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öN SöZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 1985 

yılından beri sürdürdüğü çeşitli faaliyetler arasında bilimseL nitelikli 
toplantılara özel bir önem vermektedir. Bu yolla, Devletimizin ve milli 
varlığımızın en büyük güvencesi olan Gençliğimiz, insan onuruna uygun 
tek rejim Demokrasiyi çeşitli yönleriyle tekrar tekrar değerlendirmekte, 
ufkunu genişıetmektedir. H er 1Jıl, bu toplantılarda verilen bildirilerin, 
yapılan tartışmaların bastırıZarak yurt düzeyinde dağıtılması, sarfedilen 
çabaları kalıcı bir duruma getirmekte, bu eserler, kitaplıklarımızda Milli 
Egemenlik konusunda vazgeçilmez kaynaklar olma niteliğini kazanmak
tadır. 

1988 yılında Milli Egemenlik Haftası, Erzurum'da, Atatürk üniver
sitesi ile Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin düzenlediği 
bir panelle açıldı. Bilim adamlarımız bu toplantıda, Erzurum Kongresi'nin 
Milli Egernenlik ilkesi bakımından değerlendirilmesini yaptılar. Ankara' 
da, TBMM çatısı altında her yıl gerçekleştirilen ve artık gelenekleşen 
büyük Sempozyum ve Panelde ise, },fiUi Egemenlik ile Jlr!illi Eğitim ara
sındaki ilişkiler inceleme konusu edildi. Hacettepe üniversitesi'nin katkı
larıyla düzenlenen bu toplantıda konu, çeşitli ryönleriyle araştırıldı ve 
önemli sonuçlara ulaşıldı. Kurulumuz, Mill'i Ege1nenlik ile Milli Eğiti1n 
arasındaki ilişkinin çok ryönlü olduğu düşüncesinden hareketle İstanbul 
ve Eskişehir'de yapılacak panellerde de aynı konunun işlenilmesini uy
gun buldu. istanbul'da Marmara, Eskişehir'de Anadolu üniversitelerinin 
katkılarıyla gerçekleşen iki panel bu hayati konuyu deği.c}ik yönleriyl·e 
aydınlatmıştır. işte bu kitapta Erzurum, istanbul ve Eskişehir panelle
rindeki bildiriler ve tartışmalar yer almaktadır. Ankara'daki büyük sem
pozyum ~ve panel ayrıca bastırılmıştır. Ankara sempozyumu ve paneli 
iıe istanbul ve Eskişehir panellerinin biribirlerini tamamladığı da belir
tilmelidir. 

Bu kitapta yer alan panelıerin düzenlenmesinde yakın ilgi ve yar
dımlarını esirgemeyen Vali ve Belediye Başkanlarımız ile, Atatürk, Ankar 
ra, Marmara ve Anadolu üniversitelerimizin rektörlerine ve değerli öğ
retim üyelerine bir kez daha teşekkür eder, kitabın tüm okurZara yararlı 
olmasını dileriz. 

TBMM 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Başkanlığı 
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SUNUŞ KONUŞMALARt 

Metin AKKUŞ (Atatürk üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakül
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi) - Sayın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, sayın milletvekilleri, değerli 
davetliler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, açılışının 68 inci yıldö
nümü ve Milli Eıgemenlik Haftası münasebetiyle düzenlenen «Milli 
Egemenlik ve Erzurum Kongresi» konulu panele hoşgeldiniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 
Erzurum Valiliği, Atatürk üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara üni
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının işbirliği ile hazırlan
mış olan panel programının «Sunuş Konuşmaları» bölümünde, Sa
yın Vali Vekili, Sayıp. Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen'in konuş
maları, «Açış Konuşması» bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Yıldırım A"Wbulut'un konuşmaları yer almaktadır. 
Daha sonra, Atatürk üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı 
ve Atatürk üniversitesi Rektörlüğü Kültürel Faaliyetler Yürütme 
Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Çakır'ın başkanlığını yap
tığı panel yer alacaktır. 

Sayın davetliler, «Sunuş Konuşmalari»na geçmeden önce, cum
huriyetimizin kurucusu Büyük önder Atatürk'ün, aziz şehit ve gazi
lerimizin manevi huzurlarında sizleri saygı duruşuna ve istiklal 
Marşına davet ediyorum. 

Sayın dinleyiciler, millet ve devlet olma şuurunu, milli egemenlik 
endişesini taşıyan toplumlar, milli benliklerinin, devlet ve egemenlik
lerinin sü-rekliliğini korumak ve gözetmek durumundadırlar. Bu ise, 
genç kuşakların ve toplumu oluşturan her bir ferdin aynı şuuru, 
aynı end ~eyi taşımasının sağlanmasıyla mümkün görülmektedir. 
Bunun için, bizler de millet olarak, başarı ve zaferlerle dolu tarihi
mizin haklı gururunu taşıyarak, geçmişe özlem saplantısına düşme
den, yeni Alesilleri geleceğe hazırlamak durumundayız. 

19 Ma 'ısta Samsun'da ilk adımı atılan, Amasya'da, Erzurum'da, 
Sivas ve ı_·hayet büti.ın Anadolu'da başlayan bir var olma mücade
lesinin gu .. ,n· verici başarısı, bugün ve gelecekte de nesilden nesil e 
aktarılma: iır. 
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Bu yıl Erzurum'da başlatılacak olan «Milli Egemenlik Haftası» 
nda, «Milli Eıgemenlik ve Erzurum» konulu panelin, geçmişle gele
cek arasında bu 'bağlantıyı kuracağı inancını taşıdığımızı belirterek, 
«Sunuş Konuşmaları» na geçiyoruz. 

Sayın Davetliler, «Sunuş Konuşmaları» bölümünde, Erzurum 
Valisi Sayın Recep Birsin özen'in de bir konuşması yer almaktay
dı; Sayın Vali oturuma katılamadılar, tüm faaliyetlerimizde bizi yal
nız bırakmayan Sayın Vali Recep Birsin özen'in Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'un şalhsına hitaben 
oturumumuza gönderdikleri mesajı sunmak istiyorum: 

«Sayın Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Erzurum 

Ulu önder Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin temellerini at
tığı Erzurum Kongresine salhne olan dadaşlar diyarı, Türk'ün sar
sılmaz kalesi ilimizde, büyük bir teveccüıh göstererek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının 68. yıldönümü ve Milli Egemenlik Haftası 
münasebetiyle «Milli Egemenlik ve Erzurum Kongresi» konulu pa
nelin, yüksek emirlerinizle düzenlenmiş olması, bizler için tarihi bir 
gurur kaynağı olacaktır. Erzurum, .gösterdiğiniz ilgi ve yakınlığa 
layık olduğunu, her zamanki gibi, ortaya koyacaktır. 

Siz değerli büyüğümün himayesindeki tarihi değeri haiz panel
de bulunamamanın üzüntüsü içinde panelin hayırlı olmasını temenni 
eder, zatıalilerinize en derin sayıgılarımı arz ederim. 

22 Nisan 1988 
Recep Birsin öZEN 

Erzurum Valisi» 

Sayın V ali oturuma katıl amadıkları için, Vali V ekili Sayın 

Edip Eren'i, yapacakları lronuşmaları için huzurunuza davet edi
yorum. 

Edip EREN (Erzurum Vali V ekili) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin saygıdeğer Başkanı, Türklüğün Anadolu'daki en eski 
kalesi Erzurum ilimiz bugün .gerçekten bahtiyardır. 

Kurtuluş Saıvaşımızın şerefli başlangıcı olan Erzurum Kong
resi, hedeflediği «Milli Hakimiyet» ilkesiyle birlikte, bir bilimsel 
toplantıya konu teşkil etmekte ve toplantıda Ulu önder Atatürk'ün 
en büyük eserim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı, 
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ve üyeleri aramızda bulunmaktadır. ilimize tevdi huyurduğunuz 
onur çok büyüktür. 

Bu duyıgularla, başta zatıaliniz olmak üzere, heraberinizdeki par
lamenterlerimize ve diğer görevlilere şükranlarımızı arz ediyorum. 

Toplantımıza onur veren Kolordu Komutanımız, Belediye Baş
kanımız, üniversite Rektörümüz ve öğretim üyelerimizle sayın konuk
lara, TRT ve Basın mensuplarına hoşgeldiniz diyorum. 

Saygıdeğer dinleyenler, tariılı bilimi tespitlerini gelecek nesille
re aktaran bir ibretler manzumesidir. Milletler, devletler ve ülkeler 
nereden nereye gelmişlerdir; sebep ve sonuçlarını anlatır. Bu anlam
da, yakın tarihimize baktığımızda görürüz ki, asırlardır Osmanlı 

imparatorluğunun topraklarını bölüşmeyi amaçlayan sömürgeci ül
keler, hiç yoktan bir dünya savaşı başlatmışlar ve bir oldu-1bitti so
nucu, savaşa soktukları Osmanlı imparatorluğunu dört yıl iÇinde 
harita dan silmiş lerdir. 

Tariılıinin hiçbir döneminde bağımlı yaşamayan Türk Milletini, 
Anadolumuzun küçük bir kesiminde tutsak etmişlerdir. Türkiye açı
sından, savaşın varsa suçluları, sebep ve sonuçlarının tartışılmasını 
bilim adamlarına bırakırken şunu ifade etmek isterim ki: Türk Mil
leti, savaştığı bütün cephelerde kazandığı zaferler itib~riyle bu sonu
cu hak etmemiştir. Türk Milleti halen vardır ve ebedi toprakların
dan bir karış dahi vermeyecektir. Her çeşit yokluklar, bu inancın 
gerçekleşmesine engel olamayacaktır. 

Bu inanç, ilk defa milli bir kongrede, Erzurum'da ele alınmış
tır. Yabancı işgal ve müdaıhalesine karşı milletçe hep birlikte savun
ma ve direnme kararı, bu kongrenin vazgeçilmeden uygulanan ve 
zafere ulaşan tariıhi kararıdır. 

Bugünkü toplantının ana konusu olan milli hakimiyetin ilk ta
rifi de bu kongrede yapılmıştır. «Milli gücü etken ve milli iradeyi 
egemen kılmak temel ilkedir» kararı. Tarihinin ve talihinin değişti
ğini dünyaya ilan eden Türk Milletinin gururlu sesi olmuştur. 

Saygıdeğer dinleyenler, bir sunuş konuşmasının izin verdiği 

ölçüde konuyu ifade etmek gerekirse, Erzurum Kongresi ve Milli 
Hakimiyet ilkesi, biribirinden ayrı düşünülmeyecek konulardır. Bu 
tarihi kent, iki kavramın da doğum yeridir. ilimizin gurur vesilesi 
olan bu olayın en görkemli tanığı da, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Kemal Atatürk tarafından temsil edilme şerefidir. 
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Türkiye Cumhuriyetimizin ebediyyen payidar oiacağı inancıyla 
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir diyor, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Cemal öZEiLEN (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat 
ve Yayın Kurulu üyesi) -Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanı, aziz Erzurumlular, değerli bilim adamları ve sevgili öğrenci 
kardeşlerim; 

Yarın, tüm milletçe, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 68 inci 
kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 68 yıl önce, bizlere kutsal vatan 
topraklarımız üzerinde şerefimizle yaşama hakkını sağlayan, kendi 
kaderimize kendimizin hakim olması esasına dayalı yeni bir Türk 
Devleti kurup, emanet eden; Milli Egemenlik ilkesini, millet iradesi
ni kendilerine bayrak edinmiş Büyük önder Atatürk'ü ve kader ar
kadaşlarını, onların etrafında tek vücut olarak, milli mücadelemizin 
zafere ulaşmasında ve Büyük Millet Meclisinin kuruluşunda büyük 
katkıları olan Erzurumlu kaJhramanlarımızı rahmetle ve saygıyla 
anıyor, manevi huzurlarında tazimle eğiliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanık Divanınca, Sayın Mec
lis Başkanının başkanlığında kurulan Kültür, Sanat ve Yayın Ku
rulu; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel dayanağını oluşturan 
milli egemenlik ilkesi şuurunun daima canlı tutulması, bu ilkenin 
bütün yönleriyle ayrıntılı olarak tanıtılması, anlatılması ve böylece 
demokratik rejimimizin dalha da pekiştirilip, geliştirilmesine katkı 
sağlanması amacıyla çeşitli kültürel ve bilimsel faaliyetler düzenle
mektedir. 

Bu faaliyetler her yıl 22 - 28 Nisan tarihleri arasında ilan edilen 
milli egemenlik haftalarıyla başlatılmakta, bütün bir yıla ve çeşitli 
yurt köşelerine yaygınlaştırılan etkinliklerle sürdürülmektedir. Bi
rincisini 1985 yılında Ankara'da düzenlediğimiz milli egemenlik 
haftası, 1986 yılında milli mücadele meşalesinin ilk defa yakıldığı 
Samsun ilimizde, 1 987'de ise, «Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin
dir» ilkesinin tüm dünyaya ilan edildiği Amasya ilimizde başl~tıl
mıştır. 

B u yılki milli egemenlik haftasının açılışını da, «milletin kur
tuluş azminin» haykırışının yapıldığı, yiğitler diyarı tarihi Erzurum 
ilimizden yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

Alınan karar uyarınca, ,gelecek yılki açılış Sivas'ta yapılacak 
ve daha sonra da yine Ankara'da gerçekleştirilecektir. Geleneksel 
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hale ,gelen bu kutlama programları, sonraki yıllar içinde yurdumu
zun diğer şehirlerinde de sürdürülecektir. 

Sayın Dinleyiciler, 

Kurulumuzca düzenlenen, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
kuruluş yıldönümlerini kutlama programları çerçevesinde yer alan 
bilimsel toplantılar, üniversitelerimizle işbirliği yapılarak ıgerçekleş
tirilmektedir. Bu toplantılarda ortaya konulan değerli fikirler, bilim 
adamlarımızın sundukları bildiriler daıhasonra bir kitapta toplanarak 
bütün toplumumuZJa ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu çabalarla, bir 
taraftan milli egemenlik ilkesini, demokratik parlamenter rejimin iş
leyiş ve kurallarını tanıtmayı, aniatmayı amaçlarken, diğer taraftan 
milletimizin milli birlik ve bütünlüğünün daha da kuvvetlendirilmesi, 
çağdaşlaşma yolunda atılan büyük adımlara fikir düzeyinde katkılar 
sağladığımıza inanıyoruz. 

Biraz sonra, Atatürk üniversitesi ve Ankara üniversitesi Siyasal 
Fakültesince düzenlenen «'Milli Egemenlik ve Erzurum Kongresi» ko
konulu panel başlamadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut, 1988 yılının «Milli Eıgemenlik 

Haftası»nın açlŞ konuşmasını yapacaklardır. 

Ben, milli egemenliğe ıgiden yolda çok önemli bir yeri olan Er
zurum Kongresi'nin çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla bu 
paneli düzenleyen üniversite yöneticilerine, panele katılıan değerli 

bilim adamlarımıza en içten teşekkürlerimizi ifade ediyor, panelin 
ve sonuçlarının tüm dinleyenlere yararlı olması dileğiyle saygılar 
sunuyorum ve açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'u davet ediyorum. 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

TüRKiYE BüYüK MiLLET MECLiSi BAŞKANI YILDIRIM 
AKBULUT - Aziz Erzurumlular, sayın konuklar, değerli bilim 
adamları ve öğrenciler; 

üçüncü «Milli Egemenlik Haftası>>nı açmak için, 'güzel şehrimiz, 
kahramanlar yurdu, serhat diyarı Erzurum'da bulunmaktan büyük 
mutluluk duyuyıorum. 

Erzurum Türk tarihinde her zaman en müstesna yerlerden bi
rini almıştır. Kurulduğu günden, Selçuklular tarafından Türklüğe 
kazandırıldığı XI. yüzyıla kadar Erzurum sadece ibir müstahkem 
mevki olarak öneme saJhipti. Türkler Erzurum'u Doğu Anadolu'nun 
en büyük merkezi Ihaline getirdiler. Erzurum, çok zengin ve marnur 
bir duruma geldi. Yalnız Doğu Anadolu'nun en önemli şehri olmakla 
kalmadı, Orta Doğu'nun ,gel,işkin merkezlerinden biri oldu. Türklerin 
doruğa çıkardıkları Doğu - Batı ticaretindeki yolların düğüm nok
talarından ıbiri Erzurum'du. Ş~hir bu özelliği dolayısı ile yalnız 
ekonomik bakımdan değil kültür ve sanat bakımından da ünlü mer
kezlerden biri haline geldi, bugün hayranlıkla, takdirle, kıvançla 
seyrettiğimiz eşsiz eserlerle süslendi. 

Erzurum bu önemi dolayısı ile çeşitli Türk devletleri arasında 
el değiştirmiş,' ama tabii ıhep Türklük aleminin gözbebeği sayılmıştır. 
Nihayet XVI. yüzyıl başında Erzurum kesin olarak Osmanlı sınırları 
içine girdi. Osmanlı döneminde de şehrimiz aynı önemi sürdürdü. 
Ama XIX. yüzyılda Türklüğün uğradığı talihsizliklerden şehrimiz 
de n asibini aldı. öte yandan, Doğu' da bir serhat diyarı olma özelliği 
de aynen kaldı. Erzurumlular, 1877 - 78 savaşında, Dünya Tarihine 
geçen topyekün bir savunma ile düşmanı püskürttüler. Birinci Dün
ya Savaşında da Erzurum bir serhat diyarı niteliği ile şanlı kahra
manlık destanlarının yazıldığı !bir yer. oldu. Türklük, Doğu Anadolu' 
daki varlığını Erzurum ve çevresinde sürdürdü. Bu varlık savaşı 
sırasında bilinen acı olaylara karşı, bütün Doğu Anadolulular gibi, 
Erzurumlular da yiğitçe direndiler. Felaketli günler yaşandı. Bağrı
mızdan koparılıp Ermenilere verilme isteklerine karşı Erzurumlu
lar, teşkilıatlanmaya başladılar. Bu sıralarda zaten bütün Türk vata
nı parçalanma sürecine girmişti. Bu büyük felaketi önlemek için 
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Anadolu'da sesini yükseltenlerin, teşkilatıanma çabası içine girenie
rin başında Erzurumlular vardı. Erzurumlular, diğer yerlerdeki 
kardeşleri gibi artık yok olan Osmanlı hükümetinden hiç bir yarar 
gelmeyeceğini anlamışlardı. Mücadeleye milletin kendi imkanları 

ile başlaması gerekiyordu. 

işte «Mücadeleyi ınıiletin kendi imkanları ile yönetmek ve onu 
hu yolla sürdürmek» düşüncesini somutlaştıran bir büyük liderin 
kesin olarak belirmesi ve milletle bütünleşmesi de Erzurum'da baş
lamıştır. Dağınık, biribirinden kopuk direniş çabalarının birleştiril
mesinin, vatanın ve milletin kurtuluşu için tek kanala dökülmesinin 
başlangıcı da Erzurum'dadır. Burada doğan ışık, kısa sürede bütün 
yurdu aydınlatmıştır. 

Bu aşamada, milli egemenlik düşüncesi ile, Erzurum'da doğdu
ğunu söylediğimiz ışık arasındaki kopmaz ilişki hemen ortaya çıkar. 
Milli mücadelenin ölümsüz önderi 22/23 Haziran gecesi Amasya'da 
«Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır» 
sözlerini bir bayrak giibi bütün yurtta dalgalandırdıktan sonra, bu 
kutsal hedefe, yani milli egemenliğe gidişin ilk ve en önemli adımla
rından birini burada, Erzurum'da atıyordu. Amasya'da verilen ka
rar, Erzurum'da uygulamaya konuluyordu. 

Samsun' dan Amasya'ya geçen, bir süre sonra da oradan kalkıp 
Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa, kafasında beliren, başta 

Kazım Karabekir Paşa olmak üzere, yakın arkadaşlarıyla görüştük
ten sonra iyice olgunlaşan düşüncelerini en raıhat ve açık bir şekilde 
ilk önce Erzurum'da gerçekleştirme imkanını bulacaktı. Ama bundan 
da önemlisi, Mustafa Kemal Paşa Türk halkının gerçek ve içten des
teğinin büyük boyutlarını da Erzurum'da öğrendi. Bildiğiniz gibi 
7/8 Temmuz gecesi O'na ,görevden alınma emri burada tebliğ edil
miş, o da gene burada askerlikten ayrılmıştır. Gençliğinin ilk yılla
rından beri sırtında üniforma taşımış, bütün görevlerinde başarıya 
erişmiş, Dünyanın en büyük askerlerinden biri mesleğinden ayrıl
mıştı. Emretme yetkisi kalkmıştı. Yeni filizlenmeye başlayan kur
tuluş hareketi bir anda sönebilir, kendisi tutuklanabilir, her şey 
başlangıçta bitebilirdi. Fakat böyle olmadı. Erzurumlular bu olaya 
aldırmadılar bile. Hatta, liderin çevresindeki sevgi ve saygı bağını 
daha da sıklaştırdılar. Erzurumlularla bjrlikte yurtta mütarekeden 
sonra kalan tek derli toplu askeri birlik ve onun komutanı Kazım 
Karabekir Paşa da Mustafa Kemal'in liderliğini tereddütsüz be
nimsediler. Erzurumluların bu kesin tavrı yurdun diğer yerlerinde 
lidere olan bağlılığı artırmıştır. Şurasını kesinlikle söyleyebilirim 
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ki, Erzurumluların bu eşsiz davranışları Atatürk'ü tam anlamıyla yü
celtmiş, milli mücadeleyi başlıatmış, milli egemenlik ilkesinin yerleş
mesine zemin hazırlamıştır. 

işte bu hava içinde, büyük kurtuluş mücadelesinin ilk temel 
taşı !burada, Erzurum'da konuldu. Erzurum Kongresi milli teşkilatın 
ilk topl·antısıdır. 23 Temmuz - 7 Agustos tarihleri arasında çalışan 
ve Doğu Anadolu'nun vatansever halkının temsilcilerinden oluşan 
Kongre, verdiği kararlarla yurdun bütün bölümlerinin ibiribirinden 
ayrılmaz parçalar olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir: «Her türlü 
yabancı işgal ve müdalhalesine karşı millet birlikte müdafaa ve mu
kavemet edecektir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. O'nun 
çeşitli kısımları biribirinden ayrılamaz». Toplantılarda ayrıca milli 
bir kongrenin oluşturulması ve kutsal kurtuluş savaşının bu yolla 
yürütülmesi de ileri sürülmüş rve bir karar olarak cilhana duyurul
muştur. öyle ise Erzurum Kongresi hem milli egemenliğin doğduğu 
yerdir, hem de milli birlik ve beraberlik düşüncesinin pekişınesini 
sağlamıştır. 

Bu sağlam zemin üzerinde adım adım yürüyen milletimiz 23 
Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur. Bütün 
anayasalarımızın temeli olıan «~gemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir» hükmü işte bu yollardan geçilerek ~gerçekleşti. Erzurum bu 
yolun en !başıydı. Bu bakımdan milli egemenlik haftasını bu yıl 

Erzurum'da açmamızın anlamı açıkça ortaya çıkar. Atatürk kur
tuluş savaşını başlatmak üzere Samsun'a ·gelmiş, ardından Amasya' 
da milli egemenlik ilkesini ortaya atmış, bu ilkeye giden yolu da 
burada, Erzurum'da açmıştır. 

