması "Milli Mücadelede Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi." 

Buyurun Sayın Aytepe. 



Doç. Dr. Oğuz A YTEPE * 
Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi 

Milli Mücadele'de Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişmesi 

Toplumların yönetilmeleri için gerekli olan kuralları saptama buyruk ya da yasa 

çıkarma yetkisi demek olan egemenlik eski çağlardan başlayarak bütün toplumlar

da Tanrısal bir kavram olarak algılanmıştır. Bu nedenle egemen yöneticiler önceleri 

Tanrı veya Tanrı adına bu gücü kullanan üstün kişiler sayılmışlardır. 

Türkiye'de milli egemenlik , kaynağını ilahi iradede bulan ve millet haklarını 

gaspeden Osmanlı Devletinin Sultan-Halifesine karşı bir tepki olarak doğmuştur. 

İstibdadı, zor ve baskı idaresini yıkıp millet iradesine dayanan demokratik rejimi 

yerleştirmek Türk inkılabının ülküsü olmuştur. Milli irade, milli egemenlik gibi 

kavramlar siyasi hayatımıza Milli Mücadele ile birlikte girmiştir. Egemenliğin 

Padişaha değil, bir sınıf veya bir zümreye değil, Türk Milletine ait olduğu zih

niyetini devlet hayatına kazandıran Atatürk olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı bitip, Bağımsızlık Savaşı'na girildiğinde imzalanan Mon

dros Mütarekesi uyarınca ordunun silahları alınmış, terhis başlamış ve büyük savaş 

bütün imkanları eritmişti. Ancak Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa güçlü bir ordu 

ve silaha sahipti. Düzenli orduyu bir iki ay içindevatanın hizmetine sokmuştu. Müt

tefikler mütareke şartlarına aykırı olmasına rağmen Osmanlı topraklarını işgal et

meye başlamıştı. İşgallerin yanı sıra azınlıkların çalışmaları giderek yoğunlaştı. 13 

Kasım 1918'de Yıldırım Orduları Grup kumandanlığından istifa eden Mustafa 

Kemal Paşa Adana'dan gelmiş, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin ertesi günü 

maiyetiyle Samsun'a hareket etmişti. 

Değerli konuklar, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a hareket ederken Osmanlı İm

paratorluğu'nün içine düştüğü feci durumu bakın Nutuk'ta nasıl anlatıyor. "Osman

lı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tama

men parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son 

mesele bunun da taksimini teminle uğraşmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun is

tiklali, padişah-halife, hükümet, bunların hepsi anlamsız sözlerden ibaretti. Neyin 

ve kimin masuniyeti için kimden ve ne muavenet talep olunmak isteniyordu. O hal

de, ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi ? Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar 

vardı; o da hakimiyeti milliyeye müstenit bilakaydüşart müstakil, yeni bir Türk dev

leti tesis etmek. İşte, daha İstanbul'dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Sam

sun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz tatbikatma başladığımız karar, bu 

karar olmuştur". 

* Özgeçmişi s. 108 
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Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktı. 9. Ordu müfet
tişliğine geniş yetkilerle tayin edilmişti. Resmi görevi yerli Rumların Karadeniz 
bölgesinde çıkardıkları karışıklığa son vermek ve böylece İngiltere'nin Mondros 
Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal etmesini önlemekti. Mustafa 
Kemal 22 Mayıs 1919'da yetkilerini aşarak, bütün Anadolu'ya, o bölgenin duru
munu bildiren çok ayrıntılı bir telgraf çekiyor. Milli Mücadele'nin an'!_ programını 
teşkil eden rapor özetle şu fikirleri kapsamaktadır. Samsun bölgesi Rumlan siyasi 
emellerinden vazgeçerlerse, asayiş kendiliğinden düzelir. Türklüğün yabancı man
dasına ve kontrolüne tahammülü yoktur. Yunanlıların İzmir'de haklan yoktur, işgal 
geçicidir. Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir, 
bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır. Yetkilerini aşan bu telgraf İngilizlerin tepkisini 
çekecek ve İstanbul'a geri çağrılmasına neden olacaktır. 

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'nin başında kararlılığını ortaya koyuyor 
ve cumhuriyet ilan edilineeye değin bu karardan asla vazgeçmeyecektir. Mustafa 
Kemal Kuva-yı Milliyeyi amil, irade-i milliyeyi hakim kılacaktır. 

Mustafa Kemal Paşa Samsun'da fazla kalmadı; 12 Haziran'da Havza yoluyla 
Amasya'ya geçti. Orada eski Bahri ye Nazırı Rauf Bey, 20. Kolordu Kumandanı Ali 
Fuat Paşa ve 3. Kolordu Kumandanı Refet Bey ile buluşup toplantılar yaptı. Görüş
meler sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın önceden hazırladığı prensipleri kapsayan 
bir metin üzerinde anlaşma sağlandı 12. Kolordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa 
ve 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın görüşleri alındıktan sonra 
bazı düzeltmelere uğrayan metin "Amasya kararları" olarak 22 Haziran 1919'da as
ker ve sivil ilgililere telgrafla bildirildi. Amasya Tamimi olarak tanınan altı mad
delik metnin 1. ve 6. maddeleri önemlidir. Birinci maddede önce durum tespiti 
yapılmıştır.: "Vatanın tarnarniyeti ve milletin İstikiali tehlikededir. Milletin istik
lalini yine milletin azi m ve kararı kurtaracaktır", sonra kurtuluş çaresi gösterilmiş
tir. "Her türlü tesir ve murakebeden azade bir heyeti milliyenin vücudu elzemdir" 
ve nihayet uygulama kararı alınmıştır: "Sivas'ta milli bir kongrenin serian in'ikadı 
takarrür etmiştir". 

Amasya Kararları'nın değerlendirilmesine girişildiği takdirde, 1. maddede milli 
iradenin üstünlüğü belirtildiğine işaret edilmelidir. Nitekim burada "milletin istik
lalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" cümlesi esastır. Tamimin Türk Mil
li Mücadelesinin ana programını teşkil ettiği, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi ve as
keri kabiliyeti sayesinde adım adım gerçekleştirildiği görülür. 

Mustafa Kemal Paşa Amasya'dan sonra Rauf Bey ile birlikte Sivas ve Erzincan 
üzerinden Erzurum'a gitti. İngilizlerin baskısı neticesinde 8 Temmuz gecesi asker
likten ayrılmak zorunda kalan Paşa 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan doğu 
vilayetleri temsilcilerinin kongresine katıldı ve kongreye başkan seçildi. Onun us
taca yönetimi sayesinde, Erzurum Kongresi'nin 7 Ağustos 1919'da yayınlanan 
beyannamesi Amasya Kararları'na uygun olarak hazırlanmıştır. 
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On maddelik beyanname Milli Mücadele'nin hedeflerini daha ayrıntılı olarak belir
liyor ve bu hedeflere varmak için yapılacak İcraatı tesbit ediyordu. Örneğin, 2. mad
dede "Osmanlı vatanının tarnarniyet ve İstikiali milliyemizin temini... için Kuva-yı 
Milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır" hükmü açıklanıyordu. 

Erzurum Kongresinin aldığı en önemli karar hiç şüphesiz beyannamenin 1 O. mad
desinde belirtildiği gibi, kongrece seçilecek yedi kişilik bir Heyet-i Temsiliye kurul
masıdır. Seçim yapıldı ve Heyet başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildi. Paşa 
Kongreye bütünüyle hakim olmuştu ve onun teklifiyle "Vilayeti Şarkiye Müdafai 
Hukuku Milliye Cemiyeti" adı beyannamenin 9. maddesinde. "Şarki Anadolu 
Müdafai Hukuk Cemiyeti" olarak değiştirildi. 

Erzurum Kongresinden güçlenerek çıkan Mustafa Kemal Paşa bundan sonraki 
çalışmalarını Sivas Kongresini gerçekleştirmeye yöneltti. Kongre çeşitli vilayetler 
temsilcilerinin katılmasıyla 4 Eylül 1919'da toplandı ve ll Eylül'e kadar sürdü. Er
zurum'da alınan kararlar burada hemen aynen kabul edildi. Başlıca değişikler, "Şarki 
Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti" adını almasİ, Heyet-i Temsiliye üye sayısının 
yediden on altıya yükseltilmesidir. Mustafa Kemal Paşa bu heyetin de başkanıydı. 

Sivas Kongresinin önemi Erzurum Kongresinde sadece Anadolu'nun kuzey ve 
doğu bölgeleri temsilcileri tarafından alınan kararların Vatanın tamamı için 
hukuken geçerli hale getirilmiş olması ve milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli 
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bir merkezde toplanmasıdır. 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlarda vurgulandığı gibi amaç 
"ulusal kuvvetleri etken ve ulusal istenci egemen kılmak" diye saptanmıştı. Bununla 
gelecekteki rejimin cumhuriyet olacağı aniatılmak istenmiştir. Ancak Saltanata ve 
halifeliğe bağlı çevreleri kuşkulandırmamak için cumhuriyet sözü kullanılmamıştı. 
Erzurum Kongresi'nin toplanmasından önce 7/8 Temmuz 1919 gecesi geleceğe 
yönelik düşüncelerini açıklayan Mustafa Kemal Paşa'nın, "zaferden sonra hükümet 
şekli cumhuriyet olacaktır" demesine karşın toplantılarda bundan hiç söz etmemesi 
bunu göstermektedir. Çünkü Padişah Vahidettin kadar saltanat ve hilafete bağlı çev
releri korkutan milli direncin Cumhuriyet ile sonuçlanması olasılığı idi. O dönemde 
Ayasofya' da vaaz veren İzmirli Hafız İsmail Hakkı, İngilizlere karşı savaşmak is
teyenleri ittihatçılıkla suçluyor ve " İslam hükümdarsız olmaz, cumhuriyet olmaz" 
diyordu. Ancak batılılar ulusal direncin bir cumhuriyet ile sonuçlanacağım sezin
lemişlerdi. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Robeck daha Sivas Kongresinin 
ertesinde 17 Eylül 1919'da Dışişleri Bakarn Curzon'a yolladığı raporda kongrenin 
"cumhuriyet girişimi" olduğunu belirtmişti. 22 Eylül 1919 günlü The Times gazete
si de kongreden " Sivas'taki Anadolu cumhuriyeti" diye söz etmişti. 

Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'nin kapandığı gün Padişah ile bir saat için
de doğrudan doğruya haberleşme imkanı sağlanmasını istemiş, telgraf cevapsız 
kalınca Anadolu ve Trakya'nın İstanbul ile bağlantısı kesilmişti. Heyet-i Tem
siliye'nin sert tavrı karşısında Merkezi Hükümet fazla dayanamadı. 2 Ekim 1919'da 
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Damat Ferit Paşa sadrazamlıktan istifa ederek yerine Milli Harekete taraftar Ali 
Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Bu Hükümet Anadolu'ya yaklaştı ve Amasya'da Mus
tafa Kemal Paşa ile anlaşarak protokol imzaladı. 

Az sonra Anadolu'da seçimler yapıldı ve 1920 başlarında İstanbul'da Mebusan 
Meclisi toplandı. Milletvekillerinin çoğu Kuva-yı Milliyeci'ydi. Meclis 28 Ocak 
1920'de yapılan gizli oturumda Misak-ı Milliyi kabul etti ve 17 Şubat 1920'de 
kararım kamu oyuna açıkladı. Altı maddelik belgenin esasları Amasya Genelgesi ile 
Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde alınan karaiara dayanır. 

Gelişmelerden memnun olmayan İngilizler 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal et
tiler ve Mebusan Meclisini basarak birkaç milletvekili Malta'ya sürdüler. Bunun 
üzerine Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip 
bir meclisin açılacağını ilgililere duyurdu. İstanbul'dan kaçıp gelen milletvekilleriy
le yeni seçilen temsilcilerden kurulu Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de çalış
malarına başladı. Meclis 25 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında yedi 
kişilik geçici icra heyeti seçerek hükümet işlerine el koydu. Artık Amasya Tamimin
de gerekli görüldüğü tarzda "her türlü tesir ve denetlemeden uzak bir milli heyet" 
meydana gelmişti. Milli egemenlik prensibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
temelini oluşturmuş karariann esası olmuştur. TBMM daha ilk anlarda hilafet ve sal
tanat makamına hükümranlık hakkını tanımış olan Kanunu Esasiyi (1876 Anayasası) 
reddetmiş ve milli egemenlik prensibini kabul etmişti. Egemenliğin millete ait ol
duğunu kabul etmek demek saltanatın artık kalmamış olduğunu kabul etmek demek
tL Hilafet de saltanat demek olduğundan ve bu iki kuvvet bir arada bulunduğundan 
saltanatın reddiyle hilafetin de varlığının anlamı kalmamış oluyordu. 

20 Ocak 1921'de hazırlanan ilk Anayasa'ya göre hakimiyet kayıtsız şartsız mil
letindir. Halkın kendi kaderini kendisinin tayin etmek, hakkıdır. Kanun yapmak ve 
yürütmek yetkileri, milli camiayı temsil eden TBMM'de tecelli etmiştir. 1921 
Anayasası ile Amasya Tamiminden itibaren gelen ve yerleşen bir ruh ve kanaat resmi 
bir nitelik kazanmış ve bu Anayasa metni ile hukuki kimliğe bürünmüştür. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın üstün yönetiminde Milli 
Mücadeleyi başanya ulaştıracak ve vatan topraklan düşmandan temizlenecektir. 

Mustafa Kemal Paşa yeni devlete niteliğine uygun olan cumhuriyet adının verilmesi 
için onun uluslararasındaki yerini almasını beklemeyi uygun görmüştü. Lozan Barış 
Antlaşmasıyla bu evreye erişildiğinde Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmişti.. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürler. 

Oturum Başkanı- Sayın Oğuz Aytepe'ye, bu güzel konuşması için teşekkür 
ediyoruz. 

Şimdi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ay
han Öztürk "Milli Mücadelede Kayseri" konusunu anlatacak. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
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Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK * 
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi 

Milli Mücadele'de Kayseri 

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkması Anadolu 

Türkü için yeni bir safhanın başlamasına yol açmıştı. Milli Mücadele'de, olmak ve 

olmamak anlamında Türk Milletinin kaderini belirleyecek olan bu yeni safhada yur

dun her köşesinde işgalci güçlere karşı mücadele edilmiş, her fert şahsına düşen 

yükümlülüğü hakkıyla yerine getirmeye çalışmıştır. Memleket bu ağır şartlar 

içerisinde iken, her ne kadar Kayseri, işgal görmemiş bir şehir ise de, uzun savaş 

yıllannın getirdiği ekonomik, sosyal ve siyasi sıkıntıları yaşamada memleketin 

öteki yerlerinden pek farklı değildi. Kayseri'de hükümet otoritesi zayıflamış, asay

iş yok denecek derecede bozulmuş tu ı. Anadolu'nun ortasında yüz yıllarca ticaret 

merkezi olan, alış-verişin yoğun olduğu Kayseri'de ticaret felce uğramıştı. Kay

seri'nin ticaret ve zanaatkarlık alanında büyük katkısı olan Ermenilerin tehcir edil

meleri sebebiyle durum daha da kötüleşmişti. Gün be gün durum daha kötüye 

gidiyordu.
2 
Fransızların Adana ve Maraş'ı işgal etmeleri üzerine bölge halkından bir 

kısmının Kayseri'ye göç etmeleriyle şehirde gün geçtikçe nüfus artmaktaydı. 
3 

Şehirde o gün için huzursuzluğun kaynaklarından biri de: Şurada burada kalıp, 

harpten sonra geri dönen Ermenilerin evlerini geri almaları meseleydi. Bu evler Er

menilerin daha önce terk ettikleri, büktirnetçe istimlak edilen, Kale Mahallesi sakin

lerine karşılık olarak kendilerine verileQ evlerdi. Ancak, Ermenilerin, evlerini tek

rar istemeleri karşısında, polis marifetiyle halk yerleştikleri evierden çıkartılıyorlar

dı. Evleri daha önce istimlak edildiğinden evsiz barksız ortada kalan Türklerin 

şikayetlerini ciddiye alacak bir hükümet yoktu. Sabah akşam aziini bekleyen döne

min Mutasamfı Kemal Bey (Gedeleç)de bir şey yapamıyordu. Ermenilerin şikayet

leri ön planda tutuluyordu. Oturduklan evierden çıkartılan Türkler, evsiz-barksız 

kalıyor, sanat, ticaret ve kurdukları iş düzenleri dağılıyor, servetlerini kaybediyor

lardı. Askere gidenlerden bir çokları Galiçya, Çanakkale, Irak ve Kafkasya'da kah

ramanca savaştıktan sonra şehit düşmüş, yuvalanna dönenler de ailelerini yokluk ve 

sefaletiçinde bulmuşlardı. Sanat ve Ticaretin felce uğraması sebebiyle çalışacak iş 

de yoktu. Bu sıkıntılar içerisinde İngiliz isteklerine uyan hükümet cezaları artırarak, 

* Özgeçmişi s. 115 
1 
Zübeyir Kars, Müli Mücadelede Kayseri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1993, s. 8. Kayseri'nin o günkü 

durumu hakkında bkz. Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım, Yeni Matbaa, ? 1960, s. 114 
2 

Kars, a.g.e., s. 8 

ı Türk lstiklii/. Harbi Güney Cephes~ Gn.Kur.Basımevi, C.IIV, Ankara 1960, s. 5 
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istek ve şikayetlere hiç kulak asmıyordu.4 Bütün bunlara rağmen İngilizlerin baskısı 
üzerine İstanbul Hükümeti tarafından Kayseri Mutasarrıfı ve Ankara Valisini 
görevden alındı. 5 

Bu ağır ve sıkıcı günler içerisinde, İstanbul Hükümeti Ermenilerle mücadeleyi 
yürüten şehrin ileri gelenlerinden tüccar ve İttihatçı işadamiarını gizlice İstanbul'a 
Divan-ı Harbe istemiş, Kayseri'de şubesi bulunan İttihat ve Terakki Kulübünü 
kapattırmıştı. Kapısı mühürlenen kulübün eşyası ve evrakı, İttihatçı olan 
Gözübüyük Sabit Beyin gayreti ile başka yere nakledildL Aranan ileri gelenler 
şehirden dışarı çıkarak kendilerin kurtarmışlardı.6 İttihat ve Terakki Kulübünün 
kapatılması, memleketin ileri gelen İttihatçıları üzerinde endişe yaratmıştı. Para 
sahibi olan bu iş adamlarının Kayseri piyasasından çekilmesi, kötü olan ticari duru
mu daha da kötüleştirdi . Bu durum İngilizlerin işine yarıyordu.7 

Günler geçtikçe, memleketin geçirdiği felaket ve ıstırabın şiddeti artıyordu. Her 
taraftan hiç de iyi olmayan haberler geliyordu. Haçın'da Fransızların himayesi altın
da, Ermenilerin yaptıklan taşkın hareketler çevrede, özellikle de Develi'de tepki 
uyandırmaya başlamıştı. Develi'den Kayseri'ye gelen Osman Coşkun ve Hoca Ab
dullah Efendi'nin "Cemaat-i İslamiye" adında bir teşkilatın kurulmak üzere olduğu 
haberi Kayserililer için sevinç ve ümit kaynağı oldu. 8 Develi'de atılmış olan bu 
adımın vermiş olduğu ilhamla Kayseri'de de bu gibi faaliyetler başlandı.Birinci 
Dünya Savaşı gazileri Yedek Subaylar memleketin durumundan etkilenerek "ih
tiyat Zabitan Teavün Cemiyeti" adı altında bir cemiyet kurmuşlar, yardım amaçlı 
çalışmaya başlamışlardı. Kiçikapu'da merkezi bulunan cemiyetin ilk başkanı Os
man Coşkun idi. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın direktifteriyle Sivas'tan Kay
seri'ye gelen Sivas Polis Müdürü Mazlum Rasim (Can) cemiyetin başkanlığına 
seçilmiştir.9 Sık sık yapılan toplantılarda memleketin meseleleri görüşülerek çok 
yönlü faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Milli birliği korumak ve gerektiğinde iç ve dış 
düşmaniara karşı savaşmayı kararlaştırmışlardı. Üyelerinin bir çoğu gönüllü olarak 
Ku va yı Milliye'ye katılmış, Kayseri için tehlike oluşturan Yozgat isyanının bastırıl
ması görevine ve ülke savunması olan Haçın cephesine gitmişlerdir. 10 

Memleketin içine düştüğü karanlık günlerde Mustafa Kemal Paşa 9.0rdu 
Müfettişliği görevine getirildi. Müfettişlik görevi hemen hemen bütün Anadolu'yu 
kapsıyordu. 11 22 Mayıs 1919'da Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne çekilen tel-

4 Kalaç, a.g.e., s. 144 
5 Geniş bilgi için bkz. Sina Aksin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Cem Yayınevi, İstanbul 

1983, s.158vd. 
6 Kalaç, a.g.e., s.145 
7 Kars, a.g.e., s. 14 
8 Kalaç, a.g.e., s.146-147 
9 Fahri Tümer, İstiklal Mücadelesinde Kayseri, Erciyes Dergisi, Yıl1944, Sayı22, Kayseri 1944, s. 651 
1° Kars, a.g.e., s. 15-17 
11 Yetkileri hk. bkz. Kemal Atatürk, Nutuk (1919-1927), (Bugünkü Dille Yayma Hazırlayan: Zeynep 

Korkmaz), . 
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grafla Maraş ve Kayseri'nin de Mustafa Kemal'in emri altında olduğu bildirilmiş
tir.12 Kayseri'nin Mustafa Kemal Paşa'nın emrine verilmesinden sonra, Mustafa 
Kemal Paşa ile irtibatı Ahz-ı asker (Askere Alma Dairesi) Kalem Müfettişi Binbaşı 
Emrullah bey sağlamıştır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali 
üzerine yurdun bir çok yerinde mitingler yapılmaya başlandı. Havza'da bulunan 
Mustafa Kemal Paşa protesto hareketlerinin daha şiddetli olması için bildiriler 
yayınlıyordu. Kayseri'de de Mustafa Kemal'in tamimi üzerine açık hava mitingi 
yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat Mutasarnf Ali Ulvi Bey'in açık hava toplantısına 
izin vermemesi üzerine ihtiyat Zabitan Cemiyeti tarafından Kiçikapu'daki "Aynalı 
Gazina'da kapalı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı, Milli Mücadele'ye katılma 
bakımından yapılan miting amaçlı ilk toplantıdır. Toplantının yapılmasıyla Kayseri 
Milli Mücadele'de yerini alarak, fiili olarak iştirak etmiştir. Bundan sonraki geliş
meler hep Milli Mücadele lehine olmuştur. 13 

Erzurum'da kongre çalışmaları yapılırken, Kayseri'de de halk Milli Mücadele 
konusunda aydınlatılıyordu. Bu görevi genellikle ihtiyat Zabitan Cemiyeti 
yapıyordu. Hatta köylere dahi gidiliyor memleketin durumu anlatılıyordu. Erzurum 
Kongresi Doğu illerini kapsadığından kongreye Kayseri murahhas göndermemiştir. 
Erzurum Kongresinden sonra ikinci ve daha önemli kongrenin Sivas'ta yapılacağı 
ve memleketin her tarafından gelen delegelerin bu kongreye katılacağı haberi Kay
seri'de duyuldu. Kayseri'den de üç delegenin katılması isteniyordu. Kongreye 
katılıp katılınama meselesini görüşmek üzere gizli bir toplantı yapılması kararlaş
tırıldı. Toplantının gizli yapılmasının sebebi ağustos ayı ortalarına doğru memleket
te iki kuvvet ve iki taraf meydana gelmeye başlamıştı. Birisi doğuda beliren milli 
hareket, diğeri İstanbul'a bağlı resmi hükümet14 Kayseri'nin bu iki taraftan birisini 
tutması ve ona göre yönünü belirlemesi gerekiyordu. Elbette şehirde her iki tarafı 
isteyen taraftarlar vardı. Doğudaki milli hareket henüz tereddütle karşılanıyordu. 
Çünkü, oldukça iyi tanınmıyordu. Bunun için toplantı gizli olarak elliye yakın 
kişinin katılımıyla Taşcızade Mehmet beyin evinde yapıldı. 1 ~ Toplantının mak
sadını, Mustafa Kemal Paşa ile irtibatı sağlayan ve gelişmeleri yakinen bilen Em
rullah Bey ile Karaman Kaymakamlığından aziedilen Ahmet Hilmi Bey izah ·ettiler. 
Toplantıda lehte ve aleyhte görüşler öne s ürüldü. Aleyhte olanlar Avrupa'da Os
manlı ile savaşan devletleri büsbütün aleyhimize çeviririz endişesini ileri sürüyor
lardı. Lehte olanlar ise Avrupalıların zaten al ey himize aldıkları kararların ortada ol
duğunu söylüyorlardı. Ahmet Hilmi Bey'in kongreye gideceğini söylemesi üzerine 
yapılan oylamada lehte olanlar çoğunluğu sağlarlar. Katipzade Nuh Naci Bey ile 
Ahmet Hilmi Bey'in Kayseri delegesi olarak Sivas'a gitmelerine karar verildi. 
Delege olduklannı belgelemek için mazbata verilmesi kararlaştırıldı. Fakat bu 

12 Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, C.1, Ankara 1973, s. 231 
11 Kars, a.g.e., s.18-21 
14 Kars, a.g.e., s.23, Kalaç, a.g.e., s.149 
15 Toplantı hk. bkz. Kalaç, a.g.e., s.150-151 
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yolun sonu nereye varır, şimdiden kestirrnek mümkün mü? Denerek mazbata veril
mesinden vazgeçildi. Bunun üzerine yolculuk birkaç gün ertelendi. Daha sonra Ah
met Hilmi Bey ve Nuh Naci Bey kendi aralarında anlaşarak Sivas'a gitmeye karar 
verdiler. İmamzade Ömer Mümtaz Bey'in de Sivas'a gitmeye karar vermesiyle üç 
delege tamamlanmış oldu. Amasya genelgesinde kongreye katılacakların gizlilik 
içerisinde hareket etmesi istendiğinden gerçek kimlikleri gizleyerek, buğday ve deri 
tüccarı hüviyetlerini yanlarına alarak, Sivas - Kayseri arasında işleyen kamyonlar
dan birisi ile yola çıktılar. Sivas'ta kendilerini Mazlum Rasim (Can) karşılayarak 
Mustafa Kemal Paşa'ya haber iletmiş, o da ertesi gün için randevu vermişti. Mus
tafa Kemal Paşa gecikmelerinin sebebini sorduğunda: .... Kayseri/i/erin mühim bir 
konuda karar verirken, itidalle ve her türlü sonuçları hesaplayarak harekete geç
mek karakterinde olduklarını, bu meselede de düşünüp taşındıktan sonra karar al
dıklarını söylediler. Kayseri bundan böyle sizin safınızda ve emrinizde vatani 
vazifesini yapacaktır, diye eklediler. Ali Galip meselesinin de konuşulduğu görüş
meden sonra delegeler Mustafa Kemal Paşa'nın huzurundan ayrıldılar. Sivas'ta beş 
gün kalıp, kongre kararları ve beyannamesini, İrade-i Milliye gazetesinin çıkan nüs
halarını da alarak yine bir kamyonla geri döndüler. 16 

Mustafa Kemal Paşa Memleketin kurtulması ancak Türk milletinin teşkilatlan
ması ve milletçe harekete geçilmesi ile mümkündür diyordu. 17 Kayseri delegeleri 
Mustafa Kemal'den aldıkları direktiflerle Kayseri'ye döner dönmez, zaman geçir
meden sıkı bir çalışma içine girdiler. İlk iş olarak memlekette söz sahibi olanları bir 
toplantıya çağırdılar. Bu toplantı Ahmet Paşa İlkokulu binasında yapıldı. Toplan
tıda hazır bulunanların ittifakıyla Kayseri'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir 
şubesinin hemen açılmasına karar verildi. Toplantıda gizli oyla idare heyeti seçimi 
yapıldı. Başkanlığa 8 Eylül ı 9 ı ı yılında 2 Nisan ı 9 ı 9'a kadar Kayseri müftülüğü 
yapmış olan Müftü Ahmet Remzi EfendP8 getirildi. Cemiyet binası olarak şimdiki 
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin bitişiğİndeki bina seçilerek, burada bir 
mühür hazırlanmıştır. 19 Mitingierin organizesi, halktan ayni ve nakdi yardım toplan
ması, intikam Alayı'nın kurulması, halkın aydınlatılması.gibi görevleri tamamıyla 
bu cemiyet yapmıştır. Milli birlik ve beraberliğin pekiştirilip kuvvetli hale gel
mesinde bu cemiyetin oynadığı rol büyüktür.20 

Fedakar ve kahraman Türk Kadını sıkıntılı günlerde Milli Mücadele'ye maddi 
ve manevi katkı sağlamak amacıyla bir çok cemiyet kurmuş erkeğine destek olmaya 
çalışmıştır. 8 Aralık 1919'da Sivas'ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan 

16 Kalaç, a.g.e., s. 151~154 
17 Goloğlu,s. 32 
18 Müftü Ahmet Remzi hk. geniş bilgi için bkz. Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele'de Kayserili Din Adam

ları: Ahmet Remzi ve Müderris Mehmet Alim Efendiler, II.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu 
Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri 1998, s. 383-396 

19 Kalaç, a.g.e., s. 154-155 
2° Kars, a.g.e., s. 34 
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CemiyetF1 de bunlardan biridir. Kayseri'de bu cemiyetin hemen bir §Ubesi açılmış 
ve ba§kanlığına Seyyide Hanım getirilmiştir. Seyide Hanım 22 Ocak 1920'de "Sivas 
Anadolu Kadınları Mürlafaa-i Vatan Cemiyeti'ne" ve Heyet-i Temsiliye'ye" gönder
diği telgrafta, Kayseri'de kadınlar §Ubesinin kurulduğunu, bunun da halkın özellik
le de kadınların üzerinde derin tesirler yaptığını, Kayseri kadınları olarak üzerlerine 
dü§en her şeyi hakkıyla yapacaklarını bildiriyordu.22 

Kayseri Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Mara§'ın Fransızlar tarafından 
işgaline tepki olarak Kayseri'de büyük bir miting gerçekleştirildi. Milli duygulan 
kabaran halk coştukça coşmuş, Kayseri öyle bir mitingi şimdiye kadar hiç 
yaşamamıştı. Bundan sonra gelişen olaylar tamamen Kuva-yı Milliye lehine geliş
meye devam edecektir. 

Fransızlar Kozan'ı işgal edince Kazan'dan kaçarak Kayseri'nin kazası Develi'ye 
sığınan üç kişilik bir heyet, oradan da Sivas'a gittiler. Sivas'ta kongre dağılmış, 
onun narnma Heyet-i Temsiliye kalmıştı. 30 Ekim 1919 akşamı Heyet-i Temsiliye, 
kongrenin yapıldığı lise binasında toplanarak, Adan bölgesi hakkında kendilerinden 
bilgi aldılar. Kozan heyetinde Hulusi Kurtoğlu, dava vekili Emmi Mustafa, Halil 
Topaloğlu vardı. Heyet, Adana ve Kazan'ın durumu hakkında genel bir bilgi verdi. 
Bunun üzerine bölgede teşkilat yapılması hakkında kararlar verilerek Kilikya mın
tıkasına Topçu Binbaşı Kemal ve Yüzbaşı Osman Tufan, buralara gönderilerek, teş
kilat ve teşebbüse geçilmesi kararlaştırıldı. 23 

Sivas'tan, Topçu Binbaşı Kemal (Doğan) ve Yüzbaşı Osman (Tufan) birlikte bir 
yaylı araba ile Kayseri-Develi-Haçın-Kazan yolu ile Adana bölgesine doğru yola 
çıktılar. Kozan murahhasları da bunlardan önce Sivas'tan ayrılmışlar ve kendilerini 
Kayseri'de bekleyeceklerdi. Kayseri'ye geldiklerinde Kozan murahhaslarını bula
madılar. Kayseri'deki hükümet çevresi kendileri için tehlikeliydi; bunu bildikleri 
için, sıradan bir hana indiler. Kayseri'yi iyi tanımıyorlardı. Sivas Kongresi'nden 
tanıdıkları Nuh Naci Bey'le buluştular. O da, kendilerini evine götürerek sakladı. 
Kayseri'de milli mefkure hususunda kimse ile müşavere edemediler. Sadece Nuh 
Naci bu işe elverişli Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Ratip'le (bilahare Sinan Paşa 
namı ile şöhret bulmuştur) buluşmalarını sağladı. Bunlar, Ratip'e kongre beyan
namelerini ve teşkilat nizamnamelerini verdiler. Kendileri için müsait ortamın 
Develi olacağını Kozan murahhaslan önceden söylemişlerdi. Onlar da Develi'ye 
gitmek için Kayseri'den ayrıldılar. Develi'de çalışmalanna başlayacak olan bu 
komutanlara yardım edilmesi için M. Kemal Paşa 1.11.1919 tarihinde Everek 
(Develi) Belediye Başkanlığı'na gönderdiği mektupta " ... vezaif-i milliyelerinde 
tarafınızdan her suretle mahzar-ı muavenet ve istinat olunmasını ehemmiyetle rica 
ederiz." diyordu. 

21 Geniş bilgi için bkz. Bekir Sıtkı Baykal, Anadolu Kadınlan Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Türk Tarih 
Kurumu yay., Ankara 1988 

22 Kars, a.g.e., s. 34-37 
23 Kars, a.g.e., s. 39 
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Sivas'ta kongre çalışmaları bittikten sonra, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat 
Paşa 30 Kasım'da Ankara'ya müteveccihen yola çıktı. Kayseri'ye de uğrayacaktı. 
Uğramalarının sebebi, Kayseri ve çevresindeki durumu yakından incelemek ve An
kara'ya gidecek olan Heyet-i Temsiliye için yol boyunca alınması gereken tedbirleri 
alarak Kilikya bölgesi için de Kayseri'de kolordu tarafından yapılması gereken şey
leri yapmaktı. 4 Aralıkta Kayseri'ye gelen Ali Fuat Paşa burada evvela on yedinci 
Fırka Kumandanı Kaymakam Mümtaz, Ahzı Asker Kalem Reisi Kaymakam Em
rullah ve Topçu Binbaşı Mehmet Kemal Bey'lerle ve sonra milli teşkilat reisierinin 
de katılımlarıyla yapmış olduğu müzakereler neticesinde Kilikya'nın kurtuluşu için 
alınacak tedbirleri ayrıntılarıyla tespit etmiş vazife taksimi yapılarak işe başlanmış
tır. Bu günlerde Kayseri'de birçok Milli teşkilatlar kurulmuştu. Bu teşkilatlar: 

Anadolu Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti. ihtiyat Zabitan, Redd-i İlhak ve M. Kemal'in 
direktifteriyle Kayseri'de kurulan Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de vardı. 

Cemiyetlerin başkanlarıyla Güney Cephesi için gerekli tedbirler ve yapılacak işler 
gözden geçirildi. Teşkilatlar, üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirecek
lerini bildirdiler.24 

Ali Fuat Paşa Ankara'ya gitmek için 5 Aralık'ta Kayseri'den ayrıldı. Kayseri'de 
Milli teşkilatın durumunu yerinde inceleyen Paşa "Gerek teşkilattaki inkişafı ve 
gerekse milli heyecanı memnuniyetle görmüştüm" diyerek memnuniyetini bildir
miştir. 13 gün sonra Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya gitmek için yola çıkacak olan 
Heyet-i Temsiliye başkanı M. Kemal Paşa'ya Kayseri'deki durumun iyi olduğunu 
bildirmiştir. Osman Tufan ve Kemal Doğan Bey'ler de kendi bölgelerine gitmek 
için Kayseri'den ayrıldılar. Kayseri'de bu çalışmalar esnasında başka bir gelişme de, 
Kayseri'de Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmuş olmasıdır. 25 

Güney Cephesi için başlatılan silahlı mücadeleden sonra Kayseri'de önemli ve 
dikkate değer bir çalışma daha vardır ki, bu da basındır. Milli Mücadele boyunca 
Kayseri'deki basın, daima milli hareket lehinde faaliyet göstermiştir. Bunun da hal
kın üzerinde olumlu etkileri olduğu muhakkaktır. 