Türk tariılıinde her zaman önemli roller oynayan Erzurum milli 
mücadelenin ve demokrasinin de başlamasında en çetin aşamanın 
gerçekleştiği yerlerden biri olmuştur. Bu bilince sahip Erzurumlu
lar milli egemenlik ilkesini Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk gün
lerinden itibaren ateşli bir şekilde savunmuşlardır. ilk Meclisimizin 
demokrasi aşığı Erzurum milletvekilleri olan Asım Vasfi, Celalettin 
Arif, Hüseyin Avni, İsmail, Mustafa Durak ve Süleyman Necati 
beylerle Mehmet Salih ve Nusret Efendileri rahmet ve minnetle 
an arım. 

Biraz sonra değerli bilim adamlarımız Erzurum Kongresini de
ğişik açılardan değerlendirip yorumlayacaklardır. Böylece milli 
egemenlik haftamız bir bilim şöleni ile başlayacaktır. Bu güzel bi
limsel toplantıyı düzenleyen Atatürk üniversitesi ve Ankara üniver-
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sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yöneticilerine ve emeği geçen bilim 
adamlarına, Erzurum'un değerli yöneticilerine teşekkür ederim. 

üçüncü Milli Egemenlik Haftasını, Türk Milletine sonsuz mutlu
ı u klar dileyerek açıyorum. 
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PANEL 

BAŞKAN. Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR (Atatürk üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanı, destekleriniz ve himayelerinizle oluşturulan Milli 
Egemenlik ve Erzurum Kongresi Panelini, Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olması dileklerimle ve izninizle başlatmak istiyorum. 

önce panelist arkadaşlarımı davet etmek ve tanıtmak istiyorum. 

Profesör Dr. ömer Kürkçüoğlu, 

Doç. Dr. Şükrü Gürel, 

Doç. pr. Sina Akşin, 

Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Akbulut ve 

Doç. Dr. Sayın Oral Sander buyurun efendim. 

Profesör Doktor Sayın ömer Kürkçüoğlu, hemen sağımda yer 
alan arkadaşım: Şanlıurfa doğumlu, 1968'de Ankara üniversitesi Si
yasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl, Siyasi Tarih Kürsüsü 
asistanı olarak aynı fakültede göreve başladı. 1977'de doçent, 1982'de 
profesör oldu. 1982 ve 1987 tarihleri arasında Ortadoğu Teknik üni
versitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev 
yaptı. Şubat 1988'den beri de, Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekanıdır. Uzmanlık konusu, 20. Yüzyıl Ortadoğu Tarihi 
ve Türk Dış Politikasıdır. 

Hemen solumda yer alan Doç. Dr. Sayın Şükrü Gürel: 1950 İz
mir Doğumlu. 1971 yılında mezun olduğu Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde, 1977 yılında doktorasını tamamladı, 1984'te doçent oldu. 1976' 
dan bu yana, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölü
münde bu görevini sürdürüyor. 

Ortadoğu Petrolünün Uluslararası Politikadaki Yeri ve Kıbrıs 
Tarihi adlı kitapları ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Sina Akşin: istanbul Hukuk Fakültesinden 1959 yılın
da mezun oldu, yüksek lisans ve diplomasını Amerika Birleşik Dev-
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Jetlerinden Uluslararası ilişkiler alanında aldı. Doktorasını istanbul 
Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1968 yılında tamamladı. 1969' 
dan beri de, Ankara Siyasal Bilıgiler Fakültesinde doçent olarak ça
lışmaktadır. 

Yardımcı Doç. Dr. Dursun Ali Akbulut: 1955 yılında Samsun' 
da doğdu. 1966'da ilk, 1972'de orta ve 1977'de yükseköğrenimini 
üniversitemizde tamamladı. 1984'te doktorasını bitirdi. Halen Ata
türk üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yardım
cı doçent olarak görev yapmaktadır. 

Doç. Dr. Oral Sander ise, 1940 Ankara doğumlu, 1964'te Siyasal 
BHgiler Fakültesi Siyasi Şubeden mezun oldu. Aynı yıl, Siyasal Bilgi
ler Fakültesi Siyasi Tarilh kürsüsüne asistan olarak girdi, 1968 yılın
da doktor, 1975 yılında da doçentlik unvanı aldı. Halen, Ankara üni
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tariılı Anabilim Dalı Baş
kanı ve Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkan Yardımcısıdır. ingilizce 
ve Fransızca bilmektedir. 

Arkadaşlarımı bu şekilde tanıttıktan sonra, izninizle paneli baş
latmak istiyorum. Sayın Başkan ve değerli konuklar; tari/hi boyunca 
Türk Milleti pek çok devletler kurmuş ve çeşitli hükümranlık şekil
lerini denemiştir. Ama, Ulu önder Atatürk'e kadar, egemenliğin ka
yıtsız şartsız millete ait olduğu pek fazla telaffuz edilememiştir. 
1900'lü yılların başında bile, aydınlarımızca en iyi yönetim şeklinin 
meşrutiyet olduğu ancak düşünülebilmiştir. 

Buna karşılık, Atatürk'te milli hakimiyet fikri gençliğinden 

beri mevcuttur, giderek billurlaşmıştır ve zamanla da bir ideal 
halini almıştır. Nitekim, Samsun'a ayak basışının daha üçüncü gü
nünde, yani 22 Mayıs 1919'da yazıp Sadaret'e gönderdiği raporda, 
açıkça «Millet milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul 
etmiştir; bunun için çalışacaktır» diyerek, milli egemenlik tezini ilk 
kez resmi bir·evraka dökmüş, bundan tam bir ay sonra da, 22 Haziran 
1919'da Amasya Genelgesiyle «Milletin istiklalini yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır» diyerek, Türk Milletine ve kamuoyuna, 
milli egemenlik esasına dayanan hükümet fikrinin tohumlarını at
mıştır. 

23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da 
şehrimizde yapılan, Sivas - Adana hattının Doğu kesiminde 62 
delegenin ·katıldığı Erzurum Kongresinde - ki bize göre bu 
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kongre bir nevi temsilciler meclisi özelliği taşımaktadır- «Kurvai 
Milliyeyi amir ve iradei milliyeyi hakim kılmak esastır» kararı ile 
milli egemenliğin değerini açıkça ortaya koymuş, bunun sağlanacağı 
hususu tüm dünya kamuoyuna resmen duyurulmuştur. 

Erzurum Kongresinin bu ve diğer kararları, Sivas Kongresinde 
aynen kabul edilmiştir. Hepimizin bildiği gibi, 23 Nisan 1920'de 
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milli egemenlik 
resmen uygulamaya konulmuştur. 

Görüldüğü gibi, değerli konuklar, milli egemenlik Erzurum 
Kongresinde milli agemenlik teorisinin en önemli şartlarından birisi 
olan milli egemenliğin bir temsilciler heyeti tarafından uygulamaya 
konulması şekliyle pratiğe aktarılmıştır. Başka bir deyişle milli 
egemenliğin bir provası, !burada şehrimizde yapılmıştır. Bu karar
lar, bu bakımdan çok özellik taşımaktadır. Tabii olarak Erzurum 
Kongresi de, bir manada, bugünkü çağdaş anlamdaki milli egemen
lik teorisinin resmen benimsendiği ve minetimize benimsetildiği bir 
kongre olmaktadır. 

işte bu önemli işlevi nedeniyle milli egemenliğimiz ve bunda 
Erzurum Konrgresinin yeri bilimsel verilerle ortaya konulmak isten
miş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'
un himayeleri ve destekleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür 
Sanat ve Yayın Kurulu, Erzurum Valiliği, Atatürk üniversitesi 
Rektörlüğü ve Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbir
liği ile «Milli Egemenlik ve Erzurum Kongresİ» konulu bu panel 
düzenlenmiştir. 

Bu panelde arkadaşlarım, bu konunun gerçekten değerli uzma
nı olan arkadaşlarım size, milli egemenlik ve Erzurum Kongresi ko
nusunda detaylı bilgi vermeye çalışıacaklardır. 

Ben ilk sözü Sayın Kürkçüoğlu'na yerrnek istiyorum: Sayın 

Kürkçüoğlu, Ulusal E'gemenliğin kazanılması, normal şartlarda bile 
kolay bir olay değildir. Kaldı ki, Atatürk'ün bu işe, bu işi uygulama
ya geçirmek için faaliyete geçtiği sırada, burnu havada -af buyu
run bu tabiri bu şekildekullanacağım-ve mağlup ülkeleri haritadan 
silmeye çalışan galip ülkeler var. Ayrıca Birinci Cilhan Savaşının 
henüz bittiği bir dönem yaşanıyor, büyük ölçüde de bir belirsizlik, 
karmaşa var. Acaba bu ve benzeri uluslararası durum, ulusal kurtuluş 
savaşımıza, milli egemenlik uğraşımıza, Erzurum Kongresine nasıl 
etki etmiştir, bunu açıklayalıilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
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Prof. Dr. ömer KöRKÇöOG-LU (Ankara üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Teşekkür ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, sayın sivil 
ve askeri erkan, sayın davetliler, TRT ve basınımızın değerli temsil
cileri, aziz Erzurumlular; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci 
Kuruluş Yıldönümü ve Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle «Milli 
Egemenlik ve Erzurum Kongresİ» Panelinin ilk konuşmacısı sıfatıyla 
Sayın Meslektaşıarım ve şahsım adına, tarihi Erzurumumuzda ger
çe1deştirilen bu panele konuşmacı olarak katılmakt,an dolayı duydu
ğum onuru ifade ediyor, düzenleyici kuruluşlarımıza şükranlarımızı 
sunuyorum. 

23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi toplandığı sırada ulus
lıararası durum şöyledir: 

I. Dünya Savaşını kazanan devletler (Antant, Anlaşma, itilaf), 
yenik ülkelere ağır barış antlaşmaları kabul ettirerek savaş dönemini 
hukuken kapatmak ve Savaşın getirdiği çeşitli sorunlara biran önce 
eğilrnek çabasındadır. 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanan, fakat top
landığı yer de, zaman da Almanya'ya karşı Fransız düşmanlığının 
göstergesi olan Barış Konferansı, barış antlaşmalarını hazırlamaya 
koyulmuştu. öncelik de yenilen ülkelerin lideri durumunda olan 
Almanyayla yapılacak barış antlaşmasına verilmiş ve 28 Haziran 
1919'da Versailles Barış Antiaşması imzalanmıştı. 

Bu Antlaşma, Savaştan Almanya'yı sorumlu tutan itilaf devlet
leri kamuoyunun, özellikle Fransa'nın intikamcılık isteklerine önem
li ölçüde uygun ağır bir antlaşmaydı. itilaf devletleri !barış mü
zakerelerine yenik ülkeleri dahil etmiyorlar, kendi aralarında hazır
ladıkları metinleri, sadece imzalamaları için bu devletlerin önüne 
koyuyorlardı. işte, önce Almanya'nın sözde barış antlaşmasını -ger
çekte ise «idam fermanını»- hazırlamışlardı. 

Böyle bir belıgenin ise, adı «barış antlaşmas1» da olsa, kısa dö
nemde, zafer sarhoşluğu içindeki galip devletlerin gururlarını okşa
yıp, kin ve intikam duygularını tatminden öteye gidemeyeceğini, ya
ni uzun dönemde barış sağlayamayacağını görebilmek için sağduyu 
sahibi olmak yeterliydi. Nitekim, o sırada Batı'da da bu gerçeği gö
renler vardı; ancak güçleri durumu değiştirmeye yetmiyordu. 

Savaşın galip devletlerin, kendi kamuoylarının kin ve intikam 
duygularının esiri olan bu tutumlarıyla uzun dönemde yenik ülkeler-
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de aynı biçimde kin ve intikam duygularının kök salmasına yol aç
tıklarının farkında ,görünmüyorlardı. 

Şu halde, Temmuz 1919'da Erzurum Konıgresi arefesinde Dün
ya, yenen ve yenilenlerin derin bölünmüşlüğü içindeydi. 

Aslında bu bölünmüşlüğün yanı sıra başka bölünmüşlükler de 
vardı: 

Galip devletlerin kendileri, birlik !halinde olmaktan uzak bir 
durumdaydılar. Savaşın galipleri olan 5 büyük devletten Fransa, 
Almanya'ya karşı sertlik politikasında sınır tanımak istemiyor; in
giltere ve ABD, onu nispeten frenlemeye çalışıyorlardı. italya, ken
disine vaat edilen topraklar özellikle Yugoslavya'da arasındaki Fiume
konusunda müttefiklerinden beklediği desteği bulamadığı için kızgın
dı ve bir süredir Konferans müzakerelerini boykot etmekteydi. Japon
ya ise yalnız Uzakdoğu'yla meşıguldü ve burada müttefiklerinden 
azami kazancı elde etmeye çalışmaktan başka bir konuyla ilgilenmi
yordu. 

öte yandan, ABD'nin idealist düşüneeli Başkanı Wilson, A vru
palı müttefiklerinin diplomatik cambazlıkları ve kendisi için bitmek 
bilmeyen meseleleri karşısında adeta şaşkına dönmüş, Ocak 1918'de 
daha Savaş devam ederken ortaya koyduğu ve barışçı bir dünya 
özlemine yönelik ilkelerinin ( 14 Nokta) gerçekleşerr.ıeyeceğini an
layarak, hiç değilse ulus]ararası bir kuruluş (rMilletler Cemiyeti) 
oluşturma idealine sarılmıştı. Wilson, bu idealini gerçekleştirecek, 
fakat Avrupalı müttefiklerine karşı duyduğu hayal kırıklığı Ame
rikan kamuoyunda daıha da şiddetli biçimde hissedileceği için, Bir
leşik Amerika kendi içinı~ kapanınayı tercih edecektir. Wilson da 
Başkanlık; seçimlerini kaybedecektir. ABD, öncüsü olduğu halde 
Milletler Cemiyetinde yer almayacaktır bile. 

Şu halde, galip itilaf devletleri, 5 büyük devletten ziyade 2 bü
yük devlet (inrgiltere ve Fransa), başka bir ifadeyle itilaf (Anlaşma) 
devletleri, gerçekte «ihtilaf» (Anlaşmazlık) ülkeleri durumunday
dılar. 

Avrupa'nın içinde de, Avrupa - Amerika arasında da, galip 
ülkeler arasında da, ıgalipler ile mağluplar arasında da ayrılıklar 
vardı. 

öte yandan, ideolojik etken de uluslararası ilişkilerde ilk defa 
ayırıcı bir etken olarak ortaya çıkmıştı: 
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1917 yılının sonlarına kadar itilaf devletler{ arasında yer alan 
Rusya'da meydana gelen Sovyet rhtilali, uluslarar~sı alanda ideoloji 
uçurumunu yaratmıştı. Sovyet .iihtilali üzerine, itilaf devletleri eski 
müttefikleri Rusya'ya asker göndererek, bu ülkedeki yeni rejim yan
lıları ile muhalifleri arasındaki iç savaşta Sovyet yönetiminin kar
şısında yer almışlardı. 

öte yandan, gerek Rusya içinde, gerek galip devletlerin sömür
ge imparatorluklarında yaşayan milletler uyanış halindeydiler. Ba
ğımsızlıklarını elde etme yolunda XIX. yüzyılın sonlarından bu yana 
gelişen milliyetçilik akımları, şimdi daha da güçlenmişti. Bu ülkeler, 
adeta bir önder, bir kıvılcım bekleyişi içindeydiler. 

I. Dünya Savaşını kazanan devletlerin en güçlüsü ve Türkiye'de
ki işgal kuvvetlerinin lideri görünümündeki ingiltere bile, bir yan
dan İrlanda gibi iç siyasi ve iktisadi sorunlarıyla, öte yandan da Mı
sır ve Hindistan'daki uyanışın tehdidiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. 

işte Erzurum Kongresi toplanırken uluslararası alandaki «man
zara-i umumiye» (1genel 'görünüm) bu şekildedir. Yani uluslararası 
alanda birlik ve bölüpmüşlük içiçedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye' 
nin karşısındaki cephede görüntÜ'de birlik, gerçekte ise bölünmüşlük 
yaşanmaktadır. 

Türk Milleti, galip devletlere karşı yeniden mücadele etmek zo
rundaydı. Yani, 10 yıl kadar süren savaşlar döneminden sonra yeni
den savaşa gitmektedir. Bu, fevkalade zor bir işti. Yenik ülkelerin 
en güçlüsü Almanya bile, Versailles Antlaşmasına karşı savaşa gi
dip gidilemeyeceğini kendi içinde konuşmuş ve Alman Genelkurmayı 
bunun mümkün olmadığını ve barış şartlarını kabul etmekten başka 
çare bulunmadığını söylemişti. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinin büyüklüğü burada orta
ya çıkmaktadır: Atatürk, askeri alanda bir mucize gerçekleştirmiştir. 
Bunu yaparken, siyasi (diplomatik) ustalık da ,gerekiyordu. Dünya
yı doğru biçimde anlayalbilmek, müttefikler arasındaki ayrılıkları 

iyi değerlendirebilmek gerekliydi. Yapılacak bir hata, müttefikleri 
Türkiye karşısınd~ birleştirebilirdi. Ayrılıkları iyi değerlendirmek 
ise, bu ülkeleri kendi silahlarıyla vurmayı sağlayabilir, Türkiye'nin 
zorlu mücadelesini biraz da olsa kolaylaştırabilirdi. 

Türkiye'nin mücadelesi gerçekten çetin şartlada karşı karşıyay
dı. Müttefikler ülkeyi işgal etmişlerdi. Buna u)'ıgun biçimde bir 
yandan aralarında ülkeyi paylaşmanın son müzakerelerini yürütü-
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yorlardı, öte yandan da Anadolu topraklarından bir kısmını Ermeni~ 
lere vermeyi planlıyorlardı. Müslüman toplumu da, (Misak~ı Mil~ 

lideki adıyla «Osmanlı ~ islam çoğunluğu») bölmeye çalışıyorlardı. 

Atatürk'ün, 1919'un şartlarında imkansız görünen şeye, yani 
kuvvet yoluyla yabancı işgaline karşı çıkma hazırlıklarına girişme~ 
sinde zamanı iyi seçmesinin rolü ıbüyüktür. Mustafa Kemal, daha 
mütareke sırasında yaptığı önemli teşhisle, o dönemin ileri gelenle
rinden ayrılıyordu: «Milletler, harpte yorulmuşla:rdı. Anadolu'da 
yeni bir harbe tutuşmak istemeyeceklerdir» diyordu. Erzurum Kong
resinden birkaç gün önce, 10 Temmuz 1919'da Erzurum'da düzenle~ 
nen bir toplantıda milli mücadelenin başanya ulaşacağını söylerken, 
Dünya Savaşının galip devletlerinin tekrar savaşa gidemeyeceklerine 
inancını belirtiyordu. Atatürk, bu milletierin savaştan yorgun düş~ 
tüklerini ve galip devletlerin ganimet paylaşınasında anlaşmazlığa 
sürüklenmiş olduklarını görüyordu. özetle şöyle diyordu: 

« ... karşımızda yalnız Yunan kuvvetleri kalacaktır. 
Eğer Türk Milletini tek bir mukavemet cephesi ha
linde birleştirebilir ve ordumuzu kısa zamanda teşki!. 
latlandırabilirsek, çok geçmeden Yunan ordusunu de
nize döker, memleketi istiladan kurtarır, tam İstik
laline kavuştururuz.» 

Bir başka vesileyle de şunları söylüyordu: «İngiliz ordusunda 
askeri itaatsizlikler başlamıştır. Milletler artık harbi istemiyorlar ... 
üç senedişimizi sıkalım; düşmanı yurdumuzdan atarız.» 

Galip ülkelerin aslında Savaştan · yıpranarak çıktığını gören 
Mustafa Kemal Atatürk, Müttefikler arasındaki çekişmelerden ve 
bu devletlere muhalif güçlerden de ustalıkla yararlanmasını bilerek, 
gerçekten üç sene sonra düşmanı yurdumuzdan atmayı başarmıştır. 

Bu mücadelenin sonunda Türkiye, I. Dünya Savaşından beri ya
pılamayan son barış antlaşmasını -Lozan Barış Antlaşmasını- el
de edecektir. Bu Antlaşma, ötekilerden farklı olarak iki tarafın da 
eşit düzeyde katılıp uzun uzadıya müzakere ettikleri tek barış ant
Iaşması olduğu içindir ki, o günden bugüne yürürlükte kalabilen 
yegane antlaşmadır. Batılı bir yazar (Gathorne Hardy) Lozan'ın 

Türkiye ve 1919 sonrasının dünyası bakımından önemini şöyle özetli
yor: 

«1918 Kasımında 'herhanıgi bir kimse çıkıp da ,bu ölüm dö~ 
şeğindeki devletle (Türkiyeyle) nihai barışın ancak beş yıl sonra 
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yapılabileceğini söyleseydi; sözlerine inanan olmaz, gülünür geçilirdi. 
Fakat işte o inanılmaz şey gerçekleşti.» 

Araştırmacı yazar Sayın Bilal Şimşir'in belirttiği gibi, «Erzu
rum Kongresi, Kongrenin hemen öncesinde Erivan'da toplantı dü
zenleyen ve Doğu Anadolu'yu ele geçirmeye hazırlanan Ermenilere, 
bu toprakların gerçek salhiplerinin verdiği bir cevap niteliği de ta
şımaktadır.» 

Anadolu'nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesinin başladığı Do
ğu Anadolu, Milli Mücadelenin de başlangıç yerini oluşturmuştur. 

işte, Erzurum Kongresi, bu uzun mücadele yolunun başlangıcı
dır, hareketin iç ve dış siyasi temelinin atıldığı tarihi dönüm nokta
sıdır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için şükranlarımı arz 
ederim. 

BAŞI\:AN- Çok teşekkür ederiz Sayın Kürkçüoğlu 

V erdiği niz, gerçekten ineelikle ve büyük vukufiyetle izah edilen 
dış durumla ilıgili bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz .. 

Sayın Gürel, ikinci sorumu size yöneltmek istiyorum. Biraz ön
ce Sayın Kürkçüoğlu dış durumu açıkladılar ve oldukça karmaşık 
bir manzara olduğunu belirttiler, bundan da ne güzel istifade ettiği
mizi de vurguladılar. 

Zannediyorum içeride de durum pek parlak değildi, bir karışık
lık içeride de vardı o zaman. örneğin bir tarafta istanbul Hükümeti 
ve ona hizmet eden bazı cemiyetler, diğer taraftan da, aynı iyi ve 
güzel amaca yönelmiş bölgesel direniş örgütleri var. Ulusal direnişi 
ve mill! egemenliği gerçekleştirmek için yapılması gereken şey, içe
ride herhalde bu böl'gesel direniş örgütlerini birleştirmek·, diğerleri
nin etkisini azaltmak olsa gerek. 

Acaba, bu çerçeve içerisinde, iç durum neydi ve milli egemen
liğimize içteki durumun etkisi, Erzurum Kongresine etki'si ne olmuş
tur, bunu bize biraz açar mısınız? 

Doç. Dr. Şükrü GüREL (Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyesi) -Çok teşekkür ederim Sayın Çakır. 

Şimdi, ben sorunuza, 1918 sonlarından 1919 yazına kadarki 
durumu elimden geldiğince özetleyerek yanıt vermeye çalışacağım. 
Bu süre içerisinde, yurdun durumu nasıldı, nasıl siyasal düşünceler 
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vardı, nasıl çözüm çareleri aranıyordu ve Mustafa Kemal önderli
ğinde ulusal kurtuluş mücadelesi bütün bir karmaşa içerisinde nasıl 
duruma hakim oldu? 

1918 sonlarında, 30 Ekim 1918 Mondros bırakışmasıyla bir
likte, o Mondros Mutarekesinin (bırakışmasının) çok muğlak, müt
tefiklerin kendilerine göre düzenledikleri hükmü uyarınca, yurdun 
ç'eşitli yöreleri işgal altına girmeye başlamıştı. Zaten müttefikler, 
,Osmanlı Devletine karşı savaşan müttefikler, savaş içerisinde kendi 
aralarında yaptıkları .gizli anlaşmalarla Osmanlı Devletinin kendi 
aralarında nasıl payiaşılacağını daha önceden saptamış bulunuyor
lardı ve Mondros Bırakışmasının 7 nci maddesiyle kendi güvenlik
lerini tehlike altında gördükleri zaman her yeri işgal hakkını kendi
lerine tanımalarıyla birlikte, bu hükme dayanarak yurdun çeşitli 
yörelerini, gizli anlaşmaları uyarınca işgal etmeye başladılar. 

Bunun yanı sıra, yurdun çeşitli yörelerinde, artık yıkılacağı an
laşılan Osmanlı Devletinin paylaşılmasına koşut olarak, bir yandan 
da çeşitli azınlıklar faaliyete geçmiş durumdaydı. Batı Anadolu'da 
ve Trakya'da Rum çeteleri, Doğu Anadolu"da Ermeni çeteleri, artık 
imparatorluğun büyük çoğunluğu olan halkın yaşamını güçleştir
ıneye başlamıştı. 

Bu ortamda, tabii, ilk akla gelen ılıala bir istanbul Hükümeti 
var ve bu istanbul Hükümeti ve istanbul'daki siyasal otorite acaba 
nasıl çözüm düşünüyor? 

Biliyorsunuz, 3 Martta Tevfik Paşa Hükümeti düştü ve onun 
yerine Damat Ferit Paşa Hükümeti göreve geldi. Damat Ferit PaŞa 
Hükümetinin düşüncesi, bir yandan Osmanlı Devletinin bu duruma 
gelmesinden sorumlu tuttuğu eski yöneticilerden adeta intikam al
mak, onları tevkif ettirip cezalandırmak, hatta İngilizlerin eline ve
rip Malta'ya yollatmak; bir yandan da, Paris'te o sıralarda toplan
makta bulunan- Sayın Kürkçüoğlu'nun anlattığı gibi barış ·görüşme
lerini kendi aralarında yapmakta bulunan- müttefiklere heyetler 
yollayarak, hatta daha sonra kendisi de giderek ricada bulunarak, 
bir ölçüde barış koşullarını Osmanlı Devleti için elinden geldiğince 
hafifletmekti. Gerçekten bu Osmanlı Hükümetinin bundan daha ileri 
bir düşüncesi yoktu o dönem için, kurtuluş düşüncesi olarak. 

Yine bakıyorsunuz, bir~z önce söylediğim gibi, Batı Anadolu'da, 
Trakya'da Rum çeteleri, Doğu Anadolu'da Ermeni çeteleri asayişsiz
liği son haddine çıkarırken ve bir yandan da yurdun çeşitli bölümleri 
işgal altına girerken Damat Ferit Paşanın en büyük etkinlikle 
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yapmaya çalıştığı işlerin başında, şehzadelerin başkanlığında Ana
dolu'ya «heyet-i nasıhalar», yani nasihat heyetleri yollamak ve im
paratorluğun nüfusunu oluşturan çeşitli unsurları nasihat yoluyla 
birlikte yaşamayı öğretmek olacaktı; Damat Ferit Paşanın en ileri 
düşüncesi buydu. H:ıtta daha da öteye gidersek, Damat Ferit Paşanın 
1919 yazında Amiral Calthorp'a, yani Müttefik Başkomisere, is
tanbul'daki işgal heyetinin başındaki kimseye şunu söyleyebildiğini 
bile görüyoruz: «Mustafa Kemal'i tevkif kararını beş günlük müca
dele sonucu alabildim. Altıncı Mehmet'in ve benim yegane ümidimiz 
Allah'tan sonra ingiltere'dir.» Damat Ferit Paşanın düşüncesini 
bundan daha iyi anlatabilecek iki cümle ben daha önce görmedim; 
ama gerçekten istanbul Hükümetinin nasıl bir siyasal düşünce içinde 
olduğunu sanırım Damat Ferit Paşanın bu sözleri gösteriyor. 

Bu arada, Damat Ferit Paşa bir yandan ingilizlere yaranırken, 
bir yandan da müttefikl~re ricada bulunarak barış koşullarını Os
manlı Devleti için hafifletmeyi düşünebilirken, Mustafa Kemal ön
derliğindeki ulusal kurtuluş mücadelesi de artık bütün yurda yayıla
caktı ve bu bütün yurdu kapsayan ulusal mücadelenin temel taşla
rından birini de Erzurum Kongresi oluşturacaktı. 

Gerçekten, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcından itiba
ren, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ulusal kurtuluş müca
delesinin önderlerinin kafasındaki düşünce, bir yandan ulusal egemen
liğe dayalı bir siyasal otoriteyi kurmak; buna uygun, bu temele 
dayalı bir dış politikayı yürüterek dışarıda tanınmamızı ve eşit 

koşullarla barış antiaşması yapabilmemizi sağlamak ve tabii bunun 
ayrılmaz bir parçası olarak da, yurdu işgal eden yabancı silwhlı güç
lere karşı da bir silaıhlı mücadeleyi yürütmek olacaktı. 

Yeniden dönersek, istanbul' da istanbul H ükümetinin dışında 

da, o mütareke günlerinde, mütareke günlerinin siyasal düşünce 
serbestliği çerçevesi içinde kalarak başka düşünceler üretildiği de 
görülüyor. Mesela Damat Ferit Paşanın ister istemez topladığı 

Şfirayı Saltanatta, 26 Mayıs 1919'da, Darülfünunun, siyasal partile
rin temsilcileri yurdun kurtuluşuna ilişkin düşünceJerini ~çıklıyor
lar. Bu düşünceler arasında gerçekten son derece ileri olan ve is
tanbul Hükümetinin o dar kalıplarını aşan düşünceler de var. Ama 
bu Şfirayı Saltanatın Damat Ferit Paşa Hükümetini hiç etkilemedi
ğini görüyoruz. Yani, gerçekten ulus egemenliğine dayalı bir siyasal 
egemenlik kurulu ortaya çıkmadan önce ve gerçekten ulus egemen
liğine dayalı bir siyaasl güç istanbul Hükümetine karşı mücadele 
etmeye başlamadan önce istanbul Hükümetini etkilemek mümkün 
değil. 

25 

TBMM KUTUPHANESI



1919 yılı içerisinde istanbul'da oluşan çözümler aşağı yukarı 
şu yelpaze içerisinde yer almaktaydı: Damat Ferit Paşanın teslimi
yetçiliğinden, manda ve himayeciliğe, yani yurdun kurtuluşunun 
yalnızca bir büyük devletin ve tercihan Amerika Birleşik Devletleri
nin mandası ya da himayesinde bul unabileceğine, oradan da, ancak 
bölgesel çözümler bulunabileceğine uzanan bir siyasal düşünce yel
pazesi vardı. Oysa, bilindiği, gibi, aynı sıralarda Mustafa Kemal, 
kayıtsız koşulsuz bir bağımsızlık temeline dayalı, ulusal egemenlik 
temeline dayanan yeni bir siyasal oluşumu örgütlemekteydi. 

Yine bilindiği gibi, ulusal örgütlenme, daiha 1919 başlarından 
itibaren yurdun çeşitli yörelerinde, bu arada Erzurum'da da başla
yan bölgesel örgütlenmeler biçiminde ortaya çıkacaktı. 

Bunların başında gelen, Vilayat-ı Şarkiye Müdafaai Hukuk-u 
Milliye Cemiyetidir ki daha sonra Doğu ilieri Müdafaai Hukuk Ce
miyeti adını alacaktı. 1919 başlarında önce istanbul'da kuruldu, 
sonra 10 marttan itibaren Erzurum'da faaliyete geçti ve büyük 
ölçüde de Onbeşinci Kolordu Koınutanı Kazım Karabekir Paşadan 
da ıgüç aldı, Onbeşinci Kolordu o dönemde gerçekten Osmanlı Dev
letinin silahlı gücünden ayakta kalan en önemli silaıhlı güçtü Doğu 
Anadolu' daki. 

Bunun yanı sıra, Trakya Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti var 
Kasım 1918'de kurulan; Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Ce
miyeti var yine Mart 1919'da kurulan. 

Bütün bu cemiyetler Mustafa Kemal'in önderliğinin gerçekleş
mesinden başlayarak bütün faaliyetlerini, Mustafa Kemal'in önder
liğinde Erzurum'da toplanan Kongreyle temas ederek yürütmeye 
başlayacaklardı. 1919 yazından başlayarak. 

Mustafa Kemal Paşa, bilindiği gibi, Ordu Müfettişliği görevini 
alarak 16 Mayısta istanbul'dan hareket etti ve 19 Mayısta Anadolu' 
ya, Samsun'a geldi. Ordu Müfettişliği kararını kendisinin yazdırdi
ğını Nutkunda belirtir. 

Bu arada, Mustafa Kemal daha iıstanbul'da iken, yola çıkmadan 
bir gün önce, bilindiği gibi Yunanlılar tarafından İzmir'in işgali 

gerçekleşti ve İzmir'in işgali, hemen görüldü ki, yurtta büyük tepki
lere yol açtı. Bir kere, Batı Anadolu'da kendiliğinden ulusal direniş 
odaklarının oluşmasına yol açtı. Bunun yanı sıra, başta istanbul 
olmak üzere yurdun çeşitli yörelerinde protestolar yapılmasını, pro
testo toplantıları düzenlenmesi hadisesini getirdi beraberinde ve 
anlaşılıyordu ki, Türk Ulusu, o dönemde, kendisinin uzun yıllar bo-
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yunca yönettiği bir unsurun, imparatorluğun içinden çıkmış olan 
bir unsurun işgali, hükmü altına girmeye hiç de razı olacak gibi 
görünmüyordu. 

Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra, özellikle yurdun 
her yöresinde, yurdun işgaline karşı protestolar, protesto top
lantıları yapılmasını ve Hükümete tel,graflar çekilerek, mesajlar yol
lanarak Hükümetin uyarılmasını isteyen genelgeler yayınladı. Bu 
genelgeler gerçekten sonuç verdi, yurdun her yerinde protesto top
lantıları yapıldı, mitingler düzenlendi ve bir yandan da istanbul'a 
Damat Ferit Paşa Hükümetini uyaran telgraflar gitmeye başladı. 
Tabii, Damat Ferit Paşa Hükümeti dışında bundan en çok tedirgin 
olan istanbul'daki işgal Komutanlığı idi ve başta ingilizler olmak 
üzere, Osmanlı Devletini o dönemde işgal eden güçler Mustafa Ke
mal'in başlattığı hareketin ne kadar güç kazanabileceğinin o zaman 
farkına vardılar. Farkına varır varmaz da Damat Ferit Paşa Hü
kümetinden, artık Mustafa Kemal'in istanbul'a geri çağrılmasını 
istemeye başladılar: Anadolu hareketinin gücü arttıkça istanbul Hü
kümeti üzerindeki işgalci devletlerin bu baskısı daha da yoğunlaş
mıştır; Mustafa Kemal'in geri çağrılması, görevinden aziedilmesi 
ve terci'han ingilizlere teslim edilerek Malta'ya yollanması yolunda 
Damat Ferit Paşa Hükümeti üzerindeki baskılar gittikçe yoğunlaşa
caktır. 

O sırada Damat Ferit Paşanın ve Hükümetinin yaptığı şu idi: 
önce bu durumda kararsız kaldı; fakat 8 Haziran 1919'da istanbul 
Hükümeti Mustafa Kemal'i istanbul'a geri çağırdı. Mustafa Kemal, 
hem istanbul'daki arkadaşlarına, hem istanbul Hükümetine «Ne
den?» diye sordu. Mustafa Kemal'e iki cevap geldi ve ikisi de doğ
ruydu. Birinci cevap «İngilizler istediği içindi», ki o doğruydu; 

ikinci cevap da «Hükümet bu konuda karar ald1» cevabıydı, o da 
doğruydu; Ama ingilizler istediği için Damat Ferit Paşa bu kararı 
almıştı, bu yüzden iki cevap da doğru olmaktaydı. 

Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşanın ll Haziranda son Os
manlı padişahına bir mektubu var. Bu mektupta şöyle diyordu: 
«Malta'ya gitmek ya da en hafifinden atalete mahkum edilmek niye
tinde değilim. Zorlanırsam, memuriyetimde istifa eder, Anadolu'da 
ve sine-i millette kalırım ve vatan görevime devam ederim.» 

Gerçekten, Mustafa Kemal'in işin başından beri kararı buydu 
ve Amasya Tamimini de bu düşünceyle ve kendisinin yakında Ordu 
Müfettişliği görevinden alınacağını bilerek arkadaşlarıyla birlikte 
yayınladı. Hele Amasya Tamimi yayınlandıktan sonra artık Mustafa 
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Kemal'in istanbul'a geri çağrılmaması düşünülemeyecek bir olguy
du; çünkü müttefikler, özellikle ingilizler Damat Ferit Paşa Hükü
meti üzerindeki baskılarını daha da artırmışlardı. 

Nitekim, Dahiliye Nazırı Ali Kemal 23 Haziranda bir genelge 
yolladı ve bütün Anadolu'daki memurlara «Mustafa Kemal'in emir
lerini dinlemeyin; Çünkü kendisi pek yakında Harbiye Nazırlığınca 
istanbul'a geri çağrılacaktır, geri getirilecektir» dedi. 

Mustafa Kemal, bunu Amasya'dan yola çıktıktan sonra öğren
di; çünkü Tokat - Sivas yoluyla Erzurum'a gelmekteydi. Erzurum'a 
gelirken Ali Kemal'in bu genelgesini öğrendi. 3 Temmuzda Erzu
rum'a vardı. 5 Temmuzda Damat Ferit Paşa telgraf hattı başında 
Mustafa Kemal Paşayı istanbul'a geri çağırdı ve Mustafa Kemal 
Paşa bu çağrıyı reddetti. 7- 8 Temmuz gecesi istanbul Hükümetinin 
Mustafa Kemal Paşayı Ordu Müfettişliğinden aziettiğine ilişkin ka
rarı Erzurum'a ulaşırken, Mustafa Kemal zaten kararını yerine 
getirmek istiyordu ve bütün rütbe ve nişanlarından vazgeçerek, o 
çok -sevdiği askerlik mesleğinden ayrılarak, gerçekten ulusuyla bü
tünleşmeyi seçti. Bundan sonra da Erzurum'daki Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti Yönetim Kuruluna girdi ve Erzurum Kongresi çalışma
larını yoğunlaştırdı. 

Damat Ferit Paşanın 20 Temmuz gühü son bir teşebbüsü var ve 
«Kanun-i Esasi Hükmüne ve irade-iŞahaneye ve memleketin yüksek 
menfatlerine tamamen aykırı olan Erzurum Kongresini men ediyo
rum» diyor; ama artık Erzurum Kongresini de içine alan ulusal 
gelişmeler onun men edebileceği bir oluşum değil. 

Belki Erzurum Kanıgresinin onemini vurgulamak için son bir 
cümle olarak şunu söyleyebilirim: 

Türk Ulusunun Mustafa Kemal önderliğinde yürüttüğü ulusal 
kurtuluş mücadelesi iki yönlüdür. Bir tanesi, istanbul Hükümetine 
ve onun uzantılarına karşı verilen bir ulusal egemenlik mücadelesi
dir. öteki de, yurdu işgal eden yabancı güçlere karşı verilen mü
cadeledir, silaıhlı mücadeledir. Bu iki mücadeleyi biribirinden ayır
mak· mümkün değildir; çünkü ulusal kurtuluş mücadelesinin biri 
gerçekleşmezse öbürü gerçekleşmeyecek olan iki yönü vardır. Ulusal 
egemenlik temeline dayalı bir kayıtsız koşulsuz bağımsızlık mücade
lesi ulusal kurtuluş mücadelesinin özünü oluşturmaktadır ve bu 
mücadele içerisinde Erzurum Kongresi de temel bir taş olarak anı
lacak, yerini alacaktır. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
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Sayın Akşin, üçüncü sorumu size yöneltmek istiyorum. Bilindiği 
gibi, milli mücadelemiz, gerçekten bir demokrasi mücadelesidir. De
nilebilir ki, askeri mücadeleden önce demokrasi ve milli egemenliğin 
yerleştirilmesi için olağanüstü bir gayret sarf edilmiştir. Erzurum 
Kongresi, demokrasiye ve milli egemenliğe ilk somut siyasi destek 
sağlayan kongre olarak ele alınabilir mi; acaba size kongrenin mahi
yeti neydi? 

Doç. Dr. Sina AKŞiN (Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyesi) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkanımızın ve Sayın Şükrü Gürel'in çok güzel bir 
şekilde belirttikleri gibi, milli mücadelemizin iki yönü vardır. Yani, 
bir tanesi doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara, batıda Yunan
hiara karşı dı,şa dönük bir mücadeledir, öbür yönü de bir iç. mücade
ledir ve bu iç mücadelenin mahiyeti bir demokrasi· mücadelesi olu
şudur. 

Bu demokrasi mücadelesi kime karşı yürütülmüştür? Bu demok
rasi mücadelesi Vahdettin'e karşı yürütülmüştür. Gerçi VaJhdettin'i 
temize çıkarmak isteyenler var, onlar bütün kabahati Damat Ferit'e 
yükleyip geçmek istiyorlar. Fakat siyaset ilmi bize öğretiyor ki, 
siyasal sorumluluk diye bir olay var, bir durum var. Bir padişah bir 
sadrazaını göreve getirdiği zaman onun yaptıklarından sorumludur. 
Kaldı ki, Vahdettin siyasetle yakından ilgilenen, adım adım ilgilenen 
bir adamdı. Dolayısıyla, onu olan bitenden habersiz göstermek sanı
yorum yanlış olur. 

V aJhdettin'in antidemokratik davranışları n el erdi, onları da size 
,kısaca sunmak isterim. Mesela 1918 sonunda Meclisi dağıttı, 

21 Aralık 1918'de Meclisi dağıttı. Halbuki bu sırada memleket işgal 
altındaydı. Bir kere, bütün Arap ülkeleri işgal altındaydı; ayrıca 

Çukurova, Güneydoğu Anadolu'nun önemli kesimleri işgal altında; 
buna rağmen Meclisi dağıtmak demek, bir daha Meclisi toplayama
mak demekti. Çünkü işgal altındaki yerlerde seçim yapılmaması 
ihtimali çok yüksekti. Nitekim, işgal kuvvetleri seçim yaptırmamış
lardır; ama Vahdettin bunu umursaman1ış, Meclisi dağıtmıştır. 

Sıvas· Kongresine karşı Vahdettin'in davranışlarını biliyoruz. 
Damat Ferit, Ali Galip, ingiliz desteği (biliyorsunuz Ali Galip Elazığ 
Valisi) ve Kürt Teali Cemiyetinin bazı mensuplarıyla birlikte Si
vas'a bir baskın düzenlemiştir. Bu baskın sonucunda kongre üyeleri 
tutuklanıp -herhalde- Malta'ya gönderilecekti. 
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Yine 16 Mart 1920 tariılıinde ingilizler birtakım mebusları tu
tuklaınadan önce, Rauf Or bay'ın V aıhdettin ile bir görüşmesi var. 
Bu görüşmede Vahdetti'in çok ibret verici bir sözü var. Diyor ki: 
«Halk bir sürüdür. Bu sürüye bir çoban lazım. O da benim.» Yani, 
siz kim oluyorsunuz, Meclis falan, bunlar hikaye demek istiyor. 

Vahdettin'in antidemokratik davranışlarını saymaya devam edi
yorum. Vahdettin'in, 16 Mart işgali karşısında kılı kıpırdamamış
tır; yani bunu protesto etmek için hiçbir şey yapmadığı gibi, ayrı
ca ll Nisan tarihinde Meclisi dağıtmıştır. Yani, Ankara'da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kurulması istanbul'da Meclisin dağıtılma
sından sonradır. Kim tarafından dağıtılmıştır? Vahdettin tarafın
dan dağıtılmıştır. Demek ki, Vahdettin'in davranışları bunlar. 

Şimdi gelelim «Demokratik - ulusçu hareket» dediğimiz Mus
tafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde yürütülen harekete. 

Ne yaptılar? Biliyorsunuz, Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra 
Amasya'ya geldi. Amasya' da dört komutan arkadaşıyla buluştu. 

Ayrıca Kazım Karabekir ve Konya'da bulunan Onikinci Kolordu 
Kumandanı Küçük Cemal Paşayla da temas halindeydi. Yani, böyle 
altı kişilik askeri komutanlar grubu şeklinde toplandılar ve milli 
mücadele kararı burada alındı. Bu karar sonucunda bir de genelge, 
tamim çıkarıldı. Fakat, biliyoruz ki bu tamimin ötesinde iki tane 
karar daha vardı. Bu kararlar, mesela koroutayı devretmeme kararı 
(askeri birliklerin komutanları değişmeyecekti) ve silahları teslim 
etmeme kararı, bunlar hükümete karşı bir isyan niteliğinde karar
lardı. 

Şimdi, siyaset ilmi diyor ki, birtakım komutanlar bir araya gelip, 
gizli mahiyette hükümete karşı bir direniş kararı aldıkları takdirde 
bu bir cunta hareketidir. Fakat, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
bu hareketine bir c un ta hareketi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. N e
den? Çünkü, bu komutanlar bu kararı almakla birlikte derhal bu
nun demokratik tabanını aramaya koyulmuşlardır. Yani, bu kara
rın, bu hareketin demokratik bir tabanını aramaya koyulmuşlardır 
ve bu arayışrn ilk adımı Erzurum Kongresidir. 

Erzurum Kongresinde halkın temsilcileri Amasya'da alınan ka
rarlara vücut vermişlerdir. Tabii, biliyorsunuz bu iş Erzurum Kong
resiyle de kalmadı, ondan sonra Sıvas Kongresi ve ondan sonra 
Meclis ... Sıvas Kongresinin zorlamasıyla, mücadelesiyle seçimler 
yaptırılmış, Meclis toplattırılmıştır. Bütün bunlar bir demokratik 
mücadele ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Demokratik ni
teliğe ı;ıe kadar önem verildiğini, bence şu çok güzel anlatıyor: 
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Efendim, kongrenin toplantı tarihi, aslında 10 Temmuzdu, kong
re 10 Temmuzda toplanacaktı. 10 Temmuzda delegeler geldi; fakat 
baktılar ki, pek çok yerden delege bekleniyor, daha gelmemişler. 
Onun üzerine kongre ertelendi. 

Şimdi, bu 10 Temmuz tarihi lalettayin bir tarih değil; 10 
Temmuz tarihi ikinci Meşrutiyetin ilan edildiği tarihtir. Meşru
tiyet, o devirde demokrasinin eşdeğeri olan kavramdı. ikinci Meşru
tiyetin ilanı, Hürriyetin ilanı 10 Temmuz 1324'de Rumeli'de oldu. 
Kongre sahipleri, kongreyi böyle bir güne rastlamışlardı. 10 Tem
muz o devirde bugünkü 29 Ekim gibi. 10 Temmuza rastlatıyorlar 
fakat 10 Temmuz geliyor, bakıyorlar ki kongreye yeteri sayıda delege 
gelmemiş, beklemek lazım; kongreyi erteliyorlar. Ama, kaç gün son
raya erteliyorlar? inanılmaz bir şey, 13 gün sonraya erteliyor lar. 
13 gün ... Bilmiyorum, delegeler nerede kalıyorlardı; hanlarda mı 
kalıyorlardı, evlerde mi misafir ediliyorlardı? Zor bir durum. işle
rinden güçlerinden ayrı kalmışlardı. Bu insanlara deniyor ki « 13 gün 
daha bekleyeceksiniz.» Neden 13 gün? Bunun de sebebi var. 13 gün 
sonra 23 Temmuz. 