1910 yılında Kayseri'de çıkan Erciyes gazetesinin baş yazarlığını yapan Ahmet 
Hilmi Bey, tekrar aynı ad altında bir gazeteyi Mart 1919 sonlarında çıkarmayı is
tedi. Mutasarnf Kemal Bey de, gazetenin çıkmasına izin verdi. Fakat, Ermenilerin 
şikayeti üzerine, mutasarrıfın 26 Mart 1919 tarihinde görevden ahnmasıyla, 

gazetenin çıkma işi suya düşmüştü. Yerine gelen Ali Ulvi Bey buna müsaade et
memiş görevden ayrıldığı güne (Ekim 1919) kadar gazetenin çıkmasını engellemiş
tir. Onun yerine atanan mutasarrıf AsafBey gazetenin çıkarılmasına izin vermiştir.26 

Kayseri'de neşredilen bir diğer önemli gazete de" Adana'ya Doğru" gazetesidir. 
Sivas Kongresi'nin emniyet işlerine bakan Mazlum Rasim (Can) kongre bittikten 

24 Ali Fuat Cebesoy, Müli Mücadele Hatıralan, Vatan Yay. İstanbul 1953, s. 259 vd. 
25 Kars, a.g.e., s.44 
26 Kalaç, a.g.e., s.J55 
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sonra ı 9ı9 yılı Ekim ayı içerisinde Kayseri'ye geldi. Kendisi ihtiyat Zabitan 

Cemiyeti başkanlığına getirildi. Cemiyet işleriyle uğraşırken kendisine Ahmet Hil

mi ve Ahmet Remzi Beylerde yardımcı oluyorlardı. Neticede Ege'de Yunan iş

galine karşı gelen, onları protesto eden "İzmir'e Doğru" adlı gazeteden ilham alarak 

"Adana'ya Doğru" gazetesini çıkarmayı kararlaştırdılar. İlk nüshayı 22. ı 2. ı 9 ı 9'da 

neşrettiler. Gazetenin ilk sayısı hemen hemen Adana bölgesindeki işgalcilerin ve 
Ermenilerin Türk halkına yaptıkları mezalimlere ait haberlere ayrılmıştır.27 

M. Kemal Paşa, Kayseri'ye güven duymaktadır. Tedbir alarak ve 30 Kasım'da 

Sivas'tan ayrılan 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Heyet-i Temsiliye'nin takip 
edeceği yolu ve konak yerlerini seçerek, Ankara'daki İkarnet vaziyetini de hallettik

ten sonra, verdiği rapora göre Sivas'tan hareket edilecekti. Ali Fuat Paşa gerekeni 

yaptı. Paşa ı2 Aralık ı9ı9'da Ankara'ya ulaştı. Erkan-ı Harp Reisi Ömer Halis ve 

Mahmut Bey'lere, aldığı kararlara ve Kayseri'deki hazırlıklara dair bilgi vererek, 

"Kayseri ve Kırşehir muhitlerinde gerek teşkilattaki inkişafı ve gerekse milli heye

canı memnuniyetle görmüştüm" dedi. Her ikisi de sonuçtan memnun olduklarını 

söylediler. Böylece yol güvenliği ve Ankara'daki hazırlıklar tamamlanmıştı. Sivas'a 

telgraf çekilerek, Sivas'tan hareket edilmesi istendi. 28 

M. Kemal Paşa, Rauf (Orbay), Büyükelçi Ahmet Rasim, Vali Mahzar Müfit 

(Kansu), Hakkı Behiç Bey'ler ve diğer çalışma arkadaşlarından oluşan Heyet-i 

Temsili ye, Sivas'tan Ankara'ya ı 8 Aralık ı 9 ı 9 Perşembe günü sabah saat 9'da 

hareket etti. M. Kemal Paşa ve Hakkı Behiç Bey'in bulunduğu otomobiller şehre 

ı9.ı2.ı9ı9 günü akşam üzeri ulaştılar. 29 

Günler önce haberi olan halk sabahın erken saatlerinden itibaren topluluklar 

halinde Sivas yolu üzerinde toplanmaya başladı. Yüz elliyi geçkin Kayseri Milli 

Süvarİ Kuvvetleri milli kıyafetleri ile Heyet-i Temsiliye'yi şehre on kilometrelik 

uzaklıktaki Kumarlı Hanında karşılamak için hareket ettiler. Askeri erkan ve hemen 

bitişiğİndeki eliiyi geçkin ihtiyat Zabitan Cemiyeti üyeleri, Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti üyeleri, basın mensupları, Hıristiyanların ileri gelenleri ve Kayseri'nin 
çevresinden gelen tanınmış insanlar kendilerine ayrılan yerde yani, güneye bakan 

yerde yerlerini aldılar. Devlet memurları, Kayseri'nin seçkin ulemasından Kızıklı 
Hacı Kasım Efendiye diğerleri, bütün İslam ve Hıristiyan okullarının öğrencileri, 

hocaları, esnaflar da, kendi meslek gruplan içinde toplanarak yerlerini almıştı. Bil

hassa Dericiler Cemiyeti kendi bayraklanyla gelmişler ve tekbir alarak kurbanlık 

getirmişlerdi. On bini geçkin Kayserili karşılama töreni için Sivas yolu (bugünkü 

Sivas Caddesi) üzerinde düzenli bir şekilde kendilerine ayrılan yerlerde dizilmişler-

27 Kars, a.g.e., s. 51-52 
28 Kars, a.g.e., s. 55 
29 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum 'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber.C.II, (İkinci Baskı) T. T.K. 

Yay.,Ankara 
1986, s. 489-491 
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di. Şehre girilecek yerden Hükümet Dairesi'ne kadar sokaklar al bayraklarla süslen
mişti. Evlerin damları kadın kız, çoluk-çocuk ile hıncahınç doluydu. Havanın soğuk 
olmasına rağmen karşılama töreni için, o zamana kadar Kayseri'de görülmemiş, bir 
kalabalık vardı.30 

Daha sonra kendilerine ayrılan (bugünkü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi) Raşit 
Ağa'nın evine gittiler. M. Kemal Paşa Mahzar Müfit ve Hüsrev Bey bu evde; Rauf 
Bey, Nuh Naci Bey'in evinde, diğer arkadaşları ise Kayseri'nin ileri gelenlerinin 
evlerinde misafir edildiler.31 

Uzun ve meşakkatli yolculuğun yorgunluğunu gideren misafirler, ertesi günü 
yani 20 Aralık 1919 günü Kayseri' de kalıp, memleketin içinde bulunduğu genel 
durum hakkında görüşmeler yapacaktı. M. Kemal Paşa, halkla ve bilhassa ulema ile 
toplu bir halde görüşmek istediklerinden, başta Kızıklı Hacı Kasım Efendi, olduğu 
halde, ilmiye sınıfından ileri, tüccar ve esnaftan bazıları, Raşit Efendi kütüphanesin
de toplandılar.32 Heyet-i Temsiliye, Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ziyaret 
ettikten sonra ihtiyat Zabitan Cemiyeti'ne geldi. Ermeni cemaatine ait okulları da 
ziyaret ettikten sonra, Kayseri'yi terk etmek üzere olan Ermeni Cemaati papazı ile 
de görüştüler. Yapılan bu görüşmelerden, Heyet-i Temsili ye' de uyanan kanaat, 
Kayserililer, genellikle fedakar ve vatanperver insaniardı ve her türlü fedakarlığa 
hazır idiler. 21 Aralık 1919 Pazar günü Heyet-i Temsiliye, Ankara'ya hareket 
edecekti. Kayserililer, misafirlere, bir gün daha kalmaları için ısrarla rica ettiler. 
Fakat heyet hareket etmeye mecbur olduklannı söylediler. 33 Heyet-i Temsiliye Kay
seri' den büyük bir merasimle uğurlandı. 

12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanacak olan Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı için 
Aralık 1919'da seçimler için hazırlıklara hız verildi. Memleketteseçim hazırlıkları 
ve seçimler sürerken, Heyet-i Temsiliye de Ankara'ya varmıştı. Seçim iki dereceli 
olarak yapılıyordu. İlk seçimlerde seçmenler ayrılıyor, ikinci seçimde de mebuslar 
seçiliyordu-. Kayseri iki mebus çıkarabiliyordu. Kayseri' den seçilecek mebuslar 
hakkında fikir alış verişi yapmak için Raşit Efendi Kütüphanesi' nde bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda mebus adayı olarak Belediye Reisi Rıfat Çalıkağa, Mevlevi 
Şey hi Ahmet Remzi Efendi, Ahmet Hilmi Bey ... gibi ileri gelenlerin isimleri ileri 
sürüldü. Bu atmosferde seçimler yapıldı. Mebusluğu, Belediye Reisi Rıfat 
Çalıkağa34, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Efendi kazandılar. Fakat, bir müddet son
ra mebusluktan istifa eden Remzi Efendi'nin yerine yapılan ikinci seçimdeAhmet 
Hilmi Bey mebus oldu. Ahmet Hilmi Bey, 1920 yılından 1946'ya kadar Kayseri 

30 Adana'ya Doğru (Gazetesi), 22.122.1919, Kalaç, a.g.e., s. 158 
31 Kansu, a.g.e., s. 491 
32 Kalaç, a.g.e., s. 158 
33 Kansu, a.g.e., s. 492 
34 Rıfat Çalıkağa hk. Bayram Bayraktar, Rıfat Çalıka, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu 

(10-11 Nisan 2003), Kayseri 2003( Basım aşamasında) · 
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Millet Vekili olarak mecliste kalacaktır.35 17 Şubat 1920'de Meclis, Erzurum ve 

Sivas bildirilerine dayanan ve toprak bütünlüğü ile milli bağımsızlık üzerindeki 

temel istekleri ifade eden Misak-ı Milli'yi kabul etti. İtilaf Devletleri, bunun üzerine, 

16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiler. 18 Mart 1920'de çalışmalarına ara 

vermiş olan son Osmanlı Mebusan Meclisi Padişah' ın iradesi ile en geç dört ay için

de yeni seçimlerin yapılması kaydıyla 4 Nisan 1 920' de feshedildi. 36 

İstanbul'un işgali üzerine yurdun birçok yerinde mitingler yapıldı, protesto tel

grafları çekildi. Kayseri de bu duruma sessiz kalamazdı. Yapılan tecavüz ve işgal, 

İtilaf Devletleri Siyasi Temsilcileri ve Meclisi Mebusanları ile tarafsız devletler 

nezdinde protesto edildi. Bu protesto telgrafının gönderilmesinden sonra 27.3.1920 

tarihinde Atpazarı semtinde, yirmi bin kişinin katıldığı bir miting yapılarak, işgal 

hareketi protesto edildi. Mitingin sonunda "Müdafaa-i Hukuk Reisi Osman, Müftü 

Ahmet ve tüccardan Hacı Ahmet" imzasıyla çeşitli makamlara protesto telgrafları 

gönderildi. 37 

İngilizlerin milli hareket tarafını tutanları tutuklarlığını duyan Kayseri mebus

ları Ahmet Hilmi ve Rıfat Bey nüfus cüzdanlarını gözleyerek, Mudanya-Bursa 

yoluyla Ankara'ya gelmişler, o sırada Meclis tatilde olduğu için hemen Kayseri'ye 

hareket etmişler ve Büyük Millet Meclisi Reisi M. Kemal Paşa'ya Kayseri'de ol

duklarını bildirmişlerdir. Ankara'daki Meclise iltihaklannı emreden bir telgraf gel

di. Kayseri'de daha fazla kalmayarak, Ankara'ya gerisin geri hareket ettiler. İstan

bul Meclisinden, Ankara'ya Birinci Türkiye B.M.M. 'ne katılan Ahmet Hilmi Bey 

veRıfat Bey'den başka Kayseri'den katılan mebusların adları şunlardı: Alim Efen

di (müderris), Osman Bey, Ahmet Resmi (din bilgini) ve Sabit Bey (eşraftan).38 

2 Nisan'da Salih Paşa Hükümeti çekilince, 5 Nisan'da iş başına gelen Ferit Paşa 

bütün gücü ile Milli Hükümeti yok ekmeye çalışınağa başladı. Padişah, elinde en 

etkili makam olan "Fetva Makamını ", bu sefer Milli Hükümete karşı kullandı. ll 

Nisan 1920'de ŞeyhUlislam Dürrizade Abdullah Efendi, Halife'nin emri üzerine 

asilerin öldürülmesinin dini bir vazife olduğunu bildiren bir fetva çıkardı. Fetvalar 

düşman uçaklarıyla Anadolu'ya atılıyor, savaş gemileriyle de kı yılara dağıtılıyordu. 

Meclis açılmadan karşı fetvalara baş vuruldu. Ankara Müftüsü Rı fat Efendi' nin 

hazırladığı fetvalar 16 Nisan' da Müftülüklere gönderildi. Heyet-i Temsiliye de mül

ki, askeri makamlara mevzu ile ilgilenmelerini bildirdi. 152 müftünün onayladığı, 

Anadolu'da verilen bu fetvayıKayseri Anadolu Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi 

Müftü Ahmet Remzi Efendi ve Bünyanlı Mehmet Alim Efendi de imzaladılar.39 

35 Kars, a.g.e., s. 68-69, Kalaç, a.g.e., s. 159-160 
36 Abdulkadir Yuvalı, vd., Türk İnkılabı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ufuk Kitapevi, 1/.Baskı, Kay-

seri 2001 
37 Kars, a.g.e., s. 71-73 
18 Kars, a.g.e., s. 70 
39 Kars, a.g.e., s. 73-74 
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Güney cephelerde düşmanla kanlı çarpışmalar olurken, bu sırada Kayseri'nin 
komşu vilayetinde yani Yozgat'ta ayaklanma baş göstermiştir. Antep civarında bulu
nan Kılıç Ali, Büyük Millet Meclisince verilen emirle, 80 kadar adamıyla 1 Haziran 
1920' de Kayseri' de teçhizatını ik mal ederek Yozgat' a geldi. Çapanoğulları 
beraberindekiler de bizzat Kayseri'ye kadar gelerek zapt ve yağma ettikten sonra 
Yozgat ve Konya arasında bir irtibat kurmak istiyorlardı. Bunu sezen Kayserililer, 
Kılıç Ali Bey'in Kayseri'den aynimasından hemen sonra faaliyetlere başladılar. 
Özellikle Capanoğullarından birinin Boğazityan' a kadar geldiği haberinin alınması 
üzerine hemen İbrahim Safa Efendi'nin idaresinde, gönüllülerden oluşan üç tabur
luk "intikam Alayı" kuruldu. Kayseri'nin tüccar ve halkından yardım toplanıyor, 
gereken tedbirler alınıyordu. Sırf bu tedbirden olarak iki milyon kuruşu geçkin para 
toplanmıştı. Alay ilk iş olarak, Kayseri için önem arz eden Kızılırmak boyuna sevk 
edilerek, Kızılırmağın bütün köprüleri ve geçit yerleri tutularak önceden tedbirler 
alındı. isyancılardan Yozgat kurtarılınca, Kayseri müfrezesi zayiat vermeden Kay
seri'ye geri dönmüştür.40 

Kayseri intikam Alayı, Haçın cephesinde kanlı çarpışmalar olurken zaman kay
betmeden azgın Ermenilerin üzerine gitmek için hazırlıklarını hızlandırmış ve böl
geye Temmuz 1920 sonlarına doğru gelmiştir. Üç aya yakın bir zaman Haçın kuşat
masında görev alan Kayseri intikam Alayı, kendisine verilen emirleri yerine 
getirerek, bölge için tehlike arz eden yeri zaptetmişlerdir.41 

Milli Mücadele içerisinde Kayseri'yi ilgilendiren zikre değer önemli bir geliş
mede Kayseri' nin başkent olmasına karar verilmesi dir. 42 Balkan Harbi bozgunu 
üzerine, o devrin devlet adamları Anadolu'da bir şehri hükümet merkezi yapmayı 
düşünmüşlerdi. Bazıları Ankara'yı veya Adana'yı istemiş, bazıları ise başkentin 
Kayseri'ye naklini istemişti. Böylece Kayseri, ilk defa başkentliğe aday gösteril
miştir.43 

Sakarya muharebesi öncesi yaşanan gayet hassas askeri ve siyasi durum 
nedeniyle İcra Vekilieri ve Erkanı Harbiye UmumiyeReisi Fevzi Paşa Meclis'ten 
hükümet narnma gizli bir celse talep etmiş ve bu talep üzerine-gizli celseye geçilerek 
konu müzakere edilmiştir. 

Kürsüye ilk çıkan, üzüntü ve kederden ötürü rengi solmuş, tıraşı uzamış, gün
lerdir uykusuz kaldığı için gözlerinin etrafı halkalanmış, üstü başı toz toprak, perişan 
bir kıyafetteki Fevzi Paşa olmuştur.44 

4° Kars, a.g.e., s. 81-85 
"'Kars, a.g.e.,s. 90-91 
42 Konu hk. geniş bilgi için M. Metin f/ülagü, Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye Nakli Kararı, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (10-11 Nisan 2003), Kayseri 2003 (Basım aşamasında) 
41 Kars, a.g.e., s. 91 
44 Damar Arıkoğlu, Hatıralanm, İstanbul 1961, s. 246; 
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Fevzi Paşa Türk Kurtuluş Savaşı hareketinin ulaşmış olduğu son noktayı, Türk 
milletinin içinde bulunduğu siyasi ve askeri vaziyeti anlatmış, maruz kahnan gün
lerin tarihi günler olduğundan bahsetmiştir. Yunanlıların çok üstün kuvvetle yaptık
Iarı taarruza karşı asker ve subaylarımızın insanüstü bir gayretle kahramanca çarpış
tıklarından, muharebenin oldukça kanlı geçtiğinden söz etmiş, Yunan kuvvetleri 
karşısında ağır zayiatlara uğranıldığını dile getirmiştir. Şehir ve bölge harbi yapıl
ması nedeniyle kuvvetlerimizin stratejik bakımdan müsait yerde muharebeye 
devam edileceğini, askeri noktadan en emin yerde harpte bulunulacağını beyan et
miş, dolayısıyla Hükümetin Ankara'yı bir hafta içerisinde tahliye etmeye, hükümet 
merkezini Kayseri'ye nakletmeye karar verdiğini, hazırlığa başlanması gerektiğini 
bildirmiştir. 45 

Hükümet narnma icra Vekilieri Reisinin yapmış olduğu bu yöndeki açıklama 
Meclis 'te bulunan milletvekilleri arasında büyük bir üzüntü ve heyecanla karşılan
mıştır. Sinirler gerilmiş, hava gerginleşmiştir. 

Konu ile ilgili olmak üzere 23 Temmuz 1921 günü Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığı altında yapılan gizli oturumda mebus
ların hemen hepsi aynı cesaret, fedakarlık havası içerisinde kürsüye çıkarak fikir
lerini bütün samirniyetleri ile ifadeye çalışmışlardır. Tartışmaların sonunda ciddi bir 
askeri mahzur mevcut değilse, Meclis'in son dakikaya kadar Ankara'da kalması ve 
bu fikirden vazgeçilmemesi istenilmiş, gitmemenin felaket olması yanında git
menin de daha büyük felaket olduğu, konunun iki yönünün de müzakereyi gerektir
diği belirtilmiş, 46 istenirse Kırşehir' e doğru, Kızılırmağa, Beypazarı' na doğru bir 
cephe oluşturulabileceği ifadeye çalışılmıştır.47 

Nihayet yapılan müzakereler neticesine bu iş için Kayseri münasip görülmüş
tür. Kayseri'nin, Anadolu'nun merkezi olarak kabul edilmesi, Konya ve Adana'ya 
yakın bulunması, ulaşım yolları üzerinde yer alması ve gerek mebus ailelerinin ve 
gerekse halkın belli ölçüde barınabilecekleri emiakın bulunması hükümetin orada 
tesisini, ordunun harekatı noktai n azarından daha emin bulunmuştur. 48 

Yapılan müzakerelerin ardından kürsüye çıkan Kozan mebusu ve Milli 
Müdafaa Vekili Fevzi Paşa yaptığı konuşmasında verilen karar gereğince Meclis' in 
Kayseri'ye naklolunacağını resmi bir ağızia ifade etmiştir. Konuşmasında düş

manın şimdilik faaliyetine ara verdiğini, fakat yakında tekrar harekete geçerek An
kara' yı yine tehdit edebileceğini, dolayısıyla bir hafta içinde ağırlıkların Kayseri'ye 
naklolunması gerektiğini, ancak Meclis'in mebus ve eşya noktasında tamamıyla 
boşaltılmayıp bir kısmının geride kalmasını ve tehlikenin geçmesi halinde çalış-

45 Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zahıtlan, Türkiye iş Bankası y .Ankara 1985, İçtima 54, 
23. 7. 1337/1921, Celse l, s. 102; a.g.e., İçtima 65, 22. 8. 1337, Celse 2, s. 221-222. 

46 a.g.e., İçtima 57, 30. 7. 1337, Celse 2, s. 124. 
47 a.g.e., İçtima 54, 23. 7. 1337, Celse l, s. 102. 
48 a.g.e., İçtima 54, 23. 7. 1337, Celse /, s. 102. 
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malarına devam etmesi icap ettiğini, diğer kısmının ise Kayseri 'ye giderek Meclis 
binasını ve salonunu temin etmek üzere hazırlıklarda bulunması gerektiğini ve 
bunun bir hafta içinde gerçekleştirmek icap ettiğini belirtmiş ve bu görüşleri mebus
ların kararına sunmuştur. Yapılan oylamada arz edilen görüşler kabul görmüştür.49 

Bunun üzerine zaman kaybedilmeden göç faaliyetlerine başlandı. 

Kayseri' de ilk iş olarak hemen bir meclis binası hazırlamak gerekiyordu. Buna 
da en uygun bina Kayseri Sultanisi (bugünkü Kayseri Lisesi) binası idi. Tahtadan 
bir meclis kürsüsü yapıldı ve üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi", levhası asıl
dı. Kayseri'ye göç kafileler halinde ulaşınaya başladı. Göç edenlerden hiç kimse 
açıkta kalmamıştı. MutasarrıfEthem Bey'in gayreti ile yeni evler boşaltılarak hazır
lanmış, ınİsafirlerin gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada Kayseri halkı büyük 
misafirperver lik göstermiştir. 

Kayseri halkının göstermekte olduğu hamiyet, yardım severlik ve bilhassa 
"Tekalif-i milliye" emirlerine süratle uyması, Milli Mücadele'ye sarsılmaz güveni
ni göstermektedir. Kayserili, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki 

mücadelede yerini almış, Kayseri şehri sosyal, ekonomik ve siyasal yapısıyla daima 
bir güven kaynağı olmuştur. Cumhuriyet Türkiye'sinde de daima güven kaynağı ol
maya devam edecektir. 

Saygılarımla. 

Oturum Başkanı - Sayın Öztürk'e, bu güzel konuşması nedeniyle teşekkür 
ediyoruz. 

49 a.g.e., İçıima 65, 22. 8. 1337, Celse 2, s. 221-222. 
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Oturum B~kanı 

Prof. Dr. Ahmet Zeki YILMAZ 

Erciyes Üniversitesi Rektörü 

İkinci Oturumu açıyorum. 

İkinci Otururnun ilk konuşmacısı, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ersoy TaşdemireL 

Sayın Taşdemirci "Atatürkçü Düşünce Sisteminin Dayandığı Temel İlkeler ve 

Milli Egemenlik" konusunu anlatacak. 

Buyurun Sayın TaşdemireL 
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Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ * 
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Dayandığı Temel İlkeler ve Milli Egemenlik 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Milletvekilim ve 

V alim, Değerli Rektörüro ve değerli konuklar; sözlerime başlarken hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

1. TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi'NİN AÇlLIŞINI HAZlRLA YAN 
OLAYLAR VE KOŞULLAR 

Anadolu Selçuklu ve Anadolu Türk Beyliklerinin zengin kültürel mirası üzerine 
kurulan Osmanlı Devleti, batıya yönelik olarak izlediği başarılı fetih siyaseti, ken
disinin kurduğu, zamanına göre oldukça modern kurumları ve Avrupa'nın içinde 
bulunduğu sosyo-politik durumdan ustaca yararlanması sayesinde hızla gelişerek 
16. asrın başlarında üç kıtaya hükmeden bir cihan imparatorluğu haline gelmiştir. 
Altı yüzyıl ayakta kalan ve üç tarihi çağı idrak eden Osmanlı Devleti 'nin çeşitli dev
relerden geçmesi gayet tabii idi. Bu devrelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal 
hayatında radikal değİşınelerin olması da normaldi. Fakat Osmanlı Devleti'nin 
( 1299-1922) bu kadar uzun süren tarihi içinde izlediği genel politikada sık sık 
değişikler olmamıştır. Osmanlı Devleti'nin hayatında radikal değişikler, ancak 18. 
yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Teosantrik nitelikli geleneksel kültür 
politikasının hakim olduğu 18. yüzyıl öncesi dönemde Avrupa kültür ve 
medeniyetine karşı belirli alanlarla sınırlı ve selektif, adeta kapalı bir kültür poli
tikası izlemiştir. Bilhassa 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa' da bilim, sanat, teknoloji 
ve felsefe alanlarında meydana gelen gelişmelerden haberdar olunamamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya yönelik tutum ve davranışlarında radikal 
değişiklikler, Osmanlı ordularının Avrupa orduları karşısında yenilgiye uğ
ramasının da tesiriyle; ancak 18. yüzyılın başlarında meydana gelmiştir. Önce, as
keri eğitim ve teşkilat alanında olmak üzere Avrupa kültür ve medeniyetine açıl
maya başlanmıştır. Sadece ordunun ıslahıyla Devletin içine düştüğü çöküntüden 
kurtulamayacağının anlaşılması üzerine; 'yaklaşık bir asır sonra da (19. yüzyıl baş
larından itibaren) sivil eğitim, devlet ve hükümet teşkilatları ile toplum hayatı alan
larından da, Avrupa kültür ve medeniyetine açılmıştır. Fakat Avrupa kültür ve 
medeniyeti ile geleneksel kültürünü sentezleştiremeyen, aklı ile batıya yönelirken, 
ruhu ile doğuya bağlı kalmaktan kurtulamayan Osmanlı İmparatorluğu, 20. asrın 
başlarına kadar doğu-batı düalizmi içinde bocalamış, iyi niyetle giriştiği ısiahat 
hareketleri de başarısızlıkla sonuçlanmış ve böylece Devlet, içine düştüğü çökün
tüden kurtulamamıştır. 

• Ozgeçmişi s. 119 
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Batılı devletler ile Rusya arasındaki çı_kar çatışmalarından yararlanarak izlenen 

denge politikalarıyla parçalanma dönemi beklenenden uzun sürmekle beraber; 

nihayet Osmanlı Devleti, girdiği Birinci Dünya Savaşından bazı cephelerde büyük 

başarılar elde etmesine rağmen müttefikleri ile birlikte yenik çıkması üzerine 30 

Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Ateşkes Antiaşması ile fiilen parçalan

mıştır. İtilaf Devletleri (İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar), bu antlaşmanın 7. mad

desini gerekçe göstererek Türkiye'nin kendileri için önemli gördükleri bölgelerini 

işgal ederken; Yunanltiara da başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu'yu işgal ettir

mişlerdir. Yine Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Karadeniz Bölgesinde Pontus 

Rum Devletinin kurulması için azınlıklar tahrik edilmiş ve desteklenmiştir. 

Mondros Mütarekesinden sonra işgallere karşı Türkiye'de bölgesel Redd-i İlhak 

ve Mürlafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlamıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde 

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, Türk milliyetçilik bilincini ateşlemiş ve asker 

ile sivil halkı birleştirerek Kuva-yı Mi1lliye birliklerinin oluşmasını sağlamıştır. 

Kurtuluş yolu arayan bazı aydınlar da İtilaf Devletlerini gücendirmeden bir çözüm 

yolu bulmaya çalışıyorlardı. Hilafet ve Saltanatın dokunulmazlığını koruyarak 

Amerika'nın veya İngiltere'nin himayesinde yaşamayı en uygun çare olarak düşünüyor

lardı. Amerikan Mandaetiarı ile İngiliz Muhipler Cemiyeti bu amaçla kurulmuştur. 

Harp Okulu yıllanndan itibaren ülkemizin sorunları ile meşgul olan Anafartalar 

Kahramanı Mustafa Kemal Paşa da diğer subaylar gibi Mondros Ateşkes Antiaş

ması gereğince Osmanlı ordularının silahtan anndırılması ve terhis edilmesi üzerine 

İstanbul' a gelmiş ve yakın arkadaşlarıyla birlikte ülkenin kurtuluşu için çözüm yol

lan arıyordu. Çözümün İstanbul'da olmadığı ve Anadolu'ya geçmekte olduğunu 

düşünen Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçmek için bir yol aradığı sırada 

Karadeniz Bölgesinde Pontus Rum çetelerinin Türk halkına saldırınaları üzerine 

Türkler de örgütlenerek bu saldırılara karşı koymaya başlayınca İngiltere'nin 

"Türklerin ayaklanarak Rumiara saldırmaya başladıklarını, bu durum karşısında 

Karadeniz Bölgesini işgal edeceklerini" Osmanlı Hükümetine bildirmesi üzerine; 

Hükümet, bölgede asayişi sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu Müfet

tişi sıfatı ile Anadolu'ya göndermiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Anadolu'ya çıkar çıkmaz 

Türk yurdunu düşmandan temizleme ve yeni Türk Devletini kurma projesini uy

gulamaya başlamıştır. Bu amaçla ilk önce askeri ve mülki makamlarla temas kur

muş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra kurulmaya baş

layan Redd-i İlhak ve Mürlafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin hızla yaygınlaştırılmasını 

ve halkın işgallere karşı uyandırılmasını istemiştir. Çünkü yaygınlaştırılan bu milli 

cemiyetleri merkezi bir yönetim altında toplayarak milli mücadeleyi başiatmayı 

planlıyordu. Nitekim Samsun'dan sonra Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, 

temas kurabildiği paşaların da görüşlerini alarak 22 Haziran 1919 tarihinde Amas

ya Tamimi'ni yayınlamıştır. 
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Bu Genelge, "V atanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin 
bağımsızlığını, yine milletin azim ve karan kurtaracaktır", kararı ile milli egemen
liğe giden yolu açarken; "Milletin durumunu tespit etmek ve halkın sesini dünyaya 
duyurmak amacıyla Sivas'ta milli bir cemiyetin kurulması" kararıyla da bütün 
Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirme yolunu açmıştır. Bun
dan sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanacak olan Vilayet-i Şarkiye 
Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin toplantısına katılmak üzere 3 Temmuz 
1919 tarihinde Erzurum'a gitmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'daki çalışmalarından rahatsız olan İtilafDev
letlerinin baskısı ile, Osmanlı Hükümeti, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri 
çağırmış, ancak Mustafa Kemal Paşa bu karara u ymayarak 8 Temmuz 1919 tarihin
de askerlik görevinden istifa etmiş, sine-i millete dönmüş ve Erzurum Kongresine 
katılmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresine katılmakla, Ermenistan'ın kurul
masına ve bölge illerinin işgaline karşı direnmek amacıyla kurulan Vilayet-i Şar
kiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin kararlarının bölgesel nitelikten bütün 
Türkiye'yi ilgilendiren ulusal niteliğe dönüşmesini sağlamış ve böylece bu karar
ların hem Sivas Kongresi'nin kararlarına dayanarak oluşturmasının, hem de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanış ve açılış gerekçelerinin hazırlanmasının yol
unu açmıştır. Özellikle "Kuva-yı milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak 
esastır" kararı ile, Erzurum Kongresi'nde hem milli mücadelenin esasları belirlen
miş, hem de Cumhuriyet rejiminin ruhu ve Atatürk inkılaplarının ilk kıvılcımlan 
ateşlenmiştir. 

Erzurum Kongresi' nin tamamlanmasından sonra (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) 
Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresine katılmak üzere 2 Eylül 1919 tarihinde 
Sivas'a gelmiştir. 4-11 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi'nde Erzurum 
Kongresi'nin kararları daha da genişletilerek resmen bütün ülkemizi kapsayan ulusal 
kararlar haline gelmesi sağlanmış, milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya 
kadar memleketin mukadderatına hakim olmak üzere Heyet-i Temsiliye adında bir 
kurul oluşturulmuş, mandacılık ve himayecilik kesinlikle reddedilmiş, Mustafa 
Kemal Paşa milli mücadelenin askeri, siyasi ve sosyal lideri haline gelmiştir. 

Batı Anadolu'da Yunan işgalinin hızla genişlemesi ve İstanbul'da cereyan eden 
olayların daha yakından takip edebilmesi için doğu-batı ve kuzey-güney kavşak 
noktasında bulunan Ankara'nın ulaşım ve haberleşme bakımından daha elverişli 
şartlara sahip olduğunu bilen Mustafa Kemal Paşa, komutanların da görüşlerini 
alarak Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya taşınmasının daha uygun olacağına karar 
vermiştir. Aynca Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi 'nde 
oluşan ulusal irade karşısında Meclis-i Mebusan'ın toplanmasına da karar verilmiş
tir. Mustafa Kemal Paşa, Meclisin çalışmalarını yakından izlemek ve kuva-yı mil-
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liye ruhunu Mecliste sürdürmek için Ankara'ya gelmek istiyordu. Nihayet Mustafa 

Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye; 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmiş ve 

Türk Kurtuluş Savaşı'nı buradan yönetmeye başlamıştır. 

12 Ocak 1920 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihinde 

Misak-ı Milli adında kabul ettiği bir bildirge ile Milli Mücadelenin sınırlarını ve 

milli sınırlar dahilinde tam bağımsız yeni bir Türk Devleti'nin kurulmasının esas

larını belirlemiştir. 

İrade-yi milliye ve kuva-yı milliye ruhunu yansıtan Misak-ı Milli'nin Meclis-i 

Mebusan'da kabul edilmesinden rahatsız olan İtilaf Devletleri'nin 16 Mart 1920 

tarihinde İstanbul'u işgal etmeleri, Meclis-i Mebusan'ı dağıtmalan ve kuva-yı mil

liyecileri tutuklayarak Malta'ya sUrgüne göndermeleri üzerine; Mustafa Kemal 

Paşa, 17 Mart 1920 tarihinde ordu komutanıanna gönderdiği bir genelgeyle Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanmasını ve gerekli çalışmaların başlatıl

masını istemiştir. Nihayet İstanbul'dan gelen 78 mebus ile Anadolu'dan seçilen 285 

milletvekilinden 115'inin katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 

1920 tarihinde açılmış ve Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanlığı'na seçilmiş ve 

böylece "hakimiyet-i milliyeye müstenit" yeni Türk Devleti resmen kurulmuştur. 

2. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ 

2.1. Atatürkçülük Kavramı: 

Atatürkçülük kavramı yeni kullanılmaya başlanmıştır. 1930'lardan sonra 

Kemalizm kavramı kullanılmaktadır. Mesela Türk Ansiklopedisi ( 1950), Resimli 

Yeni Lugat, Ansiklopedik Sözlük (Alaattin Gövsa 1948) ve Türk Hukuk Lugatı'nda 

(1943) Kemalizm kavramına yer verilmiştir. Yabancı kaynaklarda da Kemalizm 

kavramı kullanılmıştır. Ancak günümüzde yayınlanan yerli kaynaklarda Atatürk

çülük kavramı kullanılmaktadır. Mesela, Meydan Larousse'un 7. cildinde hem 

Atatürkçülük, hem de Kemalizm kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde 

Atatürkçülük, Kemalizm karşılığında kullanılmıştır. Genel Kurmay Başkanlığınca 

hazırlanan kitaplara "Atatürkçülük" adı verilmiştir. Mustafa Kemal Derneği'nin 

1983 yılında hazırladığı kitaba, "Atatürkçülüğün El Kitabı" adı verilmiştir. Yine 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih ve Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi'nin 

yayımladığı kitaplara Atatürkçü Düşünce El Kitabı ve Atatürkçü Düşünce adı veril

miştir. Atatürkçülük kavramı yerine de Atatürkçü Düşünce Sistemi kavramı kul

lanılmaktadır. 

Özet olarak bugün; resmi yayın organlarında Kemalizm yerine Atatürkçülük 

veya Atatürkçü Düşünce Sistemi kavramları tercih edilmektedir. 

2.2. Atatürkçülüğün Tanımları: 

A. Gövsa'ya göre Kemalizm, Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyetini kurtar

maleta ve inkılaplarını hazırlamakta gösterdiği temel prensipierin topuna birden 

verilen isimdir. Kemalizmi "Türkiye istiklal ve hürriyetinin bir şiarı halinde ve daha 
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geniş çapta anlamak ve hiçbir siyasi partiye mal etmeyerek daima yükselmeye ve 
ilerlemeye müteveccih fikir ve hareketlerin umumi adı" olarak da kabul etmek 
mümkündür. Yeter ki; Mustafa Kemal' in adı Bayrak ve Onun ideallerine uyabile
cek fikirler bir meslek olarak kabul edilsin", demektedir. 

Türk Hukuk Lugatında, "Milli Şefin, Türk Milletine hitabeden birinci beyan
namesi ile ilan ettiği gibi Cumhuriyetin milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılap
çı vasıfları olup bize Atatürk'ün kıymetli emanetidir. Kemalizm milletin hayatından 
doğan realitelere istinat eden iradedir", şeklinde tanımlanmıştır. 

Meydan Larousse, Kemalizmi (Atatürkçülüğü) "Türkiye'de siyasi ve ideolojik 
bir bağımsızlık anlayışından hareketle bilim ve aklın ağır bastığı bir toplum yarat
mak ve bu yoldan Türk milletine batı medeniyeti içinde sosyal ve tarihi kişiliğini 
kaybetmeden hak ettiği yeri kazandırmak ülküsü, felsefesi ve çabasıdır", şeklinde 
tanımlamıştır. 