Arkadaşlar, 23 Temmuz, Hürriyetin ilanının, yani Osmanlı 

Devletinde demokrasinin ilan edilmesinin bu sefer miladi takvimle 
yıldönümüdür. Yani, 10 Temmuz 1324 rumi takvime göredir; 23 Tem
muz 1908 ise ıniladi takvime göredir. Demek ki, kongre sahipleri bu 
demokrasi meselesine o kadar önem vermişlerdir ki, insanları evlerde 
veya hanlarda bekletmek pahasına, işlerinden güçlerinden ayırmak 
pahasına 13 gün gibi uzun bir süre - aşağı yukarı iki hafta demek -
bekletmek istemişlerdir. 

Erzurum Kongresinin kararları nedir? Bir kere, burada, bu 
kararlarda 30 Ekim 1918 sınırları üzerinde duruluyor; yani Mondros 
Mütarekesi imzalandığı andaki sınırlar. Bu sınırlar, yine lalettayin 
sınırlar değildir; bu sınırlar, Atatürk'ün deyimiyle, Türk süngüleri
nin çizdiği sınırdır. Yani, Filistin'deki büyük çözülmeden sonra, bi
liyorsunuz Liınan Von Sanders (Alman Komutan) diyor ki «Savunma 
hattımızı Şam'da çizelim.» Atatürk «Hayır, orası bir Arap ülkesi, 
biz orada sağlam değiliz» diyor. Atatürk'te milli devlet şuuru olduğu 
için «Biz bu sınırı daha kuzeyde Türklüğün sınırında çekeceğiz» di
yor ve biliyorsunuz oyle çekiliyor. 30 Ekim 1918 tarihinde Türk sün
gülerinin çizdiği sınır aslında milli bir sınırdır ve Erzurum Kongresi 
bu sınırı esas almıştır. Bu sınırı esas almak demek aslında büyük 
bir fedakarlık, Arap ülkelerınİ gözden çıkarmak demek, Arap ülke
leriyle ilişiğimiz yok demek. Fakat Erzurum Kongresi buna karşı 
şunu söylüyor: «Kalan bu sınırlar içinde tam bağımsızlık istiyoruz.» 
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Yine Erzurum Kongresinin 8 inci maddesi: «Seçimler yapıla
cak Mebusan Meclisi toplanacak» diyor. Demokratik bir talep; çok 
önemli. 

Demek ki, Erzurum Kongresinde demokratik- ulusçu hareketin 
fikriyatı yapılıyor. Erzurum Kongresi iki hafta sürüyor. 13 gün de
mokrasi sembolizmi uğruna beklenmiş, iki hafta da Kongre çalışıyor. 

Bu Kongre nedir; ziyafet mi). turistik gezi mi? Hayır. 15 gün 
kafa patlatılıyor. Demokratik - ulusçu hareketin fikriyatı nedir; 
amacımız nedir; biz niçin, ne istiyoruz? .. Bu konularda kafa patla
tılmıştır ve Erzurum Kongresi milli mücadelenin fikriyatını ortaya 
çıkarmıştır; çok şerefli bir mevkii vardır. 

Şimdi, yine bu Erzurum Kongresinin mahiyetini vurgulamak 
bakımından; bu Kongreden dört ay kadar önce Osmanlı Padişahı 
Vahdettin'in ingilizlere 30 Mart 1919 tarihinde sunduğu bir proje 
var. Bu proje ingiliz arşivinde mevcut. 

PadişaJh burada bakın nasıl bir barış planı düşünüyor. Diyor ki: 
«Arap ülkeleri Osmanlı egemenliği altında özerk olacak.» Yani, 
Arap ülkelerinde Osmanlı bayrağı dalgalanacak, Arap ülkelerinde 
Osmanlı parası geçecek, Mekke'de, Medine'de Osmanlı garnizonları 
bulunacak. Yani, harita üzerinde muhteşem bir manzara. Bütün 
Arap Yarımadası; Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, bir sürü. devl~t 
Osmanlı gözükecek. Buna mukabil bakın neler veriyor; çünkü her 
şeyin bir bedeli var. ingilizlere vermek istediği şey ... Diyor ki, «Ba
kanlıklarda ingiliz müsteşarlar olacak»; yani bakan Türk olacak, 
müsteşar ingiliz olacak. <<ıBütün valiliklerde ingiliz başkonsolosları 
müsteşar gibi çalışacak.» Yani, her vilayette vali olacak, yanında bir 
ingiliz başkonsolos, o da müsteşar durumunda. Boğazlar ingilizlere 
teslim ediliyor, ingiliz askeri bulunacak. iç asayişi sağlamak bakımın
dan ingilizler istedikleri yeri işgal edebilecekler; çünkü padişah 

kendini halkından korumak istiyor. Maliye Osmanlı Devletinin 
bütün para mekanizması ingilizlere teslim ediliyor. 

Bu arada, yi_ne bu planda Vahdettin'in demokrasi hakkındaki 
düşüncelerini dile getiren bir madde var; «Meşrutiyet basitleştiri
cek» deniyor ve bir takım şeyler anlatılıyor. Buradan anlıyoruz ki, 
Meclisi, bir danışma meclisi durumuna düşürüyorlar. Bütün bunları 
söyledikten sonra da V alhdettin, aynı planında «1Ben dış politikada 
kayıtsız şar.tsız bağımsız olacağım» diyor; tabii, çok da garip bir şey. 

Şimdi, burada bir ziıhniyet ve çağ farkı var. Bir tarafta, toprak
ları mümkün olduğu kadar geniş tutmak isteyen, Arap ülkeleri üze-
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rinde hak iddia eden bir padişah; fakat bağımsızlığını tamamen 
peşkeş çeken; maliyesini, idaresini tamamen İngilizlere vermek is
teyen bir insan. Buna mukabil, öbür tarafta, milli bir devlet isteyen, 
Arap ülkeleri üzerindeki iddialarından vazgeçmiş, fakat burada 
tam bağımsızlık ve demokrasi üzerinde ısrar eden bir program: 
Erzurum Kongresinin kararları ... Bunlar bir çağ farkıdır, müthiş 
bir zihniyet farkıdır. 

Sayın Başkan, galiba biraz vaktimi aştım, kusura bakmayın. 
Burada Erzurum Kongresinin müstesna yerini bir kere daha belitme
me izin verin. Amasya'da «Milli mücadeleyi yapma» kararı alın

mıştır. Erzurum Kongresinde 15 gün süreyle bunun fikriyatı hazır
lanmıştır. Sivas Kongresi ise, bir eylem ve mücadele kongresidir. 
Yani, orada Damat Feritle, Vahdettinle gırtlak gırtlağa bir mücade
le olmuştur ve neticede biliyorsunuz Damat Ferit istifa ettirilmiştir. 

Demek ki, milli mücadelemizin bu üç durağının ayrı ayrı önem
leri vardır. Erzurum Kongresinin şerefi, bu işin fikriyatını; planını, 
programını yapmak suretiyledir. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akşin. 

Sayın Akbulut, dördüncü sorumuzu size yöneltmek istiyorum. 
Biraz önce de belirtildiği gibi, demokrasimize ve milli egemenliğimi
ze fikri boyutlar kazandırmış, «Kuvayı milliyeyi amil ve irade-i mil
liyeyi hakim kılmak esastır» kararıyla da tüm Türk Ulusuna ve bu 
arada, çok önemli olarak, bölgesel direniş ö~gütlerine milli egemenlik 
konusunda esaslı bir mesaj vermiştir. Acaba bunun bölgeye ve Er
zurum,a etkileri ne olmuştur, karşılıklı bir etkileşim söz konusu mu
dur; lütfen bu konuda bize bilgi verir misiniz? 

Yard. Doç. Dr. Dursun Ali AKBULUT (Atatürk üniversitesi 
Fen - Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi) -Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Burada, öncelikle, kongreye yapılan çağrıdan ve bu çağrı karşı
sındaki derneklerin durumundan söz edilecektir. Çünkü, bilindiği 

gibi, Erzurum Kongresi iki ayrı cemiyet tarafından düzenlenen 
müşterek bir kongredir. Cemiyetlerden biri merkezi İstanbul'da 

bulunan Vilayat-ı Şarkiyye Müdafai Hukuk-i Milliye Cemiyeti Erzu
rum Şubesi, diğeri merkezi Trabzon'da bulunan Trabzon Muhafaza-i 
Hukuk-i Milliye Cemiyetidir. Bu sebeple kongreye sadece sözü edi
len vilayetlerden temsilciler katılmış olduğundan, temsilcileri itiba
riyle kongre, yerel bir özellik taşımaktadır. Mustafa Kemal Paşa, 
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Sivas Kongresini açış nutkunda, «Erzurum Kongresi yalnız şarki 
Anadolu murahlhaslarından teşekkül etmi~ bulunduğu için, selahiye
tini bu daire dahiline hasretmek mecburiyetini nazarı dikkatte tut
muştur.» demek suretiyle bu hususa işaret etmiştir. Hemen belirtmek 
gerekir ki Vilayat-ı Şarkiyye denilen altı vilayetten ikisi, yani 
Elaziz ve Diyarbekir delege göndermemiş veya gönderememiş, diğer 
dördü, yani Erzurum, Sivas, Van, Bitlis kongrede Vilayat-ı Şar
kiyye'yi temsil etmiş, TraJbzon'un katılmasıyla vilayet sayısı beşe 
yükselmiş ve bunlara müstakil Canik sancağı da dahil edilmiştir. 

Erzurum Kongresi, kongreye katılım bakımından yerel olduğu
na göre, öncesi ve sonrasıyla onun bölgesel boyutu üzerinde durul
malıdır. Kongre Doğu Anadolu'da nasıl karşılandı? Cemiyet temsil
cilerinin ve hatta sıradan vatandaşların kongreden b~klentileri ne
lerdir? Bu beklentiler gerçekleşti mi? Kongre sırasında ve sonrasında 
Doğu Anadolu'da ne gibi değişmeler ve gelişmeler oldu? Erzurum 
Kongresi Anadolu'da birlik ve beraberliği ne şekilde sağladı? Ve bun
lara benzer sorular herlıalde ziıhinleri meşgul etmektedir. 

Milli hakların daha kuvvetli bir şekilde savunulabilmesi için 
Trabzonla işbirliği fikri, 1919 yılı Mayıs ayı başlarında Erzurum'da 
gelişmeye başlamıştı. Çünkü Erzurum'un da dahil bulunduğu Viia
yat-i Şarkiyye'nin Ermenilere bırakılması tehlikesi gibi, Trabzon da 
Pontus tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Fakat herşeyden evvel 
Trabzon'un bu husustaki görüşünü öğrenmek ve ona göre hareket 
etmek gerekiyordu. Bu amaçla, Erzurum Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti, 
30 Mayıs 1919'da Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyetine 
bir telgraf çekerek, Viiayat-i Şarkiyye Mürlafaa-i Hukuk-i Milliye 
Cemiyetinin istanbul'daki merkezinin oluru alındığı takdirde Er
zurum'da veya «orta bir yerde» yapılacak kongreye, diğer beş viia
yetle birlikte Trabzon'un da katıimasını teklif etmiştir. Aynı gün 
bu beş vilayete, yani Sivas, Diyarbekir, Elaziz, Van ve Bitlis vila
yetlerine de çağrıda bulunarak, bütün Doğu Vilayetlerinin «tek kalb 
ve tek ses olması gereken anın geldiği» kaydedilmiş ve «kongremsi 
bir toplantının» yapılabilmesi hususunda görüşlerini bildirmeleri is
tenmiştir. 

Bu sırada Erzurum Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Gerniyeti top
lantı halinde bulunduğundan kararını hemen vermiş, merkezi Erzu
rum olmak üzere büyük bir kongrenin kısa zamanda toplanmasını 
ve böyle bir kongreye temsilci göndermekte gecikmeyeceğini bildir
miştir. Fakat diğer beş vilayetten, en azından bir kaçından bu çağ
rıya cevap verilmediği anlaşılıyor. Nitekim Erzurum Şubesi, 7 Hazi-
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ran 1919'da Diyaribekir eşrafına bir yazı göndermek ihtiyacını 
hissetmiştir. Yazı, Diyarbekir eşrafına gönderilcliğine göre, bu ta
rihte Diyarbekir'de bir Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti mevcut değildi. 
Gerçekten de Mustafa Kemal Paşanın 1 Haziran 1919'da müfettişlik 
sahası içindeki vilayetlere ve bağımsız mutasarrıflıklara çektiği tel
rafa, 8 Haziran'da Diyarbekir'den verilen cevap da bunu açıkça 
ortaya koyuyordu: «Burada Viiayat-i Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk Ce
miyeti teşekkül etmemiş» ti. Aynı telgrafa 18 Haziran' da El aziz' den 
verilen cevapta, burada bir şubenin bulunduğu ve Erzurum, Sivas, 
Diyarbekirle haberleşmekte olduğu bildirilmekteydi. Fakat Diyarbe
kir'den olduğu gibi, Elaziz'den de olumlu denilebilecek cevaplar 
alınamıyor, Rus istilası ve Ermeni tahribatı yüzünden adeta nü
fussuzlaşmış bulunan Van ve Bitlis vilayetlerinin sesleri duyulmu
yordu. Sivas'ta ise eski mebuslardan Rasim Bey, cemiyetin bir şu
ibesini açmış ve yurtseverleri bu şube etrafında toplamıştı. 

Görüldüğü üzere, altı vilayetten sadece üçünde Mürlafaa-i Hu
kuk Cemiyeti şubeleri vardı ve bunlar da çalışmalarını birleştirebii
miş değillerdi. 

Genel çizgileriyle ortaya koymaya çalıştığımız bu duruma kar
şın, kongrenin Doğu Anadolu'da ne derecede etkin olduğunu şu baş
lıklar altında açıklamaya çalışalım: 

1. TEŞKiLA~rLAN'MA: 

Kongrenin toplanmasından bir hafta kadar önce Diyarbekir'de 
Müftü Hacı İbrahim Efendinin başkanlığında bir Muhafaza-i Hukuk 
Cemiyeti kurulmuş, Erzurum'a gönderilmek üzere delegelerini seç
miş, fakat vali hareketlerine engel olmuştur. Delege gönderernemiş 
olsa da o zaman ayrılıkçı akımların yoğun olduğu bu yerde Muha
faza-i Hukuk Cemiyetinin kurulmuş olması bir başarıdır ve her 
şeyden evvel Erzurum Kongresinin etkisini yansıtır. Kongre çalış
maları neticesinde Şarki Anadolu Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla 
yeni bir kuruluşun ortaya çıkması, eski örgütlerin kendilerini ye
nilemelerine, yeni örgütler kurulmak suretiyle faaliyetlerin daha 
geniŞ bir alana yayılmasına sebep olmuştur. Yeni Cemiyetin mer
kezi Erzurum'dur ve istanbul'daki merkezle hiçbir ilgisi kalmamış
tır. Şarki Anadolu Mürlafaa-i Hukuk Cemiyeti, kazalara gönderdiği 
genelgede teşkilatın süratle icra ve tatbik edilmesini istemiş ve- bu 
amaçla çalışmalar yapmıştır. 15 Eylül 1919'da gerekli harcamaları 
cemiyet tarafından karşılanmak üzere, kaza ve nahiyenin büyüklü
ğüne ve önemine göre, birer veya ikişer zatın teşkilat yapmak üzere 
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bu malhallere gönderilmesini istemiş ve bumeyanda 25 Kasım 1919' 
da Pasin teşkilatını yapmak üzere üyelerden Mesud ve Fevzi Beyler, 
ispir teşkilatını yapmak üzere de (Narman teşkilatından dönüşlerin
de) Hoca Abbas ve Mustafa Efendiler görevlendirilmişlerdir. 

2. EGiTiM, öGRETiM : 

Erzurum'da Taşmağazalar karşısında Allbayrak okulunun açıl
masından sonra eğitim, öğretim faaliyetlerinde bir canlanma olmuş
tur. Şark! Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkezi, maarif 
meselesini 17 Ağustosta ele almış, 19 - 20 Ağustos gecesi memleket 
aydınlarının ve ileri gelenlerinin celbi ile bu hususta bir karar alın
masını i'stemiş, 2 Eylül'de aynı maıhiyette bir toplantı daha yapıl
mıştır. 

3. SEÇiMLER : 

26 Eylül 1919 gecesi Mebusan seçimi hakkında, Erzurum'da 
yine aydınlarla ileri gelenlerin katıldıkları bir toplantı yapılmış, 
seçimlerle ilgili fikir teatisinde bulunularak, Mebusan seçimine Ce
miyet adına iştirak edilmemesi istenmiş, şahsi teşebbüsler serbest 
bırakılmıştır. 

4. ERMENi MESELESi : 
Vilayet-i Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti, çalışma

larını Doğu Vilayetlerinde bir Ermenistan kurulması, yahut en 
azından Ermenilere üstünlük tanınması gibi milli hakları zedeleyici 
bir hareketi önlemek ve bölgenin Türk kalmasını sağlamak nokta
sında yoğunlaştırmıştı. Bu itibarla Ermeni meselesi, gerek Erzurum 
şubesinin beyannamesinde ve gerekse Vilayet Kongresinde üzerin
de durolan en önemli konu olmuştur. Erzurum Kongresine takaddüm 
eden günlerde, Ermenilerin kongre sırasında Erzurum'a saldırıya 
geçebilecekleri ihtimali üzerinde de durulmuştur. Kongreden sonra 
Müdafaa-i Hukuk Merkezine, yani Eı:zurum'a, Ermeni katliamların
dan şikayeti içeren telıgraflar gelmeye başladı. Esasen şikayet mer
ciinin cemiye merkezi değil, devletin resmi makamları olması gerekir
di. Ancak kongrenin vatandaşlar üzerindeki tesiri, onun ülke yöne
timine el koyduğu ya da yönetimi temsil ettiği şeklinde anlaşılmıştır 
ki şikayetler cemiyet merkezine yapılmıştır. Cemiyet merkezi de se
çilecek bir kaç zatın bir programla birlikte şikayet mahalline gönde
rilmesini, elviye-i selasenin birleşik bir teşkilat etrafında toplanabil
mesi ve Ermeni zulmüne engel olunabilmesi için yapılması gereken 
işlerin Heyet-i Temsiliyeye sunulmasına karar vermiştir. 
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5. BiRLiK VE BERABERLiK : 

Kongreden sonra Erzurum merkez heyeti, toplantılar yaparak 
nizarnname ve b~yannamede tespit edilmiş bulunan hususları ayrın
tılı bir şekilde ele almıştır. Bu toplantılarda çoğunlukla Doğu Ana
dolu'da birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi konusunun görüşme
lerin ağırlığını teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Birlik ve beraberliğin 
sağlanabilmesi ve teşkilatın kuvvetlendirilmesi için «efkarı tenvir 
maksadıyla>> Mustafa Kemal Paşa, şahsen tanıdığı ileri gelen kişilere, 
aşiret reisierine mektuplar gönderdi. Bu mektuplara kongre nizam
namesi de ilave edildi. Ayrıca Erzurum merkez heyetindeki üyeler 
de aynı konuda bir çok mektuplar yazdılar ve bu mektuplar, Kürt 
Teali Cemiyeti ile daha bir takım şüpheli kuruluşların fesatıarını 
önlernede önemli rol oynadı. Çünkü istanbul'daki Kürt Teali Cemi
yeti, Diyarbekir ve Bitlis'in çeşitli yerlerinde oluşturduğu fesat yu
vaları ile birlik beraberliği bozmağa çalışıyordu. Bu propagandanın 
önüne geçilmiş ve Erzurum'da yayınlanmakta olan «Albayrak» ga
zetesi de üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Esasen birlik çağ
rısı öncelikle 7 Haziran'da Diyarbekir ileri gelenlerine yapılmış, 
«Ermeni istilasına bir kapı açılmaya başlandığı şu tarihi dakikada 
bütün doğu vilayetleri halkının tek kalp ve tek emel olması hayati 
bir ihtiyaç rnahiyetini almıştır. Bu konuda gösterilecek tereddüt ve 
ihmal... bize pek elemli bir sorumluluk yükleyecektir.» denilmiştir. 
Mustafa Kemal Paşa'ya göre, Erzurum Kongresi başarıyla sona 
erdirilıp.iş ve doğu vilayetlerimizde tam bir birlik sağlanmıştır. 

6. iDARECiLER, ME,MURLAR : 

Erzurum Kongresi, bölgedeki yöneticiler üzerinde de etkili ol
muştur. Bu yöneticiler istanbul Hükümetince atanmış olduklarından, 
her şeyden evvel hükümetin buyruklarını yerine getirmek durumun
da ve zorunda idiler. Fakat büyük çoğunluğu, Kongrenin ve Mü
dafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kararlarını, hükümetin emirlerinden üs
tün tutuyorlardı. Erzurum valisi Münir Bey'in ayrılmasından sonra 
valiliğe vekalet eden Kadı Hurşit Efendi, adeta cemiyetin bir mensu
bu, bir memuru imiş gibi çalışmıştır. Erzurum'a vali olarak atanan 
Reşit Paşa, başlangıçta kongrecilere karşı tavır takınmış ise de 
daha sonra bundan vazgeçmek zorunda kalmış, makul bir yol takip 
etmiştir. Haydar Bey'in yerine Van'a vali tayin edilen Midıhat Bey, 
Trabzon'da kendisiyle yapılan ilk temasta, ulusal arzuya hizmet 
eden bir vali olarak çahşacağına dair kendisinden söz alınmış 

ve bütün valiliği süresince sözünde durmuştur. Erzurum Kongresi 
valilerden başka, devlet memurları üzerinde de etkili olmuştur. Dev-
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let memurlarının çoğu, mülki amirleri değil, fakat daha ziyade 
Heyet-i Temsiliyeyi ve onun başkanı olması sıfatıyla Mustafa Ke
mal Paşayı dinliyorlardı. Sivas valisi Reşit Paşanın bu husustaki 
yakınmaları durumu açıkça ortaya koymaktadır. Reşit Paşa, 23 
Ağustos 1919 tarihli arizasında diyor ki: «Daha geçen gün bu 
zevatın (yani Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının) ne zaman 
buraya gelmek niyetinde oldukları hakkında telgrafhane aracılığı 
ile bilgi almak için girişimde bulunulmuş ise de gerek Erzurum ve 
gerek Refahiye merkezindeki memurlar casus olmadıklarını beyan 
ile, bilgi vermekten kaçınmışlardır.» Demek oluyor ki Erzurum 
Kongresi, Doğu Anadolu'da birliği ve beraberliği sağlarken, aynı 
zamanda devlet memurlarınnı gayri milli uygulamalarla zorlanmak 
suretiyle Damat Ferit Paşa Hükümetinin oyuncağı haline gelmele
rinin önüne geçmiş ve onları ulusal arzu lehinde kazanmış oluyordu. 