Alman Ansiklopedisi Meyer, Kemalizmi değil, Kemalistleri tanımlamıştır. Ona 
göre, "Türkiye'yi politik ve kültürel açıdan Avrupa'ya dayamak hedefi ile Kemal 
Atatürk tarafından kurulan siyasi harekatın yandaşlarıdır." 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Atatürkçülük, "Türkiye'nin çağdaş uygarlık 
seviyesine gelebilmesi için Atatürk'ün toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
yönlerden ileri sürdüğü ve inkılapların gerçekleşmesinde uyguladığı ilkelerdir" şek
linde tanımlanmıştır. 

Tarık Zafer Tunaya Atatürkçülüğü "Atatürk'ten çıkan ve onunla gelişen fikirler 
ve olaylar bütünüdür" diye tanımlamıştır. 

Hamza Eroğlu'na göre Atatürkçülük; Türk inkılabının yapıcı gücü ile dayandığı 
temel fikirler bir sistem haline gelerek, geleceğinde değer ifade eden ve toplum 
hayatımıza yön veren prensipleri olmuştur. Atatürkçülük Türkiye'nin gerçeklerin
den doğmuş, sistemleştirilmiş fikirlerdir. Atatürkçülük hem milli mücadeleyi, hem 
de inkılapları içine almaktadır. Atatürkçülük Türk inkılabının fikir gücü ve geleceğe 
bakan yönüyle de ülküsüdür", şeklinde tanımlanmıştır. 

Buraya kadar yapılan tanımlar tahlil edildiğinde, hepsinde ortak olan noktaları 
şöyle tespit etmek mümkündür: 

-Atatürkçülük; Atatürk'ün eseridir. 

-Atatürkçülüğün temel ilkelerinin hedefi, Türk milletini çağdaş medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarmaktır. 

-Atatürkçülük, hem Türk Kurtuluş Savaşının, hem de Türk inkılaplarının 
dayandığı esaslan kapsamaktadır. 

-Atatürk batıdaki çeşitli fikir sistemlerinden faydalanmış ve Türk milletinin 
içinde bulunduğu tarihi, sosyal, siyasal ve kültürel şartları da dikkate alarak bir sen
teze varmıştır. Ancak bu fikir sistemini önceden ilan edememiştir. Yoksa ideolojisi 
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kendi kafasında saklıdır. İdeolojisini önceden açıklamayışının sebebini de Ulu Önder 
şöyle açıklamaktadır: 

"Kararın bütün gerek ve zamretlerini daha ilk günde açığa vurup ifade etmek el
bette isabetli olmazdı. Uygulamayı birtakım satbalara ayırmak, olaylardan ve olayların 
akışından yararlanarak milletin, duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve basamak 
basamak ilerleyerek hedefe varmak gerekiyordu. Milletin gelişmesini ve yükselmesini 
sağlayacak doğru yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm. Ancak bu pratik ve güvenilir 
başarı yolu yakın çalışma arkadaşıanın olarak tanınmış kimselerden bazıları ile 
aramızda zaman zaman görüşler, davranışlar ve yapılan çalışmalardaki uygulamalar 
bakımından temel veya ikinci derecede bir takım anlaşmazlıklann, kırgınlıkların ve 
hatta aynimaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Milli mücadeleye başlayan yol
cuların bazıları, milli hayatın bugünkü Cumhuriyete ve Cumhuriyet kanunianna kadar 
uzanan gelişmelerinde kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin kavrayış sınırları bittikçe bana 
karşı direniş ve muhalefete geçmişlerdir ... Eğer yapmak istediklerimi baştan açıklasay
dım, yani ideolojiınİ ilan etseydim inkılap başarı kazanmayacaktı ... Eğer dokuz yıllık 
faaliyetlerimiz ve yaptıklarımız bir mantık silsilesi ile gözden geçirilirse ilk günden bu 
güne kadar takip ettiğimiz temel doğrultunun, ilk kararın çizdiği temel yoldan ve 
yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Uygulanan karar İs
tanbul'dan Samsun'a çıkarken verilmiştir. Bu karar, "İstiklali tam, bilakaydü şart 
hakimiyeti milliyeye müstenit bir Türk Devleti kurmaktır." 

3. ATATÜRK'ÜN MİLLI EGEMENLİK ANLA YIŞI 

Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti, eski bir devlet içinde yeni bir siyasi bir 
rejim değildir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüş
mesi, devletin bütün temel unsurlannda (ülke, insan ve egemenlik) köklü değiş
meleri beraberinde getirmiştir. Devletin ülke ve insan topluluğunda değişmeler ol
duğu gibi egemenliğin niteliği ve kaynağı konusunda da radikal değişmeler olmuş
tur. Yeni Türk Devleti, üç temel üzerine oturtulmuştur. Bunlar; milli devlet, bağım
sız devlet ve milli egemenliğe dayalı devlet ilkeleridir. Atatürk, birbiriyle sıkı sıkıya 
bağlı olan bu üç ilkeyi, milli mücadelenin ilk günlerinden itibaren savunmaya ve 
hayata geçirmeye başlamıştır. 

Batıda son yüzyıllarda ortaya çıkan düşünce akımlarını, özellikle demokratik 
düşünce akımlarını yakından takip eden Atatürk, batıda hanedanlara dayalı devlet
lerin çöktüğünün ve bunlann yerine milli devletlerin kurulduğunun bilincindeydi. 
Yirminci yüzyılın başlarında çağdaş dünyada milliyet, hürriyet, istiklal, eşitlik, 

adalet, milli hakimiyet, demokrasi ... gibi fikirlerin kuvvet kaynağı haline geldik
lerini de biliyordu. İşte Atatürk, milliyetçiliğin ve milli egemenliğin dünyayı sardığı 
bir dönemde ortaya çıkarak Türk milliyetçiliğine ve milli egemenliğe sarılmıştır. 

Batı dillerinde "otorite", bizdeki karşılığı "hakimiyet" olan "egemenlik"; bir em
rin, bir buyruğun itaat şansı kazanmasıdır. Egemenlik, kendisinden üstün bir başka 
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gücün varlığını ve kendi yetki alanında başka bir güce bağlılığı asla kabul etmez. 
Yani egemenlik bölünmez, payiaşılmaz ve devredilmez. Üç türlü egemenlik vardır. 
Bunlar; karizmatik egemenlik, geleneksel egemenlik ve rasyonel (milli) egemenlik
tir. Türk hakimiyet anlayışı, karizmatik egemenlik tarzında ortaya çıkmış ve 
geleneksel egemenlik istikametinde gelişmiştir. Atatürk' e kadar da bu niteliğini 

korumuştur. Atatürk'e kadar hiçbir Türk aydını, Osmanlı hanedanının Türk milleti 
üzerindeki hakimiyet hak ve salahiyetini ciddi bir şekilde tartışmamıştır. İşte Atatürk 
inkılaplan ile Osmanlı ıslahatlannı birbirinden ayıran en önemli farklardan biri de 
budur. Son devir bazı Osmanlı aydınlarının iddia ettiği "milletin kendi nzasıyla 
egemenliğini hükümdara devrettiği" biçimindeki görüşü de şiddetle reddetmiştir. 

Atatürk egemenlik kavramını, iki farklı biçimde kullanmıştır: Bunlar; devletin 
egemenliği ve devlet içinde egemenliktir. Devletin egemenliği, devletlerarası 

hukukun konusudur. Bu, devletin egemen olması; o devletin kendi dışında bir güce 
tabi olmaması demektir. Atatürk' e göre manda veya himaye altında olan bir devlet, 
sömürge haline gelmiş olan bir devlet, asla egemen devlet olamaz. O'na göre ancak 
tam bağımsız bir devlet, egemen bir devlettir. 

Devletin içinde egemenlik; iç kamu hukukunun ve anayasa hukukunun 
konusudur. Atatürk millet egemenliğini; milli mücadelenin dayanağı yaparken 
egemenliğin hem devletler arası hukuku hem de anayasa hukukunu ilgilendiren 
yanlannı birlikte ve ustaca kullanmıştır. 

Yine Atatürk, millet egemenliğini, yerine ve zamanına göre hem Türk Devletini 
parçalamak ve Türk milletini köleleştirmek isteyen düşmaniara karşı güçlü bir silah 
olarak kullanmış, hem de düşman işgalindeki İstanbul' da önce mücadele azınini ve 
imkanını kaybetmiş, gittikçe düşman işgaline boyun eğen, istilacıların oyuncağı 
haline düşen, Anadolu'daki milliyetçi liderleri ölüme mahkum ettiren, düşmanla 

yapılan ve yapılacak müzakerelerde gerekli direnci gösteremeyen ve gös
teremeyeceği anlaşılan Osmanlı Padişahı ve Hükümetine karşı kullanmıştır. 

Yine Atatürk, "Egemen olan millettir. Bu egemenlik kimseye devredilemez, 
kimseyle paylaşılamaz, millet kendi kaderini eline almıştır", derken bir yandan dışa 
karşı mücadelede TBMM Hükümetinin meşruluğunu ve Türk milleti adına konuş
ma hakkının yalnız TBMM Hükümetinin hakkı olduğu tezini güçlü bir prensibe 
dayandırmış, diğer yandan da Saltanatın ilgası, Cumhuriyetin ilanı, Hilafetin kal
dınlması ve diğer önemli inkılaplann yapılması gibi başlangıçta açıklanması asla 
uygun olmayan daha uzak ve içe dönük reformlara fikri zemin hazırlamıştır. 

Atatürk, devlet egemenliği ile devlet içinde egemenlik kavramları arasındaki 
farklan çok iyi biliyordu. Yerine ve zamanına göre, bazen bu egemenliklerin her 
ikisini birden vurgularken, bazen de bu egemenliklerden birini ön plana çıkanyor
du. Mesela, egemenliğin "0, siyasi bir nüfuzdur ki, devlet kavramının özünde var
dır", diye tanırolarken ve egemenliğin "milleti dışanda temsil ve başka milletiere 
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karşı yetkisini" içerdiğini söylerken; egemenliğin milletlerarası hukuku ilgilendiren 

yanını ön plana çıkarmaktadır. Burada egemenlikten devletin bağımsızlığını kast et

mektedir. Burada Atatürk milli egemenlik kavramı ile bağımsızlık kavramını birlik

te kullanmıştır. Buna karşılık, 30 Ağustos 1924 tarihinde Büyük Taarruzun yıl

dönümü töreninde Dumlupınar' da yaptığı konuşmada; "Milli egemenlik, öyle bir 

nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur" derken, 

egemenliğin anayasa hukukunu ilgilendiren yanını ön plana çıkartmaktadır. 

Atatürk, gerçek bağımsızlığın ve millet egemenliğinin sadece askeri ve siyasi 

zaferlerle sağlanamayacağını biliyordu. 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir İktisat 

Kongresinde askeri ve siyasi zaferierin iktisadi zaferle taçlandınlması, yani iktisadi 

egemenliğimizin de güçlendirilmesi gereği üzerinde durmuştur. Gerçekten de İzmir 

İktisat Kongresinin en önemli mesajı; Türklerin kendi iktisadi hayatianna hakim ol

maları gereği olmuştur. 

Milli egemenlik kavramı, 20. yüzyılın başında "demokrasi ideali" için kul

lanılıyordu. Atatürk de bu çağdaş yorumu benimsemiştir. Ona göre milli egemen

lik; bağımsızlık ve demokrasi demektir. Yüce Önder, egemenliği dini temellere 

dayandıran (ilahi kudrete dayandıran) hükümdarların yetkilerini ilahi kaynaktan al

dıkları ve hükümdarların Tanrı' nın yeryüzündeki gölgesi olduklarını ileri süren 

görüşlerin hiçbir geçerliliğinin kalmadığının bilincindeydi. Ayrıca, son devir bazı 

Osmanlı aydınlannın iddia ettiği, "milletin kendi rızasıyla egemenliğini hükümdar

Iara devrettiği" şeklindeki görüşün de doğru olmadığını söylüyordu. O'na göre 

egemenlik bölüşülmez ve başkasına devredilmez. 

Atatürk milli egemenlik ilkesinin tam olarak uygulanmasının, sonuçta, Sal

tanatın kaldırılmasına, Cumhuriyetin ilan edilmesine ve Hilafetin kaldırılmasına 

gelip dayanacağını biliyordu. Ancak O, önceliği düşmanı Yurttan atmaya ve Sevri 

yırtmaya verdiği için, milli egemenliğin iç bünyede gereklerini yerine getirme 

meselesini bir programa (kendi kafasında milli bir sır olarak tuttuğu programa) bağ

lamıştır. Nitekim, yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere; 22 Haziran 1919 

tarihinde Amasya Genelgesinde "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı 

kurtaracaktır" derken, 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi Bildirisinde 

"Kuva-yı milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır" demiştir. Sivas 

Kongresinde manda ve himaye reddedilmiş ve Erzurum Kongresinde alınan karar

lar aynen benimsenmiştir. Bu kararların dünya kamuoyuna duyurulması için 

Sivas'ta "İrade-i Milliye" adında bir gazeteyi yayın hayatına sokmuştur. Atatürk, 

Ankara'ya geldiğinde bir adım daha atarak, iradeyi milliye yerine "hakimiyeti mil

liye" demeye başlamıştır. Ankara' da, İrade-i Milliye yerine Hakimiyet-i Milliye . 

adında bir gazeteyi yayın hayatına sokmuştur. 

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgali üzerine, 19 Mart 1920 tarihinde mül

ki ve askeri makamlara bir telgrafla Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin top

lanacağını ve gereğinin yapılmasını bildirmiştir. 22 Nisan 1920 tarihinde de yayın-
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ladığı bir genelgeyle "Bütün mülki ve askeri makamların ve bütün milletin baş
vuracağı yer, Büyük Millet Meclisidir" duyurusunu yapmıştır. Nihayet Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de toplanmıştır. Meclis 24 Nisan 1920 tarihin
de "Meclis'te toplanan millet iradesinin, bilfiil vatanın kaderine el koymuş ol
duğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet mevcut olmadığını, 
yasama ve yürütme yetkilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanacağını, 
Meclisten seçilecek ve vekalet verilecek bir kurulun hükümet işlerini göreceğini, 
meclis başkanının bu kurulun da başkanı olacağını kararlaştırmıştır. 

Bu kararda Padişah ve Halifenin durumununcebir ve baskıdan kurtulduktan son
ra düzenleneceği bildirilmiştir. Mecliste kabine sistemine yer verilmemiş ve devlet 
başkanı seçilmemiştir. Çünkü Atatürk, milli mücadele zaferle sonuçlanmadan 
Padişah ve Halifenin hukuki durumunun tartışılmasını faydalı bulmamıştır. 20 Ocak 
1921 tarihli Anayasada da "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" denmiş, fakat 
Padişah ve Halifenin hukuki durumu ile ilgili bir madde henüz konulmamıştır. 

Nihayet milli mücadele başarıyla sonuçlandıktan sonra, milli egemenliğin iç bün
yedeki gerekleri de tek tek yerine getirilmiştir. Nitekim 1 Kasım 1922 tarihinde Sal
tanat ve Hilafet birbirinden ayrılmış ve Saltanat kaldırılmıştır. 29 Ekim 1923 tarihin
de Cumhuriyet ilan edilmiş, 3 Mart 1923 tarihinde Halifelik kaldırılmış, 20 Nisan 
1924 tarihli Anayasa hazırlanmış ve "hakimiyet milletindir" prensibi tam ve 
mükemmel olarak Anayasada yerini almıştır. 

Atatürk'ün milli egemenlik anlayışı, çoğunluluğa sınırsız yetki tanımamıştır. 
Atatürk millet egemenliği ile Anayasanın üstünlüğünün bağdaştırılmasına taraftar
dır. Atatürk bu hareketiyle, Türkiye'de demokrasiyi kurmayı amaçlamıştır. Zaten 
Cumhuriyetçilik, laiklik ve halkçılık birlikte kabul edilmekle demokrasi yerleştiril
meye çalışılmaktadır. 

Atatürk'ün milli egemenlik anlayışı ile Cumhuriyetçilik anlayışı arasında sıkı 
bir ilişki vardır. Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin tabii bir sonucudur. Çünkü 
Cumhuriyet devlet şekli olarak, egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun 
tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder. Hükümet şekli olarak ise, başta devlet baş
kanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının seçim esasına göre kurul
masını ifade eder. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanma ilişkin Anayasa 
değişikliğinde Cumhuriyet, hükümet şekli olarak kabul edilirken, 1924 Anayasasın
da devlet şekli olarak kabul edilmiştir. O'na göre hakimiyeti milliyenin en mükem
mel bir şekilde gerçekleştiği devlet, Cumhuriyettir. 

Ayrıca Atatürk, adı Cumhuriyet olan her devletin gerçek Cumhuriyet olamaya
. cağını da vurgulamıştır. Milli egemenliğe dayalı rejimierin (demokratik rejimlerin) 
gerçek anlamda Cumhuriyet olduğunu da kabul eder. Gerçek anlamda Cumhuriyete 
varmak için de halkçılığı ve laikliği milli egemenlik ile birlikte esas almıştır. 

Saygılarımı sunarım. 
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Doç. Dr. Adnan SOFUOGLU * 
Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın konuklar, ben, konuşmamda egemenlik kavramı, Avrupa'da egemenlik 
anlayışının gelişimi, Türklerde egem~nlik kavramı anlayışının gelişimi ve kısaca, 
Milli Mücadele döneminde millet egemenliği anlayışının nasıl yerleştirilmeye 

çalışıldığı üzerinde duracağım. 

Bu açıdan, egemenliği tarif edersek, şöyle bir tarifte karşılaşırız. Egemenlik, 
devlet kudretinin bir özelliğidir. Milli hukukta en üstün kudret, milletlerarası 

hukukta da bağımsızlığı ifade eder. Yani, egemenlik, hükmeden, emreden, emrini 
yürütebilen üstün bir gücü ifade etmektedir. Egemen güç, kendi yetki alanında her
hangi bir üst otoriteye bağlı ve bağımlı olmayan güç demektir. Kendinden daha üs
tün ve daha yüksek bir güç tanımaz. Egemenliğin, bu, bir karakteri. Kısaca, 

egemenlik, devlet gücünün her alanda üstün bir biçimde belirmesi şeklinde ortaya 
çıkıyor. Egemenlik, aynı zamanda, hukuki bir kavramdır, hukuk düzenine de bağ
lıdır. Burada şunu da ilave edebiliriz: Egemenlik, tabii ki, başıboş bir kuvvet de 
değildir, egemenlik rakip tanımaz ama, sınır tanıyabilir. 

Egemenlik kavramının geçmişine bakarsak, kısaca bir göz atacak olursak, 
esasında, egemenlik, bugünkü kullanış şekliyle ilk çağda bilinmiyordu. Aristo'ya 
göre, devletin belirgin niteliği, bugünkü anlamıyla egemenlik değil, otarşi, yani, 
kendi kendine yeterlilikti. Orta Çağda ise, devletin varlığı mutlak krallıkta görül
düğünden, yani, devletle krallık aynı şahsiyette belirdiğinden, kral kendinden baş
ka üstün bir güç tanımamakta ve egemenlik kralın bir özelliği olmaktaydı. 

Esasında, tarihsel açıdan egemenlik teorisinin kaynağında dünyevi kraliıkiann 
siyasal otoritesine dini oteritelerin rakip olma iddialarını dayanaksız hale getirmek 
şeklinde özetlenebilecek bir gelişme yatmaktadır. Nitekim, egemenlik kavramı, 
XVI. Yüzyılın ikinci yarısında, kralın devlet gücüne tek başına sahip oluşunu meş
ru bir temele oturtmak, monarşinin hukuki izahını yapabilmek amacıyla, Fransız 
hukukçusu olan Jean Baudin tarafından, tarihe, felsefeye ve din bilgisine dayanarak 
ortaya atılmıştır. Bu şekilde, Baudin, Fransa' da hoşgörünün egemen olmasını, din 
kavgalarının bitmesini istiyor, bunun için de, herkesin kralın mutlak otoritesi et
rafında birleşmesini sağlamaya çalışıyordu. 

B audi n' e göre egemenlik, sürekli ve mutlak olarak, kayıtsız ve şartsız hüküm
dara aittir. 

• Özgeçmişi s. 118 
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Yani, Baudin'in egemenlik anlayışı, merkeziyetçi mutlak bir hükümdarlığın 

kudretini ifade etmektedir. Ona göre, devlet, çeşitli işleri yürütme ve idare hakkıdır 

ve bunu hükümran bir kudretle mücehhez olarak yapar. 

Ayrıca, Baudin, egemenlik anlayışına laik bir karakter tanıyarak, devlet düzeni

ni kiliseden ve dini anlayıştan bağımsız kılmaya çalışmış ve devleti yeryüzünde en 

yüksek hükmeden kudret olarak görmüştür. 

Bilindiği gibi, Batıda hüküm süren dine dayanan geniş imparatorluklar uzun 

mücadelelerden sonra zamanla çözülmüş, yerine krallıklar kurulmuştur. Bilalıara 

da, bu krallıkların tebaası, aynı vatanda, aynı devlete bağlı, aynı siyasi kurumlara 

sahip ve aynı acıları, sevinçleri, ülküleri payiaşarak ve ortak kültürlerini sürekli 

geliştirerek bir millet haline gelmişlerdir. 

Daha sonraki dönemlerde ise, milletleşme sürecine bağlı olarak, mutlak ik

tidarın, gücün kraldan millete intikali ile milli egemenlik teorisi ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, Contrat Sociale (Toplumsal Sözleşme) adlı eserinde Jean Jacques Rous

seau şöyle söylüyor: Jean Baudin'ci egemenlik anlayışını kral yerine millete mal 

ediyor bu eserinde. Bu manada, 1789 Fransız "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 

üçüncü maddesi "egemenliğin özü esas olarak milletledir. Hiçbir kurul, hiçbir kişi 

milletin açıkça vermediği bir otoriteyi kullanamaz" demektedir .Yine 1791 Fransız 

Anayasası'nda da "egemenlik tektir, bölünemez, devredilemez ve zaman aşımına 

uğrayamaz. Millete aittir" ifadesi yer alır. Devamında şu ibare var: "Halkın hiçbir 

bölümü, hiçbir birey bu egemenliğin kullanılmasını kendisine mal edemez." 

Buna göre, egemenlik, millet denilen varlığın, toplumun genel iradesidir. Bu 

irade, üstün iktidar ve güç olarak millete aittir. Egemenliğin menşei, ilahi iradeye 

değil, milli iradeye dayanmaktadır. Yani, millet olma bilinci geliştikçe, ilahi bir 

kaynaktan geldiği iddia edilen hükümranlık anlayışına, aristokrasinin tahakkümüne 

ve mutlak hükümdarlıktaki hanedan hakimiyetine karşı millet haklan ve millet 

hakimiyeti öne sürülmüştür. Bu, bizdeki düşünürlerden Ali Fuat Başgil' e göre 

"Milli egemenlik prensibi halk hükümeti fikrinin hukukçular atölyesinde aldığı 

hususi bir şekildir" şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamda, milli egemenlik, iç 

görünüşü itibanyla milletin kendi kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek 

heyeti seçmesi anlamına geldiği gibi, dış görünüşü itibarıyla da milletin hür ve 

bağımsız yaşaması, dışa karşı millet birliği ve bütünlüğü anlamına gelmektedir. Bu 

bağlamda millet olma bilinci ile demokrasiye ilerleyiş ve medeni bir cemiyet olmak 

arasında da esaslı bir bağlantı bulunmaktadır. 

Bu şekilde, Avrupa' da, en başta ve her şeyden önce krala değil, millete ve mil

li devlete karşı saadet borcu ile yükümlü olunduğu anlayışı yaygınlaşmış ve Fran

sız ihtilaliyle birlikte milliyetçilik ruhu kitleleri sarmış, milli devlet fikri ortaya çık

mıştır. Bu bağlamda milli devlet ise, belli bir ülke üzerinde bir siyasi kimlik, yani 

devlet, bir kültürel kimlik, yani millet arasındaki karşılamayı ifade eder. Böylece 

ortaya çıkan milli devlet, millet-devlet-halk denklemi etrafında gelişmiştir. 
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Bu doğrultuda, Fransa' da ve İngiltere' de ortak bir devletin çatısı altında yaşa
mak, zamanla mineti oluşturmuştur. Yine, kültür alanında yüzyınardan beri doğmuş 
olan beraberlik, bilalıara Bismark ve Kont Cavour gibi siyasi önderlerle siyasi birlik 
haline dönüştürülerek, 1870'li yınarda Almanya ve İtalya milli devletleri kurulmuş
tur. Böylece, mini devletin, bir yandan yerel otoriteleri, bir yandan da Papalık ve im
paratorluk gibi evrensel otoriteleri ortadan kaldırmasının sonucu, modem dönemde, 
Avrupa' da yeni kimliklerin oluşmasına yol açmıştır ki, bu gelişmenin sonucu, 
1500'lü yınarda Avrupa'da var olan 500'e yakın siyasi birim, 1900'lü yınara gelin
diğinde ise, yerini, sadece 25 civarında olan milli devlete bırakacaktır. 

Şimdi, burada, Avrupa' daki gelişmeleri böyle değerlendirdikten sonra, Türkler
deki egemenlik kavramı anlayışı ne ve nasıl gelişmiş, ona değinelim. 

Genel olarak, egemenlik ve minet egemenliği kavramının kökeni tanrı ya dayan
maktadır. Nitekim, Hunlar'da, Göktürkler'de, Uygurlar'da ve diğer Türk devlet
lerinde kağanlığın, dolayısıyla egemenliğin tanrıdan geldiği inancı hakim olmuştur. 

Buna göre, han soyunun kutsal bir kökeni bulunmaktadır. Nitekim, bu durum, 
kİtabelerde açıkça ortaya konmaktadır. Kİtabelerin en ünlüleri olan Göktürk 
Kitabelerinde, hükümranlıkla ilgili şu ibareler yer alır: ''Tanrıya benzer, tannda ol
muş Türk Bilge Kağan", "Babam kağan ile anam hatunu Tanrı tahta oturttu." "Tan
rı İrade ettiği için, Kut'um olduğu için kağan oldum." Aynı konu, yine, Kutadgu 
Bilig'de de şu ifadelerle yer alır. "Kut'un tabiatı hizmet, şian adalettir. Fazilet ve 
kısmet Kut'tan doğar. Beyliğe (hükümranlığa) yol ondan geçer. Bey bu makama 
sen kendi gücün ve isteğinle gelmedin. Onu sana Tanrı verdi. Hükümdarlar iktidarı 
Tanrı'dan alırlar." 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, Türk kağanları, egemenlik hakkını Tanrı'dan 
almaktaydı; ancak, egemenlik, kişiye değil, Türk toplumu içinde bir aileye aittir. Bu 
sebeple han ailesinin bütün erkekleri hükümdar olma yetkisine sahiptir. Bunun yanı 
sıra, hükümdarlığı oluşturan beylerin de, aile içinde kimin han olacağına karar ver
me yetkileri vardır. Bu da, hanın yetkilerini az da olsa sınırlamaktaydı. Bu hüküm
ranlık anlayışından dolayı, Orta Asya Türk devletlerinde ülüş sistemi mevcut olmuş
tur. Bu yüzden, hanlar, ülkelerini, oğullan ve kardeşleri arasında bölüştürmüşlerdir 
ki, bu da, güçlü devletlerin bir süre sonra parçalanmasını getirmiştir. 

Bilindiği gibi, çeşitli sebeplerle göç edip, dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan 
Türkler, çok büyük bir çoğunlukla İslamiyeti benimsemişlerdir. Türkler, Müs
lümanlığı kabul ettikten sonra da hükümranlık, yani, egemenlik anlayışlarında eski 
geleneklerini devam ettirmişlerdir. B u durum, daha önce ifade ettiğimiz Kutadgu 
Bilig'de açıkça ortaya konmaktadır. Önemli büyük Türk devletlerinden olan Büyük 
Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletinde de bu gelenek aynen devam etmiştir. 

Oğuzların Kayı boyundan gelen ve Selçuklu sultanları tarafından beylik veril
miş olan Osmanlılarda da egemenlik bir sayda, hükümdar ailesinin bir uzvunda idi. 
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Yani, Osmanlı Devletinde egemenlik, Osmanlı hanedanına, hanedanın içinde ise er
kek üyelere aitti ve kutsaldı. Hükümdar, üstün iktidarı güçlü şahsında toplamakta, 
insan topluluğu, ülke ve üstün iktidarın sahibi, maliki bulunmaktaydı. Bu iktidarın 
hükümdarın dışında başka bir organ ve müessese tarafından kullanılması da söz 
konusu değildi. Osmanlı Devletinde egemenliğin kişiselleştirilmesinde Fatih Sultan 
Mehmet tarafından çıkarılan kanunname önemli bir adım teşkil eder. Bu kanun
name, padişahın kişisel egemenliğini mutlak doruğuna çıkarmakta ve eski ülüş sis
temine de son vermekteydi. Bu yeni düzende sadece en büyük erkek çocuk saltanat 
hakkına sahip olmaktaydı. Ancak XVII. Yüzyılın başında ise saltanat hakkı Osman
lı ailesinin en yaşlı erkeğine geçecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti XVIT. Yüzyılın başlarından itibaren gerileme 
sürecine girmiş ve devlette çöküntü ortaya çıkmıştı. Bunun sonucu olarak da, dev
lette, XVIII. Yüzyıldan itibaren bir modernleşme süreci başlatıldı. Bu modernleşme 
sürecinde önemli bir aşama olan ve ayırım gözetmeksizin bütün Osmanlılara kanun 
önünde eşitlik tanıyan, farklı din ve soylara mensup ve türlü dil konuşan tebaadan 
bir "Osmanlı Milleti" meydana getirmeyi hedefleyen Tanzimat döneminde girişilen 
yeni düzenlemelere ve yayınlanan hattı hümayunlara rağmen, sınırsız monarşi 

rejiminde bir değişiklik olmadı. 

ı 860'1arda ortaya çıkan fikri öncülerini n, Fransız ihtilalini hazırlayan filozof
ların etkisinde kalan ve padişahın otoritesi sınırlanarak, Osmanlı Milleti temsil
cilerinden kurulu Mebusan Meclisinin Kanun-i Esasiye göre çıkaracağı kanunlarla 
idare, yani, meşrutiyet yönetimi isteyen Genç Osmanlıların da etkisiyle ı876'da 
ilan edilen Birinci Meşrutiyette devlet başkanının tek taraflı iradesiyle meydana 
getirilen anayasa, uygulana gelmekte olan siyasi sistemde radikal bir değişiklik 
meydana getirmedi. Üstün güç yine devlet başkanına, yani, padişaha aitti. İstişari 
teşekkül niteliğinde olan Meclis-iMebusan ile Ayan Meclisinden oluşan parlamen
to, ancak devlet başkanının direktiflerine göre hareket eden bir organ hüviyetini 
taşımaktaydı. 

Bilahara, II. Abdülhamit' in mutlakiyet yönetimi sırasında ı 889' da ortaya çıkan 
Genç Türk hareketi mensupları da, Genç Osmanlılar gibi, İmparatorluğu "Osmanlı 
Milleti" halinde bütünleştirebileceğini düşündükleri meşrutiyet yönetimine tekrar 
geçilmesini istiyorlardı. Nihayet gelişen bu Genç Türk hareketi II. Abdülhamit'i 
Meşrutiyet'i ilana zorladı ve sonunda 24 Temmuz ı908'de yeniden meşrutiyet 
yönetimine geçildi. 

Bu dönemde üstün iktidarın hükümdarlardan alındığı, yani, padişahtan alındığı, 
millete intikal ettirildiği, millet için hak ve yetkiler bahis konusu olabileceği, 

Mebusan Meclisinin milli egemenliğin sembolü olduğu yolunda basında, mecliste 
ve kamuoyunda yazıldı, çizildi, söylendi. Ancak, bunun uygulama alanına intikalini 
sağlayacak, gerçekleşmesini mümkün kılacak olumlu sonuçlar alınamadı. Bu 
dönemde üstün iktidar, yani, egemenlik, bu dönemi kendi siyasi nüfuz ve tesirine 

53 



tabi tutan, bir müddet sonra partileşecek olan İttihat ve Terakki Cemiyetine ve bu 
cemiyetin de ileri gelenlerine intikal etti ve onlar tarafından kullanıldı. Yani, İttihat 
ve Terakki Cemiyeti ülkede Meşrutiyet adı altında bir zümre diktatörlüğünün kurul
masına sebep oldu. 

Esasında Osmanlı Devletinde XIX. Yüzyılın ikinci yansında görülen bu fikir 
akımları ve düşünceler şu şekilde bir sonuç ortaya çıkarmıştır: Milliyetçilik, yani, 
ittihad-ı İslami -o zamanki anlayışla Osmanlı İmparatorluğu çerçevesi içinde bakıl
dığında-parçalayıcı nitelikte görüldüğünden, İslami amaçla çelişkili sayıldığı gibi, 
Osmanlılık siyasetiyle de bağdaşmadığı, aykın düştüğü ifade edilmiştir. Bu sebep
lerden ötürü, Osmanlı anayasalarında milli egemenlik ilkesine rastlanmaz. 

Şimdi, diğer sayın konuşmacılar, milli mücadele dönemini genişçe anlattılar; 
ben, sadece burada ana hatlarıyla -aslında biraz uzun yazdım- değinıneye çalışa

cağım bu konu üzerinde. Bilindiği gibi, bütün bu politikalar, Osmanlı Devletindeki 
uygulamalar, yani, işte Tanzimat, meşrutiyet dönemleri, vesaire, Osmanlı Dev
letinin parçalanmasını, yıkılmasını önleyemedi. Birinci Dünya Savaşı sonunda, Os
manlı Devleti Mondros Mütarekesini imzaladı ve ondan sonra da işgale uğradı. 

Mondros Mütarekesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler karşısında İstanbul' da 
saray ve devlet erkanı ile aydın kesim arasında farklı düşünce yapıları oluştu. Bu 
düşünce yapılarını şu şekilde özetleyebiliriz: Saray ve çevresi daha çok İngiltere'yle 
yakın ilişkiler içinde olunarak, kurtuluşun veyahut da iyi bir barış anlaşmasının ger
çekleştirilebileceğine inanırken, bir kısım aydın ise Amerikan mandasını ileri sürüy
or ve Amerikan mandasını savunuyorlardı. Diğer önemli bir kısım aydın ve sivil, as
ker yönetici ise, milletin kendi kaderini kendilerinin çizmesi gerektiği düşüncesini 
savunuyorlardı. Bu düşünceyi paylaşanlar, son söylediğim düşünceyi paylaşanlar, 
milleti işgalci güçlere karşı, özellikle işgal edilmekte olan bölgelerde olmak üzere 
teşkilatiandırmaya başlamışlardı. Böylece, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak 
Cemiyetleri ortaya çıktı, böyle cemiyetler kurulmaya başlandı. Böyle bir ortamda 
padişah tarafından -yani, şurada şunu da belirtelim: Bu siyasi görüşler başkentte tar
tışılır ve bu konuda değişik girişimler yapılırken, her fikir kendi alanında da teşkilat
lanıyordu. Mesela, İngiliz yanlıları İngiliz Muhipler Cemiyetini kuruyorlar. 
Amerikan mandasını isteyenler, Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi cemiyetler 
kuruyorlardı; yani, kendi görüşlerini yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışıyorlardı-bu 
arada, Osmanlı Parlamentosu Aralık 1918'te Padişah Vahdettin tarafından feshedil
mişti. Aslında Osmanlı anayasasına göre dört ay içerisinde toplanması gerekiyordu; 
fakat, dört ay geçtiği halde herhangi bir hareket, girişim olmuyordu. Bu durumda, ar
tık, başkentten herhangi bir hareketin, işte milli iradenin teşekkülü gerçekleştiril
mesi, vesaire, bu konuda herhangi bir hareketin gerçekleşmesi mümkün görülmüyor 
ve bu iş Anadolu'da ortaya çıkan Müdafaa-i Hukuk hareketlerinin birleştirilmesiyle 
bir milli mücadele hareketinin başiatılmasıyla ancak olacağı düşüncesi hakimdi. İş
te böyle bir ortamda padişah tarafından görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa Sam-
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sun'a çıkacaktır; ama, Samsun'a çıktıktan bir müddet sonra, Mustafa Kemal Paşa, 

milli hilldmiyet esasına dayalı tam bağımsız bir milli devleti teşkil etmek üzere 

faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır. Nitekim, Samsun'dan İstanbul'a gönderdiği 22 

Mayıs 1919 tarihli resmi raporunda "Millet tek vücut olup, hakimiyet esasını Türk

lük duygusunu hedef ittihaz etmiştir" demektedir. Bu ifadede de görüldüğü gibi, res

men milli egemenlik teorisi dile getirilmekte ve bir hedef olarak gösterilmekteydi. ~ 

Yine kolordu kumandanlıkianna gönderdiği 28 Mayıs 1919 tarihli yazısında da 

" ... Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda 

yaşayabilmesi, ancak aziınkar ve namuslu elierin milleti kısa ve doğru yoldan hak

larını korumaya ve bağımsızlığa sevkı ile kabil olacaktır" demekteydi. 

Bu doğrultuda, birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan Müdafaa-i Hukuk ve 

Redd-i İlhak teşkilatlarını kendi liderliğinde ve ortak bir merkezde toplama 

faaliyetine girişti. Bu gayeyle, Amasya'da bir toplantı düzenlendi. İşte onun 

neticesinde Amasya Genelgesi yayımlandı. Bunlara detaylı olarak girmiyorum. Bu 

genelgenin bir maddesi şöyleydi: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 

kurtaracaktır". Burada da açıkça görüldüğü gibi, milli mücadele hareketi, millet 

egemenliği ve Türk milliyetçiliği temeli üzerinde inşa edilmekteydi. 

Bilahara, Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a geçmiş ve Erzurum Kongresi'ne 

katılmıştı. Tabii, bu serüveni anlatmıyorum. Erzurum Kongresinde alınan kararlar

da, konum açısından önemli gördüğüm şu iki karara değiniyorum: Bunlardan biri, 

biliyorsunuz "İrade-i milliyeyi hakim, Kuva-yı Milliyeyi amil kılmak esastır" yani, 

manda ve himaye kesinlikle kabul edilmez şeklindedir. Burada da millet egemen

liği ve tam bağımsızlık açıkça ortaya konulmaktaydı. 

Aynı konu, Erzurum Kongresinden sonra Sivas Kongresinde de ele alındı ve ay

nı şekilde Sivas Kongresinde de bu kararlar alındı ve geçti. Burada, yine, milli 

iradeden SÖZ edildi. Yine, Kuva-yı Milliyenin amil kılınmasından SÖZ edildi. Yine, 

manda ve himaye reddedildi. 

Sivas'ta başka bir şey de yapıldı, Heyeti Temsiliye oluşturulmuştu. Bu görüş

lerin ve düşüncelerin yaygınlaştırılması topluma, kamuoyuna mal edilmesi açısın

dan bir gazete çıkarıldı. Gazetenin adı da bu konuyu açıkça ortaya koyuyor, neyin 

mücadelesini verdiklerini de ortaya koyuyor. İşte bu gazetenin adı İrade-i Milliye 

idi; yani, milli iradenin teşekkülü istenmekteydi. Bilahara, biliyorsunuz, bu gazete 

Heyeti Temsiliye Ankara'ya geldikten sonra, Ankara'da Hakimiyet-i Milliye şek

linde çıkacak; yani, milli hakimiyet şeklinde çıkacaktır. 

Bu arada şuna değinelim: Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da An

kara'ya gelişinde, Ankara'nın ileri gelenlerine yaptığı konuşmada şöyle söylüyor: 

" ... Teşkilatımızda Kuva-yı Milliyenin amil ve irade-i milliyenin hakim olması esas 

kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir hakimiyet tanırlar Millet 

Hakimiyeti ... " 
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Bütün bu gelişmeler karşısında, bilindiği gibi, bu hareketlere karşı çıkan ve son 
derece engellemeye çalışan Damat Ferit Paşa Hükümeti iktidardan düşecek, yerine 
Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulacaktır. Bu hükümet zamanında seçim yapılacak ve 
Meclisi M ebusan tekrar açılacak ı2 Ocak ı920' de; ancak, bu Meclisin faaliyetleri 
çok uzun sürmeyecektir. Yine bu konu üzerinde fazla durmuyorum. Bu Meclisin en 
önemli aldığı karar Misak-ı Milli kararlarıdır. Bu Meclis ı6 Mart ı920'de İstan
bul'un işgalinden sonra bazı tutuklamalar olması hasebiyle, ı8 Martta toplanıp, 
yani tutuklanmayan milletvekilleriyle işgalden iki gün sonra toplanıp, böyle bir or
tamda Meclisin faaliyet gösteremeyeceği gerekçesiyle, Meclis, çalışmalarını tatil 
edecektir. Bu da şunu ortaya koyuyor: Osmanlı ı909 Anayasasına göre, Meclis 
böyle bir tatilden sonra, Meclis başkanı tarafından uygun ortam ve yerde tekrar top
lantıya çağrılabilir idi. İşte, bunun için yer tartışılmış, Ankara kabul edilmiş ve An
kara' da toplantıya çağrılacaktı. Nitekim, 17 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa, yayım
ladığı, yani, İstanbul'un işgalinin ertesi günü yayımladığı bir genelgede, Meclis-i 
Müessisan (Kurucu Meclis) kurulmasını isteyecektir Ankara'da; fakat, bu fikir 
benimsenmeyecektir. ı8 Martta, biraz önce bahsettiğim Meclis-i Mebusan tarafın
dan alınan karardan sonra, ı9 Mart 1920' de Ankara' da fevkalade salahiyete haiz bir 
meclisin kurulması öngörülecektir. 

Bu Meclis 23 Nisan ı920' de kurulacaktır. Büyük Millet Meclisi olarak 23 
Nisan 1920'de kurulan bu Mecliste, ertesi gün Atatürk'ün yaptığı uzunca bir konuş
ma var. Bu konuşmasının bir yerinde şöyle söylüyor: "Erzurum Kongresinin mil
liyet esasından birisi, işbu hududu milli dahilindeki idarenin hakimiyet-i milliye 
esasına m üstenit olmasıdır". 

Daha sonra, Büyük Millet Meclisi, olağanüstü ortam içinde kullanmak üzere, 
kendi anayasasını yapmaya girişecek ve uzun ve çetin tartışmalardan sonra, 20 
Ocak 1921 'de kendi anayasasını ortaya koyacaktır. Bu Anayasa 24 maddelik Teş
kilat-ı Esasiye Kanunu idi. Anayasanın bizi ilgilendiren maddesi aynen şöyleydi ve 
o zamanki Anayasanın ı' inci maddesiydi: "Hakimiyet b ila kaydü şart milletindir. 
İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil İdare etmesi esasına müstenittir". 
Burada da görüldüğü gibi, millet egemenliği adım adım açıkça ortaya konuluyor. 

Daha sonra, Anayasanın uygulaması sırasında Büyük Millet Meclisi birtakım 
düzenlemeler yapmıştır. Meclis hükümeti sistemi modeline parlamenter unsurları 
katmış, egemenlik yapısındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır. Bilahare, ı 
Kasım 1922' de saltanatı da kaldırını ştır. Arkasından, İkinci Meclis tarafından Cum
huriyet ilan edilmiş; bilahare, 3 Mart ı924'te hilafet de kaldırılmıştır ve bunun ar
kasından, Büyük Millet Meclisi tam teşekküllü olarak kendi anayasasını, Cum
huriyetin tam teşekkülü olarak anayasasını yapmıştır. 20 Nisan 1924 tarihli bu 
Anayasada şöyle bir madde var; bu, Anayasanın 3'üncü maddesidir: "Hakimiyet 
bila kaydü şart milletindir". Bu ilke, kısaca, 196ı ve ı982 Anayasalarında da, 
"egemenlik milletindir" şeklinde yerini alacaktır. 
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Nihayet şunu söyleyebiliriz ki, Atatürk'ün Türk toplumuna kazandırdığı en 

önemli prensiplerden biri olan millet egemenliği, milli devlet fikri temelinde Türk 

Milletinin hak ve yetkisini serbestçe kullanması iradesine dayanmaktadır. 

Oturum Başkanı - Sayın Sofuoğlu'na bu uzun ve kapsamlı konuşması için 

teşekkür ediyoruz. 

Otururnun son konuşmacısı, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayten Sezer'dir. 

Sayın Sezer, Atatürkçü eğitim modelinde milli egemenlik konusunu bizlere an

latacak. 

Buyurun Sayın Sezer. 
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Yrd. Doç. Dr. Ayten SEZER * 
Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Öğretim Üyesi 

"Atatürkçü Eğitim Modelinde Milli Egemenlik" 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Şu ana kadar yapılan konuşmalarda daha çok milli egemenlik ilkesinin siyasi 
anlamda oluşumu ve gelişimi üzerinde duruldu. Biz burada bu ilkenin eğitim poli
tikasına yansıyan yönlerini ele almaya çalışacağız. 

Milli Mücadele hareketinin başarıyla sonuçlanması sonrasında Yeni Türkiye 
Devletinin üzerinde durduğu önemli konulardan birisi eğitim konusuydu. Her dev
let kendi değerlerine sahip iyi yetişmiş insan gücünü oluşturmak için eğitim poli
tikaları oluştururlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Atatürk'ün takip ettiği milli, 
çağdaş ve laik eğitim politikasını benimsedi. Buna göre yetişecek gençlere Tür
kiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve değerlerine düşman unsurlarla 
mücadele etme gereği öğretilecek, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, laik, devletçi ve 
inkılapçı vatandaşlar yetiştirilecekti. Bu amaçla 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kabul edildi. Bu kanunla ülkedeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlandı. Medreseler kapatıldı. Böylece mektep-medrese ikiliğine son verildi. 

Cumhuriyet öncesi eğitim ve öğretim kurumları çok farklıydı. 
Bunlar; 

1- Başlangıçta dini ağırlıklı eğitim veren sıbyan okulları ve medreselerle, dev
let bürokrasisine eleman yetiştiren Enderun mektebi gibi önemli klasik eğitim ve 
öğretim kurumlan vardı. 

2- 18. yüzyıldan itibaren batı karşısında sürekli yenilgi elde etmenin sonucu 
yeni modem okullar açılmaya başlandı. Askeri alanda başlayan bu çalışmalar 
zamanla diğer alanlara da kaydı. Bu kurumlar arasında özellikle Tanzimat dönemin
den itibaren sayılan artan sıbyan okulları ile medreseler arasındaki boşluğu dol
duran ve dönemin "Osmanlılık" ideolojisi çerçevesinde nesiller yetiştirmeyi amaç
layan rüşdiye, idadi ve sultani adıyla açılan eğitim kurumlarıydı. Ayrıca Tıbbiye 
(1827), Harbiye (1834), Mülkiye (1859), Galatasaray Sultanisi (1868) ve Darül
fünun (1863) gibi eğitim kurumları, Avrupai tarzda açılan kurumlardı. Böylece 
klasik eğitim kurumlan olan medreselerin yanı sıra açılan bu kurumlarla toplumda 
mektep- medrese ikiliği yaratılmıştı. 

3- Bu dönemde ayrıca ülkede yaşayan azınlıklara ait eğitim kurumlan da vardı. 
Bunlar Ermeni, Rum ve Musevi mektepleriydi. 

• Özgeçmişi s. 117 
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4- Ülkede faaliyette bulunan bir diğer okul grubu da yabancıların açtığı okullar

dı. Bu alanda ilk olarak 16. yüzyıldan itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkenin 

değişik bölgelerinde Fransız Katolik misyonerlerinin açtığı okullar dikkati çekmek

tedir. 19. yüzyıldan itibaren bunlara Amerikalı Protestan misyonerleri ve İtalyan, 

Alman, Avusturyalı, İngiliz ve Rusların açtığı okullar eklendi. 

Osmanlı'da eğitim işi 18. yüzyıla kadar devletin işi değildi. Daha çok vakıflar 

ve şahıslar bu işle ilgileniyordu. Dolayısıyla bu konuda her kurum kendi dilinde, 

kültüründe ve hazırladığı program çerçevesinde eğitim veriyordu. Bu da toplumda 

değişik zihniyette bireylerin yetişmesine yol açıyordu. Devletin zayıftadığı dönem

lerde özellikle bir kısım yabancı misyoner okullarında bireyleri kendi mezheplerine 

göre yetiştirme, hatta bazı okullarda Osmanlı' yı yıkmaya yönelik olarak azınlık 

milliyetçiliğini geliştirme doğrultusunda verilen eğitim konusunda Osmanlı Devleti 

çeşitli müdahalelerde bulunmuş ancak pek başarılı olunamamıştı. Bunda kapitülas

yonların büyük payı vardı. 

Osmanlı'nın yıkıldığı Birinci Dünya Savaşı sonrası 30 Ekim 1918'de imzalanan 

Mondros Mütarekesi hükümlerine göre ülke toprakları işgale uğradı. Yürütülen 

başarılı bir Milli Mücadele hareketinden sonra kurulan yeni Türkiye Devleti, Os

manlı'dan farklı bir siyaset yürüttü. Milli, çağdaş ve laik esaslara dayalı bir eğitim 

politikası benimsendi. Bu konuda çıkarılan kanunla öğretim birleştirildi. Yeni okul

lar açıldı. Ders programlan ve kitapları Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda yeniden 

hazırlandı. Devlet eğitim işini Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla takip etti. Bu konu

da yapılan bilimsel çalışmalarla eğitim konuları ve sorunları belirlendi. Bu doğrul

tuda alınan kararlar gereği yeni düzenlemelere gidildi. Bunlardan biri eğitiminin 

akılcı, bilimsel ve araştırıcı yani laik olması doğrultusunda alınan karardı. Med

reselerin kapanması ile dini eğitim verecek okullar (imam-hatip okulları ... ) Milli 

Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. 

Türk ve Müslüman okullarında gerçekleştirilen bu uygulama büyük ölçüde mis

yonerler tarafından açılan yabancılara ait Katolik ve Protestan okullannda da ger

çekleştirildi. Türkiye'deki varlıklan 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaş

masına ekli mektuplarla kabul edilen bu kurumların Türk kanuniarına uymaları şar

tı vardı. 1924'ten itibaren yayınlanan talimatnamelerle anılan bu okullarda dini 

propagandanın yapılması yasaklandı. Dersliklerde bulunan dini sembollerin kal

dırılması istendi. Daha önceki zararlı faaliyetleri bilinen bu kurumlarda yabancı 

müdür yanında Türk müdür bulundurma, okul açma izni ve ruhsat alma zorunluluğu 

getirildi. Bu kurumlardaki ders programları ve kitapları yeniden düzenlenerek belir

lendi. Buna göre Türkçe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi ve askerlik gibi sosyal ve kül

türel dersler Türkçe olarak, Türk öğretmenler tarafından okutulacaktı. Ders kitap

lan gözden geçirilerek Türklük ve Müslümanlık aleyhindeki konular çıkarılacaktı. 

Kısaca Türk Milli Eğitimine bağlı olarak devletin uyguladığı kurallara uyma zorun

luluğu getirilerek denetlemelerde bulunuldu. Söz konusu kurallara uymayan okul-
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lar kapatıldı. 1924 Nisanında İstanbul'da faaliyette bulunan 40 kadar Fransız ve 
İtalyan okulu getirilen kurallara uymadıkları için kapatıldı. Bu durum ilgili devlet
lerin tepkilerine yol açtı. Ancak Cumhuriyet yönetimi bu konunun bir iç mesele ol
duğunu ifade ederek anılan devletlerin müdahalelerine engel oldu. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri 
üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ilkeleri özellikle yürüttüğü 
milli eğitim politikası ile hayata geçirmeye çalışmış ve bu konudaki engelleri or
tadan kaldırmıştır. 

Çok teşekkür ediyorum. 

Oturum Başkanı - Son konuşmacımız Sayın Sezer' e bu güzel konuşması 
nedeniyle teşekkür ediyoruz. 

Değerli konuklar, yaklaşık üç saattir sizlerle birlikteyiz; sabrınız için öncelikle 
teşekkür ediyorum. 

Bu arada, çok kısa bir süre için, eğer sizler arasından soru sormak veya katkı 
yapmak isteyen varsa, onu alalım. 

Buyurun. 

Bir Katılımcı (Topçu Binbaşı Recep OGUR)- Kısa bir açıklama yapmak is
tiyorum. Bu coğrafyaya Türkler yerleştikten itibaren savaşlar hiç eksik olmamıştır; 
çeşitli dönemlerde savaşlar olmuş ve 1821 yılına gelindiğinde, o zamanki patrik 
Rus Çarlığına bir mektup yazmıştır: Türkleri parçalamak istiyorsak eğer, iki şeye 
önem vermemiz gerekiyor; birincisi, Türklerin örf, adet, gelenek ve göreneklerini 
yıkmak; ikincisi ise, maddi yönden onları bağımlı hale getirmektir. 1856 yılında 
Kınm Savaşından sonra Osmanlı ilk defa borç alarak, borç altına girmiş ve bu 
durum, günümüzde hala devam etmektedir. Günümüze geldiğimizde ekonomik 
yönden tamamen bir borç yükü altında olduğunu düşünürsek, 1918 yılında işgal 
edilen ülkemiz, şu an ekonomik yönden işgal edilmiş midir ya da işgal edilmemiş 
midir? Milli Mücadele döneminden bahsettik Günümüzde milli egemenlikten, tam 
bağımsızlıktan bahsetmemiz, sizce, mümkün müdür? 

Burada saygıdeğer milletvekillerimiz var; ikinci olarak söylemek istediğim şey 
şu: Televizyon ve basın yayın araçlannın eğitim amaçlı olarak fazla kullanıldığını 
zannetmiyorum. Televizyonlarda, kültürel ağırlıklı programlar yok; ancak, televole 
gibi programlar çok. Benim şahsi fikrim, televizyon kanallarının kapatılması yerine, 
bunlara, eğitim ve kültürel ağırlıklı programları yapma zorunluluğu getirilmelidir. 

Sormak istediğim şey şu: Şu an milli egemenlik, tam bağımsızlıktan bahset-
memiz mümkün müdür? Bunun cevabını alırsam, çok memnun olurum. 
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Oturum Başkanı- Teşekkür ederim. 

Sayın Hocamız Reşat Genç cevap verecek. 

Buyurun efendim. 



Prof. Dr. Reşat GENÇ 

Gazi Üniversitesi 

Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi 

Efendim, elbette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlelebet tam bağımsız ve milli 
egemenliğine sahip olarak payidar kalacaktır ve bugün de tam bağımsızdır ve milli 
egemenliğine sahiptir, İlelebet öyle olacaktır; ondan hiç kuşku duymayalım. 

İkincisi, bu ekonomik konuya gelince, bizim milli mücadelemizin sermayesi 66 
kuruştur diye bir espri yapmak istiyorum; çünkü, gerçekten de, Atatürk, Ankara'ya 
geldiğinde, bu milli teşkilatı, organizasyonu oluşturmak için elbette paraya ihtiyaç 
vardı. Atatürk, şu Ankara Defterdarlığının kasasına bir bakın bakalım, orada belki 
biraz para vardır diye baktırdığında, 66 kuruş çıktı. Mesleğiniz gereği çok iyi bil
diğiniz gibi, bu millet tekalifi milliye, milli yükümlülük kanunları dediğimiz kanun
larla, sırtından çamaşırını çıkardı, ayağından çorabını çıkardı, kendisi yalın ayak, 
çıplak kalırcasına, ordusunu donattı ve Yahya Kemal'in, galip et, zira bu son or
dusudur İslam'ın diye Allah'a yalvardığı o ordu muzaffer oldu, bizim egemen
liğimizi, bağımsızlığımızı, vatan bütünlüğümüzü, millet bütünlüğümüzü sağladı. 
Üzerinde gerçekten de vatandaşı, yurttaşı olarak yaşamaktan büyük gurur, mutluluk 
duyduğumuz Cumhuriyetimizi kurdu; ama, devlet, milli devlet olarak, misakı milliy
le çizilmiş sınırlar içerisinde yaşayan bütün insanlarını, hangi kökenden, hangi din
den, mezhepten geliderse gelsinler, Atatürk'ün tanımıyla, "aynı kültürden olan in
sanlardan oluşan topluma millet denilir" anlayışından hareketle, bir millet olarak 
kabul etmesinin tabii sonucu olarak, aynı kültürle kültürlenmek, aynı geleneklerle, 
Atatürk'ün milli geleneklerine de düşman olan unsurlarlamücadele etmek gereği öğ
retilmelidir sözü bunun içindi, aynı kültürün gereği içindi; ama, onda birtakım eksik
liklerimiz oluyor, orada birtakım aksaklıklar oluyor ve zaman zaman onun sıkıntısını 
çekiyoruz; ama, şunu da unutmayalım: Bu millet hala ekonomik sıkıntılar var, bir
takım zorluklarla karşı karşıyayız diye bizi yönetenler, ona buna, bizim onurumuzu, 
gururumuzu kıracak biçimde gidip hulul etmeye çalışmasınlar. Biz, aç-bilaç toprağı 
yalarız, kamımızı doyururuz, yine savaşırız; yeter ki, bizi yönetenler, bizim başımızı 
yabancılar karşısında eğdirmesinler diyoruz. Bu anlayış var olduğu müddetçe, cum
huriyet de İlelebet milli egemenliğine ve bağımsızlığına sahip olacaktır; neden? Çün
kü, cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerini fikren, ilmen, fennen, 
bedenen sağlam karakterli, seciyeli muhafıziarını yetiştirmiştir. 

Oturum Başkanı - Değerli konuklar, hepinize, bizleri sabırla dinlediğiniz için 
tekrar teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

Sunucu- Buradaki sempozyumumuz burada sona ermiştir; arz ederim. 
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XIV. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU 

KAHRAMANMARAŞBÖLÜMÜ 

1 Mayıs 2003 

Sunucu - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Valim, 
Sayın Milletvekilleri, Sayın Rektörüm, değerli bilim adamlan ve seçkin konuklar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83'üncü Açılış Yıldönümü etkinlikleri çer
çevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun koor
dinatörlüğünde Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver
sitesi Rektörlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek XIV. Milli Egemenlik Sempoz
yumuna hoş geldiniz, onur verdiniz. 

· Programımıza başlamadan önce, dün gece meydana gelen Bingöl depreminde 
yakınlannı kaybedeniere başsağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyoruz. Mil
letimizin başı sağ olsun. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İlk Başkanı, Devletimizin Kurucusu Ulu Ön
der Atatürk ve ebediyete intikal eden Türk büyükleri ile şehitlerimizin manevi 
huzurunda saygı duruşuna, onu müteakiben İstiklal Marşımızı söylemeye davet 
ediyorum. 

Sunucu - Ruhları şad olsun. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, değerli konuklar; bilimsel 
toplantının sunuş konuşmaları bölümünde, konuşmalannı yapmak üzere K~
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nafi Baytorun'u kür
süye davet ediyorum. 
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SUNUŞ KONUŞMALARI 

Prof. Dr. Nafi BAYTORUN * 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü 

Yüce Meclisimizin Değerli Başkanvekili, Sayın V alim, çok değerli milletvekil

leri, değerli konuklar, görsel ve yazılı basınımızın güzide temsilcileri; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 83'üncü yıldönümü vesilesiyle düzenlenen 

XIV'üncü Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz. 

23 Nisan 1920, Türk tarihinin en karanlık günlerinin yaşandığı bir sırada, Türk 

Milletinin kurtuluş mücadelesini örgütleyen ve yürüten Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin açıldığı tarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, genç Türkiye 

Cumhuriyetinin temelleri atılmış oluyordu. Böylece kişi egemenliği esasına 

dayanan saltanat idaresi ortadan kalkacak, egemenliği millete veren cumhuriyet 

rejimi gelecektir. 

Bilindiği gibi, ulusal egemenlik öncesi ülkemizin içinde bulunduğu durum, dev

let ve milletimizin felaketini hazırlayan büyük olayların yaşandığı bir dönemdi. Ül

kemiz, tam bir perişanlık içindeydi. Osmanlı İmparatorluğu, 30 Ekim 1918'de im

zaladığı Mondros Mütarekesiyle İtilaf Devletlerine (İngiltere, Fransa, İtalya, 

Yunanistan) teslim olmuştu. Bir zamanlar üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparator

luğu çökmeye başlamış, kutsal topraklarımızı yabancı devletler, kendi aralarında 

paylaşmaya başlamışlardı. İtilaf Devletlerinin donanmaları İstanbul' a girmiş, Os

manlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştı. İstanbul işgal edilerek, hükümet ve padişah 

esir edilmiş, ordular dağıtılmış, donanma ve silahiara el konulmuştu. 

İngilizler Antep, Urfa, Maraş ve Musul'u işgal edip, Samsun ve Merzifon'a as

ker çıkarmışlardı. Fransızlar, Adana ve çevresini işgal etmişlerdi. İtalyanlar, Antal

ya ve Konya çevresinde kol geziyorlardı. Yunanlılar ise, İngilizlerin desteğiyle İz

mir'i işgal edip, Türk insanına her türlü bakareti yapıyorlardı. Yüzyıllarca Türk'ün 

adaleti, sevgi ve hoşgörüsü sayesinde varlığını koruyan Osmanlı vatandaşı azınlık

lar da onlara alkış tutuyor, hatta, Türk' e hakarette onlarla yarışıyorlardı. 

İşte, bu durum karşısında kurtuluş planları yapan Ulu Önder Mustafa Kemal' e 

Osmanlı Hükümeti tarafından Samsun ve çevresindeki karışıklığı önlemek için 

9' uncu Ordu Müfettişliği görevi verildi. Mustafa Kemal, zaten Anadolu' ya geçmek 

için fırsat bekliyordu ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Amasya Genel

gesi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle milletimizi, milli birlik, milli ruh ve milli şuur 

amacıyla etrafında topladı. 

Böylece, Ankara' da millet iradesine dayanan bir meclis açmak üzere harekete 

geçmiş oldu. 

• Özgeçmişi s. 109 

63 



Samsun' a çıkış, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Genelgesi ve nihayet 
Ankara' da toplanan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, esasen, egemenlik ve hür
riyet mücadelesinin gerçek, azimli ve kararlı hamleleri olmuştur. Ülkemizi ve mii
Ietimizi, ulusal egemenliğe, cumhuriyete ve demokrasiye götüren yolda, milli 
iradenin karşısına dikilrnek istenen her set yıkılmış, çekilmek istenen her zincir 
lanimıştır. 

"Ben, yaşayabilmem için, mutlaka, müstakil bir milletin eviadı kalmalıyım. 
Milli istiklal, bir hayat meselesidir" diyen Büyük Atatürk, ulusal egemenliği hayatın 
yaşama felsefesi ve ön şartı olarak kabul etmişti. "Bağımsızlık bir güneştir, bir ışık
tır, bir hayat kaynağıdır; buna sahip olmak, insan olan herkesin ama, herkesin hak
kıdır. Biz, hayat ve istiklal isteyen bir milletiz, yalnız ve ancak bunun için canımızı 
veririz" diyen Atatürk'e, Türk Milletinin, Türk gençliğinin ve Türk çocuklarının 
cevabı "Hep dediğin yolda, gösterdiğin hedefe, zafere, medeniyete, yücelmeye, 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşınaya ve aydınlık geleceğe koşacağız" olmuştur, 
olacaktır ve olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Ankara'da en yaşlı üye olan 
Sinop Milletvekili Şerif (Alkan) Beyin geçici başkanlığında toplandı. Daha sonra 
yapılan seçimle, Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ol
du. Böylece, bağımsız bir Türkiye Devletinin temelleri atıldı. Mustafa Kemal, Mec
lis Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla yapmış olduğu ilk konuşmasında şunu söy
lemiş, gerek askeri ve gerekse siyasi hayatındaki mücadelesinde daima, hareket il
kesinin milli iradeye dayanarak, milletin ve vatanın ihtiyacı olan hedeflere yürümek 
olduğunu, bunu kendi şahsi gayesi olarak değil, girişilen ortak mücadelenin temel 
hedeflerini gerçekleştirmek için milletin kendisine verdiği bir dayanak noktası 
olarak açıklamıştır. 

23 Nisan 1920, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu tüm dünyaya 
haykırdığı, Türk Milletinin tarihi seyri içerisinde önemli bir aşama olarak kabul 
edilmiştir. Bu tarihte, yeni bir devletin temelleri atılmış, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kurulmuştur. 23 Nisan, milli mücadele tarihinin olduğu kadar, Türk demok
rasi tarihinin de dönüm noktası olmuştur. Bu yeni Türkiye Devletinin temelini, 
bağımsızlık, özünü ise ulusal egemenlik oluşturmuştur. Daha geniş bir ifadeyle, bu 
durum, ülkemizde halk yönetiminin ve cumhuriyetin en açık bir göstergesidir. 

23 Nisan 1920 tarihi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının 
yanı sıra, ulusal birlik ve beraberlik duygusu ve bilinciyle güçlenen milli irademizin 
temsil edildiği, ulusal egemenliğimize yeniden kavuşarak yüce milletimizin tarihin
de yeni bir dönemin açıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin doğduğu şanlı bir 
gündür. Bilindiği gibi milli şuurun, milli ruhun ve milli iradenin birleşerek oluştur
duğu bu güç, Mustafa Kemal'in önderliğinde milli mücadeleyi başlatmıştır. Ulusal 
egemenliğin esas kaynağı, milli irade ve milli ruhtur. Bu güçlü şuur ve irade, milli 
mücadele hareketiyle birlikte siyasi hayatımıza girmiştir. 
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Büyük Önder'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı andan itibaren ulusal 

egemenlik bilinci doğmaya başlamış, 23 Nisan 1920' de Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin kurulmasıyla temelleri atılmış, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla 

doruğa ulaşarak, Şanlı Türk Devleti sonsuza dek yaşayacak biçimde dünya içerisin

de yerini almıştır. Büyük Önder o tarihlerde yayımladığı genelgeyle "Milletimizin 

istiklalini, yine milletimizin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" diyerek, ulusal 

iradeyi harekete geçirmiştir. Tarihi boyunca, esaret ve köleliği asla kabul etmeyen, 

hep h ür ve bağımsız yaşayan Türk Milleti "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir", 

"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez", "Her türlü yabancı işgal ve 

müdahalelerine karşı millet birlikte karşı koyacaktır", "Ya istiklal ya ölüm" ideal ve 

parolaları doğrultusunda Büyük Kumandan Mustafa Kemal'in etrafında kenetlen

miştir. Bu ulusal birlik, Yüce Milletimizi zaferden zafere ulaştırmış; dökülen kan

lar, sönen ocaklar, kaybolan hayatların üzerinde bizlere eşsiz bir vatan ve bağımsız 

bir Cumhuriyet kazandırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, 1921 yılından başlanarak, "Ulusal 

Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaktaydı. Ulusal egemenliğin, dünya tarihindeki 

ve hele Türk soyunun binlerce yıl geriye uzanan hayatındaki önemini, gücünü çok 

iyi bilen Atatürk, bu önemli günü, yani, 23 Nisan gününü "Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı" olarak 1920 yılında Türk çocuklarına armağan etmiştir. Böylece, 

yıllar yılı ülkemizde coşkuyla kutlanan bu bayram, dünyada ilk çocuk bayramı ol

ma özelliğini de taşımakta ve bunu devam ettirmektedir. 

Atatürk'ün çocuklara verdiği önem boşuna değildir. Çok önemli ve anlamlıdır. 

O, bu davranışıyla bütün dünyaya örnek olmuş, adeta ders vermiştir. Batı dünyası, 

çocuklar için yıllın belli günlerini, haftalarını ayırma düşünce ve girişimlerini 

Atatürk' ten öğrenmişlerdir. 

Bize emanet edilen bu vatan topraklarında en değerli varlığımız olan Cum

huriyetimizi ve Bayrağımızı ebed!yen korumak ve milletçe, Türk Vatanını, şanlı 

Ülkemizi, birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek hür yaşatmak içimizdeki ve 

dışımızdaki hainlere fırsat vermemek azim ve karannda olduğumuzu 83'üncü Yıl 

Kutlamalarında bir kez daha ifade ederken, siz, saygıdeğer konukları sevgi ve say

gıyla selamlıyorum. 

Sunucu - Kahramanmaraş Valisi Sayın İlhan Atış' ı konuşmalarına yapmak 

üzere kürsüye davet ediyorum. 
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İlhan ATlŞ * 
Kahramanmaraş Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanvekili, Sayın Milletvekil
lerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, iyi bir ev sahipliği yapan Sayın Rektörümüz, 
değerli dinleyiciler; bu gün, burada toplanışımızın çok ayrı bir anlamı var. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ve inkılaplanndan çok bahsederiz; ama bana göre, 
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının en büyük eseri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'dir. 

Bu gün, bu koltuklanmızda rahat otururken, dışanda bahar varken, geçmişin de 
böyle olduğunu düşünebiliriz. Oysa, 83 yıl evvel bu gün, Kahramanmaraş'ın yarısı 
yanıyordu. Kahramanmaraşlılar 2.500 şehit vermişlerdi. Ülkemiz işgal altındaydı, 
Rıdvan Hoca bundan iki ay evvel "işgal altındaki bir ülkede cuma namazı kılınmaz" 
restini çekmiş ve Kurtuluş Savaşının kıvılcımlarının atılmaya başlanması için ilk 
adımı atmıştı. 

Sayın milletvekillerimiz, değerli Kahramanmaraşlılar; bu gün yine biz burada 
otururken, biraz ötemizde kardeşlerimiz, akrabalarımız acı içindeler. Ölenlere Al
lah'tan rahmet diliyorum, yaralı olanlara şifalar diliyorum. Enkaz altında, şu anda kur
tarılmayı bekleyen çocuklarımız inşallah sağ çıkarılırlar diye Tannma dua ediyorum. 

Sayın Başkanvekilimiz, değerli milletvekillerim; bu gün burada konuşma 
yapacak sayın bilim adamlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Rektörümüz o kadar güzel bir konuşma yaptı ki, ben acaba çıkıp konuş
masam mı diye düşündüm. Kendilerini tebrik ediyorum, güzel bir konuşmaydı. 
Ben, sadece şunu söylemek istiyorum: Ülkemiz hemen hemen bütünüyle işgal edil
miş iken, işgal edilmeye devam edilmekte iken bu ülkenin yetiştirdiği yüce kah
ramanlar, yüce önderler, Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında, milletin 
iradesiyle bu ülkenin kurtarılabileceğine karar vererek, tahta sandalyeler üzerinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturmuşlardır. Bu, muhteşem bir işarettir. Bize, 
biz torunlarına seksen sene sonra bile demek istiyorlar ki: "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi' nden başka güç yoktur; çünkü, o milletin kendisidir". 

Ben, kendi seçip gönderdiğimiz insanların, görev yaptığım Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin her an içindekilerle birlikte saygıyla anılması gerektiğine inanıyor 
ve bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan sayın milletvekillerimizden 
aramızda bulunanlan sizler adına saygıyla selamlıyorum. 

Siz Kahramanmaraşlılar, bu bahar gününü çok güzel bir Kahramanmaraş'ta 
yaşarken, 83 yıl evvelki kahramanlıklannızın sonucu bunu yaşayabiliyorsunuz ve 

• Özgeçmişi s. 107 
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83 yıl sonra yaşayacak olan çocuklanınız da, yine, sizin çalışkanlığınızla, daha 
güzel günlerde yaşayacaklardır. 

Burada, bu sempozyum düzenlendiği için Sayın Meclis Başkanvekilimize 
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve bu gün, buraya gelen herkesi saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun. 

Sunucu - Sempozyumumuzun açış konuşmasını, Kahramanmaraş Milletvekili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Baş
kanı Sayın Nevzat Pakdil'den arz ederim. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

Nevzat PAKDiL 

Kahramanmaraş Milletvekili 

TBMM Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Saygıdeğer Milletvekili Arkadaşlarım, Sayın V alim, Sayın Rektörümüz, değer
li öğretim üyeleri, saygıdeğer konuklar, değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim; 
XIV' üncü Milli Egemenlik Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Konuşmama başlarken, bu gün -dün akşam- Bingöl' de meydana gelen deprem 
felaketinde hayatını kaybedeniere Allah'tan rahmet, yarahiara acil şifa ve yakın
larına taziyederimi sunuyorum. inşallah, devletimiz, milletimizle beraber, en kısa 
zamanda bu yaraları saracak tır. B undan kuşkumuz yok. 

Türkiye, bundan yaklaşık 83 yıl önce bir kurtuluş mücadelesi veriyordu. Dev
leti Aliye dağılmış, yurdun her tarafı düşmanlar tarafından işgal edilmiş ve adeta, 
Türk Milletinin boğazı sıkılmak, nefessiz bırakılarak hayatına son verilmek is
teniyordu. İşte, bu şartlar altında, millet, çıkışın kendi iradesinden kaynaklanacağı 
bilinciyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
topladı. Bu Mecliste, İstanbul'dan Meclisi Mebusan'dan gelen milletvekilleri vardı, 
yeni seçilen milletvekilleri vardı. 

Şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 83 yıl önce olduğu gibi, Türk Milletinin 
en asli kurumudur ve de millet iradesi burada tecelli etmektedir. Eski tabiriyle mil
let iradesinin tecelligahıdır. Dolayısıyla her birimiz, seçtiğimiz milletvekillerimiz, 
gönderdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üzerine titrernek zorundayız. 
Şunu bilmeliyiz ki, oradaki insanlar, sayın milletvekilleri, sizlerin birer temsilcisidir
ler. İstediğiniz zaman bu milletvekillerini belirli dönemler içerisinde değiştirme hak
kı, yine size aittir; ama, şundan kesinlikle emin olunuz ki, üzerine titrenınesi gereken 
kurum Türkiye Büyük Millet Meclisinin ta kendisidir. Bu, 83 yıl önce kurulduğu 
zaman da böyleydi, bugün de böyledir, inşallah, yarın da böyle olacaktır. 