7. HALK: 

Kongrenin halk üzerindeki etkilerine gelince, öncelikle Müdafaa-i 
Hukuk teşkilatına Erzurumluların her türlü yardım ve desteği sağ
ladıklarını belirtmek gerekir. Vustat (Erverdi) Bey, çalışmalarını 
sürdürelbilmesi için evini teşkilata taıhsis etmiş ve kendisi ailesiyle 
birlikte akrabalarının yanına yerleşmişti. Kongre günü yaklaştıkça, 
bazı delegeler hazırlıkların ne ölçüde yapılmakta olduğunu öğren
mek istemişler ve bu hususta Erzurumla yazışmalarda bulunmuş
lardır. Burada bir konuyu dile getirmek istiyorum. 

Sayın Akşin, «Delegeler nerede kalıyorlardı; hanlarda veya ge
lişigüzel hazırlanmış yerlerde kalıyorlardi» dediler. Sayın hocam 
müsaade buyururlarsa, bu konuda Cevat Dursunoğlu'nda ve MaıJhar 
Müfit'te gerekli bilgiler vardır. Erzurum, öyle zannediyorum gerek
li misafirperverliği göstermiştir. Çünkü, Vilayat-ı Şarkiyye Müda
faa-i, Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi, kongrenin toplana
bilmesi için çalışmalarını tamamlamış, misafirlerin ağırlanacağı 

yerleri kongrenin toplanacağı okul salonunu, komisyon odalarını, 

istiraıhat yerlerini hepsini hazırlamıştır. Bu konuda, 15 inci Kolordu 
Komutanlığının da hazırlıkları, yardımları takdire şayandır. 

Sonunda, 23 Temmuz'da kongre açıldı. Halkın kongre ile ilgisi 
bundan sonra da devam etti. Vatandaşlardan, Müdafaa-i Hukuk veya 
Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti mensuplarında~ kutlama telgrafları 
gelmeye başladı. Bu mahiyetteki telgraflardan Giresun'dan gönderi
len telgraf teşekküre layık bulunuyor, Reşadiye'den çekilen telgraf 
31 Temmuz günlü yedinci birleşimde kongre heyetine okunuyor. 
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Alınan kararların halk tarafından aynen benimsenmesi, kongrenin 
vatandaşlar üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu gösterir. 
istanbul Hükümetince Doğu Anadolu'ya gönderilen ve Ağustos son
larında Erzurum'a gelen Tahkik Heyetinin 29 Ağustos günlük rapc, 
runda aynen şu cümle yer almaktadır: «Mustafa Kemal Paşanın 
hisleriyle ,halkın fikir ve duyguları aynı maksatta toplanmaktadır.» 

Maddeler halinde sıralamaya çalıştığımız tesirlerden başka, 
Erzurum Kongresinden sonra, alınan kararlardan veya umduğunu 
bulamamaktan doğan bir takım kırgınlıkların muhalefete dönüşmesi 
olayın bölgesel boyutu olarak değerlendirilebilir. Fakat bunlar, her 
şeyden evvel şahsi mütalaalar olduğundan halk efkarını yansıtma
maktadır. O nedenle Erzurum Kongresine muhalif cereyanların bu
rada söz konusu edilmemesinden dolayı, mazur görülmeınİ diliyorum. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Akbulut. Gerçekten Erzu
rumla ilgili, Erzurum ve Doğu Anadolu'daki Kongrenin cereyanı hak
kındaki tutun1la ilgili değerli görüşleriniz ve bil'gileriniz için teşekkür 
ediyoruz. 

Sayın Sander, son sorumuzu size yönelteceğiz. Şu ana kadar 
arkadaşlarımızdan Erzurum Kongresinin çeşitli yönlerini ve ana 
hatlarını dinledik. Gerçekten aydınlandık. Kendilerine hemen teşek
kür etmek istiyorum. Sorumu şu şekilde yöneltmek istiyorum: Gerek 
Ulusal Kurtuluş Savaşımız, gerekse kongre, Erzurum Kongresi, ge
nellikle iç, yani milli tarihimiz içinde değerlendirilirler. En azından 
konunun uzmanları dışındaki herkes, belki hepi,miz bu iki büyük 
olayı, bu dar boyutlarda değerlendiriyoruz. Acaba, boyutları biraz 
genişletsek ve bunlara uluslararası tarih açısından baksak ne görü
rüz? 

Doç. Dr. Oral SANDER (Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyesi) - Teşekkür ederim Sayın Çakır. 

Efendim, son konuşmacı olmanın bütün dezavantajı üzerimde, 
olduğu için çok kısa konuşmak istiyorum. Ancak konu başlıklarını 
sizlere vermekle yetineceğim. Arkadaşlarım, Erzurum Kongresinin 
önemini, niteliğini, ayrıntılarıyla anlattılar. Gayet iyi ortaya çıktı 
durum. 

Fakat, öyle sanıyorum biraz da, Erzurum Kongresiyle birlikte 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızı uluslararası tarih açısından değerlen
dirmemiz gerekiyor. Bu yalnız Türkiye'nin tüm dünyada konuşul
ması, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin tanıtıl-
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ması açısından değil; ama, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın niteliğiırin 
anlaşılması, Atatürk'ün benzersiz reformlarının yalnız bilinmesi de
ğil, anlaşılması ve gelecek nesillere, kuşaklara aktarılması açısından 
da önemlidir. 

Efendim, 1919 yılına gelindiğinde, uluslararası sistem, son 300 
yıldır, 17 nci Yüzyılın ortasından başlamak üzere belirli kurallara 
uygun olarak işlemektedir. Ve, devletlerin bu sistem içindeki davra
nışları, iki aşağı üç 'yukarı, hemen hemen aynıdır. Sistemin temel 
mantığı vardır, Avrupa sisteminin. Zaten 19 uncu Yüzyıl, 18 inci 
Yüzyıl, 20 nci Yüzyılın başı Avrupa sistemi demek, biraz da dünya 
sistemi demektir; çünkü emperyalizmle Avrupa bütün dünyaya ya
yılmıştır. Dolayısıyla uluslararası sistemin temel bir mantığı vardır; 
o da: Çok sayııda egemen, eşit devletin ademi merkeziyetçiliği. Yani, 
uluslararası sistemde, çok sayıda devlet bulunacak, bunlar eşit ola
caklar, egemen olacaklar, bunlar birbirlerinin işlerine müdahale et
meyecekler. Bu mantığın çalışahilmesi için belirli kuralların da bu
lunması gerekiyordu ve gerçekten Avrupa Devletleri Avrupa söz 
konusu olduğu sürece bu kurallara uymayı da becerdiler. Bunlardan, 
biri yeni devletlerin katılmasına açıklıktı. Yeni bir devlet, belirli bir 
bir toprak parçası üzerinde egemenliğini iddia ediyorsa, bu sistem, 
bu devleti içine alabiliyordu. 

ikin0isi, savaşın karantina altına alınması; yani başka devlet
lerin, iki devlet arasındaki savaşa müdahale etmemesi. Bir nevi, 
savaş karantina altına alınıyordu. 

üçüncü bir kuralı da, güç dengesinin korunmasıydı; yani, be
lirli bir bölgede, çok güçlü bir devletin varlığının hazmedilememesi. 
Ancak, Avrupa Devletleri sisteme bu kuralları koyarken, çifte stan
dart kullandılar. Yani, bu kurallar Avrupa için geçerli; ama Asya, 
Afrika için geçerli değildi. Asya, Afrika bu Avrupa sisteminin daha 
daha iyi işleyebilmesi için sömürülecek boş alanlardı. Yani, Avrupa' 
nın ekonomik gönencinin, refahının artırılabilmesi için sömürüle
cek alanlardı. Orada yeni devletlerin sisteme kabulü son derece güç 
oluyordu; yani, bu kurallar orada işlemiyordu. 

işte, Mustafa Kemal Atatürk'ün bence en önemli yönü, sistemin 
bu temel mantığını çok iyi kavramış olmasıdır. Birinci Dünya Sa
vaşı, bu sistemin çok iyi işlediğini gösterdi. Osmanlı Devleti yıkıla
cak ve Avrupa'da yabancı sayılan bu imparatorluk yalnız Avru
da'dan atılmayacak, toprakları üzerinde çok sayıda bağımsız devlet 
kurulacaktı. Bu devletler, şu ya da bu biçi,mde, Avrupa sisteminin, 
uluslararası sistemin içine alınacaktı. Ancak şu da vardı: Osmanlı 
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Devletinin Arap nüfusunun çoğunlukta olduğu yerler, Avrupa dışı
na itilip, ılıuraları haritada işaret edilip sömürülecek ve bu halklar, 
bu kuralların işlemesine uymayacak devletler olarak kabul edilip 
manda sistemine tabi tutulacaktı ve öyle de oldu zaten. 

. işte, bu noktada Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Türk 
Ulusal Kurtuluş Savaşının biricikliği, tekliği öteki ulusal kurtuluş 
savaşlarından ayıran en önemli noktası, öyle sanıyorum buradadır, 
tekliği buradadır. 

Mustafa Kemal Atatürk, temel mantığı anlamıştı, işgalci güçler 
yenilecek, Türklerin çoğunlukta bulunduğu yerlerde bir ulus devlet 
kurulacak, benzersiz reformlarla çağdaş uygarlık düzeyine yükseli
necek ve uluslararası sistem içine Türkiye Cumhuriyeti girecekti. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl düşüncesi, bağımsızlıktan da öte, 
yeni bağımsız devletin, bir daJha parçalanma konusu olmaması, sö
mürü konusu olmamasıydı. Böyle bir devlet, uluslararası sisteme, 
Avrupa sistemine kabul edilen bir devlet, ancak bu haklara sahipti. 
işte, Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirmek istediği uluslarara
sı tari'lı açısından budur. 

Burada üç noktaya temas edip konuşmaını bitireceğim. Görebil
diğim kadarıyla üç önemli nokta var: 

Birinci'si, biraz spekülatif oluyor; ama, spekülasyon tarih bi
limcilerinin oyuncağı gibidir. Mesleki bozukluk da var tabii tarihçi 
olarak. Biraz spekülasyon da yaparız. Diyelim ki, Osmanlı Devleti 
Birinci Dünya Savaşından galip geldi, ne olacaktı? Osmanlı Devleti 
Birinci Dünya Savaşında galip gelseydi de, sistemin dışına itilecek
ti, bu sisteme alınmayaca'ktı; her şeyden önce Almanya parçalaya
caktı. Çünkü bir Almanya'nın yanında savaşa girdik. Almanya savaşa 
girmeden önce bir taraftan Osmanlı Devletiyle ittifak yaparken, öte 
taraftan ingiltere ve Rusya ile Osmanlı Devletini etki alanlarına 
bölmeye çalıştı. Dolayısıyla Osmanlı Devletinin galip gelmesi bile 
devlet şeklen durumunu muhafaza etse, ileride etki alanlarına bölü
necekti ve yine Avrupa emperyalizminin konusu haline gelecekti. 

Diyelim ki, Osmanlı Devleti yenildi, istanbul Hükümeti mü
cadeleye devam etti. O zaman da öyle sanıyorum, uzun vadede bunun 
başarı şansı yoktu; çünkü imparatorluk ve hanedanlık kurma yoluna 
gidilecekti, ki, artık o dönem uluslararası tarih açısından bitmişti. 

üçüncü önemli bir nokta, yine ikinci önemli noktanın uzantısı, 
böyle bir mücadele istanbul'da başlasaydı bile, öyle sanıyorum Mus-
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tafa Kemal Erzurum' dan yeniden başlayacak ve milli egemenliği 
burada başlatıp, bütün Anadolu'ya yayacaktı. 

Dolayısıyla Erzurum Kongresi'nin anlamı nedir? Erzurum 
Kongresi, arkadaşlarımın belirttiği gibi, Ulusal Kurtuluş Savaşının 
örgütlenme aşamaları içinde son derece önemli, bir noktadır; işgal
den kurtulma, bağımsız ve hükümran bir devletin kurulması milli 
egemenliğin tecelli etmesi. Bu son derece doğrudur, ama aynı za
manda, Erzurum Kongresi öyle sanıyorum, uluslararası sisteme 
bağımsız, egemen eşit bir birim olarak katılacak yeni ulus devlet 
kurulması yolunda önemli ve eşsiz adımların da başlangıç noktası
dır. 

Burada anlatmak istediğim bir - iki nokta daha vardı; fakat 
sabrınızı daıha fazla taşırmayayım ve burada bitireyim. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Sander teşekkür ederiz. 

Efendim, panelin ikinci turu yok, tek turluk bir panel şeklinde 
dli~tinülmüştü. Orı~n içiı1, panelimizin }{cnuşma bölümleri bu ~ekilde 
bitmiş oluyor. Ben, kapanış konuşmasıyla paneli bitirmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, 68 yıl once açılan ve hükümranlık şekillerinin 
en demokratik, en insancıl, en şerefli ve çağdaşı olan milli egemen
liğin kayıtsız ve şartsız millete ait olması ve bunun milletin seçtiği 
temsilciler vasıtasıyla kullanılması esasına dayanan, Türkiye Büyük 
l\1:illet l\1eclisi sonsuzn. kn.dn.r varlığını sürdürecek, büyük ve sn.rsıl-
maz bir temele oturtulmuştur; Milli Mücadele ve Erzurum Kong
resi ve diğer kongrelerle. Bu temel, asil Türk Milletidir. Bu yüzden, 
inanıyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, nice 68, 680 ve 6 800 
yıllar daha şanla şerefle idrak edecektir. Ve Milli Egemenliğimiz 
tazeliğini her dem koruyacaktır. 

Biz panelistler olarak, milli egemenliği bize armağan eden, ka
zandıran ulu önder Atatürk ve arkadaşlarıyla Erzurum Kongresini 
yapan, destekleyen tüm delegelere ve katılanlara ve onların manevi 
huzurlarında eğiliyor, saygıyla selamlıyoruz ve panelimizi bu suretle 
kapatıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
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~UNUŞ KONUŞMALARt : 

Prof. Dr. İsmet GiRiTLi (Marmara üniversitesi Basın Ya
yın Yüksekokulu Müdürü) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sa
yın Başkanvekili, sayın milletvekilleri, Rektörümüz, meslekdaşlarım, 
sevgili öğrenci arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kül
tür Sanat ve Yayın Kurulu ile Marmara üniversitesinin ortaklaşa 
olarak düzenlediği «Milli egemenlik ve milli eğitim ilişkileri konulu 
toplantıya hoş geldiniz. Toplantıya başiamadan ve sayın rektörüroüze 
söz vermeden önce hepinizi, başta Mustafa Kemal Atatürk, Cumhu
riyetimizin kurucusu, milli egemenliğin gerçekleştiricisi şehitler için 1 
dakikalık saygı duruşuna rica ediyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Mustafa Kemal milli mücadeleyi, milli 
egemenlik bayrağı altında yapmış ve kazanmıştır. Mustafa Kemal'in 
milli egemenliğe atfettiği önemi, Amasya ya:zısından, Erzurum ve Si
vas Kongrelerinden itibaren, 1919 yılından itibaren çeşitli beyanla
rından biliyoruz. 27 Aralık 1919 tarihinde Sivas'tan Ankara'ya gelen 
Mustafa Kemal, ertesi günü Ankara'nın ileri gelenleriyle yaptığı bir 
görüşmede bağımsızlığına ve kaderine sahip çıkmamış milletlerin, şu
nun bunun oyuncağı olmaya mahkum ks.lacağını ifade eder. Yine 1 Ka
sım 1922'de saltanatın kaldırılması esnasında yaptıgı bir tarihi konuş
mada, büyük Türk Milletinin Cengiz, Osmanlı gibi adlar taşıyan bü
yük devletler, imparatorluklar kurduğurru ve fakat bu defa kendi nam 
ve hesabına memleketin mukadderatını ele alarak milli egemenliğe 
sahip çıktığını ve bu milli egemenliği yüce Meclise tevdi ettiğini söy
ler ve bu yüce Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sene 
1988'de 68 inci yıldönümünü kutluyoruz ve bu münasehetle bu kut
lama programları içinde burada bulunuyoruz. 

Diğer taraftan Mustafa Kemal'in milli egemenlik bayrağı altın
da kazanılan milli mücadelenin herşey demek olmadığını, milli kur
tuluş demek olmadığını da vurguladığı::n biliyoruz, çünkü milli müca
dele, milli kurtuluşun ilk şartıydı. Esas önemli olan milli egemenliğe 
dayalı genç Türk demokrasisinin muht&ç olduğu sosyo-ekonomik, sos
yo.kültürel birikimi sağlamaktı. işte :M:ustafa Kemal, bunun yolunu, 
milli eğitimde görmüştür. Sakarya'ya doğru çekilen ordunun, o mem
leketimiz bakımından tehlikeli ve nazik döneminde Mustafa Kemal'in 
milli eğitim kongresini Ankara'da toplarlığını görüyoruz. Yıllar son
ra kendisine, «Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz ?» so
rusuna Mustafa Kemal'in verdiği cev&p, hepimizin bHdiği cevaptır; 
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«Milli Eğitim Bakanı olarak memleketin eğitim hizmetlerinde bulun
mak isterdim» der ve bu suretle milli eğitime ne kadar büyük bir önem 
verdiğini ifade eder. 

Bu konuları ele alacağı'Z; milli egemenlik ve milli eğitim ve bun
lar arasındaki ilişkiler konusunu ele alacağız, fakat daha evvel bu 
toplantının sunuş konuşmasını yapmak üzere Rektörümüz Profesör 
Orhan Oğuz'u kürsüye davet ediyorum. 

Profesör ORHAN OGUZ (Marmara üniversitesi Rektörü)- Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekili, değerli milletvekilleri, 
muhterem meslekdaşlarım, aziz konuk{ar, sevgili öğrencilerim; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gerçekten isabetle sürdürdüğü Kültür 
Sanat ve Yayın faaliyetleri bir gelenek haline inkılab etti; her yıl ege
menlik haftası münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sa
nat ve Yayın Kurulu Başkanlığı, ülka:rnizin çeşitli bölgelerinde, özel
likle üniversitelerle işbirliği yaparak egemenlik konusunu bilinçli bir 
şekilde işiernekte ve yaygın hale getirmektedir. Hakimiyet fikrini ta
bana yaymakta, onu pekiştirmektedir. Bu suretle, 68 yıldan beri ege
menliğin millette oluşunu sağlayan ve Cumhuriyetin esasını teşkil 
eden ve Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyetin gerçekten milletin bü
tünü tarafından hazmedilerek, kabul edilerek çağdaş uygarlık düze
yinde kendini tüm dünya ülkelerine kabul ettirmesi, Büyük Millet 
Meclisimizin tutarlı, ciddi, canlı, samimi çalışmasından büyük öl
çüde isabet ve yarar olduğu muhakkaktır. Bu bakımdan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Kültür Sanat ve Yayın Kurulunun Sayın Baş
kanını huzurunuıda kutlamak istiyorum : Bu faaliyetini ısrarlı şekil
de sürdürdüğü için ve Türkiye sathına yaydığı için. 

Biz, bilim kurumları, üniversiteler olarak ülkeınİ'Zin gelişmesi 

kalkınması, bütünleşmesi, birliği konusunda fevkalade hassasiyetle 
duruyoruz ve öğrencilerimizi o seviyede yetiştirmek istiyoruz. Ta
biatıyla, yapmış olduğumuz eğitim, öğretim, araştırma faaliyeti
nin yanında bu tür bilimsel ve kültürel etkinliklerle, faaliyetlerle 
işi daha da canlı hale getiriyor ve üniversiteınİzin bütününü saran 
bir olay haline sokmuş oluyoruz. Gençlerle her zaman beraber oldu
ğumuz için, gençliğimizin, öğrencilerimizin, heyecanını yerinde tes
pit edebiliyoruz ve bu ilgi, emin olun bu sıcak ilgi, öğrencilerimiz 
tarafından da fevkalade olumlu şekilde kabul görmekte, kabul edil
mektedir ve her zaman içlerinde bulunduğumuz sırada heyecanla 
memleketin birliğine, bütünlüğüne, ka!kınmasına, gelişmesine gayret 
etme heyecanı içerisinde olduklarını da tespit ediyoruz. 

O bakımdan, bu haftaların yararını dile getirmek istiyorum, de
vamını temenni ediyorum. Milli egemenlik kavramının milli eğitim-
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le de yakın ilişkisine özellikle temas etmek istiyorum, ancak bunu de
ğerli parlamenterler ve bilim adamlan biraz sonra her yönüyle tartı
şacaklar ve gayet açık ve seçik bir şekHde ortaya koyacaklardır. 

Bu sempozyumun, milli egemenlik bilincinin pekiştirilmesi, diğer 
taraftan bu temel ilkenin milli eğitimimizle yakın ilgisi, elbetteki bü
tün sempozyuma katılan katılımcılar t2.rafından da tespit edilecektir. 

Atatürk'ün, Cumhuriyetin ve demokrasinin dayandığı esas teme
lin milli egemenlik temeli olduğunu biraz önce, merkezimizin müdürü 
de belirtmiş bulunuyor. Atatürk bunu bir çok konuşmalarında belirt
miştir; «Cumhuriyet rejimi demek, de·mokrasi sistemiyle devlet şek
li demektir. Yeni Türkiye Devletinin :ruhu, milli hakimiyettir; mil
letin kayıtsız, şartsız hakimiyetidir» diye vurgulamıştır. Bunu sa
dece hatırlamak yeterli değil, bunun manasını iyi kavramak, bunun 
gerekleri üzerinde durmak, bunun her düzeyde tartışmasını yapmak 
da zorunludur. Milli egemenlik, milletin hakimiyet idraki içinde kendi 
kendini idare edebilme seviyesine ulaşabilmesidir. Milli benliğe sa
hip olmadan milli egemenliği farz ·etm~k mümkün değildir. Milli ben
liğin doğabilmesi ise· milli eğitimle ancak mümkün olmaktadır. Eği
timsiz insan yalnızca bir canlıdır; eğitimli millet 'is~, eğitim görmüş, 
eğitim düzeyi yüksek olan bir millet ise kendi kendini idare etme se
viye ve haysiyetine sahip bir millet demektir. 