Sayın Başkanın iradesiyle, görevlendirmesiyle Başkanlığını yaptığım Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu, ondört yıldır bu etkinlikleri düzenlemektedir. Bu gün, 
XIV'üncü Milli Egemenlik Sempozyumunu hep beraber kutluyoruz. Burada esas 
olan, değinmek istenilen konu, millet iradesinin önemidir; milletin egemenliğidir. İş
te "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" derken, hiçbir şahsın, hiçbir zümrenin, hiç
bir sınıfın değil, tamamen, bu egemenlığin, bu gücün Millette olduğu vurgulanmıştır. 

Saygıdeğer konuklar, istiklal mücadelesinin temel esası, İstikiali tam, yani tam 
bağımsızlık ve millet hakimiyetin, milli egemenliğin tesis edilmesi idi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bir Gazi Meclistir. Bildiğiniz gibi, 23 Nisan 1920' de açılan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, savaşı bizzat kendisi yönetmiştir ve o günlerde, 
en önemli kararlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi içerisinde alınmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, o gün, milletin ta kendisiydi; bütün kararları, en seri 
şekilde almış, uygulamış ve nihayetinde düşmanlar, yurdun her tarafından kovul
duktan sonra, Türkiye, milli bağımsızlığını kazanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis demiştik. Bizim, içinde yaşadığımız, 
doğduğumuz, büyüdüğümüz, havasını teneffüs ettiğimiz güzel Maraşımız da, bir 
gazi şehirdir. Bu gazi şehirlik unvanı, yine, ı925 yılında Gazi Meclis, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından Maraşlılara, bir hakkın teslimiyeti olarak verilmiş
tir ve ı973 yılında, bu Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi ·tarafından Kahraman
maraş İlimiz, o günkü adıyla Maraş İlimiz, Kahramanmaraş unvanına layık görül
müş ve ı973'ten bugüne kadar da, Maraşımız, gerçek anlamıyla ı920'lerde elde et
tiği kahramanlığıyla birlikte "Kahramanmaraş" olarak anılagelmiştir. 

Saygıdeğer konuklar, iki gün önce, yine Milli Egemenlik Sempozyumunun il
kini Kayseri' de gerçekleştirdik. Orada, çok duygulu anlar yaşadık. ı 92 ı yılında, 
Kayseri Lisesinin son sınıf öğrencileri, hep birlikte Sakarya Savaşına iştirak etmiş
ler ve savaştan hiçbirisi geri dönmemiş, hepsi Sakarya Meydan Muharebesinde 
şehit olmuşlar. İşte, bu gençlerin, o lise talebelerinin anısına, Kayseri' de bir anıt 
açılışını hep beraber gerçekleştirdik. Çok güzel, çok duygulu anlar yaşadık, o 
gençlerin hatırasını yad ettik, onları rahmetle andık. Sakarya Meydan 
Muharebesinin kazanılmasında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun 
silah arkadaşlarını yad ettik. 

Saygıdeğer konuklar, Türkiye, bugün de, bir ekonomik bağımsızlık mücadelesi 
vermektedir. ı920'Ierin şartlarından daha kötü durumda değiliz. Bir kısım çevreler 
tarafından ümitsizlik şırınga edilmeye çalışılsa da, bu millet, kendi ayakları üzerin
de doğrulacaktır ve dün bağımsızlık mücadelesini nasıl başanya ulaştırdıysa, bugün 
de, aynı şekilde ekonomik bağımsızlık mücadelesini başanya ulaştıracaktır. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Bakınız, sadece, faizlerdeki bir puanlık gerileme, Türkiye'ye, Türkiye Cum
huriyetine, Türk Milletine ı milyar dolar para kazandırmaktadır. Eğer biz, bir kısım 
çevrelerin dediklerine kanmaz, kendimize inanır, güvenir ve hep birlikte hareket 
edersek, bu borç yükü çok aşağılara düşecek ve bir müddet sonra da, inşallah, bun
dan hep beraber kurtulacağız. Halk tabiri vardır "Borçlu ölmez, benzi sararır" der
ler, inşallah, ne benzirniz sararacak ne de öleceğiz. Türk Milleti olarak, dün olduğu 
gibi, bugün de her türlü zorluğun güçlüğün altından kalkacak ve dünya milletleri 
içerisinde saygın konumumuzu alacağız. Bundan, hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Birilerinin yakıştırmak istediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hasta devlet 
falan değildir. Milletiyle beraber, devleti, inşallah, en kısa zamanda ne kadar güçlü 
olduğunu, bütün dünyaya gösterecektir. 
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Değerli konuklar, millet egemenliği esastır demiştik. Millet egemenliğine dayan
mayan hiçbir düşünce ve hiçbir yönetim ilelebet payidar olamaz. İşte, yakınlarımızda 
cereyan eden olaylan görüyorsunuz. Despot yönetimler, baskıcı yönetimler, günün 
birinde mutlaka mağlubiyete uğramaya mahkfımdular; ama, kendi örf ve adetlerine 
bağlı, kendi geleneklerine bağlı, kendi milletin değerlerini özümsemiş olan yönetim
ler, dünya milletleri içerisinde en önde yer alacaklardır. inşallah, Türk Milleti de, dün
ya milletleri içerisindeki en ön saflarda yerini alma noktasındaki yürüyüşünü 

neticelendirecek ve bunu taçlandıracaktır. Bundan, kesinlikle şüphemiz yoktur. 

İşte, bizler, milletin kendi değerlerinin ne kadar önemli olduğunu, millet 
egemenliğinin ne demek olduğunu anlatmak için sempozyumlar düzenliyoruz. Kül
tür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak bu hususta yayınlar yapıyoruz, bildiriler yayım
lıyoruz, kitapçıklar yayımlıyoruz ve bu konuda uzman olmuş, üniversitelerimizin 
değerli öğretim üyesi hocalanmızı, profesörlerimizi, doçentlerimizi değişik il
lerimizde, tarihi kentlerimizde konuşturuyoruz, onlara bu imkanları sunuyoruz. 

Bu gün de burada, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kahraman
maraş Sütçü İmam Üniversitesinde değerli hocalarımız, sizlere, millet egemen
liğinin, milli egemenliğin ne demek olduğu konusunda bildiriler sunacaklardır. 

Böyle bir sempozyumu, mensubu olmakla iftihar ettiğim Kahramanmaraşınız
da yapmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum, şeref duyuyorum. inşallah, ileri 
günlerde, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, Kahramanmaraşınıza, imkan
lanmız ölçüsünde en güzel katkılarda bulunmayı, Kurul arkadaşianın adına, ki, 
Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın A vni Doğan Bey de Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulumuzun üyesidir, şu anda aramızda buluna Adana Milletvekilimiz ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz Abdullah Çalışkan Bey de Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu üyemizdir ve birkısım arkadaşlanmız da bu deprem felaketi ve diğer 
birkısım nedenlerle gelemediler, hep beraber, inşallah, Kahramanmaraş'a en güzel 
katkılan yapacağımıza inanıyor, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
teşekkür ediyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sunucu - Sempozyuma kutlama mesajı gönderen zevatın isimlerini okuyorum: 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tuncalp Özgen, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Filiz, Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Fevzi Bingöl, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Baki Komşuoğlu. 

XIV. Milli Egemenlik Sempozyumunun bilimsel oturumunu, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Nafi Baytorun yöneteceklerdir. 
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I. OTURUM 

Oturum Ba~kanı 

Prof. Dr. Nafi BAYTORUN 

Kahramanmara~ Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın milletvekillerimiz, 

Sayın V alim, Belediye Başkanım, değerli konuklar, öğretim üyeleri; demin de ifade 

ettiğimiz gibi, günün anlamı oldukça önemli. Milli irade, ulusal bağımsızlık gerçek

ten, bu önemli günün tarihsel yönünü bizlere aydınlatacak olan çok değerli 

hocalanmız Ankara gibi uzak bir yerden geldiler. Şehrimizi teşrif ettikleri için ken

dilerine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Demin sayın sunucular konuşmacılarımızı tanıttı. Ben, sağımda oturan Hocamı, 

ilk konuşmacı olarak davet edeceğim. Hocamı, daha önceki konferanslarda, Kah

ramanmaraş' a çağırmış ve zevkle izlemiştik. Tekrar birlikte olmanın onurunu ve 

zevkini yaşıyoruz. 

Efendim, zaman çok önemli, bu sempozyumumuzu iki oturum halinde sür

düreceğiz. Arada, on-onbeş dakikalık bir mola vereceğiz, sizleri fazla sıkmayalım 

diye. 

İlk oturumda, Sayın Prof. Dr. Reşat Genç Hocamız konuşacak, konusu 

"Atatürk, Milli Egemenlik ve Mandacılık." İkinci konuşmacımız Doç. Dr. Oğuz 

Aytepe, kendilerinin anlatacağı konu: "Milli Mücadelede Milli Egemenlik Düşün

cesinin Gelişimi." Birinci otururnun son konuşmacısı da Yrd. Doç. Dr. İlyas Gök

han, bizim Üniversiteınİzin öğretim üyesi; kendisi de "İlk Mecliste Kahramanmaraş 

Milletvekilleri" konusunda bilgi vereceklerdir. 

Konuşmacılarda 15 dakikalık süre tanıyoruz, yetmeyebilir, ama bunu 18, mak

simum 20 dakikaya çıkaracağız, bu süreye uymalarını rica ediyorum. 

Şimdi, konuşmasını yapmak üzere, sözü, değerli Hocam Prof. Dr. Reşat Genç' e 

bırakıyorum. 
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Prof. Dr. Re~at GENÇ 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

Manda ve Himaye Arayı~ları Kar~ısında Atatürk 

Çok teşekkür ederim Değerli Başkan. 

Malumdur ki, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı günlerde, Türk top
lumunun özellikle aydın kesiminde bir "özgüven duygusunu yitirmişlik" yaşanıyor
du ve bunun doğal bir sonucu olarak kimi aydınlar mahalli kurtuluş çareleri ara
maya koyulmuşlarken, kimileri de bir yabancı devletin himayesine girmekle kur
tuluşa ermenin mümkün olabileceğine inanmışlardı. 

Nasıl yitirilmişti özgüven duygusu? Yine bilinmektedir ki, Atatürk 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a çıktığı zamanki durum ile ilgili olarak Büyük Nutuk'unda bir 
"Manzara-i Umumiye" çizer. Bu gerçekten de kapkaranlık bir tablodur. Şüphesiz 
özgüven duygusunu yitirmişlik birdenbire olmuyor. Fakr-u zaruret içerisinde harap 
ve hitap düşmüş, her şeyi elden gitti gider olmuş bir millet, bir devlet ve bir ülke. 

Böyle bir ortamda insanların çaresizliklerinin, tutunacak bir dal bulamayış
larının, bir otoriteye muhtaç kalmışlıklarının derecesinin göstergesi olarak iki tipik 
örnek vermek istiyorum. 

Birinci örnek şudur: Bilinen bir gerçektir ki, uluslararası hukuka göre savaş 
sonunda bir ateşkes antiaşması imzalanır. Bir ateşkes hattı belirlenir. Savaşan güç
ler bu ateşkes hattında dururlar. Sonra masaya oturulur, barış şartları görüşülür. Siz 
de pazarlık gücünüze göre aldığınızı alır, verdiğinizi verirsiniz. Ona göre sınırlar 
kesinleşir. Barış antiaşmasından sonra, savaşan ülkelerin askeri güçleri de yeni 
sınırlara çekilir. Fakat, maalesef Mondros Ateşkes Antiaşması'ndan sonra böyle ol
madı. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antiaşması imzalandığında İngiliz Silah
lı kuvvetleri Musul'un 60 ila 100 kilometre güneyinde idi. Barışa kadar oralarda 
kalmaları gerekiyordu. Ama kalmadılar, "cebren ve hile ile" hem Musul bölgesini 
aldılar, hem de bütün Güneydoğu bölgelerimizi ve Çukurova bölgemizi işgal ettiler. 
Uluslararası hukukun gereklerine göre değil, deyim yerinde ise "zorbalığın hakkı 
ile" söz konusu yöreleri işgal ettiler. 

Bu cümleden olarak Ali İhsan Paşa komutasındaki 6. Ordu da Musul'u terk et
ti. Musul'u terk eden kuvvetlerimiz çekildikçe İngilizler de arkalarından ilerlemek
te ve her yanı işgal etmektedirler. Ali İhsan Paşa Urfa'ya kadar çekilmiştir. İngiliz
ler adım adım işgali sürdürmektedirler. Bunun üzerine Ali İhsan Paşa Urfa'dan İs
tanbul'a, Erkan-ı Harbiye'ye bir telgraf gönderir. .Bu telgraf özgüven duygusunu 
yitirmişliğin ve çaresizliğin tipik örneklerinden biridir. Şöyle diyordu telgrafında: 
"Hiç olmazsa Urfa-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon hattını tutalım." Paniğin boyutu
na bakınız. 
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Anılan hattın doğusunda kalan yerleri nasıl olsa alacaklar, bari bu hattın batısı
na geçmemeleri için önlem alalım! 

Ali İhsan Paşa'nın bu telgrafından birkaç gün sonra, yine Erkan-ı Harbiye'ye 
bir başka telgraf gelir. Çaresizliğin ve "panik" ortamının tipik örneklerinden bir 
başkasıdır bu telgraf. Şöyle deniliyordu bu telgrafta: "Efendim, İskenderun dün on 
bir kişilik bir İngiliz birliği tarafından işgal edilmiştir." Yani bir manga gelmiş İs
kenderun'u işgal etmiş. Sahipsizliğin, boşlukta kalmışlığın, çaresizliğin ta kendisi. 
İşte böyle bir ortamda birileri özgüven duygularını kaybetmişler. 

Bu özgüven duygusunu yitirenlerin manda ve himaye arayışlan konusuna gelin
ce: Bunlar içerisinde pek az da olsa Fransız ve hatta İtalyan himayesi bile isteyen
lerin yanında, asıl İngiliz ve Amerikan himayesi isteyenlerin daha çok ve daha et
kili olduklan görülmektedir. Bu cümleden olarak, Padişah Vahdettin, Damat Ferit, 
Ali Kemal ve benzerleri hem İngiliz Muhipleri (İngiliz sevenler) Cemiyeti'nin 
üyeleri idiler hem de İngiliz himayesi isteyenlerin başı ve en hararetli taraftarlarıy
dılar. Hatta bunlar, Amerikan himayesi isteyenlere de cephe almışlardı. Ali Kemal 
bu konuda, "Amerikan himayesi istiyorsunuz da iş İngiliz himayesi istemeye gelin
ce neden feveran ediyorsunuz?" demektedir. Amerikan mandası isteyenler ise, 
"Amerika bize uzaktır, İngiltere gibi ülkemizi bölüp parçalamak gibi bir niyeti de 
yoktur. Sonra Amerika, mesela Filipinler gibi birtakım yerlerde bu manda mese
lesini uygul adı. Oraları kalkındırdı. Bizi de kalkındırır. Üste lik parçalanmadan, 
bölünmeden kalırız. Bir süre böyle yaşarız. Kendimize geliriz. Ondan sonra tam 
bağımsız oluruz." temel görüşünü ileri sürüyorlardı. 

Amerikan mandası isteyenler, bu konudaki görüş ve önerilerini her ne kadar 
Sivas Kongresi öncesinde mektup, telgraf, mesaj ve benzeri yollarla Atatürk' e ilet
tiler ise de, konuyu ağırlıklı olarak asıl Sivas Kongresi'nin gündemine taşıdılar ve 
Kongre gündemini günlerce meşgul ettiler. Mektupla görüş iletenlerin başında 
Halide Edip Hanım ve "Cengiz" takına adını kullanan Kara Vasıf vardı. 

Bunlardan Halide Hanım bilindiği üzere Amerikan Koleji mezunudur. Wilson 
Prensipleri Cemiyeti'nin kurucusudur. 10 Ağustos 1919 tarihinde Atatürk' e yazdığı 
bir mektupta bu Amerikan mandası konusunda şunları söylemektedir. "Mem
leketimizin siyasi durumu en son kertesine geldi. Kendimize bir yön çizebilmek 
için, Türk milletinin zarını atıp olumlu bir durum alma zamanı ise geçmek üzere 
bulunuyor. Fransa, İtalya, İngiltere Türkiye'nin mandaterlik meselesini Amerikan 
Senatosu'na resmen teklif etmiş olmakla birlikte, Senatonun bu teklifi kabul et
memesi için bütün güçlerini kullanıyorlar. Taksimden pay kaçırmak elbette işlerine 
gelmiyor. Biz İstanbul'da, kendimiz için, bütün eski ve yeni Türkiye sınırlarını 
içine almak üzere geçici bir Amerikan Mandası'nı "Ehven-i şer" olarak görüyoruz. 
Milletin refah ve kalkınmasını sağlayabilecek, halkı ve köyleri, sağlığı ve zihniyeti 
ile çağdaş bir halk durumuna getirebilecek bir hükümet anlayış ve uygulamasına ih
tiyacımız var. Bunun için gerekli olan paraya, uzmanlığa ve kudrete sahip değiliz. 
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Siyasi dış borçlar, siyasi esareti artırıyor. Yeni bir hayat yaratamıyoruz. Onbeş-yir
mi yıl sıkıntı çektikten sonra yeni bir Türkiye' yi, her ferdi öğrenimi ve zihniyeti ile 
gerçek bağımsızlığı kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye'yi ancak yeni dün
yanın kabiliyeti yaratabilir. Bu sebeplerden dolayı bir an önce istememiz gereken 
Amerikan mandası da, elbette sakıncasız değildir. Haysiyetimizden epeyce fedakar
lık etmek mecburiyetinde bulunuyoruz." 

Aynı tarihlerde Amerikan Mandası konusunda Atatürk'e gönderdiği mektupta, 
aşağı yukarı Halide Hanım ile aynı görüşleri paylaştığı görülen Kara Vasıf da, mek
tubunda; "İstanbul'da görüştüğüm Amerikalılar, -mandadan korkmayınız, Milletler 
Cemiyeti Tüzüğü'nde yeri var- diyorlar ... Manda elbette istiklalimize az çok malı
zuru dokunınakla birlikte Amerika bizi Avrupa boyunduruğundan, dahili imtiyazat 
ve keşmekeşlerden kurtaracak. Memlekete para serpecek, iş çıkaracak. Bizi asli bir 
inkişafa mahzar edecek yegane hükümet Amerika' dır. Münasip bir müddet-i muay
yene ile (uygun bir süre ile) geçici olarak istiklalimizin bir kısmını feda edeceğimiz 
tabii ise de, dünkü istiklalimizden daha fazlasının elde edileceğini gözönünden 
ayıramayız. Eğer elimizi çabuk tutmazsak Amerikan trenini elimizden kaçıracağız." 
Sivas Kongresi'nde Amerikan himayesini savunanlardan Bekir Sami Bey, İsmail 
Fazıl Paşa, Refet Bey (Bele) ve Rauf Bey (Orbay)'ın görüşleri ise özetle şöyleydi: 
"Belirli bir süre için Amerikan Mandasını isterneyi milletimiz için en yararlı çözüm 
şekli olarak kabul ediyoruz. Bu konuda Amerikan temsilcileri ile görüştük -Aman 
Amerikan himayesi konusunda yardımcı olun, Amerika bizi himayesine kabul 
buyursun- dedik. Bu temsilciler de, birkaç kişinin değil, bütün bir milletin sesinin 
Amerika'ya duyurulması gerektiğini söylüyorlar. Yani siz münferiden geliyor
sunuz, millet adına gelin diyorlar. Onun için, aman Kongre (Sivas Kongresi) böyle 
bir karar alırsa, işte halkın sesi, Anadolu Halkının sesi budur deriz. Onu biz Wil
son'a Amerikan Senatosu'na götürürüz diyorlar. Aman kendimizi himayeye kabul 
ettirmek için ne mümkünse yapalım." 

Mandacılardan Refet Bey (Bele) Amerikan Mandasını mutlaka kabul etmek
liğimizin gerekçesini de şöyle dile getirmişti: "Her halde bir Amerikan kefilliğini 
kabul etmek zorundayız. Yirminci Yüzyılda, beşyüz milyon lira borcu, harap bir 
memleketi, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak onbeş milyon lira geliri olan 
bir millet için, bir dış dayanak olmaksızın yaşamak imkanı olamaz. Eğer bundan 
sonra da bu durumumuzda kalır ve dışarıdan bir destekle kalkınamayacak olursak, 
belki de ilerde, Yunanistan'ın saldırılarına karşı bile kendimizi savunamayız." 

Atatürk bu konudaki teklifleri esas alarak oluşturulan gündemi günlerce ve 
sabırla dinledi, çünkü, kongreyi dağıtmak istemiyordu. Neden? Çünkü, millet adına 
ortak bir ses çıkması gerekiyordu. Millet bekliyor, tutunacak bir yer arıyordu. Kon
grenin fiyasko ile bitmemesi gerekiyor, ortak bir milli tavır belirlemeden dağıl
maması gerekiyordu. Büyük ustalıkla, her birinin konuşmalarını sonuna kadar din
ledi ve öncelikle Erzurum Kongresi'nin kararlarını, yani "milletin istiklalini yine 
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milletin azmi ve kararı kurtaracaktır, milli güçleri etkin ve milli iradeyi hakim kıl

mak esastır, vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, parçalanamaz" gibi esasları 

Kongreye kabul ettirdikten sonra mandacıların fikirlerini maharetle geçiştirdi. Bu 

konuda şöyle diyor: "Efendiler, pek uzun ve tartışmalı geçen bu manda görüşmesi, 

taraftarlarını susturacak ortalama bir çare bulunarak sona erdi. Bu çareyi teklif eden 

yine mandaetiardan Rauf Bey oldu. Rauf Bey şöyle demişti: "Amerika' da yıllardan 

beri aleyhimizde yapılmakta olan olumsuz propagandaların doğurduğu düşünce 

akımını düzeltmek için her şeyden önce Amerikan Kongresi'nden memleketimizi 

inceleyecek ve gerçeği görecek bir heyet davet etmek lazımdır." Bu teklif oy birliği 

ile kongrede kabul edildi. Atatürk devam ediyor, "Kongre başkanlık divanı imzaları 

ile bu yolda bir mektup kaleme alındığını hatırlıyorsam da, bu mektubun gönderilip 

gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Kaldı ki bu mektuba özel bir önem ver

miş değildim." dedikten sonra; 

"Efendiler bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete 

dayanan kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu kararın 

dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık şu idi. Temel ilke Türk milletinin hay

siyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istikHUe sahip ol

makla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istikHllden 

yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olma mevkiinden yük

sek bir muameleye layık görülemez. Yabancı 'bir devletin koruyup kollayıcılığını 

kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği idrakten 

başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek 

başlarına yabancı bir efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez." "Halbuki 

Türk'ün haysiyeti, gururu, kabiliyeti çok yüksektir, büyüktür. Böyle bir millet esir 

yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya istikHH ya ölüm. Biran için bu 

kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktır? 

Esaret. Peki efendim öteki kararlara boyun eğme durumunda sonuç bunun aynı 

değil mi? Yani Türk ata yurduna Türkün istikHiline saldıranlar kimler olursa olsun, 

onlara milletçe, silahlakarşı koymak, çarpışmak gerekiyordu." 

Atatürk, bu tavrı ile, hem özgüven duygusunu yitirmiş birtakım insanları, hem 

de milleti, istiklal görüşü etrafında toplamış ve milli mücadeleyi o şekilde zafere 

götürmüştür. Büyük dahi, Ulu Önder Atatürk, Büyük Nutuk'unun sonunda şunları 

söylemektedir: "Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı 

nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve 

gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktalan belir

tebiimiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. 

Efendiler, bu nutkumla, milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, is

tiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağ

daş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım". Demek ki Atatürk'ün 

Nutuk'tan temel amacı ikidir: Biri, dikkatli ve uyanık olunmak gereken noktalara 
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işaret etmek, ikincisi ise, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve çağ
daş bir devlet olarak nasıl kurulduğunu anlatmak. 

Ve O'nun, dikkatli ve uyanık olmak konusunda bize bıraktığı en çarpıcı mesajı 
da şudur: "İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez. İn
saf ve merhamet dilenmekle milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı korunamaz. 
İnsaf ve merhamet dilenrnek gibi bir ilke yoktur. Türk Milleti, Türkiye'nin gelecek
teki çocukları, bunu bir an bile akıllanndan çıkarmamalıdırlar." 

Ulu Önder' in, günümüzle kıyas kabul etmez zorluklar karşısında gösterdiği öz
gürlük ve bağımsızlık idealini, kendine ve milletine duyduğu güveni hiçbir zaman 
kaybetmeden devam ettirmek, bugünkü Cumhuriyet kuşaklarının en önde gelen 
görevlerinden olmalıdır. Bu bakımdan, Atatürk'ün Büyük Nutuk'unu her zaman ve 
özellikle de bu günlerde gerçekten de çok dikkatle ve çok iyi aniayarak okumaya 
her Türk insanının, ama özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmekle görevli 
bulunaniann okumaları gerektiğini belirterek, Ulu Önder' i bir kez daha saygı, min
net ve rahmetle anmak istiyorum. 

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Oturum Başkanı- "Atatürk, Milli Egemenlik ve Mandacılık" konusundaki bu 

güzel sunumu için Sayın Prof. Dr. Reşat Genç Hocamıza teşekkür ediyorum. 
Ekonomik özgürlüğü olmayan bir toplumun siyasi özgürlüğünden bahsedilemez. 
Gerçekten, 1920'li yıllarda verilen mücadele, bu topraklar için verilen mücadele, 
büyük Türk devletinin, Türk Milletinin onurunu korumak amacıyla verilen 
mücadele başarılı olmuştur. Umuyorum ve biliyorum, bundan eminiz, Türkiye bu 
ekonomik mücadelede başarılı olacaktır. 

Ben, Reşat Hocama, tam süresinde bitirdiği için ayrıyeten teşekkür ediyorum. 
İkinci konuşmacımız Sayın Doç. Dr. Oğuz Aytepe Hocamız. Kendisi "Milli 

Mücadelede Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi" konusunda sunumlarını dile 
getirecek! er. 

Buyurun Sayın Hocam. 
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Doç. Dr. Oğuz A YTEPE 

Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 

Öğretim Üyesi 

Milli Mücadele'de Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişmesi 

Toplumların yönetilmeleri için gerekli olan kuralları saptama, buyruk ya da 

yasa çıkarma yetkisi demek olan egemenlik eski çağlardan başlayarak bütün top

lumlarda Tanrısal bir kavram olarak algılanmıştır. Bu nedenle egemen yöneticiler 

önceleri Tanrı veya Tanrı adına bu gücü kullanan üstün kişiler sayılmışlardır. 

Türkiye' de milli egemenlik, kaynağını ilahi iradede bulan ve millet haklarını 

gaspeden Osmanlı Devletinin Sultan-Halifesine karşı bir tepki olarak doğmuştur. 

İstibdadı, zor ve baskı idaresini yıkıp, millet iradesine dayanan demokratik rejimi 

yerleştirmek Türk inkılabının ülküsü olmuştur. Milli irade, milli egemenlik gibi 

kavramlar siyasi hayatımıza Milli Mücadele ile birlikte girmiştir. Egemenliğin 

Padişaha değil, bir sınıf veya bir zümreye değil, Türk Milletine ait olduğu zih

niyetini devlet hayatına kazandıran Atatürk olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı bitip, Bağımsızlık Savaşı'na girildiğinde imzalanan Mon

dros Mütarekesi uyannca ordunun silahları alınmış, terhis başlamış ve büyük savaş, 

bütün imkanları eritmişti. Ancak Erzurum' da Kazım Karabekir Paşa güçlü bir ordu 

ve silaha sahipti. Düzenli orduyu bir iki ay içinde vatanın hizmetine sokmuştu. Müt

tefikler mütareke şartlarına aykırı olmasına rağmen Osmanlı topraklarını işgal et

meye başlamıştı. İşgallerin yanı sıra azınlıkların çalışmaları giderek yoğunlaştı. 13 

Kasım 1918'de Yıldırım Orduları Grup kumandanlığından istifa eden Mustafa 

Kemal Paşa Adana'dan gelmiş, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin ertesi günü 

maiyetiyle Samsun'a hareket etmişti. 

Değerli konuklar, Mustafa Kemal Paşa Samsun' a hareket ederken Osmanlı İm

paratorluğu'nun içine düştüğü feci durumu bakın Nutuk'ta nasıl anlatıyor. "Osmanlı 

Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen 

parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir atayurdu kalmıştı. Son mesele 

bunun da taksimini teminle uğraşmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklali, 

padişah-halife, hükümet, bunların hepsi anlamsız sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin 

masuniyeti için kimden ve ne muavenet talep olunmak isteniyordu? O halde, ciddi ve 

hakiki karar ne olabilirdi? Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı; o da 

hakimiyeti milliyeye müstenit, bila kayduşart müstakil, yeni bir Türk devleti tesis et

mek. İşte, daha İstanbul' dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun' da Anadolu 

topraklarına ayak basar basmaz tatbikatma başladığımız karar, bu karar olmuştur". 

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktı. 9. Ordu Müfet

tişliğine geniş yetkilerle tayin edilmişti. Resmi görevi, yerli Rumların Karadeniz 

bölgesinde çıkardıkları karışıklığa son vermek ve böylece İngiltere'nin Mondros 
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Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal etmesini önlemekti. Mustafa 
Kemal 22 Mayıs 1919'da yetkilerini aşarak, bütün Anadolu'ya , o bölgenin duru
munu bildiren çok ayrıntılı bir telgraf çekiyor. Milli Mücadele'nin ana programını 
teşkil eden rapor özetle şu fikirleri kapsamaktadır: "Samsun bölgesi Rumları siyasi 
emellerinden vazgeçerlerse, asayiş kendiliğinden düzelir.Türklüğün yabancı man
dasına ve kontrolüne tahammülü yoktur. Yunanlıların İzmir'de hakları yoktur, işgal 
geçicidir. Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir, 
bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır." Yetkilerini aşan bu telgraf İngilizlerin tep
kisini çekecek ve İstanbul' a geri çağrılmasına neden olacaktır. 

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'nin başında kararlılığını ortaya koyuyor 
ve Cumhuriyet ilan edilineeye değin bu karardan asla vazgeçmeyecektir. Mustafa 
Kemal Kuva-yı Milliyeyi amil, iradeyi milliyeyi hakim kılacaktır. 

Mustafa Kemal Paşa Samsun'da fazla kalmadı; 12 Haziran'da Havza yoluyla 
Amasya'ya geçti. Orada eski Bahriye Nazırı Rauf Bey, 20. Kolordu Kumandanı Ali 
Fuat Paşa ve 3. Kolordu Kumandanı Refet Bey ile buluşup toplantılar yaptı. Görüş
meler sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın önceden hazırladığı prensipleri kapsayan bir 
metin üzerinde anlaşma sağlandı. 12. Kolordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa ve 
15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın görüşleri alındıktan sonra bazı 
düzeltmelere uğrayan metin "Amasya kararları" olarak 22 Haziran 1919' da asker ve 
sivil ilgililere telgrafla bildirildi. Amasya Tamimi olarak tanınan altı maddelik metnin 
1. ve 6. maddeleri önemlidir. Birinci maddede önce durum tespiti yapılmıştır: 
"V atanın tarnarniyeti ve milletin İstikiali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır", sonra kurtuluş çaresi gösterilmiştir. "Her türlü tesir ve 
murakebeden azade bir heyeti milliyenin vücudu elzemdir" ve nihayet uygulama 
kararı alınmıştır: "Sivas'ta milli bir kongrenin serian in'ikadı takarrür etmiştir". 

Amasya Kararlan'nın değerlendirilmesine girişiirliği takdirde, 1. maddede mil
ll iradenin üstünlüğü belirtilcliğine işaret edilmelidir. Nitekim burada "milletin istik
lalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" cümlesi esastır. Tamimin Türk Mil
li Mücadelesinin ana programını teşkil ettiği, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi ve as
keri kabiliyeti sayesinde adım adım gerçekleştirildiği görülür. 

Mustafa Kemal Paşa Amasya'dan sonra Rauf Bey ile birlikte Sivas ve Erzincan 
üzerinden Erzurum'a gitti. İngilizlerin baskısı neticesinde 8 Temmuz gecesi asker
likten ayrılmak zorunda kalan Paşa, 23 Temmuz 1919' da Erzurum' da toplanan 
doğu vilayetleri temsilcilerinin kongresine katıldı ve kongreye başkan seçildi. Onun 
ustaca yönetimi sayesinde, Erzurum Kongresi'nin 7 Ağustos 1919'da yayınlanan 
beyannamesi Amasya Kararları'na uygun olarak hazırlanmıştır. 

On maddelik beyanname Milli Mücadele' nin hedeflerini daha ayrıntılı olarak 
belirliyor ve bu hedeflere varmak için yapılacak İcraatı tespit ediyordu. Örneğin , 2. 
maddede "Osmanlı vatanının tarnarniyet ve İstikiali milliyemizin temini ... için Kuva
yı Milliyeyi amil ve iradei milliyeyi hakim kılmak esastır" hükmü açıklanıyordu. 
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Erzurum Kongresinin aldığı en önemli karar hiç şüphesiz beyannamenin 1 O. mad
desinde belirtildiği gibi, Kongrece seçilecek yedi kişilik bir Heyet-i Temsiliye 
kurulmasıdır. Seçim yapıldı ve Heyet başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildi. 
Paşa, Kongreye bütünüyle hakim olmuştu ve onun teklifiyle "Vilayeti Şarkiye 
Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti" adı beyannamenin 9. maddesinde "Şarki 

Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti" olarak değiştirildi. 

Erzurum Kongresinden güçlenerek çıkan Mustafa Kemal Paşa bundan sonraki 
çalışmalarını Sivas Kongresini gerçekleştirmeye yöneltti. Kongre çeşitli vilayetler 
temsilcilerinin katılmasıyla 4 Eylül 1919'da toplandı ve ll Eylül'e kadar sürdü. Er
zurum'da alınan kararlar burada hemen aynen kabul edildi. Başlıca değişikler, "Şarki 
Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti" adını alması, Heyet-i Temsiliye üye sayısının 
yediden onaltıya yükseltilmesidir. Mustafa Kemal Paşa bu heyetin de başkanıydı. 

Sivas Kongresinin önemi, Erzurum Kongresinde sadece Anadolu'nun kuzey ve 
doğu bölgeleri temsilcileri tarafından alınan kararların Vatanın tamamı için 
hukuken geçerli hale getirilmiş olması ve milli cemiyederin Anadolu ve Rumeli 
Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında bir merkezde toplanmasıdır. 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlarda vurgulandığı gibi, amaç 
"ulusal kuvvetleri etken ve ulusal istenci egemen kılmak" diye saptanmıştı. Bunun
la gelecekteki rejimin cumhuriyet olacağı aniatılmak istenmiştir. Ancak Saltanata ve 
halifeliğe bağlı çevreleri kuşkulandırmamak için cumhuriyet sözü kullanılmamıştı. 
Erzurum Kongresinin toplanmasından önce 7/8 Temmuz 1919 gecesi geleceğe yöne
lik düşüncelerini açıklayan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Zaferden sonra hükümet şek
li cumhuriyet olacaktır" demesine karşın toplantılarda bundan hiç söz etmemesi 
bunu göstermektedir. Çünkü Padişah Vahidettin kadar saltanat ve hilafete bağlı çev
releri korkutan, milli direncin cumhuriyet ile sonuçlanması olasılığı idi. O dönemde 
Ayasofya'da vaaz veren İzmirli Hafız İsmail Hakkı, İngilizlere karşı savaşmak is
teyenleri ittihatçılıkla suçluyor ve "İslam hükümdarsız olmaz, cumhuriyet olmaz" 
diyordu. Ancak batılılar ulusal direncin bir cumhuriyet ile sonuçlanacağını sezin
lemişlerdi. İstanbul' daki İngiliz Yüksek Ko miseri Robeck daha Si vas Kongresinin 
ertesinde 17 Eylül 1919' da Dışişleri Bakarn Curzon' a yolladığı raporda kongrenin 
"cumhuriyet girişimi" olduğunu belirtmişti. 22 Eylül 1919 günlü The Times gazete
si de Kongreden " Sivas'taki Anadolu cumhuriyeti" diye söz etmişti. 

Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresinin kapandığı gün Padişah ile bir saat için
de doğrudan doğruya haberleşme imkanı sağlanmasını istemiş, telgraf cevapsız 
kalınca Anadolu ve Trakya'nın İstanbul ile bağlantısı kesilmişti. Heyet-i Tem
siliye'nin sert tavn karşısında Merkezi Hükümet fazla dayanamadı. 2 Ekim 1919'da 
Damat Ferit Paşa sadrazamlıktan istifa ederek yerine Milli Harekete taraftar Ali 
Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Bu Hükümet Anadolu'ya yaklaştı ve Amasya'da 
Mustafa Kemal Paşa ile anlaşarak protokol imzaladı. 

79 



Az sonra Anadolu'da seçimler yapıldı ve 1920 başlarında İstanbul'da Mebusan 
Meclisi toplandı. Milletvekillerinin çoğu Kuva-yı Milliyeci'ydi. Meclis 28 Ocak 
1920'de yapılan gizli oturumda Misak-ı Milliyi kabul etti ve 17 Şubat 1920'de 
karannı kamu- oyuna açıkladı. Altı maddelik belgenin esaslan Amasya Genelgesi 
ile Erzurum ve Sivas Kongreleri 'nde alınan karaiara dayanır. 

Gelişmelerden memnun olmayan İngilizler 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal et
tiler ve Mebusan Meclisini basarak birkaç milletvekilini Malta'ya sürdüler. Bunun 
üzerine Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip 
bir meclisin açılacağını ilgililere duyurdu. İstanbul' dan kaçıp gelen milletvekilleriyle 
yeni seçilen temsilcilerden kurulu Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920' de çalış
malanna başladı. Meclis 25 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında yedi 
kişilik geçici icra heyeti seçerek hükümet işlerine el koydu. Artık Amasya 
Tamimi 'nde gerekli görüldüğü tarzda "her türlü tesir ve denetlemeden uzak bir milli 
heyet" meydana gelmişti. Milli egemenlik prensibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
temelini oluşturmuş kararların esası olmuştur. TBMM daha ilk anlarda hilafet ve sal
tanat makamına hükümranlık hakkını tanımış olan Kanunu Esasiyi (1876 Anayasası) 
reddetmiş ve milli egemenlik prensibini kabul etmişti. Egemenliğin millete ait ol
duğunu kabul etmek demek, saltanatın artık kalmamış olduğunu kabul etmek demek
ti. Hilafet de saltanat demek olduğundan ve bu iki kuvvet bir arada bulunduğundan, 
salta'!atın reddiyle hilafetin de varlığının anlamı kalmamış oluyordu. 

20 Ocak 1921 'de hazırlanan ilk Anayasa'ya göre hakimiyet kayıtsız şartsız mil
letindir. Halkın kendi kaderini kendisi tayin etmek hakkıdır. Kanun yapmak ve yürüt
mekyetkileri, milli camiayı temsil eden TBMM'de tecelli etmiştir. 1921 Anayasası 
ile Amasya Tamiminden itibaren gelen ve yerleşen bir ruh ve kanaat, resmi bir nite
lik kazanmış ve bu, Anayasa metni ile hukuki kimliğe bürünmüştür. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın üstün yönetiminde Milli 
Mücadeleyi başanya ulaştıracak ve vatan toprakları düşmandan temizlenecektir. 

·Mustafa Kemal Paşa yeni devlete niteliğine uygun olan Cumhuriyet adının 
verilmesi için O' nun uluslararasındaki yerini almasını beklemeyi uygun görmüştü. 
Lozan Barış Antlaşmasıyla bu evreye erişildiğinde, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te 
ilan edilmişti ... 

Beni dinlediğiniz için teşekkürler. 

Oturum Başkanı - Sayın Oğuz Aytepe Hocama da, bu güzel sunumu ve ger
çekten zamanında bitirdiği için çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, egemenlik hiçbir zaman bir sınıfa, kişiye ve zümreye ait olamaz; 
egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 

Şimdi, Yrd. Doç. Dr. İlya~ Gökhan, üniversiteınİzin öğretim üyesi. Belki bu 
salonda o dönemin değerli milletvekillerinin çocuklan, torunları bulunuyordur. "İlk 
Meclis'te Kahramanmaraş milletvekilleri" konusunda sunumunu yapacaktır. 

Buyurun İlyas Bey. 
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Yrd. Doç. Dr. İlyas GÖKHAN* 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Birinci Dönem TBMM'de Kahramanmaraş Milletvekilleri 

TBMM'ye Katılacak Milletvekillerinin Seçimi: 

1919 yılı sonlannda yapılan seçimler neticesinde Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı 

açılmıştı. Ancak; bu meclis işgalci güçlere karşı savaş açmak anlamına gelen 

Misak-ı Milli'yi ilan edince, İtilaf Devletleri, Meclis-i Mebusan'ın aldığı karara 

16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal ederek karşılık verdiler. işgalci güçlerin amacı 

Meclisi yeniden toplayarak bu karann iptal edilmesini sağlamaktı. Bu girişiminde 

başarılı olamayan İtilaf Devletleri Meclisi basarak bir kısım milletvekilierini tutuk

layarak sürgüne göndermişlerdi. Bu gelişmeler üzerine padişah ll Nisan 1920'de 

Meclisi resmen feshetti. 

16 Mart -1920 tarihinde İstanbul'un işgali üzerine artık son Osmanlı Meclis-i 

Mebusanı'ndan bir fayda sağlanamayacağını gören, Büyük Önder Mustafa 

Kemal, 19 Mart 1920 tarihinde, Anadolu'da toplanacak yeni Meclis için seçilecek 

milletvekilleri hakkında bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğ gereğince "Milletin İstik

lalini ve Devletin Kurtuluşunu" temin etmek için; olağanüstü yetkileri olan bir 

Meclis, Ankara' da toplanacak ve bunun için de bir seçim yapılacaktır. Milletvekili 

seçilecek adaylarda, eski milletvekili seçilme kanununda aranan şartlar bulunacak, 

nüfuslarına bakılmaksızın her livadan (İl) beş kişi seçilecek ve aynca Anadolu'ya 

gelebildikleri takdirde, dağıtılan Meclis-i Mebusan'ın üyeleri de açılacak olan bu 

meclise katılabileceklerdi. Bütün illerde seçim aynı günde, gizli oyla ve mutlak 

çoğunluk yöntemine göre yapılacak; Meclis üyeliği için her fırka, cemiyet ve züm

re aday gösterebilecekti. 1 

Bu ilk meclise katılacak milletvekillerinin seçiminde iki dereceli bir seçim sis

temi uygulandı. Birinci aşamada; halk tarafından, milletvekili seçecek delegeler 

seçildi. Aynca belediye meclis üyeleri ile Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin yerel 

yönetim üyeleri de delege kabul edildi.Bu delegeler de ikinci bir seçimle millet

vekillerini seçtiler. Seçilen milletvekillerinin sayısı kesin olarak bilinmemekle bir

likte, 115 milletvekilinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. Daha sonra 

Meclis-i Mebusan'dan 92, Yunanistan'dan 1, 14'ü de Malta'dan olmak üzere, 

diğer seçilenterin de Ankara'ya gelmesiyle bu sayı 337'ye ulaştı.2 Bu milletvekil-

• Özgeçmişi s. 114 
1 Ülkü Varlık-Banu Ören, Seçim Sistemleri ve Türkiye'de Seçimler, İstanbul, 2001, s. 72. 
2 Ülkü Varlık- Banu Ören, a.g.e, s.73, www.tbmm.gov.tr. 
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lerinin içinden 6 tanesi Maraş Milletvekili idi. Bunlardan biri olan Tahsin 
HÜDAYİOGLU 1919'da Meclis-i Mebusan'a üye seçilmişti. Bu meclisin kapatıl
ması üzerine İstanbul'dan Ankara'ya gelerek TBMM'ye katıldı. Diğer 5'i ise yeni 
seçim de Maraş' tan seçilmiştir. 

İlk Mecliste görev yapan milletvekilleri, başta Büyük Kurtancı Mustafa 
Kemal olmak üzere büyük fedakarlıklarla, kutsal bir görevi yerine getirmişlerdir. 
Bu vazife öyle mukaddesti ki, vatana hizmetten başka bir ayrıcalığı yoktu. Millet
vekillerinden bazılan Meclisin açılışına gelebilmek için bin bir çileye katlanmışlar 
ve yol paralarını bile zorlukla temin etmişlerdi. Bu para ile Ankara'da yaşamak da 
mümkün değildi. Kalacak yeri olmayanlar için Maarif Vekaleti binası yatakhane 
olarak hazırlanmış, büyük bir salona yer yatakları seriterek burada yatılmıştır. Mil
letvekillerinin yemek ihtiyaçları da onlardan toplanan para ile sağlanıyordu. 

Milletvekillerinin aylıkları önce 80 lira olarak belirlenmiş, sonra 100 liraya 
çıkarılmış, fakat Devletin kasasında para olmadığı için sekiz ay sonra maaş ödenmiş
ti. Maaşlarının ödenme zamanı geldiğinde ise TBMM hükümeti, bütçe açığım 
kapatmak için % 20 oranında kesinti yaparak ödeme yapmıştır.3 Görüldüğü gibi, 
ilk TBMM' de bulunan milletvekilleri büyük özveri ve gayretle hiçbir karşılık bek
lemeden millet adına çalışmışlardı. Bazı Milletvekilleri seçildikleri halde imkansızlık
lar sebebiyle Ankara'ya gidemeyerek, taşrada daha mütevazı makamlarda çalıştılar. 

I. Dönem TBMM'ne Seçilen Kahramanmaraş Milletvekilleri: 
1. Arslan (TOGUZ) Bey 

Arslan Bey, 1858-1859 yıllarında Kafkasya'dan göç eden Toğuzata 
Kabilesi'nin Maraş Bölgesine yerleştirilen bir boyuna mensuptur. Babası Jandarma 
Çavuşu Hasanbeyzade Abdullah Efendi'dir. 1886'da Kahramanmaraş İli Göksun 
İlçesi Fındık Köyünde doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Elbistan İbtidai Mektebi ve 
Rüştiyesinde tamamladıktan sonra, 1898 yılında yine Elbistan' da medrese tahsilin
de bulunmuş ve Arapça öğrenmiştir. Meşrutiyetinilanından sonra 1908'de Halep'e 
giderek Polislik mesleğine girdi. Bir süre Polis Okulunda görev yaptı. Kısa sürede 
gösterdiği başarı üzerine komiser muavinliğine, iki sene sonra da baş komiserliğe 
terfi ettirilmiştir.4 

I. Dünya Savaşı sırasında Trablusşam Polis Başkamiseri ve sahil casusu 
mücadelesi vazifesinde iken, 1918 Mondros Mütarekesinden sonra yörenin düşman 
işgaline uğraması üzerine Maraş' a dönmüştür. Arslan Bey Fransız işgaline karşı 
Müdafaa-i Hukuk teşkilatını kurarak Milli Kuvvetlerin Komutanlığını üstlendi.5 

1 Cengiz Şavkılı, Birinci Dönem TBMM'de Antep ve Maraş Milletvekilleri, E. Ü.Sosyal Bilimler Ens
titüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,Kayseri, 2000, s. 76. 

4 Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve TBMM Birinci Dönem 1919-1923, C.: 
lll, Ankara, 1995, s. 737; Cengiz Şavkıllı, a.g.e, s. 171. 

5 Arslan Bey, Tercüme-i Hal Kağıdı, TBMM Arşivi, Şahsi Dosya No: 319, s. 1; Cengiz Şavkıllı, a.g.e, 
s. 171. 
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Maraş Mürlafaa-i Hukuk Teşkilatı Kayabaşı ve Şekerli Heyetlerinin birleşmesi ile 
Merkez Heyeti teşkilatını oluşturmuş ve sonra yapılan seçimle Arslan Bey Reisliğe, 
Refet Hoca Il. Başkanlığa, Faik Bey Katipliğe, Hacı Nuri de Veznedarlığa getiril
di.6 Arslan Bey Maraş'ta Türk halkına önderlik yaparak düşmanın ağır bir yenilgiye 
uğramasını ve kaçmasını sağlamıştır. Maraş'ın kurtuluşundan sonra Arslan Bey 
milletvekili seçilmesine rağmen Ankara'ya gitmeyerek, Antep ve İslahiye cep
helerinde teftişlerde bulundu. Meclisteki Maraş milletvekilierine askeri konularda 
bilgi verdi. Maraş Heyet-i Merkeziyesi adına Mustafa Kemal'e çekilen telgrafla 
Arslan Bey' e izin verilmesi istendi. Neticede izinli sayılan Arslan Bey Adana Cep
hesinde de görev yaptı.7 

TBMM'nin I. Döneminde Maraş milletvekili seçilen Mehmet Hacıhaliloğ
lu'nun istifası üzerine, boşalan Maraş milletvekilliğine Arslan Bey, 17 Mayıs 
1920'de milletvekili seçilerek 4 Haziran 1920'de TBMM'ye katıldı. Ancak, Maraş 
mutasarrıflığı ve Adana Cephesi Komutanlığının gördüğü lüzum üzerine 
TBMM'nin kararıyla 14 ay izinli sayılarak, Güney Cephesine gönderildi. Cep
hedeki görevinin bitmesi üzerine Kasım ayı sonunda Meclise gelerek görevine baş
ladı. Meclisin son toplantı yılında PTT Komisyon çalışmalannda bulundu.8 

I. Dönemde milletvekilliği sona erince, yeni yapılan seçimlerde aday olmadı. 
Adana'da ticaretle uğraştı. Daha sonra Göksun İlçesinin Büyük Çamurlu Köyünün 
Meryemçil Yaylasında çiftçilikle uğraştı. Orayı sattıktan sonra da Göksun İlçesin
de halen ismi ile anılan Arslan Bey Çiftliğinde uzun bir süre yaşadı. 1946 yılında 
Maraş'a yerleşti. Pazarcık'ta çiftçilik yaparken 7 Haziran 1963'te vefat etti.9 Arslan 
Bey, Milli Mücadelede gösterdiği başarılardan dolayı Kırmızı-Yeşil Şeritli İstik
lal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Arslan Beyin üç çocuğu bulunmaktadır. 10 

Arslan (TOGUZ) Beyin Faaliyetleri: 

TBMM'nin I. Dönem için yapılan milletvekilliği seçimlerinde Maraş Millet
vekili seçilen Hacı Mehmet Efendi' nin istifası üzerine milletvekili seçildi. Fakat; 
Maraş ve Antep bölgesindeki milli savunmaya katılması ve milli kuvvetlerin 
komutanlığını yapması dolayısı ile Mecliste önemli bir faaliyet gösterememiştir. 

2. Hasan Refet Efendi: 

1863'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası Ulu Camii İmaını Müderris İlyas 
Efendi, annesi Bursalı Fatma Pembe Hatundur. Maraş'ın Atoluğu Mahallesinde 
dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Ekmekçi Mahallesi Sıbyan Mektebinde tamam-

6 Yaşar Akbıyık, MiUi Mücadele Güney Cephesi (Maraş), Ankara, 1990, s. 150; Büsarnettin 
Karadağ, İstiklal Savaşında Maraş, (Haz. M. Y. Özbaş), Kahramanmaraş,1994, s. 23; Murat Ser
toğlu, Tercüman Gazetesi, 10 Nisan 1970, Sayı: 3047. 

7 Akbıyık.a.g.e, s. 264-265. 
8 Çoker, a.g.e, s. 737-738; Cengiz Şavkıllı, a.g.e, s. 172. 
9 Şavkıllı, a.g.e, s. 172. 

10 Çoker, a.g.e, s. 738. 
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ladıktan sonra Nebevıye Medresesı 'nde muderrıs olan babasından, Beyazıtlı Med
resesı Muderrısı Ismaıl Efendı'den ve Muftu Kanadıkırık Mustafa Efendıden ders
ler almıştır Aldığı eğıtım uzerıne 12 Temmuz 1907'de çeşıtlı ılım dallarından 
ıcazetname almıştır 11 

25 Ekım 1890'dan ıtıbaren 3 ay Maraş EvkafMudurluğu yaptı 1908'de Maarıf, 
1909-191 O arası Asker Alma Komısyonlarında çalıştı 1908' de Ikıncı Meşrutıyetın 
ılanma rastlayan gunlerde lttıhat ve Terakkı Teşkilatının Maraş Şubesının açıl
masında gorev aldı ve başkan seçıldı 1909'da Halep Yılayet Meclısıne Maraş San
cağı Uyesı olarak seçıldı 21 Mart 1910'da MaraşEytam Mudurluğune atandı Bu 
gorevde ıken TBMM'nın bırıncı doneını ıçın yapılan seçımı kazanıp Maraş mıllet
vekılı olarak 23 Nısan 1920'de Meclısın açılışında hazır bulundu.12 

Bır taraftan vaızlık, dığer taraftan muderrıslıkle meşgul olan Hasan Refet Efen
dı, Maraş'ın Fransızlar tarafından ışgalı sırasında kurulan Mudafaa-ı Hukuk 
Cemıyetıne ıkıncı başkan seçılmış ve buyuk hızmetler yapmıştır. 13 

Meclıste, Şer'ıye-Evkaf, Irşad, Adalet, Mıllı Eğıtım ve PTT komısyonlarında 
çalıştı Mılletvekılı bulunduğu sırada Antep mucadelesıne bılfııl ıştırak etmıştı 14 18 
Nısan 1920'de Rusya'dan gelecek yetım çocukların yerleştırılmesı ve bakımı ı~ın 
kurulan komısyonda yer aldı Gorulen luzum uzenne 19 Nısan 1922' de Maraş Mer
kez Muftuluğune atanmıştır. Refet Efendi muftuluğe atanınca mılletvekıllığınden 
ıstıfa ettı 15 

Tereuroe-ı Hal Kağıdında İstiklal Madalyası aldığı ıfade edılen, ılım, şıır ve 
edebıyata duşkunluğu ıle bıhnen, Maraş ve cıvar memleketlere buyuk hızmetlerı 
dokunan Hasan Refet Efendı, çok zekı ve çalışkan bırısı olarak dıkkat çekmek
tedır 16 Muftuluk gorevını ıfa ederken 7 Hazıran 1929' da oldu Ev h olup 7 çocuk 
babası ıdı Arapça ve Farsça bıldığı, resını hal tercumesınde yazılı olan Hasan Refet 
Efendının aılesı daha sonra "Seçkın" soyadını almıştır 17 

Hasan Refet Efendinin Faaliyetleri: 

TBMM'nın I Donem ıçın yapılan seçımlerınde Maraş mılletvekılı seçılen 
Hasan Refet Efendı, Meclıste bazı komısyonlarda çalışmasına rağmen, sakın kışılığı 
dolayısıyla pek aktıf faalıyetlerde bulunmamıştır Ayrıca, gorulen luzum uzenne 19 
Nısan 1922'de Maraş muftuluğune atanması dolayısıyla mılletvekıllığı de zaten res
men sona ermış oluyordu 

11 Hasan Refet Seçkın, Tercume-ı Hal Kağıdı, TBMM Arşıvı, Şahsı Dosya No 324, Yaşar Ozuçetın, 
"Turkıye Buyuk Mıllet M eelısı Bırıncı Donemınde Maarıfçıler", Ataturk Araştıma Merkezı Dergısı, 
TC 75 Yılı Ozel Sayısı, C XIV, Kasım 1998 S 42, s 885 

12 Çoker, a.g.e, s 739 
11 Husamettın Karadağ, s 24 
14 Hasan Refet Seçkın, a g d, No 324 
15 Çoker, a.g.e, s 739, Yaşar Ozuçetın, a gm, s 886 
16 Hasan Refet Seçkın, a.g.d, No 324 
17 Çoker, a.g.e, s 739, Yaşar Ozuçetın, a.g.m, s 886 
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3. Hasip Bey: 

1882'de Maraş'ta doğan Hasip Bey'in babası Süleyman Efendi Emirmah
mutoğullarının Vehbili kolundan, annesi Beyazıtoğullarından İskender Bey'in kızı 
Fatik Hanımdır. ıs İlk ve orta öğrenimini Maraş İbtidai Mektebi ve Rüştiyesinde 
tamamladıktan sonra bir süre de Medresede öğrenim ve eğitim gördü. Hasip Bey 
Zeytun Bidayet Mahkemesi Müstantık (Sorgu hakimi) Muavinliği, Elbistan Bidayet 
Mahkemesi 2. Katipliği, Maraş Maliye Baş Tahsildarlığı, Zeytun İcra Memurluğu, 
Maraş ve Gaziantep İcra Memurluğu vs. görevlerde bulundu. 19 

Maraş Sorgu Hakimliği görevini yaparken, TBMM'nin I. Dönemi için yapılan 
seçimlerde Maraş milletvekili olarak seçilen İbrahim Ağa'nın istifa etmesi üzerine 
onun yerine 17 Mayıs 1920' de milletvekili seçildi. 20 16 Temmuz 1920' de Meclise 
katıldı. İktisat, Orman, Madenler, İç tüzük, Adalet, Bayındırlık ve Bütçe komisyon
larında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulunda çalıştı. IV. Toplantı yılında 3. 
Şubenin Katipliğini yaptı. Meclis'te Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması üzerine 
muhalefetteki Il. Gurupta yer aldı. Dönem içinde dördü gizli oturumlarda olmak 
üzere, kürsüde 44 konuşma yaptı. Üç soru ve iki kanun önerisi verdi.21 

Mecliste II. grup milletvekilleri arasında yer alan Hasip Beyin hatiplik gücü ol
dukça yüksekti. Bu yüzden mecliste hükümet üyelerine birçok sorular yöneiterek 
onları zor durumda bırakmıştır. Hatta; İçişleri Bakanı Fethi Okyar' ın 1922 yılında 
17,5 Liraya makam odasına bir kalem (Hokka takımı) takımı almasını şiddetle eleş
tirmiştir. Bunun üzerine Fethi Bey bu paranın kendi cebinden ödemesini teklif et
mek zorunda kalmış ve Maliye Bakanının araya girmesiyle bu mesele kapatılmış
tır. 22 Milletvekilliği I. Dönemde sona erince Maraş' a gelerek Dalgara Mahallesinde 
i karnet etmeye başlamış, Şapka hadisesinden dolayı 1 O yıl hapse mahkum edilmiş 
ve Maraş'ta hapishanede tutulmuştur. 8 Temmuz 1930'da Maraş'ta kanser has
talığından vefat etmiştir. Evli olup 4 çocuk babası idi.23 Eşi ve çocukları Aksüyek, 
torunları Emirmahmutoğlu soyadını alan Hasip Bey, TBMM'de cesaret, metanet, 
ve geniş kültürü ve üsluplu ifadeleriyle kendini göstermişti. Kahramanmaraş'ın 
yetiştirdiği emsalsiz politikacılarından birisi olduğu bir hakikattir. 24 

Hasip Bey'in Faaliyetleri: 

İlk Meclisteki Maraş Milletvekillerinden en fazla faaliyeti olan Hasip Beydir. 
Hasip Bey milletvekilliği yaptığı 1920-1923 yıllan arasında birçok kanun teklifi ve 
önergeler vermiştir. Bu önergelerinin sayısı 40'tan fazladır. Hasip Beyin Mecliste 
ilgilendiği konuları şu şekilde sıralayabiliriz: 

18 Bekir Sami Bayazıt, Kahramanmaraş 'ta Bayazıtoğullan, Ukde Yay., Kahramanmaraş, 1998, s. 160. 
19 Çoker, a.g.e, s. 740; Cengiz Şavkıllı, a.g.e, s. 174. 
20 İbrahim Ağa, Tercüme-i Hal Kağıdı, TBMM Arşivi, Şahsi Dosya No: 322. 
21 Çoker, a.g.e, s. 741. 
22 Bekir Sami Bayazıt, a.g.e, s. 155. 
23 Şavkıllı, a.g.e, s. 1754 
24 Bayazıt, a.g.e, s. 155-156. 
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1. Ekonomi: Hasip Bey Mecliste bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, 
onun görüşleri ilgililer tarafından dikkate alınmıştır. Onun ekonomi ile ilgili yaptığı 
konuşmalardan bir tanesi asgari ücretle ilgilidir. Asgari ücretin yaz ve kış mevsim
lerinde ayrı ayrı belirlenınesini istemiştir. Ancak; bu görüş kabul edilmemiştir. 

Hasip Bey'in Mecliste yaptığı konuşmalardan biri de Ankara'daki has
tahanelerin et ve süt ihtiyaçlannın teminiyle ilgilidir. Bu konuşmada o güne kadar 
bir Hıristiyan kadın tarafından temin edilen süt ve etin istenilirse Ziraat Mektebin
ce karşılanabileceğini belirtmiştir. 

2. Tanm: Tarım makinelerinde kullanılan yağ ile damızlık hayvanlannın it
halatında gümrük vergilerinin kaldınlmasıyla ilgili olarak Mecliste bir konuşma 
yapmıştır. 

3. Dahiliye: Hasip Bey Fransızların 24 Ekim 1920'de Adana'yı tahliye 
konusundaki haberler üzerine Mecliste bir konuşma yaparak, bu haberin doğru 
olup olmadığını Dahiliye V ekiline sormuştur. Dahiliye Vekili Adnan (Adıvar) Bey 
bu haberin doğru olmadığını açıklar. Bu konuda diğer bir konuşması ise; savaş 
sırasında terk edilen maliann akıbetieri ile ilgilidir. 

4. Sosyal Yardım: Hasip Bey, Fransızlara karşı verilen mücadelede önemli 
görevler üslenen Maraş milletvekili Arslan Bey ve ailesi ile Maraş İdadisi 
Matematik öğretmeni şehit HayruHalı Efendinin geride bıraktığı eşi ve çocuklarına 
maaş bağlanması konusunda 18 Temmuz 1921 'de bir konuşma yapmıştır. 

5. Hukuk: Hasip Bey Edirne Vilayeti Teşkilatı Adiiye Kanununun altıncı mad
desinin iptali konusunda, Ereğli Kömür havzasındaki maden işçilerinin hukuki 
durumu ile ilgili kanun münasebetiyle, memleketin çeşitli bölgelerinde genel 
müfettişiikierin kurulması konusunda, Harp Kazançları Vergisi, İstiklal Mah
kemeleri, Avans Kanunu, İstanbul'un idaresinin TBMM'ye devri, idari, mali 
kanunlar ve bazı malıkumiann affıyla ilgili görüşmelerde fikirlerini beyan etmiştir. 

6. Askeri Konular: Hasip Bey, El-Cezire Cephesi Komutanı Nihat Paşa'nın 
sorumluluğu, Milli Savunma Bakanlığının bütçesi ve Antalya Belediye Başkanının 
askere alınışıyla ilgili konularda Mecliste görüşlerini bildirmiştir. 

7. Meclis: Meclisle ilgili birçok konularda görüşlerini dile getirmiştir.25 

4. Mehmet Rüştü (Bozkurt) Bey: 

1872' de Kahramanmaraş-Göksun ilçesi Fındık köyünde doğan Mehmet Rüştü 
Bey, 1864'de Osmanlı topraklanna göç eden Kafkasyalı Hacı Arslan Bey ve Emine 
Hatun'un oğludur.26 İlk ve orta öğrenimini Maraş'ta tamamladıktan sonra, medrese 
eğitim ve öğrenimi de gördü. Bir süre Reji İdaresinde (Tekel) memur olarak çalış
tı. Bilahare, köyünde çiftçilikle meşgul oldu. I. Dönem Halep, II. Dönem Maraş İl 

25 Şavkıllı, a.g.e, s.J75-188; Bayazıt, a.g.e, s. 156-160. 
26 Mehmet Rüştü Bey, Tercüme-i Hal Kağıdı, TBMM Arşivi Şahsi Dosya No: 325. 
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ve Liva Genel Meclislerinde ve Liva Daimi Encümeninde üyelik yaptı. I. Dünya 

Savaşından sonra bölgenin işgale uğraması üzerine direniş kuvvetlerine katılarak 
Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nda çalıştı. 27 

Daimi encümen üyesi iken, TBMM'nin I. Dönemi için yapılan seçimlerde 

Maraş milletvekili olarak 25 Nisan 1920'de Meclise katıldı.28 Mecliste Milli Savun
ma ve Dilekçe Komisyonlarında görev yaptı. I. Dönemde milletvekilliği sona erin
ce memleketine dönerek tarımla uğraştı. ı Ocak ı932'de Kayseri-Pınarbaşı İlçesi 
Kabaktepe Köyünde öldü. Evli olup, 8 çocuk babası idi. 29 

Mehmet Rüştü (Bozkurt) Bey'in Faaliyetleri: 

Mehmet Rüştü Bey, Milli Savunma ve Dilekçe Komisyonlannda çalışmasına 
rağmen, rahatsızlığı sebebiyle Mecliste fazla bir faaliyette bulunmamıştır. 

5. Mehmet Tahsin (Hüdayioğlu) Bey: 

1887'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Hüseyinzade Mehmet Durdu Bey'in oğ
ludur. İlk ve orta öğrenimini Maraş Mülk İdadisinde tamamlamış ve sonra özel öğ
renim de görmüştür. Toprak sahibi bir ailenin eviadı olarak tarım ile meşgul oldu. 

ı9ı ı-ı9ı9 arası Belediye ve Liva İdare Meclis üyelikleri, İl Genel Meclisi ve 
Daimi Encümen üyeliklerinde, Li va Maarif Komisyonu ve Ziraat Odası üyeliklerin
de bulundu. Maraş' ın, düşman işgaline uğramasından sonraki savunmasında etkin 
hizmetleri oldu. 30 

1919 sonlarında Meclisi Mebusana Maraş Mebusu olarak seçilen Tahsin Bey , 

Güney ilieri ve Marafın kurtuluşu ile ilgili, Niğde Mebusu Ata Bey ve 7 arkadaşı 
ile birlikte Meclise önerge verdiler. Önerge sahipleri; 20 günü aşkın bir zamandan 
beri Fransız kuvvetleriyle Ermenilerin sürekli ateş altında tuttukları Maraş'ta birçok 

Müslüman'ı şehit ettiklerini, şehrin büyük bir kısmının yakıldığını, yangınların 
devam etmekte olduğunu anlatıyor, huzur ve asayişin korunması ve yapılan 

kötülüklerin uygar uluslara duyurulması konusunda Osmanlı hükümetinin ne 
düşündüğünü soruyorlardı. 31 

Osmanlı Mebusan Meclisinin feshi üzerine, Heyet-i Temsiliye'nin talimatına 

uyarak Ankara'ya geldi ve 3 Temmuz 1920' de TBMM Genel Kuruluna Maraş Mil
letvekili olarak takdim edildi. Mecliste; Bütçe Tasarısı ve Dışişleri Komisyonların
da çalıştı. 6 Ekim ı 920' de Isparta İstiki al Mahkemesi üyeliğine seçilerek Meclisten 
ayrıldı. Mahkemenin faaliyetine son verildiği 23 Mart ı92ı 'de Meclise döndü. 

II. dönemde tekrar Maraş milletvekili seçildi. 15 Eylül 1924'te Maraş'ta eşraf
tan Çuhadarzade Hacı Mehmet Efendinin öldürülmesi ile ilgili olarak hakkında 

27 Çoker, a.g.e, s. 742; Cengiz Şavkıllı, a.g.e, s. 188. 
ıs M. Rüştü Bey, a.g.d, No: 325. · 
29 Çoker, a.g.e, s. 742. 
30 Çoker, a.g.e, s. 743. 
31 Mahmut Goloğlu,Cumhuriyete Doğru( 1921-1922), Ankara, 1971. s. 65. 
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soruşturma açılmasıyla 9 Aralık'ta dokunulmazlığı kaldınldı. Bu davayı Ankara İs
tiklal Mahkemesi üyesi Kılıç Ali Bey şu şekilde izah ediyordu: 

"Bu davanın asıl ibret alınacak tarafı şu noktaydı: Yine Maraş'ın kurtuluşunda 
Milli Mücadelenin daha ilk günlerinde, tıpkı Çuhadarzade gibi maddi ve manevi hiz
metleri bulunan, bundan dolayı kendisini sevdiğimiz, saydığımız Maraş Mebuslann
dan Tahsin Bey isminde yakın bir arkadaşımız tahkikat vaziyetine göre; cinayette 
alakası sabit görüldü ve tevkifine karar verilerek masumiyetinin refi için Meclise 
müracaat edildi. Bu suretle Ankara'ya avdetimizde bu arkadaşımızın muhakemesini 
yapınağa mecbur kaldık ve maalesef bütün iddialar sabit oldu ve deliller aleyhinde 
tecelli etti. Binaenaleyh kendisini mahkum etmekten başka yapacak bir şey kal
mıyordu. Kendisine; neresinden bakılırsa bakılsın vatan hizmetinizi, ahlakınızı, 

yakın arkadaşlığımızı nazarı dikkate almakla beraber maalesef hadise o kadar sarih, 
o kadar elem ve fecidir ki Heyet-i Hakime sizi kanun pençesinden kurtarmaya 
muvaffak olamadı demiş ve kendisini ı 5 seneye mahkum etmiştik. "32 

Kılıç Ali Beyin sözünü ettiği gibi Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından 5 Nisan 
ı926'da 10 yıl kürek cezasıyla malıkurniyetine karar verildi. Hükmün TBMM Baş
kanlığına tebliği üzerine 7 Nisan ı 926 tarihli birleşimi nde Milletvekilliğinden 

düşürüldü. 6 Mayıs ı947'de öldü. Evli olup 6 çocuk babası idi.33 

Mehmet Tahsin (Hüdayioğlu) Beyin Faaliyeleri: 

Hasip Beyden sonra en fazla çalışan Maraş milletvekilidir. Yurt dışından ithal 
edilecek tahıl ürünleri tohumlanndan gümrük vergilerinin indirilmesi konusunda 
konuşma yapmıştır. 

Tahsin Hüdayioğlu Eski Isparta ve şimdiki Maraş Mutasarrıfı (Vali) olan Refet 
Efendi'nin yolsuzlukları ile ilgili Meclise bir takrir sunmuştur. Bu takrir dikkate 
alınmış ve Dahiliye Vekili Fethi Bey'in buna cevap vermesi için görevine başlan
ması beklenmiştir.Tahsin Hüdayioğlu, Maraş eski Evkaf Müdürü olup ve Fransız
lara karşı verilen mücadelede sırasında şehit olan Evliya Efendinin ailesine maaş 
bağlanmasına dair bir kanun teklifi de vermiştir. 

6. Paşo Yakup Harndi (Bozdağ) Bey: 

1887'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Göçer köyünde doğdu. Aşiret 
reisi Bozağazade Süleyman Ağanın oğludur. Paşo Yakup Harndi Bey Atmalı 
Aşiretinin reisidir. Bu aşiret mensupları o yıllarda Maraş ve Elbistan da dahil olmak 
üzere Anadolu'nun birçok yerinde yaşamını sürdürüyorlardı.34 Yakup Bey özel 
eğitim almıştır. ı908'de Il. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile İttihat ve Terakki Fır
kasında politikaya girerek ilçe idare heyetine seçildi. I. Dünya Savaşında kur~uğu 

12 Kılıç Ali, lstiklal Mahkemesi Hatıralıırı, İstanbul,J955, s. 744. 
11 Çoker, a.g.e, s. 743. 
14 Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Imparatorluğunda Oymak, Aşiret ve 

Cemaatlar, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1979, s.210. 
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milis kuvvetleriyle yörede türeyen eşkıya ile savaştı. Başarılarından dolayı İstiklal 

madalyası ile ödüllendirilmiştir.35 

Milli Mücadelede büyük yararlılıkları görüldü. Kılıç Ali Bey, Milli Mücadele 

için görevlendirildiğinde Elbistan üzerinden Antep Mücadelesini örgütlernek için 

Pazarcık'a geldiğinde Atmalı Aşireti Reisi Yakup Harndi Beyden oldukça istifade 

etmiştir.36 Pazarcık'ta ilk iş olarak kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyelerin

den birisi de Bozağazade Paşo Yakup Bey idi. 37 

TBMM'nin I. Dönemi için yapılan seçimlerde Maraş Milletvekili seçildi. An

cak; kendi isteği üzerine Pazarcık Kaymakamlığını tercih etti. 13 Haziran 1920'de 

bu görevine başladı. 5 Eylül 1920' de kabul edilen N isab-ı Müzakere Kanunu 

gereğince memuriyetle milletvekilliği bir kişide toplanamıyordu. Bu durumda onun 

kaymakamlığı tercih etmesi milletvekilliğini sona erdirdi. Maraş Mutasarnflığının 

6 Eylül 1920 tarihli telgrafı üzerine, milletvekilliğinden istifa etmiş sayılmasına 

karar verilmiştir. 1 Ocak 1948'de Pazarcık'ta öldü. Evli ve 7 çocuk babası idi.38 

Paşo Yakup Harndi (Bozdağ) Beyin Faaliyetleri: 

TBMM'nin I. Dönemi için Maraş'tan milletvekili seçilen Paşo Yakup Harndi 

Bey, Milletvekilliği ne devam etmeyerek, Pazarcık kaymakamlığını tercih etmiştir. 