Kısaca ifade etmek istersem, milli eğitimsiz milli egemenliği 

düşünmek mümkün değildir. Fikri hür, viicdanı hür, irfanı hür ne
siller eğitimle ancak yetişecek ve miHi egemenliğin, bu nesiller te
minatı olacaktır. Milli egemenliğin şekillendiği Cumhuriyetin fikren, 
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ol
ması istendiğini ve yeni nesillerin bu özellik ve kabiliyetlerle yetişti
rilmesini özellikle vurgulayan büyük Atatürk, gençliğe, ilk önce Tür
kiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine, düşman 
olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiğini göstermiştir ve 
öğretilmesini talep etmiştir. Milletimiz2, özellikle gençliğimize, Cum
huriyetimize ve onun temeli olan milli egemenliğimize düşman olan
larla mücadele etmek için gerekli bilgiyi vermenin vasatı, yeri elbette 
milli eğitim ve milli eğitim kurumları olacaktır ve bu her seviyedeki 
kurumların da bu husus görevi olacaktır. 

işte böylesine önemli bir ilişki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulunun Sayın Başkan ve üyeleri ta
rafından kabul edilmiştir ve bu seneki faaliyetlere esas alınmıştır. 
Kurulun bu ciddi girişimini yeniden tebrik ediyor ve bu haftanın ve
yahut bu yılın- belki bir yıl boyunca devam edecektir- bu faaliyetle
rin başarılı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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AÇIŞ KONUŞMASI : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili A. HALiM ARAS -
Sayın milletvekilleri, muhterem öğretim üyeleri, aziz öğrenciler ve 
muhterem konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bün
yesinde 4 yıl önce oluşturulan Kültür Sanat ve Yayın Kurulu çok 
önemli ve anlamlı hizmetlerden birini hugün Marmara üniversitesiyle 
işbirliği içerisinde sunmaktadır. Parlamentoların kendi çalışma ve 
görev alanlarını her bakımdan tanıtmaları, saygınlıklarının artması 
açısından kaçınılmazdır. Pek çok demokratik ülkelerdeki parlamento
lar bu tür çalışmalara önem vermektedirler. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı da yüce parlamen
tomuzu her bakımdan tanıtmak ve özellikle Türk Devletinin teme1i 
olan milli egemenlik ilkesinin çeşitli yönlerini başta gençliğimiz ol
mak üzere geniş halk kesimlerine en iyi şekildeı açıklamak konusunda 
çok kapsamlı çalışmalar yapmakta ve yaptırmaktadır. Bu çalışmalar
da ağırlık noktasını bilimsel nitelikli toplantılar ve yayınlar oluştur
maktadır. Demokrasinin baş dayana~ olan milli egemenlik ilkesini 
daha kapsamlı şekilde tanıtmak için çeşitli düzeylerde kültür ve sanat 
faaliyetlerine de yer verilmekte, bu hizmetler yurd.un her yerine gö
türülmekte ve vatandaşlarımiz tarafından zevk ve şevkle izlenmekte
dir; ancak, milli egemenlik ve demokrasi herşeyden önce bilimsel ni
telikli kavramlardır. Bu bakımdan her iki kavramın en iyi şekilde ta
nıtılmasında baş rolü bıilimsel çalışmalara yer vermek gerektiğine ina
nıyoruz. işte biz, değerli bilim adamlarımrzla 4 yıldan beri yurdumu
zun hemen her üniversitesinde bilimsel toplantılar düzenliyoruz. Top
lantılardaki bildirilerin ve tartışmalann sonra bastırılıp dağıtılması 
çok önemli görevin sonuçlarını daha kalıcı bir duruma getiriyor. öyle 
sanıyorumki dünya parlamentoları arasında böylesine geniş kapsamlı 
bilim ve sanat çalışmaları yapanların başında yüce Meclisimiz gel
mektedir. 

Kurulumuz, her yıl m·illi egemenlik ilkesiyle yakından bağlan
tılı bir konuyu bilimsel çalışmalara esas tutmaktadır. Geçen yıl

larda milli egemenlik ile barış, demokrasi ve sanat arasındaki ilişki
leri genel konular olarak ele alınmıştı. Kurulumuz bu yılki bilimsel 
toplantılarda görüşülüp tartışılacak ana konu olarak m'illi egemen
lik ile milli eğitim arasındaki ilişkileri tespit etmiştir. Zannımca 
4 yıldan beri takip ettiğimiz bu programlar içerisinde en önemli-
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sının eğitim konusu olduğunu, demokrasinin, genç nesillerin bu 
eğitim içerisinde yetişmesinde zaruret bulunduğunu ve en önemlisi 
telakki etmek istediğimi ifade etmek isterim ve hatta başlangıç
ta, ilk anda bu programın ele alınması zaruretine inanıyor, geç 
kaldığımızı ifade etmek istiyorum. 

Bu seneki ilk sempozyumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında icra edildi; Türkiye tarihinde üniversitenin Türkiye 
Büyük Millet Mecli'sine girişi 4 yıldan beri devam etmektedir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında üniversite birlik ve be
raberlik içinde siyaset bilimcilerini, siyaset tatbil(atçılarını bir ara
ya getirme fırsatını buluyorlar. 

Bugüne kadar demokrasiden da)ha iyi bir siyasi rejim ve yö
netim biçimi bulunamadı. Demokrasi milletin kendi kaderini ken
disinin çizmesidir. Başka bir deyişle, egemenliğin millete ait olması, 
demokrasinin temel şartıdır. ·Bu önemli noktada milli eğitimin, de
mokrasinin yerleşmesinde ve gelişmesinde oynadığı çok hayati rol 
açık bir şekilde kendini gösterir. Mıilletin kendi kendini yönetmesi, 
milleti oluşturan fertlerin kendi kaderlerini bilinçle çizme yete
neğine sahip olrnalarıyla mümkündür; fert, kendi çıkadarıyla mil
let çıkarlarının özdeş olduğunu bilmeli ve anlamalıdır. Ferde, hak
larının kutsallığı, onları toplum içinde en doğru bir şekilde kullan
ması öğretilmeli dir. Vatandaş, hürriyetinin ne kadar önemli olduğunu 
bilmelidir. Demokrasi, hürriyet rejimidir; vatandaş, hürriyetin ver
diği hakların ne zaman ve nasıl kötüye kullanılmış olacağını, bu
nun hem fert hem de toplum iç,in ne büyük bir tehlike doğuracağını 
öğrenmelidir. 

Eğitim, öğretme demektir; doğuştan en üstün yeteneklere sa
hip olanlar bile eğitilmeden bu yeteneklerini geliştiremezler. öyley
se her vatandaş demokrasinin ne olduğunu, milli egemenlik ilke
sinden neden vazgeçilemeyeceğini biliınçle öğrenmelidir. Bu ise, dev
letin çizdiği ve uyguladığı eğitim politikasıyla gerçekleştirilebilir. 

Gerçek anlamıyla demekrasiyi kurup yaşatan milletiere göz at
tığımızda iıstisnasız hepsinde vatandaşlarının kültür ve eğitim dü
zeylerinin, demokrasi dışındaki milletiere göre çok, ama çok yüksek 
olduğunu tespit ediyoruz. En iyi rejim olan demokrasi, aynı zamanda 
erişilmesi zor bir rejim dir. Zaten en iyiye her zaman zor ulaşılır 
ama, bir kere ulaşılınca da artık on1dan vazgeçilemez. Demokrasi
nin de zorluğu, onu, en üstün eğitimle öğrenmeyi zaruri kılar. 

Bu bakımdan tüm demokratik ülkelerin eğitimde en ileriye git
meleri bir tesadüf değildir, çünkü demokrasi ancak bilinçle öğ-
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reniterek yerleşir ve gelişir. Doğuştan demokrat olan aziz mll
letimiz demokrasi yolunda kısa zamanda çok büyük yol aldı. Da
ha Cumhuriy~imiz kurulmadan milli mücadelenin en bunalımlı 
günlerinde Türkiye Büyük Millet Medisinin eğitim işine hayati 
önem vermesi demokrasi amacının kutsallığını gösteriyordu. Cum
huriyet hükümetleri de eğitime üstün yer verdiler. Pek çok ülkede 
totaliter rejimierin revaçta olduğu 1930'lu yıllarda Cumhurbaşkanı 
Atatürk'ün bizzat bir ders kitabı yazması, ortaokul ve liselerde 
yıllarca okutulan bu kitapta demokrasiyi tek rejim olarak övmesi, 
insan haysiyetine değer vermeyen diğer rejimleri en sert biçimde 
yermesi, milli eğitimimizin en sağlıklı lbir göstergesidir. Cumhu
riyetimiz, kendisinin temeli olan milll egemenlik ve demokrasi rejim 
ilkelerinin en bilinçli bir şekilde •kurulduğu sağlıklı ortamı doğur
muştur. Milletimiz, içtenlikle bağlandığı demokrasiyi, ınıilli egemen
lik ilkesi içinde sürekli olarak geliştirmektedir. Türk milli eğiti

minin bu gelişmeyi daha da hızlandırmasını en içten dileklerimle 
arzu ediyorum. 

Bugünkü panelde değedi bilim adamlarımız, bu çok önemli 
konuyu değerlenıdirecekler, tartışacaklardır. Başta ifade ettiğim gibi, 
bu paneli de bütün detaylarıyla tespit edip yayına arz edip kalıcı 
bir hüviyet verınede kararlıyız. Bütün öğrencilerimize, üniversi
telerimize bu toplantıların tespitlerini yayın halinde takdim edi
yoruz. Bu toplantının konuşmaları da yayınlanıp değerli bilim ca
miasına, se~gili öğrencilere sunulacaktır. 

Bu değerli paneli düzenlernede ve bize her yıl büyük şefkatle 
bağrını açan Marmara üniversitesi.nin değerli mensuplarına, çok 
değerli rektörüne, sayın profesörlere ve yine Marmara ünivesitesi
nin bu panelde katkısı olan bütün mensuplarına en içten teşekkür
lerimi sunuyor ve hürmetlerimi arz ediyorum. 
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PANEL 

BAŞKAN Prof. Dr. İsmet GiRiTLi (Marmara üniversitesi Ba
sın - Yayın Yüksekokulu Müdürü) - Sayın Başkanvekili, değerli 

dinleyiciler: Toplantımızın panel bölümüne geçmeden önce bu toplan
tımızin verimli ve başarılı geçmesi için bize lütfederek başarı ve sevgi 
telgrafı yollayan Sayın Başbakan Turgut özal'a ve Anamuhalefet 
Partisi ~Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'ye bu nazik ilgilerinden 
dolayı huzurlarını~da teşekkürler ediyorum. 

Toplantının panel bölümüne katılacak bilim adamları, alfabe ve 
konuşma sırasıyla -mutlu bir rasıantı olarak- şöyle yer alıyor: 

Sayın Ordinaryüs Profesör Doktor 8ulhi Dönmezer, istanbul üniver
sitesinin ve Marmara üniversitesinin çok kıdemli v~ emektar ho
cası. Bu panelin en yaşlı adamı benim, hocadan sonra. Benim de 
hocamdır; hocaların hocası olduğu muhakkak. Kendileri bir hukuk 
ve sosyoloji bilgini olarak milli eğitim ve milli egemenlik kavram
ları üzerinde duracak ve bilhassa bunun sosyolojik içeriğini tespit 
edecekler. İlk ·sözü kendilerine veriyorum. 

Bu arada diğer panele katılacak arkadaşlar şöyle; Sayın Pro
fesör Doktor inci Enginün, Marmara üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı; Profesör Doktor Utkan Kocatürk, Ankara Ata
türk Araştırma Merkezi Başkanı; Profesör Doktor Hakkı Dursun 
Yıldız, Marmara üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı. 

Ord. Prof. Dr. Sulhi DöNMEZER (Emekli öğretim üyesi) -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, değerli millet
vekilleri, aziz meslektaşlar, çok sevgili Rektör ve sevgili öğrenciler, 
bu panelde bana verilen görev, konuya ilişkin aşağı yukarı bir giriş 
yapmaktır. Yani belirli kavramları tespit etmek, sonra ıneseleyi 

hukuki muhtevasından sosyolojik muhtevasına doğru kaydırmak su
retiyle milli egemenlik kavramıyla sosyolojik muhteva arasındaki 
ilişkiyi tespit etmek, oradan eğitime atlamak, bu bakımdan eğitimin 
görevlerinin, rolünün neden ibaret bulunduğunu ifade etmektir. 
öyle sanıyorum ki, benden sonra' diğer arkadaşlarım, özellikle eği
tim konusunu vurgularlar, bunun muhtevasını belirlerler. Ben me
seleyi daha ziyade soyut bir biçimde ele almayı ve bilimsel kavram
ları yerine oturtınayı tercih edeceğim. 
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Bir defa müsaade ederseniz egemenlik kavramından söz ede
rek konuşmaya girişrnek istiyorum. Egemenlik, hukukun temel kav
ramıdır. Hukuk, hep biliriz, devletin varlığıyla kaimdir. Hukukun 
varlığı, devletin varlığını gerektirir, zaruri kılar. Devletin asli, 
belirgin ve vazgeçilmez unsuru ise egemenliktir. Bilindiği gi'bi, 
egemenliğin hukukta iki görünümü vardır; birincisi dış görünüm 
olarak ifade olunur, devletin bağımsızlığını, dış güçlerle, dış dev
letlerle eşitliğini ifade eder; egemen devletin dış görünüş bakı

mından vasfı budur. İç bakımdan ise egemenlik, ülke sınırları için
de en üstün, en yüksek, hiç bir kurum ile paylaşılmayan, devredile
meyen ,kayıtsız, ve şartsız, zaman aşımına uğramayarak asli, yani 
diğer ıhiç bir güçten kaynağını almayan, bizati'hi kendi ,asli kay
nak teşkil eden huyurma gücünü, yani iktidarı ifa!de eder. Böylece 
belirlediğimiz bu iktidar elbette ki keyfi değildir; hukuk çerçevesi 
içindedir ve en başta Anayasa hükümleri gelmek üzere diğer ka
nunlarla bağımlı ve kayıtlıdır. 

Hukuki niteliğini böyle~e çok kısa olarak ifade etmiş· bulun
duğum bu kavram, acaba menşei itibariyle neye dayanıyor? Temeli 
nedir? Bu konuda filozoflar, din adamları, kamu hukukçuları, 

egemenliğin esasını, menşeini, kökenini iza'h bakımından tarih için
de çeşitli açıklama biçimleri getirmişlerdir. Bu açıklama çerçeve
sinde bu asli iktidar gücünü kimin kullanacağını, nasıl kullanıla

cağını, bu iktidarın meşruiy~ çerçevesi içinde kime ait bulundu
ğunu belirtmeye çalışmışlardır. Tarilh içinde egemenlik bazen ken
dilerinde bir kısım özellikler, nitelikler vehmeden kişilere ait ola
rak telakki edilmiş, belirli bir dönemde, hatta uzun bir süre ve 
zaman zaman yeniden avdet etmek suretiyle esa·sta egemenliğin 

ilahi bir kaynağa bağlı bulunduğu, esas egemenliğin Alla'h'a ait ol
duğu, yeryüzünde buyurma, iktidar gücünü kullananların, ıbu ilahi 
güce, kaynağa vekaleten onun emriyle, onun adına egemenliği kul
landıkları kamu hukuku teorisyenleri tarafından bir zamanlar öne 
sürülmüştür. Bugün de yine bir kısım ülkelerde, bir kısım teoris
yenler tarafından hala öne sürülmektedir ve yine tarihin belirli 
bölüınlerin'de bu teroyie dayanmak suretiyle mutlakiyetle meşrulaş
tırılmaya çalışılmıştır. Egemenliğin menşeini izaJh eden teoriler ma
rifetiyle tarihte belirli maksatlara ulaşmak her zaman güdülen bir 
amaç olarak ortaya çıkmıştır. 

İnsan hak ve hürriyetleri kabul edilip yerleşmeye, demokra
tik hareket güçlenmeye başladığı tari'lıten itibaren de egemenliğin 
tek ve yegane sahibinin millet olduğu ifade edilmiştir. 
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Belki de hepinizce bilinen bu gerçekleri ve kavramları bir kere 
tekrar etmekte yarar görüyorum çünkü esas konuya bu kavram
ların belirlediğim anlamı ve muhtevası itibariyle yaklaşmak is
tiyorum. Onun içindir ki, bunları ayrıca belirtmeye gerek gördüm. 
Belki orjinalitesi olmayan beyanlardır ama, amacımız bakımından 
bunların söylenınesi zaruridir. 

ülkemizde de daJha istiklal Savaşının başlangıcından itibaren 
milli egemenlik teorisi kabul edilmiş ve egemenliğin tek ve yegane 
sahibinin Türk Milleti olduğu, !belki de başlangıçta zımnen ve fa
kat Cumhuriyetin teşkilinden sonra çok açık bir şekilde ifade edil· 
miştir. O halde şimdi milli egemenlik kavramına gelmiş bulunuyoruz. 
Milli egemenliğin basitçe ve kısaca ifadesi şudur ki, egemenliğin 
tek meşru kaynağı ve sahibi millettir. Yöneticiler ancak egemen
liği millet adına kullanmak yetkisine salhip olabilirler. Bu esas ilke
den çıkan 'kesin sonuç şudur ki, ~gemenlik ancak ve ancak milletin 
temsilcileri marifetiyle kuHanılabilir. Onun dışında hiçbir rkişi, ku
rum ne olursa olsun; ne sebeple olursa olsun egemenliği kullana
maz. Milli egemenliğin kesin anlamı budur. Böylece milli egemen
lik miHi temsil ilkesiyle iç içe ginniştir. Milli temsil ilkesi olmazsa 
milli egemenlik de olmaz; ikisi, birıbirinden vazgeçerneyecek olan 
birbirine yapışık kardeşlerdir. Milletin asli sahibi olduğu egemen
liği, millet ~adına kullanacak olanların ne suretle belirleneceğini, 

böylece milli temsil ilkesine uygun olarak Anayasalar ve bunlara 
dayalı olarak çıkarılacak, kanunlar gösterir. işte muhtere:m din
leyicilerim, egemenliğin ve milli egemenlik kavramlarının b ııkuk 
açısı yönünden çok kısa ve özet olarak anlamı budur; ancak, ege1nen· 
lik ve milli egemenlik kavramları bakımından sosyal gerçeğin ne 
olduğunu da belirtmek gereklidir ve sosyolojik, özellikle siyaset 
sosyolojisi bakımından aynı kavrarnlara mutlaka yaklaşılmalıdır. 
Nitekim sosyoloji ve özellikle siyaset sosyolojisi bu kavrarnlara 
toplum bilimin gerçekleri bakımından da yaklaşmaktadır. işte ben 
de esasta, bu konuşmamda meselelere bu yönden yaklaşmak isti
yorum. 

N e demek bu sosyolojik, siyaset sosyoloj isi bakımından yaklaş
mak'? Şbyle ifade edebiliriz: İnsanların içinde yaşadığı toplum, bi
limsel yönden bir sosyal sistemdir. Tümüyle büyük bir sosyal sis
temdir. Her sistemin yapı unsurları vardır. Bu yapı unsurlarına 
n1illi egemenlik kavramı bakımından da özellikle fonksiyonel yön
den yaklaşmak son derece de önemlidir. Bilindiği gibi, hukuk kural
ları ve kavramları, birtakım faraziyeleri, varsayımları içerir ve 
bunlar kullanılır. Biraz evvel de işaret etmiş bulunduğum gibi, 
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bir zamanlar büytik hukukçuların beyanları ile egemenliğin asli, 
temel ilkesinin ilahi olduğuna inanılmıştır. Bu tarz, bilimsel ger
çekler olarak öne sürülmüştür; bunu öne sürenler de hukukçulardır; 
o zamanın hukukçularıdır. Sonra aynı ilke ve kavramların tabii 
hukuka, sosyal sözleşmeye, kontrasosyal'e dayandığı öne sürül
müştür. Bunu öne süren gene hukukçulardır. Hukuk, doğru olma
dığı bilindiği halde pratik faydası sebebiyle veya başka türlü ka
bulü imkansız olması nedeniyle ortaya birtakım kurallar da koyar. 
Biz hukukçular o kuralların esasta doğru olmadığını biliriz; ama, 
onu kabul etmek zarureti vardır. Başka türlü sistem yürütülemez. 
Söz gelimi, ben kıdemli bir, cezacı olarak oradan bir misal vermek 
istiyorum; Ceza Hukukunun temel ilkelerinden lbirisini oluşturan, 

kanunu bilmernek mazeret sayılmaz kaidesi. Faydası, hatta bir za
ruret sebebiyle kabul edilmiş, esasta doğru olmayan bir faraziyedir; 
bir varsayımdır. Zira kanunu bilmernek mazeret sayılmaz demek, 
ılıerkes kanunu bilmelidir bilir, kanunların bilinmesi mecburidir 
demektir. Oysa kanunların tümünü, kıdemli hukukçular daıhi bil
mezler. Yani, kural bir faraziyeye dayanmaktadır fakat o faraziyeyi 
kabul etmek mecburiyeti vardır. işte, acaba milli egemenlik kav
ramı da hukukun böylece kabul ettiği, yeni bir safılıada kabul et
tiği bir kavram mıdır? Bir zamanlar ilahi kaynağa bağlamışlar, 
bir zamanlar sosyal mu1{aveleye bağlamışlar, şimdi de bunun saJhibi 
millettir, milli iradedir deniliyor, acaba bu da, bu dönemin ortaya 
çıkardığı farazi bir hukuk kavramı mıdır? işte muhterem dinleyi
cilerim, biz meseleye sosyolojik yönden yaklaşırsak bu sorunun ce
vardır, kolaylıkla buluruz. 

Hukuk kuralı, Anayasa hükümleri, egemenliğin millete ait ol
duğunu, egemenliğin gerçek sahibinin millet olduğunu birtakım şa
hane ifadelerle belirtebilirler, ancak, milli egemenliğin fiili varlığı
nın teessüsü için hukuk metinlerinin bu kuralları, bu beyan
ları yeterli değildir. Milli iradenin am il olması ve milli egemenlik, 
hukuk kurallarının vazedilmesiyle gerçek mevcudiyet kazanmaz. 
Zira milli egemenlik aslında hukukun kabul etmiş bulunduğu bir 
kavramdır; nasıl hukukun ilwhi bir kaynaktan menşeini aldığı hu
susundaki görüş insanları etrafında toplarken bir inanç sistemine 
dayanmış idiyse, milli iradenin de sadece ,hukuki varlıklar halinde 
kalmayıp, fiili geçerlilik kazanması için aynı suretle bir inanç sis
temjne dayanması zorunluluğu vardır. Egemenliğin kaynağı ilahi
dir. Bunun geçerli olması için o toplumda yaşayan insanların 

buna inanması zaruridir. inanç sisteminin bunu getirmiş olması 

lazımdır. Egemenliğin millete, 55 milyonluk, 100 milyonluk millete 
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ait olduğunu, o milletin bir iradesi olduğunu, o iradesi marifetiyle 
bu egemenliği kullandığını kabul edebilmek için de aynı şekilde bir 
inanç sistemine ihtiyaç vardır. O inanç sisteminin meydana çıka
rılması, tesis edilmesi zarureti vardır. Demokratik düzenin temeli 
milli egemenliktir. Demokrasi, egemenliğin millete ait bulunduğu 
ilkesini temel alır ve bütün diğer kavramlarını bu temel kavrama 
dayandırır. Siz eğer egemenliğin millete ait bulunduğu ilkesini 
millet fertleri arasında bir vazgeçilmez inanç olarak tesis etmemiş
seniz, demokrasinin diğer kavramları boşta, havada kalır. Demek ki 
herşeyden önce buna ihtiyaç vardır. Bir ülkede demokrasinin ge
çerlilik ve varlık kazanabi'lmesi için ise mutlaka bir demokrasi alt 
kültürünün teessüs edilmiş bulunması zaruridir. 

Milli egemenliğin fiili geçerliliği, hatta varlık kazanması, üze
rine istinat edeceği bir kültürün varlığına ve bu kültürün kendisine 
özgü unsurlarının insanlar tarafından içe geçirilmiş olmasına, en
teriyorize edilmesine bağlıdır. Vatandaş, «bu milli egemenliğin müş
terek maliki benim; bu milli egemenlik üzerinde hepimiz iştirak 

halinde malikiz» düşüncesine İnanacak, buna inanmış olacak. Bu
n un için de dediğim gibi milli egemenliğin dayandınlması gerekli 
bir kültürün yerleşmesi ve insanlara bu kültürün nakledilmesi la
zımdır. Biliyoruz, her kültürün kendisine özgü bir içeriği, bir muh
tevası birtakım unsurları, öğeleri vardır. Bu unsurlar arasında ko
numuz bakımından özellikle önemli olanlar, inançlar ve sosyal de
ğerlerdir. Egemenliğin ilahi kaynağa dayandığı, hakimiyetin Allah'a 
ait bulunduğu ve onun adına kullanıldığı hususundaki görüş, bu hu
sustaki inancın millet fertlerinin çoğunluğu tarafından benimsenme
sine, bu inanca dayalı ve buna bağımlı sosyal değerlerin kişilerce içe 
geçirilmiş bulunmasına; yani başka biçimdeki bir inancın söz konusu 
olamayacağına iman edilmiş bulunmasına zamanında dayandırıl

mış ise, milli egemenlik ilkesinin varlığı da egemenliğin_ınillete ait 
bulunduğu, egemenliğe diğer hiçbir gücün, kuvvetin, teşkilatın hiç
bir suretle ve hiçbir sebeple ortak olamayacağı hususlarının da 
böylece millet fertlerinin çoğunluğu tarafından bir inanç sistemi 
halinde kabul edilmiş ve içe geçirilmiş bulunmasına bağlıdır .. Bu 
inanç kitlelere sari olarak yerleşince, teessüs edince, bu kere ken
diliğinden yeni birtakım sosyal değerler meydana gelir. Bu inanç, 
kendisi birtakım yeni sosyal değerlerin ortaya çıkmasına, yerleş

mesine imkan hazırlar, onu temin eder. Sosyal sistemin yapısal un
surlarından diğer ilgili olanlarını da teşkil etmeye başlar. 

Şimdi, milli egemenliğin bizzat millete ait olduğu hususundaki' 
ilke en güçlü bir inanç halinde insanlar tarafından benimsenince, 
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artık, kişilerin serbest seçimler konusundaki, insan hak ve hürri
yetlerinin kutsallığı hususundaki sosyal değerlerin en ·güçlü bir 
şekilde ortaya çıkması ve bunları, insanların içlerine geçirmeleri 
de gecikmez. N amuslu ve ·gurur lu insanlardan oluşan bir toplumda, 
bir saldırganın insanların evlerine, meskenlerine, mülkiyetlerine, 
eşierine çocuklarına yönelik saldırılar nasıl en ağır tepkileri davet 
ediyorsa, bu inanç yerleştiği zaman, milletin egemenliğine yönelik 
girişimler de hangi sebeple olursa olsun ve hangi mazeret öne 
sürülmüş bulunursa bulunsun, aynı suretle ferdi tepkileri davet 
eder; çünkü tm nevi girişimler artık insanların en kutsal saydıkları 
değerlere karşı saldırı telakki edilmeye başlanır. Milli egemenlik 
inancının belirttiğimiz tarzda yerleşmiş bulunduğu insan toplum
larında tepkinip, yerleşmiş inanç sistemi sebebiyle, bu suretle tezahür 
edeceği bilindiği için de artık hiç kimse milli egemenliği yok etmeye 
ne teşebbüs edebilir ve ne de cesaret edebilir; çünkü o inanç sistemi 
yerleştiği zaman, girişimlerde de aynı inanç yerleşmiş ve milletin 
bütününce böyle bir inancın varlığı kabul edilmiş demektir. Bu 
inancın var olduğunun kabulü, böylecene demokrasinin en kuv
vetli teminatı olur, sosyal y;önden. Yani, hakimden, mahkemeden, 
polisten falan çok daha güçlü temel teminatı bu suretle ortaya 
çıkmış olur. 

Milli egemenlik inancı, zaruri olarak diğer birtakım temel hak 
ve hürriyetlere olan inançları ve bağlılıkları da güçlendirir, bundan 
da mili egemenliğin ve demokrasinin temel taşlarını oluşturan te
mel haklar ve hürriyetler ortaya çıkar. 

Bu sözlerimiz, bizi söz konusu inançların ne suretle teessüs 
edeceği ve insanların içine bu inançların nasıl intikal edeceği ko
nusuna; yani milli egemenlik eğitimine getiriyor. Söz, kendiliğinden 
bizi oraya getiriyor; yani bu inançların girmesi, yerleşmesi lazım; 
ama nasıl olacak? O halde, burada elimizdeki araç demek ki eği
timdir. Konuyu burada eğitime bağlamak istiyorum. Yani, milli 
egemenliğin, demokrasinin üzerine istinat edeceği kültürün unsur
ları, öğeleri insanlara ne suretle nakledilecektir? Evet, bunun ce
vabı eğitim. Ancak, ben burada eğitim dediğim za;man, bundan 
sadece şekli, resmi, okulda verilen eğitimi kastetmiyorum; burada 
söz konusu olan eğitim, milli egemenlik inancının insanlarda yer
leşmesini sağlayacak biçimde toplumun kendiliğinden uyguladığı 

sosyalleşmedir. insanlara doğumlarından itibaren milli egemenlik 
inancını içlerine yer'leştirecek şekilde sosyalleştireceğiz. iş esas bu
radan başlıyor. Elbette ki okul eğitimi de bu sosyalleşme sürecinin 
bir 'parçasını, hem de çok önem'lİ bir parçasını teşkil edecektir. 
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Sosyolojik bakımdan hemen şu ıhususa işaret etmeliyiz ki, be
lirli bir konuya ilişkin kültür unsurları, genel, tüm kültürün diğer 
unsurları çerçevesinde teşekkül eder; havadan kültür unsuru teşek
kül etmez. KÜltürün yeni unsurları, eski unsurların sentezleriyle 
ortaya çıkar. Onlardan tamamiyle kopuk yeni kültür unsuru oluş
maz. Bunlar, sosyolojinin ortaya koyduğu gerçeklerdir. Binaenaleyh, 
vatandaşın milli egemenlik inancına ulaşmasını sağlayacak kültür 
unsurları ile tüm kültürün diğer müesseseleri arasında da dikkati 
çekici birtakım ilişkiler vardır. insanların hak ve hürriyetlerine 
sahip alarak yaşamalarını sürdürmelerini, milli temsil esası üze
rinden milli egemenliği kullanacak temsilcilerini seçmek hususundaki 
inançlarını en güçlü şekilde kabul etmiş kültür değerlerinin teessüsü 
için küçüklüklerinden itibaren aile içindeki tutumların, okuldaki 
öğretmen - öğrenci ilişkilerinin, buna göre şekil almış bulunması 

şarttır. Mesela, ataerkil aile düzenini uygulayan ailenin şartları 

içinde yetişen çocuk ve gençlerin, sözünü ettiğimiz milli egemenlik 
inancını içlerine geçirebilmeleri kolay olmaz; gerçekleri görmelidir, 
kolay olamaz. Sözünü ettiğimiz kültürün varlık kazanması, çocuk 
ve gençlerin özellikle sorumluluk duygusu taşıyacak biçimde yetişti
rilmelerine bağlıdır. Böylece, milli egemenlik kavramının sosyolojik 
anlamını ve bununla eğitim arasındaki ilişkiye işaret etmiş bulu
nuyorum. Dikkat edilsin ki, konuşmamda genel ve soyut olarak 
söz konusu ilişkileri belirtmeye gayret gösterdim; yani belirli bir 
insan toplumundan söz etmedim, genel olarak kavramı, bilimsel 
muhtevası içinde un1umi ve soyut olarak belirtmeye çalıştım; ancak, 
şimdi şu sorunun cevabını da vermemiz gerekir: Sözünü ettiğimiz 
milli egemenliğin ve demokrasinin temelini oluşturan kültür ve bu 
kültürün bir unsuru olarak milli egemeniğe, onun kutsallığına yö
nelik inançlar, Türk toplumunda acaba yeterince yerleşmiş midir? 
Bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Yani, dediğim gibi, ana
yasalarımız aşağı yukarı bir yüzyıla yakın bir süreden beri milli 
egemenlik kavramını şahane biçimde ifade etmiş bulunmasına rağmen 
bizim vatandaşlarımızda bu milli egemenlik kültürü ve onun un
surunu oluşturan inançlar yerleşmiş midir, teşekkül etmiş midir? 

Muhterem dinleyicilerim, bu konuda bilimsel ölçülere uygun 
olarak yapılmış araştınnaları ben bilmiyorum; yapılmış mıdır, ya
pılmamış mıdır? Bilmiyorum, Türk vatandaşını n, Türk Milletinin bir 
ferdi olark egen1enliğin ortak, müşterek maliki bulunduğu şuurunu 
ne yoğunlukta taşıdığını ölçmeye imkan verecek birtakım ölçekler 
vardır; birtakım araçlar vardır, ama bunlar kullanılarak yapılmış 
araştırmaların mevcut bul und uğu nu bilemiyorum; üniveristelerimi-
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zin, sosyal bilimlerle uğraşan bölümleri, laboratuvarları, bu konu
ya önem vererek, bu konuda bir araştırma yapacak olurlarsa zan
nediyorum bir gerçeği daha bilimsel temellere oturmuş olarak tespit 
imkanını buluruz. Asıl yapılması lazım gelen çalışmalar da bun
lardır; ancak, şu kadarını söyleyebiliriz ki, milli egemenlik inancı
nın ve kültürünün teessüs etmiş bulunduğu ülkelerde, siyasi hayatta 
egemenlik yetkilerini ancak halkın serbest oyu ile seçilmiş olan 
millet temsilcilerinin kullanabilecekleri, o derecede güçlü olarak yer
leşmiştir ki, başka türlü bir ihtimal hiç kimsenin aklına gelemez 
ve ne olursa olsun başka hiç bir gücün teşkilatın egemenliğe mü
dahale edebileceği hususunda, devlet yönetimini üslenebileceği hu
susunda hiç kimse tarafından bir düşünce dahi üretilmez. öyle 
bir ihtimal söz konusu edilmez. Basında, iletişim araçlarında böy
le bir ihtimalin söz konusu olduğuna hiç bir zaman tesadüf ede
mezsiniz. Demek ki bu menfi tutum belki de kişisel bakımdan ya
pılabilecek olan bir müşahade ve bir ölçektir. Gelelim bizim ülke
miz bakımından duruma; bizde basını ele alın, sık sık, müdahale 
olur ,mu, olmaz mı; olabilir mi, ihtimal var mı, yok mu ... Bu konu 
sürekli olarak tartışıldığına göre demek. ki biraz evvel belirtmiş 

bulunduğum tarzda bir inanç henüz yerleşmiş değil. Maalesef henüz 
yerleşmiş değil. Yerleşmiş olsa bu konular artık tartışılmaz, söz 
konusu edilmez; bu ihtimal öne sürülmez, düşünülmez. Bunu belki 
bilimsel araştırma yapmadan ifade edilebilecek olan bir ölçek ola
rak öne sürmek mÜrmkündür. Hiç yanlış anlaşılmasın; Türkiye'miz, 
milli egen1enlik kültürü bakımından büyük. aşamalar içinde. Devam
lı olarak bu inancın yerleşmesi gayretleri içindedir. Bunu da mü
şahade edebilİyoruz ve bunu da büyük memnunlukla müşa.:hade ede
biliyoruz. O halde yapılacak şey, bu inancı yaygınlaştırmaktır. Bu 
bakımdan öyle sanıyorum ki, Türk milli eğitimine düşen çok bü
yük bir görev var; bence bu konu, millet hayatı bakımından hayati 
önemde telakki edilmelidir ve milli eğitim çapında gerekenin yapıl
ması hususunda hiç gecikmemelidir. Milli eğitin1 bunu nasıl yapar? 
Bunu da eğitimciler anlatsın. O benim çapımı aşıyor. 

Hepinizi sevgilerle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz Ele aldığı ko
nular ~umullü olduğu için 15 dakikalık kısıtlamayı yapmadık; daha 
doğrusu o kadar güzel konuştular ki kıyamadık ve çok yararlandık; 
fakat, bundan sonra, bilhassa panele katılanların sorularına da cevap 
verebilmemiz ve bu işi öğleye kadar bitirebilmemiz bakımından bun
dan sonraki konuşmacıların, daha evvel saptadığımız gibi, 15 daki
kayla, imkan oranında tabii sınırlı kalmalarını istirham ediyorum. 
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Ayrıca orta sıralardan da bir dilek geldi; konuşmacıyı daha iyi duy
mak ve görmek için acaba kürsüden konuşulabilir mi diye bir dilekte 
bulundular. Onun için arkadaşlarımızın takdirine bırakıyorum. 

Konuşma sırası, Profesör Doktor inci Enginün'ündür. Kendi
leri Atatürk'ün milli eğitim konusundaki direktiflerinden bize söz 
edecekler ve bu direktifler açısından milli egemenlikle milli eğitim 
arasındaki ilişkiyi vurgulayacaklardır. Buyurun. 

Prof. Dr. inci ENGiNüN (Marmara üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı) - Sayın Rektör, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Sayın Başkanvekili ve sayın dinleyiciler; milli egemenlik, 
aynı zamanda halkçılık kavramıyla da yakından ilgili. Halkın 

kendi geleceğine hakim olması, rejimini tayin etmesi kadar ülke
nin ve toplumun bütün kadernelerindeki soruınluluğu yüklenmesi 
de eğitim ve öğretim sayesinde mümkün. Ayrıca, bu sayede halk 
içinde yaşayan bir çok kabiliyetlerin ortaya çıkması da mümkün
dür; bugün, meslektaşlarımız arasında köylerden yetişmiş pek çok 
meslektaşımız, sanatçılarımız, sporcularımız ve idari mekanizma
da yer alan çeşitli meslek erbabı, zannediyorum ki milli egemen
lik kavramıyla yakından bağlı olan milli eğitim sistemimizin en 
somut örnekleridir. 

Atatürk, d2;ha milli mücadele devam ederken 16 Temmuz 1921 
tarihinde Ankara' da Birinci Maarif Kongresini toplamıştır. Çok 
iyi bilindiği için bu konuşma üzerinde geniş olarak durmayacağım, 
burada Atatürk'ün ilk cümlelerinden birisi, «asırların mahmul ol
duğu derin bir idari ihmalin, devlet bünyesinde vücuga getirdiği 
yaraları tedaviye sarf edilecek hizmetlerin en büyüğünü hiç şüp
hesiz irfan yolunda ibzal etmemiz lazımdır» cümlesidir. Savaş de
vam ettiği için maddi ve manevi bütün kuvvet kaynaklarını düş
mana karşı harcamak durumunda olan Türk Devleti, maarife ge
reken kaynağı ayıramayacak durumdadır. Ancak, yapılması gere
ken şey, 'bu kaynağa sahip olana kadar bir milli terbiye programı 
vücuda getirmek ve mevcut maarif teşkilatını verimli şekilde ça
lıştıracak esasları hazırlamaktır. 

Atatürk, o g·üne kadarki tahsil ,ve terbiye usullerinin yararsız, 
hatta zararlı olduğuna dikkati çekerken milli terbiye programının 
esaslarını da çizer. Bu eski devrin hurafelerinden ve kendi bünye
ınizle hiç münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve Ba
tıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak; milli seciyeyi ve 
tarihimizle mütenasip bir kültürü kastetmektedir. Tabii burada şu-
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nu da hatırlamak lazım, bu tarihte Türkiye, Batı ülkeleriyle savaş 
halindeydi ve savaş halinde de bütün yabancı kültürlere karşı son 
derece uyanık olma mecburiyeti vardı; ancak, bir başka sebep de 
Osmanlı Döneminde iki yabancı kültür, Arap ve Fars kültürleri 
bizim maarif sistemimizi adeta zaptetmiş durumdaydı. 

Atatürk'ün, maarif kongresini açarken ve ondan önceki söz
lerinde de halkçılık ve bu topraklar üzerinde yaşayan insanların 
beraber yaşaına idealleri üzerinde durması büyük bir önem taşır 
ve Türkiye Cumhuriyetinin bütün fikir temellerini de birleştirir. 

Milliyetçilik, bunların başında gelir. Bu, ırk birliğine değil, kültür 
birliğine dayanır. Laiklik, dini düşünüş ve yaşayışla devlet idaresini 
birbirinden ayırır, inkılapçılık, dünün, fosilleşmiş ve işe yaramaz 
unsurlarını temizlerneyi amirdir. Aynı zamanda bugüne ve yarına 
yarayacak herşeyi ayıklayıp çıkarmak, akılcı ve ilim zihniyetiyle 
çocukları eğitmek gerekir. Böylece onlara Türk Milletinin varlığı, 
hakkı ve birliği ile çatışan bütün yabancı unsurlarla mücadele 
ve milli fikirleri iyice öğreterek her ters fikre karşı savunma gü
cünün aşılanmasını telkin eder. Zira Atatürk, bir çok konuşma
sında sık sık belirttiği gibi, hayat sürekli bir mücadeleden ibarettir. 
Bu kongreden de beklenen, eskiyi devam ettirmek değil, yeni bir 
sanat ve marifet yolu bulup millete göstermek ve o yolda yeni nesli 
yürütmek için rehber olmak gibi mukaddes bir hizmetti. Atatürk, 
büyük sıkıntıları yaşayan vatandaşlarımıza sabırla çalışmalarını 

ve tahsildeki çocuklarını okutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınma
malarını tavsiye eder. 

Atatürk'ün bu nutkunda olduğu gibi, çeşitli tarihlerde öğren
ciler ve öğretmenlerle yaptığı konuşmalarda da daima eğitim me
selesine dikkati çektiğini görüyoruz. Bu konuşmayı hazırlarken Ata
türk'ün nutuklarını tekrar gözden ıgeçirirken aşağı yukarı 10 sahife 
kadar eğitimden bahsettiğini tespit ettim. Onların hepsini burada 
okurnam mümkün değil, sadece ne kadar önem verdiğimi belirtmek 
açısından söylüyorum. Bunların, bu konuşmaların özeti; hayat bir 
mücadeledir savaşta ordular savaşır gibi görünse de aslında sa
vaşan milletlerdir ve onların hayat felsefesidir. Burada tabii Ata
türk, mücadeleyi, 'bütün bir hayatın adeta esası gibi gördüğü için 
insanların bu mücadeleleri gerçekleştirebilmeleri için mutlaka sağ
lam hayat felsefelerine sahip olmalarını ister. Cumhuriyetin ku
rulduğu ilk yıllarda bazı mesleklerin de bu fikre bağlı olarak çok 
yüceltildiğini görürüz. Bunların başında doktorluk, öğretmenlik, ti
caret, askerliği hemen takip eden mesleklerdir. Gerçekten de sıhhi 
konularda Türkiye Cumhuriyeti inanılmaz başanlar kazanmıştır. 
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Bunları, o günlerde sayısı pek az olan idealist doktorların ger
çekleştirdiği malumdur. Ticarette de Batılının beklediği gibi Türk
ler beceriksiz çıkmamış ve azınlıkların boşalttığı yerleri doldurmuş
lardır. O günden bugüne bakınca bu kesimlerin refahlarının da 
sağlanmış olduğu görülmektedir. Sadece öğretmenlik olarak değil, 
ama bütün kabiliyetlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi hususun
da büyük fedakarlıkla çalışan öğretmenler bu mesleğin gerçekten 
hiç bir meslek mensubunun sahip olmadığı manevi tatmin ile yetin
meleri hala istenmektedir. 

Türk kadını hakkında yaptığı, «Türk kadını ve Kemalizmde ve 
Kemalizm sonrası Türk kadını» adlı araştırmasında Doktor Bernard 
Kaporal, çok az para almasına rağmer.. öğretmenlik mesleğinin hala 
genç kızlar arasında en çok tercih edilen meslek olmasını bir türlü 
manalandıramadığını belirtir. Gerçekten de bazı durumlan açıklarken 
insan unsurunu ve ona tesir eden idealizmi yok sayarsak sanıyorum ki 
onları açıklamaktan da aciz kalırız. 

Atatürk'ün direktifleri diyebileceğimi·z cümlelerini okuduğumuz
da ilk nesli ve onların aşıladığı sonraki nesillerde bu eğiticilik mesle
ğinin ne kadar üstün bir seviyede tutulduğunu anlıyoru7. 

1922 Nisanında Konya Askeri N al bant Okulundaki diploma tö
reninde Atatürk, milletimizin hayatında askerlik sanatının hakimi
yetinden söz ederken de «milletin içtimal heyeti, ordu heyeti halin
dedir» der. Tabiidir ki ordunun ihtiyaçları hiçbir şekilde yabancılara 
emanet edilemez. Osmanlı Döneminde bu yapılmamış, yani eğitimde 
arneli gaye güdülmemiş ve sonuçta da iğneden ipliğe, naldan mıha ka
dar her türlü ihtiyacı, ordumuzun ihtiyacında da cahil ve aciz kal
mışızdır. Atatürk, zafer kazanıldıktan sonra da mücadelenin bu nok
talarda devam edeceğini şöyle belirtir : «Fabrikacı olacağız, zenaat
kar olacağız, bundan sonra da zihniye.timizi hep buna hasredelim.» 

Zaferden sonra Bursa'da öğretm-enlerle yaptığı bir konuşmada 
da «geçmişin bilinmesini, geleceği aydınlatacak bir bilgi olmasından 
dolayı» olmasını ister : «Maarif işlerinde behemehal muzaffer olmak 
lazımdır» der. Burada bunun da eğitimin, sosyal hayatımızın ihtiyaç
larına uyması ve çağın gereklerine uyması diye özetleyebiliriz. Dünya 
ile ilgimizi kesemeyiz ; bilakis meden'iyeti benimseyeceğiz. Bu ha
yatta ilim ve fen ile kazanılır; ilim ve fen neredeyse, oradan alıp 
Atatürk'ün tabiriyle «milletin kafasına>> koyacağız. 

Cehaletin giderilmesi, maarif siyasetinin temel taşı olunca, yay
gın eğitim de ön plana geçer. Bu tarihte okulların sayısı inanılınaya
cak kadar azdır. Yine Atatürk, 1924'te yaptığı (Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinin) açış konuşmasında da:rülmuallimlerden 13'ünün tek
rar açılmasını, çeşitli şehir ve kasabalarda 17 erkek, 1 kız ortaoku
lunun yani sultanisinin ~ 6 erkek, 2 kız lisesinin açılmasını bir başarı 
olarak gösterir. O tarihlerde gerçekten. bu büyük bir başarıdır fakat 
günümüzdeki açılmış olan okulların sayısını düşünürsek bunlar ara
sında nasıl bir gelişmenin olduğunu hemen fark ederiz. 

Eğitimin yaygınlaştırılması söz kDnusu olunca elde yetişmiş öğ
retmen yoktur. Bundan dolayıdır ki subaylar derhal eğitim hizmetle
riyle de görevlendirilir. öyleki, okuma yazma bilen herkes veya be
lirli bir konuda uzmanlaşmış olan herkes bildiklerini çevresine nak
letmek mecburiyetindedir. Bu durum <Çeşitli yazarlar tarafından da 
müşahade edilir. Amerika'nın ilk sefirlerinden (Türkiye Cumhuriyeti 
nezdinde gönderdiği) Charles Sherill bu konuda intibalarını geniŞ ola
rak hatıratında nakleder ve ne kadar eğitimin yaygınlaşmış olduğu
nu, halk tabakasına inmiş olduğunu, bunun bir ihtiyaç olarak be
lirmiş olduğunu fark ettiğini ön1ekleriyle zikreder. Ayrıca, Linke ad
lı bir ingiliz gazeteci de Türkiye'ye 1937'de yaptığı ziyarette, Anka
ra'da fazla kalmaz, Trabzon'a gider, daha ziyade Karadeniz sahille
rinde dolaşır ve Trabzon'da gördüklerini teferruatıyla anlatır. Lise 
öğrencileri, kırık dökük bir ingilizce ile de olsa, kendisıyle konuşmak
tadırlar. öğrencilerin spor yaptıkları tesisler vardır. özellikle tenis 
kortları karşısında yazar şaşkınlığını gizleyemez ve onun bu şaşkın
lığını fark eden lise öğrencisi Necat, «tenis oynamadığımızı zannedi
yorsunuz, değil mi?» diye sorar. öğr~ncilerle konuşmasında, onlara 
gelecek için planlarını sorduğunda bu gazeteci hanım «onlardan şu 
intibaı e'dindik; bunların hepsi son derece terbiyeli çocuklardır, ken
dilerinden emindirler. Çoğu tıp ve fen bilimlerini tercih etmektedirler. 
Onlara, yüksek eğitimi bitirdikten sonra tekrar Anadolu'ya gidip git
meyeceklerini sorduğumda, (biz, bize ihtiyaç duyulan her yere gide
riz) cevabını aldım» der. O günlerin idealist ruhu böyle idi. 