Maraş milletvekili Yakup Harndi Beyin milletvekilliğinden istifasına dair Maraş 

Mutasarnflığının telgrafı 21 Ekim 1920 tarihinde kabul edilerek milletvekilliği 

düşürüldü.39 

Sonuç: Birinci Dönem TBMM' de görev yapan Maraş milletvekillerinden 

sadece ikisi Mecliste aktif olarak çalışmışlardır. Bunlar Hasip Bey ve Tahsin 

Hüdayioğlu' dur. Tahsin Hüdayioğlu bir ara Isparta İstiklal Mahkemesi üyeliğine 

seçilmiş ve bu görevi bitince tekrar Meclise dönmüştür. Arslan Bey cephede düş

mana karşı savaştığı için uzun süre izinli sayılmıştır. Mehmet Rüştü Bey ise has

talığı sebebiyle görevini aksatmıştır. Hasan Refet Efendi ile Yakup Harndi Bey ise 

başka görevlere atanmaları dolayısıyla milletvekilliklerinden istifa etmişlerdir. Ay

nca daha önce seçimlerde milletvekiliikierini kazandıkları halde iki üye de Meclisin 

açılışına katılmayarak istifa etmişler ve bunların yerlerine Arslan ve Hasip Beyler 

seçilmişlerdi. Birinci Meclise katılan milletvekillerinden sadece Tahsin Hüdayioğ

lu ikinci Meclis üyeliğine katılabilmiştir. TBMM'nin açılışına katılan altı millet

vekilinden ikisinin Göksun, birinin Pazarcık kazalarından ve üçünün de Maraş mer

kezinden olduğu görülmektedir. 

İlk TBMM' de görev yapan milletvekilleri milli iradeyi tam gerçekleştirdiler. 

Çünkü Onların önünde parti grubu ve liderinin olmaması nedeniyle çok rahat 

35 Çoker, a.g.e, s. 745. 
36 Adil Bağdatlılar, Uzunoluk (İstiklal Harbinde Maraş), Kervan Yayınları, 1974. s. 46. 
37 Bayazıt, a.g.e, s. 189. 
38 Çoker, a.g.e, s. 745. 
19 TBMM Zabıt Ceridesi, C. V, s. 108. 
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hareket ettiler. Onların kararlarına, mensup oldukları Büyük Türk Milleti'nden 
başka ipotek koyacak bir merci yoktu. Bu yüzden vicdanlarının sesini dinleyerek 
milletin yararına olan kararları aldılar. Onlar Ankara' da Türk Milleti adına çalış
malar yaparken, bir yandan düşman orduları Anadolu içlerine ilerliyor, diğer yan
dan İstanbul Hükümetinin tehditleri devam ediyordu. İşte bu şartlar altında hiçbir 
korku ve tehdide boyun eğmeden başta Mustafa Kemal olmak üzere bu Meclisin 
üyeleri, tarihte belki de hiçbir meclise nasip olmayan, düşmanı yurttan kovacak 
iradeyi gösterip yeni bir devletin kuruluşuna imza atarak bugüne ve yarına örnek 
olmuşlardır. 

Hepinizi saygıyla selamlanm. 

Oturum Başkam-Sayın İlyas GökhanHocamızada teşekkür ediyoruz. 
Bu vesileyle de, ebediyete intikal eden bu ilk milletvekillerimizi ve Kahraman

maraş'ın bütün milletvekilierine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. 
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Sempozyumumuzun birinci oturumu burada son bulmuştur efendim. 
Teşekkür ediyoruz. 



II. OTURUM 

Oturum Ba~kanı 

Prof. Dr. Nafi BAYTORUN 

Kahramanmar~ Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü 

Değerli konuklar, Milli Egemenlik sempozyumumuzun İkinci Oturumunu 
açıyoruz. 

Bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Sofuoğlu "Milli Egemenlik Anlayışının Gelişimi ve 
Atatürk" konusunu sunacaktır. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Orhan Doğan 
"Atatürk' ün Ulusal Egemenlik Anlayışı" konusunda konuşacaktır. 

Yine, Hacettepe Üniversitesinden Ayten Sezer Hocamız "Atatürkçü Eğitim 
Modelinde Milli Egemenlik" konusunu sunacaktır. 

Şimdi, sunumunu yapmak üzere, mikrofonumuzu Sayın Doç. Dr. Adnan 
Sofuoğlu'na uzatıyoruz. 

Hacarn buyurun. 
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Doç. Dr. Adnan SOFUOGLU 
Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Öğretim Üyesi 

Teşekkür ederim efendim. 

Değerli konuklar, şimdi konuşmama egemenlik kavramı üzerinde başlamak is
tiyorum. Diğer sayın konuşmacılarımız, egemenliğin dış boyutuyla ilgili gerekli 
açıklamaları, konuşmaları yaptılar. Ben, iç boyutuyla ele almaya çalışacağım. 

Egemenliğin iki yönü var. Birincisi, içe dönük olarak, yönetimin kimin tarafın
dan nasıl kullanılacağı, kaynağın ne olduğudur; ikincisi de, dışa karşı olan boyutu, 
bu da, dışa karşı bağımsızlığı, tam bağımsızlığı ifade etmektedir. Daha önceki 
konuşmalar, millet egemenliği çerçevesinde dışa karşı olan tam bağımsızlığı ele al
mışlar. İşte, egemenliği bu şekilde ifade ettikten sonra, bu egemenliğin kaynağı 
nedir, nasıl kullanılır? Bu, tarih boyunca çeşitli şekillerde düşünülmüş veyahut 
ifade edilmiştir. Kimileri, egemenliğin kaynağının Tanrı'da olduğunu söylemişler 
ve belirli bir kişiye intisap ettiğini iddia etmişlerdir. Kimileri de, daha sonraki 
dönemde de, egemenliğin millete ait olduğu, halka ait olduğunu ifade etmişlerdir. 

Şimdi, çok detayına, derinine girmeden, bu sürecin, yani egemenliğin millete ait 
olduğu sürecinin kısa bir geçmişinden söz edersek, şöyle bir şey gözüküyor: Biliyor
sunuz, bu konuların en çok tartışıldığı, konuşulduğu, ortaya çıktığı yer Avrupa' dır. Av
rupa'da, Rönesans, reform, coğrafi keşifler vesaire, bunların gelişimi sonucu, Av
rupa'da toplumsal bir değişim yaşanıyor; arkasından, tabii, buna bağlı olarak bir 
siyasal değişim de yaşanacaktır. Daha sonra oluşacak olan, bu toplumsal değişimle 
oluşacak olan bir millet anlayışı, bir ulus anlayışı çerçevesinde ve yeni sınıfın oluşması 
çerçevesinde, krallar tarafından kullanıldığı iddia edilen egemenliğin kralda değil 
yahut da Tanrı kaynaklı değil, millete ait olduğu, millet kaynaklı olması gerektiği or
taya konulacak, bu ortaya atılacak ve bunun, tabii, uzunca tartışmaları olacak. Bunun 
neticesi olarak, bu aydınlanma çağı filozofları bunları yazıp çizeceklerdir. Mesela, Jan 
Jacques Rousseau bunlardan biridir ve Toplumsal Sözleşme adlı eserinde bunu işler. 
Bunlardan etkilenen başka gelişmelerin de etkisiyle, 1789' da Fransız ihtilali oluyor. 
Oradaki bu gelişmeyle, egemenliğin kaynağının millete ait olduğu ifadesi ortaya konu
luyor. Bu, tabii ki, egemenlik millete aittir dediğiniz zaman, milli iradenin kimin 
tarafından teşekkül edileceği, kimin tarafından kullanılacağı meselesi ortaya çıkıyor; 
bu da, tabii ki, demokrasiyi ifade etmiş oluyor. Fransız İhtilaliyle, demokratik düşün
cenin yaygınlaşması söz konusu oluyor. Bir de, aşağı yukarı aynı çağlarda sanayi in
kılabı yaşanmıştır. Bu da, işte milliyetleşme sürecinde önemli bir aşamadır. 

Avrupa' da başlayan bu gelişim, dalga dalga diğer bölgeleri, devletleri de et
kileyecektir. Uzakdoğu'daki Japonya'dan, Çin'den tutun da Rusya'ya varıncaya 
kadar tüm devletler bu süreçten etkileneceklerdir. 
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Ben şimdi, sözü tabii ki bize getireceğim. Yani, biz nasıl etkilendik Osmanlı 
Devleti olarak? İşte, Osmanlı devleti de bu gelişimden, bu dalgadan kendini kur
taramamıştır, kurtaramazdı zaten. Osmanlı Devleti bu süreci bir şekilde özüm
seyecekti; çünkü, bunun başka yolu yoktu. Bu, XIX. yüzyılda, yani, 1800'lü yıllar
da -ben 1700'ü geçiyorum, oradaki denemeler biraz daha farklı- veya bu yüzyılın 
sonlarında başladı. Osmanlı Devleti kendi sistemini düzenlemek ihtiyacını hissetti. 
Nitekim, III. Selim, bu doğrultuda Nizarnı Cedit diyecektir; yani, devletin siyasi 
yapısını değiştirmeye yönelik bir Nizarnı Cedit hareketi başlatacaktır. Bu, hem içe 
yöneliktir, hem dışa yöneliktir. Yani, Osmanlı Devleti, artık, eski iddiasından eski 
siyasi yapısından yavaş yavaş vazgeçiyor anlamına geliyordu. Bunun devamında II. 
Mahmut vardır. Il. Mahmut'ta, bu, daha da belirginleşecektir ve Avrupai tarzda bir 
yönetim sistemi, bir devlet sistemi oluşturma yoluna gidilecektir daha çok. 
Tebaaların eşitliği anlayışına dayalı, modern anlamda bürokrasiye dayalı bir 
yapılanma içine girilecektir. 

Bunun bir adım daha sonrası Tanzimat'tır. Tanzimat'ta, tüm toplumu, Osmanlı 
Devleti içinde yaşayan tüm toplumu bir bütün halinde tutmak, dolayısıyla, devlet ile 
toplum arasındaki diyalogu sağlamak, toplumun, tebaanın devlete bağlılığını artır
mak için, tebaaya birtakım haklar tanınmıştır; ancak, burada milli iradeden veyahut 
millet egemenliğinden söz edilmemektedir ve yine monarşik bir yönetim devam et
mektedir; fakat, Tanzimat dönemi içinde Genç Osmanlılar, Yeni Osmanlılar diye 
bir grup çıkacak, bunlar da diyecekler ki, Osmanlı Devletinin toplumsal yapısının 
bir arada tutulması, devletin bir arada tutulabilmesi için, toplumun yönetime katıl
dığı şartlı bir yönetim, anayasal bir yönetim şekliyle, anayasal bir yönetirole bunun 
mümkün olacağı, toplumun yönetime katılmasıyla, yani, bir bakıma, milli iradenin 
oluşturulmasıyla mümkün olacağı iddiasında bulunmuşlardır. Bunun neticesi 
olarak, tabii ki, dışarıdaki gelişmelerin de etkisi var. Bu konulara girmiyoruqı. 
1876'da anayasal sisteme geçeceğiz ilk defa ve bir parlamento kuracağız. Yani, bir 
milli irade teşekkülünü sağlamaya çalışacağız, meclisi mebusanı oluşturmak için 
seçim yapacağız iki dereceli seçim sistemiyle, parlamentomuz oluşacak. Ancak, bu 
Parlamento millet egemenliği anlayışına dayalı bir Parlamento değil; milli iradeyi 
oluşturmaya çalışıyordu belki; ama, tam da böyle bir şey değildi; çünkü, Parlamen
tonun yetkileri çok sınırlıydı, sadece danışma hüviyeti, danışma mahiyeti taşıyan 
bir parlamentoydu. Zaten çok da uzun süreli olmadı bu Parlamento, bir yıl sonra 
kapatıldı ·padişah tarafından; padişah, yetkilerinin herhalde paylaşılmasını is
temiyordu. Ondan sonra otuz yıllık bir parlamentosuz dönem görüyoruz. 

Otuz yıl sonunda, yine böyle bir genç Türkler hareketi sonucu, onların baskısı 
sonucunda, milli iradenin tekrar teşekkül edebilmesi açısından, parlamenter sistem, -
Parlamentonun tekrar açılması, anayasanın tam olarak yürürlüğe konulması 

1908'de gerçekleştirilecektir. Ancak, bu 1908'den 1909 arasındaki bir senelik 
dönem, bunalım dönemidir. 
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1909' da Anayasa' da önemli değişiklikler gerçekleştirilerek, milli iradenin oluş
turulmasına çalışılacaktır. Yani, egemenlik kullanım alanında padişahın yanında, 
halkı temsil eden, toplumu temsil eden -ne kadar temsil ediyorsa tabii- bir par
lamentonun da yer alması sağlanacaktır. Fakat, bu, tabii padişahlann isteyerek yap
tığı bir şey değildir, zorunlu olarak İkinci Meşrutiyet özellikle gerçekleştirilmiştir. 
Bundan sonra, bu Anayasa'da, 1909'da bu yönde değişiklikler olmuştur, bir par
lamenter model oluşturulmaya çalışılmıştır. Fakat, bu döneme baktığımızda, bu 
sefer, kişi egemenliğinin yerini yine milli irade falan değil, bir zümre iradesinin al
dığını görüyoruz; yani, İttihat ve Terakki yönetimi her şeye hakim oluyor; önce Par
lamentoya hakim oluyor; dolayısıyla, İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki bir grup 
da aslında İttihat ve Terakki Partisine hakim oluyor. Böylece, aslında, birkaç kişi
lik grup, egemenliği kullanıyor, böyle bir yönetim oluşuyor. Yine de, buna rağmen, 
bir parlamento var, bir milli irade söz konusudur. 

Bu sistem, 1908'den 1918'e kadar çalkantı içinde geçecek; yani, kimi zaman par
lamento kapanacak, seçimler yapılacak vesaire. 1918'e gelindiğinde, biliyorsunuz, 
Birinci Dünya Savaşı sonucu Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesini imzalamış 
vaziyette, başkent kanşık, ne olacak, nasıl bir politika uygulanacak belli değil, banş 
masasında nasıl yer alınacak, nasıl bir politika izlenecek belli değil; böyle bir ortam
da 1918 Aralığında Parlamento, süresini aştığı gerekçesiyle, o zamanki Padişah Vah
dettin tarafından kapatılıyor; ama, Osmanlı Anayasasına göre, dört ay içinde seçim 
yapılıp, tekrar toplanması gerekiyor. Bunun mücadelesi verilmiştir İstanbul' da o dört 
ay zarfında. Fakat, görünmüştür ki, hükümetler değişmiştir ve en son mart ayında 
Damat Ferit Paşa hükümet olmuştur. Bu Damat Ferit Paşa ve hükümeti padişahla bir
likte hareket ediyordu; zaten, padişahın damadıydı, onunla birlikte hareket ediyordu. 
Bunlar, parlamenter sistemle böyle bir ortamda işin yürürneyeceği kanaatindeydiler 
ve parlamentonun açılmasına taraftar değildiler; dolayısıyla, İstanbul'dan böyle bir 
şeyin yürütülmesi mümkün değil görüşüne sahiptiler. 

Ben, tabii, milli irade ve iç gelişme açısından söz ettiğim için, o Kurtuluş Savaşı 
kısmına girmiyorum. Aslında, yönetimi, hükümetin, milli iradenin teşekkül ettiril
mesi, yani, barış masasına gidecek politikaları oluşturacak bir hükümetin milli 
iradeye dayalı olarak hareket etmesi gerektiğini savunanlar vardı. Milli iradeye 
dayanmadan, herhangi bir banş anlaşması, barış görüşmesi yapılamaz, herhangi bir 
politika oluşturulamaz deniliyordu. Bunun için de, İstanbul' dan yönetimi zor
layacak mekanizmalar kalmamıştı; tutuklamalar olmuştu ve saire. İşte, Anadolu' dan 
bir hareket söz konusuydu. 

Anadolu' dan bağımsızlık için başlatılan hareketin, yani işgale karşı direniş, 
bağımsızlık, tam bağımsızlık olarak başlatılan hareketin ikinci yönü, bu hareketin 
ve bu politikaların milli iradeye dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekti; yani, mil
let egemenliğine dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. İşte, 
baktığımızda, Amasya Genelgesinde, Erzurum Kongresinde, Sivas Kongresinde 
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bunu açıkça görürüz; milletin azim ve kararı deniliyor, milli iradeyi hakim kılmak 
deniliyor. İstanbul'daki yönetim, böyle diyen, bu şekilde hareket eden ekibi etkisiz 
hale getirmek için birtakım tedbirler alacaktır. 

Anadolu hareketi, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlatılan Milli Mücadele 
hareketi, milli iradeye dayalı olarak hareketi sürdürmeyi kendisine en önemli 
dayanak noktası olarak görmüştür ve bunun neticesinde, buna karşı direnen İstan
bul hükümeti, Damat Ferit Paşa hükümeti, Heyet-i Temsiliye'nin tepkisi ve baskısı 
karşısında iktidardan uzaklaşmak, yani hükümetten ayrılmak zorunda kalmıştır ve 
arkasından gelen hükümet, Heyeti Temsiliye'yle anlaşma içine girerek, parlamen
toyu tekrar açmak zorunda kalmıştır ve seçimler yapılmıştır, hazırlıklar tamamlan
mıştır ve ı2 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi Mebusanı tekrar açılmıştır. Fakat, bura
da şunu görüyoruz: Padişah Vahdettin' in, bu Meclise çok sıcak bakmarlığını 
görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz; açılış konuşmasına hastalık bahanesiyle gel
meyecektir. Meclisin çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümeyeceğini de bilmek
tedirler Heyeti Temsiliye üyeleri. Bu sebeple, Mustafa Kemal Paşa da istanbul'a 
gitmeyecektir mebus seçildiği halde; çünkü, orada neler olabileceğinin farkındadır 

Ayrıca, milli iradeye dayalı Meclisin açıldıktan sonra başına bir kaza, bir bela, 
bir şey gelirse, Meclisin tekrar faaliyetini sürdürebilmek için Meclis Başkanının, 
Anayasaya göre, Meclisi başka bir yerde toplama yetkisi vardır. İşte bu yüzden, 
Mustafa Kemal Paşa Ankara' da kalacak, Meclise gitmeyecek; ancak, Meclis baş
kanı olarak seçilmesini isteyecektir. 

Nitekim, Mustafa Kemal Paşa bu doğrultuda ı6 Mart'ta İstanbul'un İtilaf dev
letlerince resmen işgal edilip, Parlamentonun basılıp mebusların tutuklanmasından 
ve bilahare ı8 Mart'ta Parlamentonun çalışmalarını tatil etmesinden sonra millet
vekili olarak, Heyeti Temsiliye Başkanı olarak 19 Mart ı920'de yayınladığı genel
ge ile Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanmasını isteyecektir. 
Bu meclisin, anayasaya göre, meşru hale gelmesi için de İstanbul' daki M ebu s ların 
Ankara'ya daveti söz konusudur. Bu çerçevede zaten daha önce bunlar görüşülmüş, 
kararlaştırılmıştır. İstanbul'dan Ankara'ya geçmekte olan o zaman İstanbul'daki 
Meclisin Başkanı olan Kişi de daha yoldayken, yine 19 Martta Ankara' daki meclise 
Mebusların katılmasını isteyecektir. Dolayısıyla, Ankara' da toplanacak olan mec
lisi mebusanı meşrulaştıracaktır. Ancak, burada büyük bir çekişme var. Saray ve 
Damat Ferit Paşa, bunun önüne geçmek için, o zaman Damat Ferit Paşa hükümeti 
tekrar iktidara getiriliyor 8-9 Nisanında ve derhal Ankara'da bu tip faaliyetleri, top
lantıları tertiplerneye çalışanları suçlu, vatan haini ilan ediyorlar ve onlara karşı hal- ' 
kı kışkırtıyorlar, bunlar halka bu şekilde lanse ediliyor. Arkasından, Ankara'da top
lanacak olan meclisin dayanak noktasını, meşruluğunu ortadan kaldırmak için, ı ı 

Nisanda, Vahdettin, Parlamentoyu feshediyor, kapatıyor. Dolayısıyla, Ankara'da 
toplanacak olan meclis, artık, mebusan meclisi değildir. Nedir; işte, daha öteden 
beri düşünülen, biliyorsunuz Erzurum, Sivas Kongrelerinde ortaya konan devlet, 
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ulus, milli devlet anlayışı ortaya konuluyordu. Dolayısıyla, milli devletin, artık, 
egemenlik olarak dayandığı irade millet olacaktır. İşte bu meclisin adı, her şeyin üs
tünde anlamında, bütün her şeyi o görür anlamında Büyük Millet Meclisi olacaktır. 

Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920' de bu şekilde, bütün engellemelere rağ
men, engelleme çalışmalanna rağmen açılmıştır. Büyük Millet Meclisi, yine, 
hemen hızlı bir şekilde kendi altyapısını, kendi sistemini yavaş yavaş oluşturacak
tır, meclis hükümeti sistemini benimseyecektir ilk başta. Arkasından bir boşluk, 
neye dayanıyor, nasıl kullanacak yetkilerini? 1909 Anayasası tam uygun değil; 
dolayısıyla, bir anayasa problemi çıkacaktır ve bu konuda yapılan çalışma sonucun
da Ocak 1921 'de, uzun tartışmalardan sonra 24 maddelik Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu, olağanüstü dönemi ihtiva eden bir anayasa yapılacaktır. İşte, egemenlik bu 
Anayasada açıkça ilk defa belirleniyor, Osmanlı anayasalarında yok bu; "egemen
lik bila kaydüşart milletindir" denilecektir ve hükümet de halka dayanır denilecek
tir; esasında bu, Cumhuriyet demektir. Egemenliğin kaynağını da dünyevileştir
mektir. Yani, demokratik bir yönetimin benimsediğini, demokratik bir sistemi 
benimsediğini, milli iradeye bağlı olduklannı ortaya koyacaklardır. 

Bu Meclis, kahraman bir meclistir. Bu Meclisle Kurtuluş Savaşı, yani, bağım
sızlık mücadelesi kazanılacaktır, ülke işgalden kurtanlacaktır. Ülke kurtarıldıktan 
sonra, artık, sistem yavaş yavaş ortaya konulmuştu; yani, millet egemenliğine ve 
mil!i iradeye dayalı bir yönetim ortaya konulmuştu. Şimdi, bunun diğer aşamaları 
gelecektir, tabii, şartlar oluşunca. Nedir; 1922'nin 1 Kasım'ında Saltanat kal
dınlacaktır. Bundan sonra şu belirleniyor: Devletin şekli belirleniyor. Yani, Devlet, 
milli iradeyi eski sistemle de belki kullanabilir; ama, şimdi, Devletin şekli belir
leniyor. Devlet, İngiltere'deki gibi milli iradeyi kullanan; ama, krallığı sürdüren mi 
olacak; yoksa, daha iyi milli iradenin gerçekleştiği, kullanıldığı, daha eksiksiz 
olarak göreceli de olsa kullanılabildiği sistem mi olacak, yani devlet modeli cum
huriyet mi olacak? İşte, buna karar verilmiştir; yani, Saltanat kaldırılmıştır. Bu an
dan itibaren, Devlet, aslında tamamen Cumhuriyet olmuştur. Ama, bunu açıkça or
taya koymamışlardır; çünkü, uluslararası ortam buna müsait değildi, henüz Ankara 
Hükümeti bütün dünya tarafından tanınmış değildi, tanınmıyordu. Bu nereden ger
çek)eşecek? Lozan Antlaşmasıyla. Lozan Antiaşması sağlanınca, taraflar bu anlaş
mayı imzalayınca, bu ne demektir? Uluslararası alanda Ankara Yönetiminin, Dev
letinin aynı zamanda tanınması demektir. Bundan sonra, artık, saltanat kaldırıldı. 
Ne oldu bu? Cumhuriyet oldu, bu adın konulmasıdır. O zamanki Abdurrahman 
ŞerefBey'in de kürsüden söylediği gibi, ne tartışıyoruz, bizim zaten yaptığımız şey, 
doğan çocuğun adını koymaktan ibarettir, işte 29 Ekim 1923 'te Cumhuriyet ilan 
edilecektir. Ben, hemen çok kısa olarak, bundan sonraki gelişim olan millet 
egemenliğinin, milli iradenin yansımasıyla ilgili birşeyler söylemek istiyorum. 

Milli irade diyoruz da, kimin iradesi, hangi kesimin ve ne kadar iradesi 
konusunda önemli adımlar atılmıştır Cumhuriyetten sonra? Yani, inkılaplar olmuş-
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tur; yani, demokratik altyapı oluşturulmuştur, yavaş yavaş milli iradenin temsili 
genişletilmiştir. Mesela, hilafetin kaldırılması, vesaire. Böylece, Hocaının da söy
lediği gibi, sistemin üniter bir yapı, üniter bir sistem, üniter bir devlet, üniter ulus 
milli devlet oluşturuluyor. Dolayısıyla, böyle bir devlet, çoklu bir sistemi 
yürütemezdi; yani, çoklu bir eğitim, çoklu bir hukuk sistemi olmazdı ve üniter bir 
devletin tekli bir hukuk sistemi, tekli bir eğitim sistemi olur. Bunlar gerçekleştiril
di, bunlar sağlandı. Arkasından, demokratik açılımlar yavaş yavaş gerçekleştirildi, 
yavaş yavaş katılım genişletildi ve 1934 yılında bunu görüyoruz. Seçime sadece er
kekler katılıyordu. 1934'te kadınlarımız da seçime katıldı; yani, milli iradenin 
teşekkülü daha geniş bir camia tarafından, daha geniş bir kesim tarafından sağlan
dı. Bunun arkasından, tabii, İkinci Dünya Savaşı vesaire falan ve neticede, milli 
iradenin tam teşekkülü ve tam bir demokratik sisteme geçiş 1946'da gerçekleş
tirilecektir. Bizim bundan sonraki tüm anayasalarımızda, işte 1961, 1982 
Anayasalarında, bu millet egemenliği prensibinden- Meclis'te de yazıldığı gibi
"egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinden kesinlikle vazgeçilmeyecek ve 
bu alandaki uygulamalar geliştirilerek sürdürülmeye çalışılacaktır. 

Teşekkür ederim. 

Oturum Başkanı- Adnan Sofuoğlu Hocamateşekkür ediyorum. 

Fransız ihtilaliyle başlayan milli egemenlik dalgasının ülkemize yansımaları ve 
bugüne kadar gelişimini çok güzel bir şekilde özetlediler; ben kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

İkinci Otururnun ikinci konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Orhan Doğan Hocamız, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm 
Başkanımızdır. Kendileri "Atatürk'ün Ulusal Egemenlik Anlayışı" konusunu tak
dim edeceklerdir. 

Hocam, buyurun. 
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Yrd. Doç. Dr. Orhan DOGAN* 

Kahramanmara§ Sütçü İmam Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı 

Öğretim Üyesi 

Atatürk'ün Ulusal Egemenlik Anlayışı 

Teşekkür ederim Sayın Rektörüm. 

Saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli misafirler; benden önce konuşmuş olan 

çok kıymetli hocalarım ve değerli meslektaşlanın "egemenlik" kavramı ve onun 

tarihsel gelişimi üzerinde durdular. Ben de bu konuşmamda, "egemenlik" kavramı 

ve onun tarihsel gelişiminden ziyade, Atatürk'ün Ulusal Birlik düşüncesi çer

çevesinde, Ulus~l Egemenlik Anlayışını ve bunun Tarihi Gerçekleri üzerinde 

durmaya çalışacağım. 

Bilindiği gibi Türk milleti dünya tarihinde yer almış ve tarihte büyük izler 

bırakmış milletler içinde önemli bir yere sahiptir. Bu büyük millet, uzun tarihi 

boyunca çetin bir var olma mücadelesi vermiş ve bu sayede, diğer bir çok millet

Ierin aksine günümüze kadar gelmiştir. Milletimizin, bu uzun tarihi içinde, milli 

varlık ve bütünlüğünü tehdit eden bir ço~ felaket, musibet, hatta ihanetiere uğradığı 

görülmektedir. Türklerin ilk yazılı belgesi olan Orhun Abideleri bu gerçeğin acı 

fakat ibretli yakınmaları ile doludur. Bütün bu talihsizlik ve felaketiere rağmen mil

letimiz, varlığını devam ettirmiştir. Böylece Türk Milleti, bir çok milletler gibi, ne 

insanlık denizinde boğulup gitmiş ne de bir çok kavimler gibi milletler mezarlığına 

gömülmüştür. 

Türk milleti, karakteri icabı hareketli bir millettir. Belki böyle hareketli bir mil

let olması sebebiyledir ki, değişik mekanlarda ve farklı iklim koşullarındaki coğrafi 

bölgelerde, hatta değişik tarihlerde hiçbir millete nasip olmayan bir çok devletler ve 

imparatorluklar kurmuş, bir çok milleti sinesinde barındırmış, onları idare etmiş 

lider bir millet olduğunu tarih sayfalarına yazdırmıştır. Türk milletinin yüzyıllardır 

ayakta kalmasında, şüphesiz ki Ulusal Birlik ve Egemenlik anlayışının çok büyük 

rolü olmuştur. 

Böylece uzun yüzyıllar Asya ordularının öncüsü olan Türkler, XX. Yüzyılın 

başına kadar güçlü bir millet olma özelliğini bütün dünyaya göstermişlerdir. 

Değerli misafirler, 

Dünya coğrafyasında jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip olan bölgeler var

dır. Uzun süreler bu bölgeleri ele geçirmek, buralarda devlet kurmak ve hakimiyet 

altında bulundurmak pek de kolay olmamıştır. Tarihte bunu, ancak çok güçlü ve 

milli bünyesi çok sağlam olan milletler başarabilmişlerdir. İşte Türk milleti, elde 

• Özgeçmişi s. 112 
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edilmesi zor, yerleşmesi güç ve üzerinde devlet kurmanın imkansız olduğu böyle 
bir bölge olan Anadolu'yu kendilerine vatan olarak seçmişler ve burada devletler 
kurmuşlardır. Onun için Türk'ün on asırlık öz yurdu olan Anadolu, hiçbir şeyle 
ödenemeyecek kadar kıymetli ve mukaddestir. Belki de istiklal marşımızın büyük 
şairi: 

"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda; 

Canı cananı bütün vanını alsın da Hfida" 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" derken bütün bu gerçekleri dile 
getirmek istemiştir. 

Anadolu, tarih boyunca, dünyanın en medeni, en gelişmiş ve en zengin, coğrafi 
konum ve stratejik bakımından da en önemli topraklarından biri olmuştur. Türk
ler ise, bu geniş topraklarda, çok daha medeni çok daha güçlü bir devlet, hatta dün
yanın en geniş, en haşmetli, en uzun ömürlü imparatorluğunu kurmuşlar, büyük bir 
kültür ve medeniyetin de mimarlan olmuşlardır. 

Osmanlı imparatorluğu, kendi bünyesi içerisinde bir çok etnik grubu, hoşgörü 
ve adalet içerisinde yönetmiştir. İmparatorluğun kuvvetli dönemlerinde onun birer 
sadık tebaası olan azınlıklar, zayıftadığı dönemlerde baş kaldırmışlardır. Neticede, 
koca imparatorluk, Batılı sömürgecilerin kısa zamanda boy hedefi haline gelmiştir. 
Ona, artık, bir hasta adam gözüyle bakılıyor ve bu hasta adamın mirasına konmak 
için plan üstüne planlar hazırlanıyordu. Onu bölmek ve parçalamak ve sonunda 
yutulabilecek bir lokma haline getirmek içjn, Batılı emperyalistler çok çeşitli plan
lar hazırlamışlardır. 

Nitekim, Birinci Dünya savaşıyla, büyük yangın, imparatorluğun hudutları et
rafına sirayet etmiş; Anadolu, yani, Türk'ün on asırlık öz yurdu felaket ve musibet
lere sahne olmuştu. Bu acı gerçekler, Atatürk'ün Gençliğe Ritabesi'nde şu şekilde 
dile getirilmiştir: "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, 
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, millet fakr-o zaruret 
içinde harap ve hitap düşmüştü." Evet, Avrupa emperyalizminin Türklerden al
dığı intikam çok acı olmuştu. Onlara göre, Türkler, bunca felaket ve musibetlerden 
sonra, Anadolu' dan sürülmeli, hatta, tarih sahnesinden bile çekilip gitme li idi. 

İşte, böyle bir ölüm-kalım savaşında, milletin, neredeyse her şeyden ümidini 
kestiği bir zamanda, Anadolu halkının geleceğini aydınlatacak bir ümit, bir güneş 
doğmuştur. Bu ümit, M. Kemal ve çevresinde toplanan gaziler ordusu idi. Bir 
şairimiz (Namık Kemal) "V atanın bağrına düşman dayadı hançerini 1 (Yoğimiş) 
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini" derken, sanki bu gaziler or
dusuna sesleniyordu. Başkomutan M. Kemal, bu şairimize I. TBMM'de şu şekilde 
cevap vermiştir: "V atanın bağrına düşman dayasın hançerini 1 Bulunur elbet 
kurtaracak bahtı kara maderini." 
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Nitekim, Büyük Önder, istiklal azmi ve ulusal hakimiyet ruhuyla Türk mil
letini harekete geçirmiş, yeniden mücadeleye çağırmış ve sonunda Türk milleti, 
vatanını düşmandan temizlemiştir. Bu bakımdan O, sadece bir meydan muharebesi 
kazanmış ünlü bir komutan değil, aynı zamanda, Anadolu'yu Türk milletine, 
yeniden ve ebedl bir vatan olarak kazandıran eşsiz bir kahramandır. O, milletine 
sadece bir zafer değil, bir vatan bağışlamıştır. İşte Atatürk'ün asıl büyüklüğü de 
bundan kaynaklanmaktadır. O, birliği parçalanmış, dirliği bozulmuş, uzun seneler
den beri süren savaşlada yorgun, hitap düşmüş bir toplumda bir ümit kaynağı ol
muştur. Yine, O, Türk milletini, içine düşüp kaldığı felaketlerden kurtarınakla 
yetinmemiş, ona yeni bir şahsiyet kazandırarak büyük bir hedef, çağdaş medeniyet 
hedefini göstermiştir. 

Gerçekte, Atatürk, bu mukaddes dava ve hareketinde sadece milletine, onun üs
tün meziyet ve yaratıcı gücüne inanmıştır; zira, O, bir konuşmasında "İiham ve 
kuvvetin kaynağı milletin ta kendisidir" demiştir. Bu bakımdan, milli mücadele 
davası, millete mal olmuş ve Anadolu halkında bir heyecan doğurmuştur. Bundan 
sonra artık bu milleti kimsenin tutmasına imkan yoktu. Nitekim bu hususta çok 
daha realist düşünen Atatürk, "Bir milletin ruhu zapt olmadıkça, o milletin azim 
ve iradesi kırılmadıkça, o millete hakim olmanın imkanı yoktur. Halbuki asır
ların yarattığı milli bir ruha, kuvvetli, daimi bir milli iradeye hiç bir kuvvet 
karşı koyamaz" diyerek milli his ve heyecanını bu kayda değer sözleriyle ortaya 
koymaktadır. İşte, Bu azim ve kararlılık içinde hareket eden Atatürk, tarihte Türk 
adıyla kurulan ve ilk Türk devleti olan Göktürklerden sonra ikinci kez Türk adının 
geçtiği genç ve dinamik bir devlet kurmuştur; o da TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
devletidir. Bu devlet, sömürgecilere ve azınlıklara verilmiş olan bütün imtiyazları 
kaldırmış; tasada ve kıvançta millet birliğini, ulusal birlik ve bütünlüğü asıl ilke 
olarak kendine hedef seçmiştir Bu nedenle, Atatürk, milli birlik duygusunun 
sürekli her türlü vasıta ve tedbirlerle desteklenerek geliştirilmesinin milli bir 
gaye olduğunu belirtmiştir. 

Atatürk milliyetçiliğinin asıl özünde Ulusal Birlik vardır. O'nun milliyetçilik 
anlayışı Misak-ı Milli hudutları içinde yaşayan fertleri hiçbir ayrım ve ayrıcalık 
gözetmeden bir hedef etrafında toplayan, birleştiren ve bütünleştiren mukaddes bir 
duygudur. O, kurtuluş savaşının ilk günlerinde milletine şöyle sesleniyordu: "Mil
let ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz" 
diyerek, milli mücadelede düşmaniarına karşı Türk halkını örgütlernek suretiyle 
milletiyle bütünleşiyordu. 

Ulusal Birlik; Atatürk'ün bizzat kendi ifadelerinden de anlaşıldığı üzere 
milletçe, birarada yaşamayı ve bütünlüğü ifade eden bir kavram olarak kar
şımıza çıkar. Ulusal birlik ve beraberlik, Türk milletini oluşturan kişilerin karşılık
lı sevgi ve saygıyla birbirine bağlanması ve millet varlığını devam ettirmesini ön
görür. Onun için Atatürk, canını her zaman feda etmeye hazır olduğu Türk mil-
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Jetini ve canı kadar aziz bildiği ulusal birlik ve beraberlik duygusunu sonsuza kadar 

yaşatmak istemiştir. İşte bu bakımdan O, son Türk devletini bölmek ve parçalamak 

isteyenlere fırsat vermemek ve milletinin varlığının sonsuza kadar devam etmesini 

sağlamak için devlet ve millet hayatına "Ulusal Egemenlik" fikrini getirmiştir. 

Saygıdeğer konuklar, 

Başlı başına kuvvet kaynağı olan, kuvvet doğuran fikirler vardır. Böyle fikirler, 

devletlerin yapısını değiştirir, insanlık tarihinin akışını etkiler. "Ulusal Egemenlik" 

fikri de bunlardan biridir. 

M. Kemal'de bu fikir gençlik yıllannda oluşmuş, Harp okulu (1899-1902) ve 

Harp Akademisi (I 902-1905) sıralarında belirmiş, uygulama safhası ise 

Anadolu'ya geçtikten sonra başlamıştır. Atatürk, bunu şöyle anlatıyordu; "Harbiye 

yıllarında siyaset fikirleri baş gösterdi. Durum hakkında henüz yeterli bir 
görüşümüz yoktu. Sultan Hamid dönemiydi. Namık Kemal'in kitaplarını 
okuyorduk. Kovuşturma sıkıydı. Çoğunlukla ancak koğuşta yattıktan sonra 

okumak imkanı bulabiliyorduk ... Kurmay sınınarına geçtik, bilinen ve alışıl

mış derslere çok iyi çalışıyordum. Bunların üstünde olarak, bende ve bazı ar
kadaşlarda yeni fikirler oluştu. Ülkenin yönetim ve siyasetinde fenalıklar ol

duğunu keşfetmeye başladık. Binlerce kişilik Harbiye öğrencisine bu keşfimizi 
anlatmak hevesine düştük." 

Mustafa Kemal ve yakın arkadaşları, o hevesin etkisiyle gizli bir okul gazetesi 

çıkarmışlar, mevcut şartlardan doğan düşüncelerini burada yazarak, bu şekilde 

fikirlerini geliştirmeye başladılar. O, genç bir subay olarak göreve başladığı ilk yıl

larda da bu fikirleri doğrultusunda cemiyetler kurmaya veya bu amaçla kurulan 

cemiyetlere katılmaya başlamıştır. Atatürk, sonraki yıllarda yaptığı konuşmaların

da gençliğinden beri kafasında oluşup gelişen halk idaresine ve ulusal egemenliğe 

olan inancını belirtiyordu. 

M. Kemal, çok kötü şartlarda başlattığı milli istiklal mücadelesini başarmak 

için, millete, milletin azim ve kararına müracaat etmiştir. O, daha Anadolu'ya ayak 

basar basmaz, bu fikri ve ideali gerçekleştirmek için harekete geçer. O'nun, milli 

egemenlik ilkesine dayanan ilk açıklaması, Samsundan İstanbul hükümetine gön

derdiği 22 Mayıs I 9 I 9 tarihli raporda şu sözleriyle dile getirilmiştir: "Millet milli 
hakimiyet esasını ... kabul etmiştir, bunun için çalışacaktır." Böylece milli 

egemenlik teorisi ilk defa resmi bir evrakta dile getirilmekte ve milli egemenlik, 

millet için bir hedef olarak gösterilmektedir. Daha sonra 21-22 Haziran 1919 yılın

da yayımlanan Amasya bildirisinde "Milletin istiklalini yine milletin azim ve 

kararı kurtaracaktır" anlayışı, ulusal egemenliğin tek hakim güç olacağı yolun

daki kararlığın bir ifadesidir. O zamana kadar kimsenin söylerneğe bile cesaret 

edemediği bu açık, samimi ve cesur görüşler, Amasya tamiminden bir ay sonra, 23 

Temmuz-7 Ağustos 1919'da Erzurum'da ve daha sonra da 4 Eylül-I I Eylül 
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l919'da Sivas kongrelerinde aynen yer almıştır. Bu kongrelerin aynntısına gir
meyeceğim, çünkü benden önceki konuşmacı hocam, bu konuyu geniş bir şekilde 
anlattılar. M. Kemal'in bu görüşleri İstiklal Harbi boyunca Kuvayı Milliye'nin en 
büyük destek ve dayanağı olmuştur. Zira Türkiye'de ulusal irade ve ulusal 
egemenlik gibi kavramlar siyasi hayatımıza ilk defa milli mücadele ve Ulu Ön
der Atatürk'le birlikte girmiştir. 

M. Kemal, Milli hakimiyetin gücü karşısında zincirlerin eridiğini, taç ve 
tahtların yok olduğunu, milletierin esareti üzerine kurulmuş müesseselerin her 
tarafta yıkılınaya mahkôm olduğunu ifade ederek, hakimiyetin, herhangi bir 
kişiye değil, bir sınıf veya zümreye değil, doğrudan doğruya millete ait olduğu zih
niyetini devlet hayatına kazandıran ilk Devlet Adamı olmuştur. O böyle yapmak
la aynı zamanda Türk milletinin Ulusal Egemenliğe geçmesine, kendi özüne dön
mesine ve yaratıcı cevherine güvenmesine de önderlik etmiştir. Bu hususta, "Top
lumda en yüksek hürriyetin, en yüce eşitlik ve adaletin temini, istikrarın 
korunması, ancak ve ancak, tam ve kati manası ile milli hakimiyetin gerçekleş
miş bulunması ile kaimdir. Binaenaleyh, hürriyetinde eşitliğin de adaletin de 
dayandığı nokta milli hakimiyettir" diyerek ulusal egemenliğin önemini vur
gulamıştır. 

M. Kemal paşa, İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra, 19 Mart l920'de, mülki ve 
askeri makamlara, Ankara'da B.M.M.'nin toplanmasını öngören ve tam metni 
Nutuk'ta bulunan ünlü bildirisini gönderir. O, 22 Nisan 1920'de, B.M.M.'nin top
lanışından bir gün önce yayınladığı acele bir telgraf tamiminde B.M.M.'nin açıla
cağı 23 Nisan gününden itibaren "bütün mülki ve askeri makamların ve bütün 
milletin başvuracağı yer Büyük Millet Meclisidir" diyerek millet adına egemen
liği kullanacak olan makamı belli etmiştir. 

Bu düşünceler 23 Nisan l920'de bin bir zorluk ve meşakkatle kurulan ilk Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin ve aynı zamanda yeni kurulan Türk devletinin de 
temel dayanağı olmuştur. Zira O, daha Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan ön
ce bütün dünyaya şunu ilan etmiştir: "Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri mil
li hakimiyettir. (Hem de) Milletin kayıtsız şartsız hakimiyetidir." Başka bir 
konuşmasında ise; "Bütün Cihan bilmelidir ki, artık, bu devletin başında hiçbir 
kuvvet yoktur, yalnız bir kuvvet vardır. O da, hakimiyet-i milliyedir" demek 
suretiyle, ulusal egemenlik anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur. 

Değerli Konuklar, bu açıklamalardan sonra sonuç olarak şunu diyebiliriz: 

Atatürk' ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözü, sadece Meclis 
binasını aydınlatan bir ışık değil, asker, sivil her kesimden Türk milletini yönet
meye talip olanların da vicdanlarını aydınlatan bir meşale olacaktır. Millet 
olarak bu meşalenin aydınlattığı yoldan ilerleyip, M. Kemal'in ortaya koyduğu 
hedefleri ve buna olan inancımızı devam ettirmek durumundayız. Atatürk, bu ay-
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dınlık yoldan sapmanın nasıl vahim sonuçlar doğurabileceğini; "Milletin irade ve 
emeline uymayanların talihi acıdır, eninde sonunda yok olmaktır" demek 

suretiyle çok açık bir şekilde ifade etmiştir. 

Milli mücadele hareketi ve sonrasında oluşan ulusal birlik ve ulusal egemenlik 

şuuruyla yeni bir Türk Devleti kurmayı başaran Türk milleti, yine bu şuur ve güçle 

var olma gücünü ve azınini sonsuza kadar devam ettirecektir. 

Atatürk'ün yaktığı Milli Egemenlik meşalesi Türkiye'de daima yanacak, 
bugünün ve yarının kuşaklarına yol gösterecek, demokrasi yolunda ilerleyen 
milletiere örnek olacaktır. 

Saygılar sunuyorum. 

Bibliyografya: 

1. Akçakayalıoğlu, Cihat, "Atatürk, Milli Egemenlik ve Türk Çocuğu, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt I, Mart, 1985, sayı 2, s. 577 

2. Eroğlu, Hamza, "Milli Egemenlik İlkesi ve Anayasalarımız", Atatürk Araş

tırma Merkezi Dergisi, Cilt I, Kasım 1984, sayı 1, s. 139-141. 

3. Feyzioglu, Turhan, "Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün Temel il

kelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 

I, Temmuz 1983, sayı 3, s. 741-751, 790 

4. Kabaklı Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 

ci lt 2, İstanbul, 1985, s.586-587. 

5. Kitapçı, Zekeriya, "Atatürk'te Milli Birlik-Milli Hakimiyet Anlayışı ve Onun 

Tarihi Realitesi", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ocak 1987, sayı 1, s. 16-19'dan 

geniş bir şekilde faydalanılmıştır. 

Oturum Başkanı- Değerli hocamız Orhan Doğan Bey' e teşekkür ediyoruz. 

Atatürk'ün, gerçekten ulusal egemenlik anlayışı, tam bağımsızlık; bu nedenle, 

biz, şunu söylüyoruz: Atatürk ilke ve inkılaplan, Türk gençliğinin, Türk milletinin 

bir ışığıdır, onun takipçisi olacağız. 

Sempozyumumuzun ikinci oturumunun son kısmına geldik. 

Hocam, bizim Kahramanmaraş'ta hanımefendiler önceliklidir. Programda en 

sona konulmuş; ama, özür diliyoruz, program Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından yapıldı. 

Hacettepe Üniversitesinden Sayın Ayten Sezer hocamız, Atatürkçü eğitim 

modelinde milli egemenlik. 

Hocam buyurun. 
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Yrd. Doç. Dr. Ayten SEZER 

Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 

Öğretim Üyesi 

Atatürkçü Eğitim Modelinde Milli Egemenlik 

Teşekkür ederim. 

Şu ana kadar yapılan konuşmalarda daha çok milli egemenlik ilkesinin siyasi 
anlamda oluşumu ve gelişimi üzerinde duruldu. Biz burada bu ilkenin eğitim poli
tikasına yansıyan yönlerini ele almaya çalışacağız. 

Milli Mücadele hareketinin başarıyla sonuçlanması sonrasında Yeni Türkiye 
Devletinin üzerinde durduğu önemli konulardan birisi eğitim konusuydu. Her dev
let kendi değerlerine sahip iyi yetişmiş insan gücünü oluşturmak için eğitim poli
tikaları oluştururlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Atatürk'ün takip ettiği milli, 
çağdaş ve laik eğitim politikasını benimsedi. Buna göre yetişecek gençlere Tür
kiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve değerlerine düşman unsurtarla 
mücadele etme gereği öğretilecek, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, laik, devletçi ve 
inkılapçı vatandaşlar yetiştirilecekti. Bu amaçla 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kabul edildi. Bu kanunla ülkedeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı 'na 
bağlandı. Medreseler kapatıldı. Böylece mektep-medrese ikiliğine son verildi. 

Cumhuriyet öncesi eğitim ve öğretim kurumları çok farklıydı. Bunlar; 

1 - Başlangıçta dini ağırlıklı eğitim veren sıbyan okulları ve medreselerle, dev
let bürokrasisine eleman yetiştiren Enderun Mektebi gibi önemli klasik eğitim ve 
öğretim kurumları vardı. 

2 - 18. yüzyıldan itibaren Batı karşısında sürekli yenilgi elde etmenin sonucu 
yeni modern okullar açılmaya başlandı. Askeri alanda başlayan bu çalışmalar 
zamanla diğer alanlara da kaydı. Bu kurumlar arasında özellikle Tanzimat dönemin
den itibaren sayılan artan sıbyan okulları ile medreseler arasındaki boşluğu dol
duran ve dönemin "Osmanlılık" ideolojisi çerçevesinde nesiller yetiştirmeyi amaç
layan, rüşdiye, idadi ve sultani adıyla açılan eğitim kurumlarıydı. Ayrıca Tıbbiye 
(1827), Harbiye (1834), Mülkiye (1859), Galatasaray Sultanisi (1868) ve Darül
fünun (1863) gibi eğitim kurumları Avrupai tarzda açılan kurumlardı. Böylece 
klasik eğitim kurumlan olan medreselerin yanısıra açılan bu kurumlarla toplumda 
mektep- medrese ikiliği yaratılmıştı.. 

3 - Bu dönemde ayrıca ülkede yaşayan azınlıklara ait eğitim kurumları da var
dı. Bunlar Ermeni, Rum ve Musevi mektepleriydi. 

4- Ülkede faaliyette bulunan bir diğer okul grubu da yabancıların açtığı okul
lardı. Bu alanda ilk olarak 16. yüzyıldan itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkenin 

104 



değişik bölgelerinde Fransız Katalik misyonerlerinin açtığı okullar dikkati çekmek
tedir. 19. yüzyıldan itibaren bunlara Amerikalı Protestan misyonerleri ve İtalyan, 
Alman, Avusturyalı, İngiliz ve Rusların açtığı okullar eklendi. 

Osmanlı' da eğitim işi 18. yüzyıla kadar devletin işi değildi. Daha çok vakıflar 
ve şahıslar bu işle ilgileniyordu. Dolayısıyla bu konuda her kurum kendi dilinde, 
kültüründe ve hazırladığı program çerçevesinde eğitim veriyordu. Bu da toplumda 
değişik zihniyette bireylerin yetişmesine yol açıyordu. Devletin zayıftadığı dönem
lerde özellikle bir kısım yabancı misyoner okullarında bireyleri kendi mezheplerine 
göre yetiştirme, hatta bazı okullarda Osmanlı' yı yıkmaya yönelik olarak azınlık 
milliyetçiliğini geliştirme doğrultusunda verilen eğitim konusunda Osmanlı Devleti 
çeşitli müdahalelerde bulunmuş, ancak pek başarılı olunamamıştı. Bunda kapitülas
yonların büyük payı vardı. 

Osmanlı'nın yıkıldığı Birinci Dünya Savaşı sonrası 30 Ekim 1918'de imzalanan 
Mondros Mütarekesi hükümlerine göre ülke toprakları işgale uğradı. Yürütülen 
başarılı bir Milli Mücadele hareketinden sonra kurulan yeni Türkiye Devleti, Os
manlı' dan farklı bir siyaset yürüttü. Milli, çağdaş ve laik esaslara dayalı bir eğitim 
politikası benimsendi. Bu konuda çıkarılan kanunla, öğretim birleştirildi. Yeni 
okullar açıldı. Ders programları ve kitapları Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda 
yeniden hazırlandı. Devlet eğitim işini Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla takip etti. 
Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarla eğitim konuları ve sorunları belirlendi. Bu 
doğrultuda alınan kararlar gereği yeni düzenlemelere gidildi. Bunlardan biri eğiti
minin akılcı, bilimsel ve araştırıcı yani laik olması doğrultusunda alınan karardı. 
Medreselerin kapanması ile dini eğitim verecek okullar (imam-hatip okulları. .. ) 
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. 

Türk ve Müslüman okullarında gerçekleştirilen bu uygulama büyük ölçüde mis
yonerler tarafından açılan yabancılara ait Katalik ve Protestan okullarında da ger
çekleştirildi. Türkiye'deki varlıklan 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaş
masına ekli mektuplarla kabul edilen bu kurumların Türk kanuniarına uymaları şar
tı vardı. 1924' ten itibaren yayınlanan talimatnameler le anılan bu okullarda dini 
propagandanın yapılması yasaklandı. Dersliklerde bulunan dini sembollerin kal
dırılması istendi. Daha önceki zararlı faaliyetleri bilinen bu kurumlarda Yabancı 
müdür yanında Türk müdür bulundurma, okul açma izni ve ruhsat alma zorunluluğu 
getirildi. Bu kurumlardaki ders programları ve kitaplan yeniden düzenlenerek belir
lendi. Buna göre Türkçe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi ve askerlik gibi sosyal ve kül
türel dersler Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulacaktı. Ders kitaplan 
gözden geçirilerek Türklük ve Müslümanlık aleyhindeki konular çıkarılacaktı. 

Kısaca Türk Milli Eğitimine bağlı olarak Devletin uyguladığı kurallara uyma 
zorunluluğu getirilerek denetlemelerde bulunuldu. Sözkonusu kurallara uymayan 
okullar kapatıldı. 1924 Nisanında İstanbul'da faaliyette bulunan 40 kadar Fransız ve 
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İtalyan okulu getirilen kurallara uymadıkları için kapatıldı. Bu durum ilgili devlet
lerin tepkilerine yol açtı. Ancak Cumhuriyet yönetimi bu konunun bir i~ mesele ol
duğunu ifade ederek anılan devletlerin müdahalelerine engel oldu. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri 
üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ilkeleri özellikle yürüttüğü 
milli eğitim politikası ile hayata geçirmeye çalışmış ve bu konudaki engelleri or
tadan kaldırmıştır. 

Çok teşekkür ediyorum. 

Oturum B aşkarn - Son konuşmacımız Sayın Sezer' e bu güzel konuşması 
nedeniyle teşekkür ediyoruz. 

Sunucu- Efendim, sempozyum sonrasında armağan takdimimiz yapılacaktır. 
Kahramanmaraş ilimizde gerçekleştirilen bu bilimsel toplantı anısına, sempoz

yuma katılan değerli hocalarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hazırlanan 
armağaniann takdimini Sayın Başkanvekilimden arz ederim. 

Sunucu- Sayın dinleyiciler, buradaki tören sona ermiştir; arz ederim. 

106 



ÖZGEÇMİŞLER 

İlhan ATlŞ 

1948 yılında Kars ili Kağızman ilçesi doğumlu olan İlhan Atış, ilk ve orta tah

silini Kağızman ilçesinde, lise öğrenimini ise İzmir Atatürk Lisesinde tamamladık

tan sonra, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 

oldu. 1971 yılında İzmir Maiyet Memurluğuna atandı. 1972-73 yıllannda Senirkent 

ve İvrindi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 

Daha sonra Şarkikaraağaç, Posof, Alaçam, Elbistan Kaymakamlıklan görev

lerinin ardından, 1984 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine geçti. Mülkiye Başmüfet

tişliği görevi sırasında 1990 yılında İngiltere'de altı ay süreyle Mahalli İdareler 

konusunda inceleme ve araştırmada bulundu. 

İlhan Atış, 2001 yılının Kasım ayına kadar Mülkiye Başmüfettişliği görevini 

yürüttükten sonra, 31 Ocak 2003 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatan

daşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptı; bu görevi esnasında MERNİS (Merkezi Nüfus 

İdaresi Sistemi) projesinin gerçekleştirilmesini sağladı; 9 Şubat 2003 tarihinde Kah

ramanmaraş V aliliğine atandı. 
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Doç. Dr. Oğuz A YTEPE 
1948 yılında Kınkkale' de doğan Oğuz Aytepe, ilk ve orta öğrenimini An

kara'da yaptı. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi'nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığında çalıştıktan 
sonra, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olanAnıtkabir'de görev yaptı. 

Akademik hayatına 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan Oğuz 
Aytepe, 1985 yılında yüksek lisans ve 1992 yılında doktora öğreniminden sonra 
1998'de Doçent unvanı aldı. Halen aynı Üniversitede öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 
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Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN 

ll Ocak 1957 yılında Mardin'de doğmuş olan Nafi Baytorun, 1974-1979 yılları 
arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümü'nde okuduk
tan sonra Haziran 1979'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Bölüm ikincisi 
olarak mezun oldu. 

1979-1982 yıllan arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür teknik 
Bölümü Asistanı olan ve uzmanlık dalı Seracılık, Seralarda otomasyon ve sulama 
olan Nafi Baytorun, 1982-1986 yılları arasında Hannover Üniversitesi Tarım Tek
nolojileri Enstitüsünde DAAD Bursiyeri olarak Seralarda İklimlendirme ve Bil
gisayarlı Denetim konularında doktora çalışması yaptı. 

1985 yılının Haziran ayında Hollanda LAC' de seracılık konusunda yaptığı 
çalışmaların ardından,1986-1987 yılları arasında Hannover Üniversitesinde GTZ'te 
Hannover Üniversitesi ile sağlanan finansal kaynakla Türkiye'de yürütülecek tam 
otomasyonlu sera projelerinin ön çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Nafi Baytorun, 1987 yılındaki askerlik hizmetinin ardından, ı987-ı989'da 

Çukurova Üniversitesinde Hannover Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen kapalı 
koşullarda bitkisel üretim projesinin yönetiminde bulundu. 

ı 989 Haziran-Ekim aylarında iseTÜBİTAK NA TO bursu çerçevesinde seralar
da otomasyon konusunda çalışmalar yapan Nafi Baytorun, ı 989 Kasım ayında 
Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doçenti oldu. 

ı 990-1992' de Tarım Bakanlığı ile birlikte Akdeniz iklim kuşağına uygun seraların 
tip proje çalışmalarının ardından 1993 Haziran ayında İtalya'da (CİHEAM Bari) 
seracılık konusunda çalışmalarda bulundu. 

ı994 yılının Mayıs ayında Fransa Hükümeti'nin davetiisi olarak Fransa'da 
seracılık işletmelerinde incelemeler yaptı; ardından ı 994-1995 arasında Fen Bilim
leri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 

1995 Kasım ayında Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 
Anabilim Dalı Profesörü olan Nafi Baytorun, 1996 Eylül ayında 2547 sayılı yasanın 
16/a maddesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan
lığı görevine başladı. 

1997 yılında DAAD burs çerçevesinde Federal Almanya'da seracılık konusun
da çalışmalar yaptı. 

ı999 yılının Ocak ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı olan Nafi Baytorun, 1999 yılının Eylül ayında 2547 sayılı YÖK 
yasasının 16/a maddesi ile KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. 

2000 yılında DAAD Bursu ile Almanya' da Dünya Su Kongresine katıldı; 
2001 'de Üniversiteler arası Kurul Üyesi olan Nafi Baytorun, 2002 yılının Eylül 
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ayında 2547 sayılı YÖK yasasının 16/a maddesine göre Ziraat Fakültesi Dekan
lığına atandı. 

2002 Kasım ayında ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne 
atanan Baytorun'un 3 adet ders kitabı, 32 yurt dışı ve 51 adet yurt içi makale ve bil
dirisi bulunmaktadır; iyi derecede Almanca ve konularında literatür takip edecek 
düzeyde İngilizce bilmektedir. 

Ziraat Mühendisleri Odası, Kültür Teknik Derneği, Türk-Alman Doğal Bilim
ler Derneği üyesi olan Prof. Dr. Nafi Baytorun, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Nihat CANPOLAT 

Nihat Canpolat, 1958 yılında Sivas İlinin Yıldızeli İlçesinde doğdu. 1981 yılın
da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, İçiş
leri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. 

Sırasıyla Sinop'un Gerze, Erzurum'un İspir ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 
Kaymakamlık yaptı. Son olarak İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanlığı görevinde iken, 9 Haziran 1997 yılında Hakkari Valiliğine vekaleten 
atandıktan sonra, 1 O Ağustos 1997 tarihinde de asaleten ataması yapıldı. 

ll Ekim 1999 tarihinden itibaren de Kayseri Valiliği görevini yürütmektedir. 

Nihat Canpolat evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Yrd. Doç. Dr. Orhan DOGAN 

1965 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahraman
maraş'ta tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 

1991 yılında aynı bölüme Araştırma görevlisi olarak atanan Orhan Doğan, yük
sek lisans ve doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne giderek bilimsel araştırmalar yapan Doğan, 
Kazakistan'da Abay adındaki Alınatı Devlet Üniversitesi'nde 2 yıl süreyle "Türk 
Tarihi" ve "Türk Kültürü" konularında dersler verdi. Kırgızistan'ın başkenti Biş
kek'te Türk-Kırgız Manas Üniversitesi ve Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ulus
lararası Türk- Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde proje kapsamında çalışmalar 
yaptı. 

Moskova Üniversitesi ve Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri 
Enstitüsü'nde de bilimsel araştırmalar yapan Doğan, 2002 eylül ayında Kahraman
maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne Yrd. Doç. 
Dr. olarak atandı. 

Halen aynı Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uy
gulama Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkan
lığını yürüten Orhan Doğan, iyi derecede Rusça, Kazakça ve Kırgızca bilmektedir. 
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Prof. Dr. Reşat GENÇ 

1941 yılında Yozgat' ın Akdağmadeni İlçesinin Dokuz Köyü' nde doğan Reşat 

Genç, 1955 yılında ilkokulu, 1958 yılında ortaokulu, 1961 yılında lise'yi bitirdi. 

1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tarih 

Bölümü'nden mezun oldu. 

1965-1967 yıllarında Elazığ Ticaret Lisesi'nde Tarih Öğretmenliği ve Müdür 

Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1967-1974 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğraf

ya Fakültesi'nde Asistanlık, 1974-1980 yılları arasında aynı Fakültede Dr. Asistan

lık yaptı ve 1980 yılında Doçent oldu. 

1982-1984 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde ve 1984-

1986 yıllarında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görev

lerinde bulunduktan sonra, 1986'da Profesör oldu. 1986-1992 yılları arasında Gazi 

Eğitim Fakültesi'nde Dekanlık yaptı. 1993-2000 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı görevini yürüttü. 

2000-2002 yılları arasında Bişkek'te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi'nde Rektör Vekilliği görevinde bulundu. Halen Gazi Üniversitesi Gazi 

Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği yapmakta olan Prof. Dr. Reşat Genç'in 

bilimsel çalışmaları Türk Kültür Tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konulannda 

yoğunlaşmıştır. 

Prof. Dr. Reşat Genç, evli ve iki çocuk sahibidir. 
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Yrd. Doç. Dr. İlyas GÖKHAN 

1966 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. İlköğretim ve Or

taöğretimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, 1983 yılında girdiği Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden 1987'de mezun 

oldu. 

1987-1993 yılları arasında Şanlıurfa ve Kayseri'de Milli Eğitime bağlı okullar

da Tarih öğretmeni olarak çalıştı. 

1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 

1994 yılında mastır öğrenimini, 1998 yılında da doktora öğrenimini tamamladı. 

1999 yılında da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı; halen görevine devam etmektedir. 

Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK 

28.1.1961 tarihinde Ceyhan'da doğan Ayhan Öztürk, ilk ve orta tahsilini An

kara'da tamamladıktan sonra 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ

rafya Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Kürsüsü' nde yüksek öğrenimine 

başladı. Fakülteden1982 yılında mezun oldu ve 1984 yılında Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi yaptı. 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Milli Mücadele'de Gazian

tep" konulu doktora teziyle 14 Şubat 1990 tarihinde Doktor unvanı aldı. 

1982 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Araştırma 

Görevlisi olan Ayhan Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül

tesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kara Harp Okulu'nda Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi dersleri verdi 

1988 yılı Aralık ayında naklen Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Bölüm Başkanlığı'na Öğretim Görevlisi olarak atandı. 

31. 3.1990- 31.7.1991 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik vazifesi

ni tamamlayan Öztürk, 18.3.1992 tarihinde Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı' na Yardımcı Doçent 

olarak atandı. 2001 döneminde Doçent unvanını aldı. 1995-2002 tarihleri arasında 

Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Ağustos 2002 tarihin

den itibaren Eğitim Fakültesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

24.3.1993- 28.3.2000 tarihleri arasında Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Baş

kanlığı görevini yürüten Ayhan Öztürk, 12.1.2000 tarihinde Erciyes Üniversitesi 

Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevine atanmıştır; halen Türk 

Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ve Öğretim Üyeliği görevine devam et

mektedir. 

Doç. Dr. Ayhan Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır. 
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Nevzat PAKDiL 

1950 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde doğmuştur. Ankara Üniver
sitesi ilahiyat Fakültesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Ens
titüsü'nde Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 

Kamu Yönetimi Uzmanı ve eğitimci olan Pakdil, Milli Eğitim Bakanlığı Per
sonel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Öğret
men Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanlık Personel ve Pren
sipler Genel Müdürü, Başbakanlık Başmüşaviri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 22. Dönem Milletvekili 
Seçimlerinde Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
girmiş ve TBMM Başkanvekilliği'ne seçilmiştir. Nevzat Pakdil, aynı zamanda 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanıdır. 
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Yrd. Doç. Dr. Ayten SEZER 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden 
1982 yılında mezun olan Ayten Sezer, 1985'te Hacettepe Üniversitesi Atatürk il
keleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde "Atatürk Dönemi Milli Eğitim Politikası (İlk 
ve Ortaöğretim)" konulu teziyle yüksek lisans eğitimi yaptı. 

1994'te Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde 
"Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1923-38)" konulu teziyle doktorasını 

tamamladı. 

İngilizce bilen ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Uzmanı olan Ayten Sezer, 1983-
1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens
titüsü'nde araştırma görevlisi,l986-2000 yılları arasında aynı Enstitüde okutman 
olarak çalışmıştır. 

2000 yılının ocak ayında Yrd. Doç. Dr. olan Ayten Sezer, Hacettepe Üniver
sitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde, Jandarma Genel Komutan
lığında, Jandarma Okullar Komutanlığı'na bağlı Jandarma Okullarında Atatürkçü 
Düşünce dersleri vermiştir. 

Lisans öğrencileri için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, yüksek lisans öğren
cileri için. Türk Kültür Tarihi I, Il. dersleri vermiş olan Ayten Sezer'in ayrıca, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Akademik Kurul ve Yönetim 
Kurulu Üyeliği ile Lisansüstü Tez Danışmanlığı görevi de bulunmaktadır. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 
tarafından yürütülen "Milli Mücadele'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda 
İz Bırakan Türk Kadınları projesi çerçevesinde "eğitim ve politikada iz bırakan 
kadınlar" konusu üzerinde çalışması vardır. 

Ayten Sezer'in Atatürk Dönemi Milli Eğitim Politikası (İlk ve ortaöğretim), 
Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1923-38) adlı eserleri bulunmaktadır .. 

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi adlı kitapta (Ankara 1999, Siyasal 
Kitabevi yayını) "Atatürk Dönemi-İç Politika", "Eğitim Alanındaki Gelişmeler", 
"Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluşu ve Türk Tarih Tezi" konularında bölüm yazar
lığı yapmıştır. Çeşitli dergilerde makaleleri de olan Ayten Sezer, ayrıca birçok 
panel, seminer, konferanslar ile tv ve radyo programlarında konuşmalar yapmıştır. 
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Doç. Dr. Adnan SOFUOGLU 

1955 yılında Sakarya'nın Sapanca İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Sapan ca' da tamamladıktan sonra, lise yi Kocaeli' de bitirdi. 1976 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi ve 1980'de Tarih Bölümü 
Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nden mezun olarak, M.E.B. Arifiye Öğretmen Lisesi'nde 
tarih öğretmenliği görevine atandı. 

1983 yılında İ.T.Ü. Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda ücretli olarak Atatürk il
keleri ve İnkılap Tarihi dersleri veren Sofuoğlu, 1985 yılında Hacettepe Üniver
sitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans öğrenimine 
başladı. 

1987'de "Milli Mücadele'de Kocaeli ve Sakarya'da Kuvay-ı Milliye ve Karşı 
Faaliyetler" (1919-1921) isimli tezi ile Master derecesi aldı ve aynı Enstitüde Dok
tora öğrenimine başladı; 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İn
kılap Tarihi Enstitüsü'nün Araştırma Görevliliği sınavına girerek başarılı oldu ve 
öğretmenlikten naklen Araştırma Görevliliği'ne atandı. 

1993 yılında "Kuva-yı Milliye Dönemi'nde Kuzeybatı Anadolu" (1919-1921) 
isimli tezi ile Doktora unvanı alan Adnan Sofuoğlu, 1994'te Araştırma Görev
liliği' nden Öğretim Görev Iili ği' ne atandıktan sonra, 1998 yılında doçentlik 
sınavı' nı vererek Doçent unvanını kazandı. 

Doç. Dr. Adnan Sofuoğlu halen, kadrolu olarak Hacettepe Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde, part-time olarak da Bilkent Üniversitesi 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Birimi'nde ücretli çalışmaktadır. 
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Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 

Ersoy Taşdemirci, 1952 yılında Kars'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta, 

yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe 

Bölümü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda tamamladı. 

1973-1980 yıllan arasında Kayseri ve Ankara' da çeşitli liselerde felsefe grubu 
dersleri öğretmenliği görevlerinde bulundu. Yüksek lisans öğrenimini 1977-1979 
yıllan arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Pedagoji Kür
süsünde tamamladı.l980 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Pedagoji Kür

süsüne asistan olarak atandı. Pedagoji Kürsüsünün, Yükseköğretim Kurulu'nun 

18.8.1982 tarih ve 82-209 sayılı kararıyla, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi ile birleştirilmesi üzerine, 15.11.1982 tarihinden itibaren Eğitim Bilimleri 
Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görevine devam etti. 7.2.1983 tarihinde ise 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümüne öğretim görevlisi olarak naklen 
atandı. 

1980 yılında Ankara Üniversitesi'nde başladığı doktora öğrenimini, "Cum

huriyet Dönemi Türk Milli Eğitim Politikası" konulu tez çalışmasıyla 1984 yılında 
tamamladı ve 3.5.1985 tarihinde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimleri 

Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 18.9.1987 tarihinde ise Erciyes Üniver
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'ne naklen atandı.1993 yılın
da Eğitim Tarihi alanında doçent ve 1999 yılında profesör oldu. 

Ersoy Taşdemirci Atatürk'ün laiklik, eğitim ve kültür politikaları, Türk Eğitim 

tarihi, politikası ve sistemi, Türkiye' de yüksek öğretim ve öğretmen yetiştirme 
konulannda çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara katılmıştır. Bu 
konularda çok sayıda bilimsel makaleleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bel
gelerle 1933 Üniversite Reformu, Türk Düşünce Tarihi, 100. Doğum Yıldönümün

de Hasan Ali Yücel isimli müştereken ve münferiden yayınlanmış kitapları olan 

Prof. Taşdemirci, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Anıtkabir Der

neği üyeliklerinde bulunmuştur.1998-2002 yıllan arasında Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunmuş, 2002 yılında ise Erciyes 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na atanmıştır. 

Prof. Dr. Ersoy Taşdemİrcİ evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Ahmet Zeki YILMAZ 

1951 yılında Denizli' de doğan Zeki Yılmaz, ilkokulu Denizli' de Kahraman
lar İlkokulu'nda bitirdi. Ortaokulu ve liseyi Denizli Devlet Parasız Yatılı 
Lisesi'nde okuduktan sonra, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesi' nden mezun oldu. 

1984 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, ı 988 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 1994 
yılında ise Genel Cerrahi Profesörü oldu. 

1990-1991 yıllarında Kanada' da Western On to rio Ün i versitesi Transplan tasyon 
Merkezi'nde ve 1992 yılında ABD'de, Cleveland Clinic Transplantasyon Mer
kezi'nde organ nakli konusunda eğitim aldı. 

ı 992- ı 994 yılları arasında Başhekim Yardımcısı, 1994-2000 yıllan arasında 
Tıp Fakültesi Dekanı, 2000-2001 yılları arasında ise Üniversiteler arası Kurul Baş
kanı olarak görev yapan Zeki Yılmaz, 2000 yılından itibaren Erdyes Üniversitesi 
Rektörü olarak görev yapmaktadır. 

ı 7 tanesi İngilizce olmak üzere toplam 78 bilimsel yayını, 26'sı uluslar arası 
kongrelerde sunulmuş toplam 94 bildirisi, 2 kitabı ve 4 kitapta bölüm yazarlığı var
dır. Tıbbi bir derginin editörü, 5 derginin de yayın kurulu üyesidir. 

Türk Tabipler Birliği Üyesi, Ulusal Cerrahi Derneği üyesi, Kayseri Cerrahi 
Derneği kurucu üyesi, Erdyes Organ Nakli Vakfı kurucu üyesi ve Başkanıdır. Tür
kiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği kurucu üyesi, Kolon ve Rek
tum Hastalıkları Derneği üyesi, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği üyesi, 
World Assodation of Hepato Pancreato Biliary Surgery Assodation üyesi, inter
national Sodety for Experimental Microsurgery üyesidir. 

Aynca, Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Mehmet Kemal 
Dedeman Onkoloji Hastanesi, Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, Hakan 
Çetinsa ya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi ile Sait M olu Acil Servisi 'nin 
Üniversiteye kazandırılmasında aktif görev yapmıştır. Böylece Erdyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nin, ülkemizin en iyi sağlık merkezlerinden biri haline gelmesine 
önemli katkıda bulunmuştur. 

Yabancı dili İngilizce olan Prof. Dr. Ahmet Zeki Yılmaz, evli ve iki çocuk 
babasıdır. 
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