Ayrıca tütün fabrikasında kış aylannda çalışma durduğu için oku
ma yazma öğrenen işçi kızlardan da söz eder 've okuma yazma sefer
berliğinin bütün kurumlara sinmiş oldtiğunu belirtir. Böylece her sa
hada öğretim hizmetleri halka ulaştırılmıştır. 

Ayrıca, spor eğitiminin de başarısından söz etmek _istiyorum. 
1928'de Ahmet Haşim, Taksim Stadytimunda yapılan spor şenliğini 
gördüğü zaman bundan hir gençlik ve sıhhat bayramı diye söz eder. 
3 bin insan iradesinin tek bir iradeye bağlanmış olarak görünmez bir 
elin tuttuğu pergel ile bunlara her arı çizilip dağılan bir geometrik 
şekil halini almıştı. Spor şenliği, hakikatte canlı hareketli bir hende
se bayramıdır ve Ahmet Haşim -kendisinin sporla hiç bir ilgisi yok, 
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sadece bir gözlemci olduğu için zikrediyorum- «tnensuplarından ta
hammül ve feragatin her türlüsünü isteyen spor, bedende evvel ira
deyi çelikleştiren bir mekteptir. Gösterileri seyredenler yüksek bir 
hayat talihine namzet, muntazam, dikkatli, uyanık, genç bir milletin 
yakın bir ufka çizilen hayalini görerek ümit ile titremişlerdir.» Bu
gün hayatın her sahasında gördüğümüz gelişmeler bu ruh ile yetişen 
§ahsiyetlerin ülkeyi imar ve geliştirme alanındaki en somut örnekle
ridir ve öyle zannediyorum ki kendi idealizmlerini hala da aktarmaya 
devam etmektedirler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN -Sayın İnci Enginün'e teşekkür ediyoruz, güzel be
yanlarından ve zaman sınırlamasına uymalarından dolayı. 

Şimdi sözü, Sayın Profesör Doktor Utkan Kocatürk'e verece
ğim .. 

Dinleyici kalabalığının büyük kısmı tespit ettiğime göre öğren
cilerden oluşuyor ve diğer taraftan da bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu çok faydalı -daha evvel vurgulan
dı- bir haraketle, yerinde bir haraketle: bu tür toplantıları tespit edi
yor ve bunları memleket sathındaki bütün üniversite kitaplıklarına, 
hatta ortaöğretim müesseselerine de yayıyor. işte bundan da esinle
nerek Sayın Utkan Kocatürk'ün, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 
olduğunu da düşünerek bilhassa şu soruyu cevaplandırmalarını rica 
edeceğim : Gençlerde milli egemenlik ruhunu kuvvetlendirecek bir 
eğitimin nitelikleri sizce ne olmalıdır ve acaba bize Atatürk dönemi 
İcraatından -bu konuda arkadaşlar daha evvel birtakım beyanlardan 
bahsettiler- birkaç somut örnek verebBir misiniz? 

Prof. Dr. Utkan KOCATORK (Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanı) - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, sa
yın miletve1dleri, Sayın Rektör, değerli meslektaşlarım, öğretim üye
leri ve sevgili öğrenciler; şimdi, Sayın. Panel Başkanı «Milli egemen
lik ilkesini, rtıhunu gençlerde kuvvetlendirecek bir eğitimin nitelik
leri neler olmalıdır?» diyor. Benden 6nce konuşan iki değerli -Biri 
azizhocam-öğretim üyesi arkadaşım kvnuyu çeşitli cephelerinden öne 
koydular ve bilhassa Sayın Dönmezer dedi ki, bu inancın toplumda 
tam olarak yerleşmesi la·zım, bu vazife de milli eğitime düşüyor; ama 
nasıl ve hangi yolla tam olarak gerçekleşir, bunu eğitimcilere bıra
kıyorum. Tabii, beni de bir öğretim üyesi olarak, yarım eğitimci ka
bul edin, yan da Atatürk çalışmalarına kendisini vermiş bir insan 
olarak iki taraftan beslenerek problem hakkında bazı somut fikirler 
ileri süreceğim. 
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Bir kere, milli egemenlik inancının hakikaten toplumda tam yer
Ieşebilmesi için, takdir edersiniz ki milli eğitim inancını gençlere vere
cek milli eğitim sisteminde uygulanacak ilkelerin de doğruluğuna 
jnanmış olmak lazımdır; çünkü inanç sistemi bir bütünlük arz eder, 
bir şeye inanacaksınız ; ama onun araçianna inanmayacaksınız. O za
man, elbette ki kendi içerisinde çelişkiler meydana çıkar. Şimdi, mil
li egemenlik ilkesinin varlığına, elli milyonun kalbinde yerleşmesine 
tam bir ittifakla inanıyoruz. Problemin öbür tarafı, bunu gençlere 
nasıl aşılayacağız ; ilkelerini sayıyoruz.. Elli milyon Türk'ün de bu il
kelerin uygulanmasına pek tabii ki İRanması lazımdır, problem an
cak böyle halledilir. 

Şimdi, amaç nedir? Türk toplumunun h ür ve demokratik dü
zen içinde yaşamasını temindir. Peki, Atatürkçülüğün de temel ilke
lerinden birisi millet egemenliği; dolayısıyla h ür ve demokratik ni
zam içinde Türk milletinin yaşaması. O halde, milli egemenlik ilke
sini yaşatacak olan bir eğitimin niteUkleri, Atatürkçü eğitimin ni
telikleriyle birleşiyor; I?u açık. Şimdi, probleme bu açıdan baktığı
mız vakit, milli egemenlik ruhunu gemçlerde yaşatacak bir eğitim 
sisteminin ilk niteliğinin milli oluşu geı-ekiyor. 

Şimdi, milli oluşu gerekiyor; şuna iman etmemiz lazımdır ki, 
Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti millet unsuru üzerine oturtulmuş 
bir devlettir, ümmet anlayışı üzerine oturtulmamıştır. Burada çok dik
katli olmak lazımdır; mademki milli egemenliği kuvvetlendirrnek is
tiyoruz öğretimde, öğretİrnde her unslirun milli olması lazımdır; dili 
milli olduğu gibi, tarihi, coğrafyası mi!li olduğu gibi buna sureti ka
tiyede dikkat edeceğiz. Vasfın biri milli olmak; millet egemenliği
ne hizmet eden eğitimin bir niteliği o{arak. Şimdi böyle bir eğitim
de Türk gençleri mektepdeyken daha milli birlik ruhunu, aynı mil
lete mensup olduğunun şerefini, kıvancını, milletin ülkesiyle ve varlı
ğıyla bölünmez bütün olduğu fikrini, bu gerçeği bu eğitım sayesinde 
öğrenecek ki, ileride milli egemenliğin kıymetini bilebilsin. Birinci 
unsur milliliktir. Bunda da zannediyorumbütün toplum ittifak halin
dedir. Mademki milli egemenliği yaşatma ya, bu inancı kökleştirmeye 
kararlı bir toplum nasıl olur; bu sualin cevabını anyoruz. 

ikinci bir husus, Türk millı eğitimi demokratik olmalıdır, Ata
türk çizgisine tamamen uygun bir niteliktir. Demokratik bir eğitim 
olmalıdır derken, demokratik eğitimden kastettiğimiz, yetişecek olan 
gençlerimizin insan hak ve hürriyetlerine saygılı, mensup o1duğu dev
lete ve millete karşı görev ve sorumluluklarının bilincine erişmiş ye
tenekli insanlar olmasıdır; çok kısa özetHyorum demokratik eğiti-
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min amacı budur. Diğer, başka hür ve demokratik memleketterin va
tandaşları hangi nitelikleri taşıyorlarsa, entellektüel olmak da dahil, 
Türkiye'de yetişecek olan gençliğin de yarın demokrasi terbiyesine 
tam manada uyabilmesi için bu e vs afta yetiştirilmesi la:zımdır. işte, 
milli egemenlik inancını kuvvetlendirecek bir eğitimin de ikinci fak
törü demokratik olabıilmektir. 

üçüncü faktörü nedir? üçüncü faktörü de, bu öğretim tam ma
nasıyla laik olacaktır; buna da inanacaksınrz. N eden? Çünkü laik öğ
retim sayesindedir ki genç kuşaklar aklın ve bilimin ışığında prob
lemlere bakış açısı kazanacaklardır; buna da imkan vereceksiniz. Dog
malardan kurtulmuş, problemler karşısında bilimi yöntem almış, akıl 
ne diyorsa o yolda çözme gayreti içinde olacaklar ; çünkü akılcılık 
insanı milli egemenliğe götürüyor, teokrasiden uzaklaştıran yol akıl
cılıktan geçiyor, bu eğitime de <;>nem vereceksiniz. işte, eğitimin milli 
oluşu, demokratik oluşu, laik oluşu; bu üç vasıf milli egemenliği kuv
vetlendirici, destekleyici bir eğitimin esasları olduğu gibi, Atatürk'ün 
de ortaya koyduğu eğitimin esaslarını oluşturuyor. Onun için, Sayın 
Hocaının çok haklı şekilde vurguladığı gibi bu inancı Türk toplumunda 
yerleştirmek lazım ise bu üç prensibin varlığına da kesinlikle iman 
etmek lazım ve taviz vermemek lazımdır. 

Şimdi, gelelim Atatürk devrinde Atatürk ne yapmıştır? Şu üç 
prensibe göre hangi İcraatta bulunmuştur; çünkü Atatürk'ün esas 
düşüncesi Türkiye'de milli egemenliğe dayalı çoğulcu demokrasiye 
en kısa zamanda geçmek. Kendi devrinde iki parti tecrübesi olmuş, 
olmuş ama Atatürk'ün amacı çoğulcu demokrasi, Türk Milletine de
mokrasi terbiyesi vererek, teokrasiden gelmiş, mazisi çok a:z olan 
genç bir Türkiye Cumhuriyetinde her türlü sosyal terbiyeyi vererek 
bir an evvel demokrasiye geçmek; Problem e bu açıdan baktığımız vakit 
şimdi vereceğim bir- iki somut misal Atatürk'ün milli egemenlik ru
hunun gelişmesinde öğretİrnde uygulıtdığı metotlann, önerilerinin, 
hatta bugünden bile ileri olduğunu açıkça söyleme~ lazımdır. 

Şimdi, bunlardan birini, hen, bu önemli bir olayı milli egemenlik 
açısından ele alacağım: Tevhid-i tedrisat ( öğretimin birliği) hepiniz 
biliyorsunuz medreseler kapanıyor, Cumhuriyet okulları açılıyor, bü
yük bir milli eğitim inkılabı, şu, bu. Milli egemenlik açısından önemi 
nedir? işte, taviz verilmemesi. öğretim birliğinden taviz verirseniz, 
yaralarsanız, milli egemenlik ilkesi de yara alır. N eden yara alır? 
Ben bunu izah etmek istiyorum: 

Şunun için yara alır ki, öğretimin birliği kanunu, bizim mem
leketimizde bir eğitim birliği, bunun yanında bir kültür birliği, bir 
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duygu birliği, bir inanç birilği meydana getirmiştir; çünkü öğretim 
birliği olayında, yasasından evvel bir tarafta medreseler, bir tarafta 
yeni okullar, iki kaynaklı, iki zıt ızihniyetli Türkiye'de insan yetişti
riliyordu, Atatürk bu gerçeği Türkiye'de görmüş kişidir, kabul et
mek lazımdır ve medreseli, mektepli diye aydınlarımız arasında büyük 
bir ayırım vardı, sade sözde değil, pratikte de ayırım vardı. Mektep
linin görüş açısı başka idi, medreselinin görüş açısı başka idi. Ata
türk, mektepli, medreseli ayırımını ka!dırarak Türkiye'de bir kültür, 
bir inanç birliği -Tabii ki milli egemenliğe inanç birliği de bunun 
içinde- bunu oturtmuş kişidir. 

Şimdi, biz, öğretimin birliği felsefesinden uzaklaşırsak, yaralan
dırırsak, milli egemenlik ruh u da yara 3-lır ; çünkü tekrar iki zihniyetli 
insan tipine geçmiş olacağız; bu iki zihniyetten biri de ister istemez 
teokrasiye eğilim duyabilir. «Duyar» demiyorum, duyabilir. Atatürk, 
bütün bu tehlikeleri önlemek için, eğitimde birlik ile milli egemenlik 
terbiyesine giden en güzel yolu Türkiye'de çizmiş bir nsandır, bunu 
kabul etmek lazımdır. 

ikinci bir somut örnek, Sayın Halim Aras'ın bahsettiği Atatürk 
devrinde yazılan önemli bir kitap, Medeni Bilgiler; kocaman bir 
kitap, kendileri gayet güzel belirttiler, hakikaten üzerinde durula
cak, Türk demokrasi tarilllinde zikredilmesi gereken bir olaydır. 1930-
1931 yılları kendisinin dediği gibi bütün dünyada totaliter akım
ların hakim olduğu bir devirde, bir kitap; özelliği ne? Demokrasiye, 
hürriyete, cumhuriyete övgülerle dolu. Talebeye, öğrenciye ders 
anlattığımız için artık sayfaları hafızamızda ezbere durum aldı; 

kitapta diyor ki, 239 uncu sayfasında «Bugün, demokrasi fikri 
- Ortaöğretİrnde okunan kitaba bakınız - daima yükselen bir denize 
benzemektedir. Yirminci yüzyıl, birçok müstebitlerin bu denizde bo
ğulduğunu görmüştür.» öğrenciye ortaöğretİrnde telkin ediyor ve 
kitabın önsözunde Atatürk'ün Başbakanlığa bir yazısı var, çok en
teresan; diyor ki, «Bu kitabı şunun için hazırlattım, Türk vatandaş
larını, vatanını seven iyi insanlar olarak yetiştirmek için. Buradaki 
bilgiler buna hizmet etmektedir.» ve diyor ki «Mekteplerde kal
maksızın, dışarı'da da geniş kitlele-re bu kitabın okutulmasını is
terim» 

Şimdi düşününüz, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyette bu fikir
ler, Atatürk'ün ileriye yönelik amacını da gösteriyor. Demek ki, 
Atatürk'ün felsefesinde Türkiye'nin ilerisi çoğulcu demokrasidir, 
bu kesin, söylüyor, «Bundan vazgeçmek yoktur» diyor; talebe bu 
fikirlerle eğitiliyor. Bilmiyorum, böyle bir satır, bugün bir yurt-
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taşlık bilgisi kitabında bu derece bir övgüyle geçiyor mu? Mademki 
kuvvetlendirrnek istiyorsunuz ilkeleri buna da inanacaksınız., 

Şimdi, ikinci bir somut misal: O zamanki tedrisatta, öğretim de 
okunan kitaplarda vatandaşa ve öğrenciye telkin edilen fikirlerin 
ağırlığı sıradan bir fikir telkini değil, en güzel şekilde telkin. öğ
retimin birliği kanunuyla en güzel şekilde inanç birliği, her türlü 
inanç birliği; bunun için yapıldı: Elbette ki demokrasiye inanç, 
milli egemenliğe inanç. Kendi hayatından zaten Atatürk'ün buna 
iman ettiği çeşitli misaller var, millete örnek olmak istiyor. Bir olay 
aniatacağım: 

Gençlikle ilgili bir piyesin Ankara Halkevinde temsilinden son
ra -Zannediyorum Behçet Kemal'in «Çoban» piyesi- orada «Genç
liğe inan beyim, gençliğe güven beyim» diye bir tirat geçiyor, Ata
türk'ün yanındaki yaşlılar, şunlar, bunlar biraz gocunuyorlar. Böyle 
bir şey olunca, piyes bittikten sonra Atatürk sanatkarları çağırıyor, 
gençlik üzerine bir sohbet toplantısı oluyor, nihayet öyle bir sual 
Atatürk'e soruluyor ki, enteresan, «Efendim, sizden sonra sizin 
yerinize acaba geçecek kimse belirlenmiş midir; var mıdır?» yahut 
«Sizin düşünceniz var mıdır?» bu mealde bir sual, Atatürk diyor ki 
-Cevabı çok enteresan- «Bunu benim yanımda, benim çevremde 
aramayın. O, belki bugün memleketin ücra bir köyünde ileride bu 
bayrağı benden almak için hazırlanmaktadır» diyor ve Atatürk'ün 
yanında devrin Başbakanı var, bu sözlerden mülhem olarak bir 
yurt içi seyahatinde konuşma yapıyor, ben bir yazımda kullanmak 
üzere çıkardım, şunu söylüyor -Tabii Atatürk'ün bu hareketinden 
nıülıhem- «Arkadaşlar, bugün bir köy okulunda alfabeyi heceleyen 
köylü çocuğunda yarının Cumhurbaşkanı ışığını gö~eyenler Cum
huriyetçi olamaz» diyor. işte, Atatürk devrinin felsefesi bu idi. 
işte, bunlar, Atatürk'ün ve Atatürk devrimlerinin milli egemenliğe, 
n1illi egemenliği beslemek için milli eğitime verdiği önemi vur
gulayan kanaatımca en güzel somut örneklerdir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Utkan Kocatürk'e teşekkür ediyoruz. 

Panelin alfabe sırasına göre ve işbölümü sırasına göre son 
konuşmacısı, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'a söz veriyorum. Bir 
tarihçi olarp, kkendileri bize lütfedip milli egemenlik ve milli eğitiın 
kavramlarını tarihi gelişim içinde genel hatlarıyla vurgulayacaklar, 
özetleyecekler. 
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Prof. Dr. HAKKI DURSUN YILDIZ (Marmara üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanvekili, Sayın Rektörüm, muhterem misafirler, sevgili 
öğrenciler; isınet Bey Hocamız, milli egemenlik ve milli eğitim ko
nusunda bir panel olacağını ve konuşmaını da lütfedip istediği zaman, 
kendi kendime düşünmeye başladım. Milli !hakimiyet veya milli 
egemenlik mi milli eğitimi doğurmuştur; yoksa milli eğitim mi milli 
egemenliği doğurmuştur? 

Şimdi, konuşmalar yapılırken bu soruyu biraz daha açık hale 
getirecek ikinci bir soru aklıma geldi, hedef milli hakimiyet midir, 
yoksa hedef milli eğitim midir? Tabii, bu panelleri lütfedip düzen
leyen Türkiye Büyük 1\-Iillet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
olduğuna göre, ilk bakışta ağırlık konuşmalarda da o tarafa kaydı, 
milli hakimiyet, milli egemenlik noktasına; ama aslında nasıl do
ğuyor bu iki ideal, bu iki mefkü:re? 

Tarihçi olmak hasebiyle, olayları incelerken tarihin şahitliğine 
müracaat etmek durumunda kalıyorum. Her şeyden önce, milli 
egemenlikte de, milli ·eğitimde de bir unsur var, millet. Millet var 
olmadığı sürece, bu iki mefkürenin olması mümkün değil. O halde, 
bu iki mefkürenin ortaya çıkmasına bakarken, tarihte «Millet» de
nen topluluğun ortaya çıkmasına bakacağız ve ilk çağlara kadar 
bizi götürüyor. Hemen şunu ifade edeyim, «'Milli hakimiyet» derken, 
bugünkü manada almış olduğu şekli, eski tarihi devirdeki şekliyle 
bir tutmamak lazım, uzun bir tarihi tekamülden sonra bu'günkü du
rum una gelmiştir. 

Eski Yunan'da milet olma şuurunun uyandığını görüyoruz; 
çünkü eski Yunan kendi tarihini bilmek için çaba sarfetmeye baş
lıyor ve hepinizin bildiği gibi, tari'hçilerin babası bilinen Heredot 
eski Yunan'ın ve Yunanla alakah olan milletierin tarihini kaleme 
alıyor. Bu, millet olma şuuruna varmanın işaretidir ve yine eski 
Yunan'da, site devleti olmakla beraber, bir manada -bugünkü ma
nada olmasa bile- milli hakimiyeti'n kurulmaya başladığını görebi
liyoruz ama bu çok kısa ömürlü oluyor ve çok dar bir coğrafyaya 
hitap edebiliyor. 

Uzun insanlık tarihine baktığımız zaman, millet olma ideali 
daha ziyade Yeniçağ'larda ortaya çıkıyor ve bu doruk noktasına 
Fransız thtilali ile ulaşıyor. Fransız ihtilali, bizim liselerde okutul
duğu gibi basit bir şekilde kralın baskısına karşı bir ayaklanma 
şeklinde düşünülmemesi lazım. Fransız ihtilali, uzun bir milli kül
türü, milli benliği araştırmanın sonunda ortaya çıkmış, gerçekten 
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dünya tarihinin önemli bir hadisedir. thtilal ile beraber milletin 
kendi kaderine hakim olma ilkesini getiriyor; yani artık millet, başa 
geçerken, kendisinin söz sahibi olmadığı kişilere değil başa geçme
sinde bizzat söz saıhibi olduğu kişilere bağlanmak durumunda, son 
derece büyük bir ideal. Süratle Avrupa'da yayılıyor; çünkü Avrupa' 
da diğer milletler de çeşitli vasıtalarla millet olma şuuruna varma 
durumundalar ve bugünkü bünyeye geliyoruz ve hemen de şunu da 
belirtmek lazım, çok çeşitli mill~ var; ama bunların içerisinde milli 
hakimiyeti teessüs ettiren, kuran millet sayısı da çok az. Bunu da 
ibretle üzerinde durarak düşünmemiz lazım. 

Kendi tarihimize bakacak olursak, hemen şunu ifade etmek 
isterim, tarihte milletlerin, devletlerin idaresi, krallıktan, meşru

tiyetten, bugünkü demokrasiye geli§i, bugünkü düşünce yapımıza 
göre değerlendirilmemeli, bu bir tarihi seyirdir, insanlar daima 
ilerledikçe yenileri, iyileri arıyor, buluyorlar. Bugünkü zihniyete 
göre, demokratik zihniyete göre değerlendirirsek ki tarihi iki asır
lıktır, belki o kadar; tarihin diğer kısmını insanların karanlık 

asırları olarak yorumlamak lazım ki, böyle de değildir; ama hemen 
ifade edelim, insanların idaresinde, insanların refahının artmasında 
en iyi idare tarzı, kendisinin kaderine hakim olması, başkasının 

gelip de onun kaderine hakim olması değil. 

Türk tarihinin üçbin yıl geçmişi vardır, çok çeşitli devletler 
kurulmuş, çok büyük ilerlemeler de kaydedilmiştir; her s~hada, 

siyasi sahada, iktisadi saJhada, sanat sahasında da; fakat zamanın 
fikir akımları, fikir cereyanları bu millete de tesir ediyor ki, bunda 
da en önemli unsur Fransız ihtilali. Osmanlı Devletine de tesir 
ediyor, önce Osmanlı Devletinin idaresinde yaşayan gayri müs
limlere, daJha sonra müslim, yani Türk olmayan müslümanlara ve 
bir noktaya geliniyor ki, artık bu devletin yükünü asırlarca üzerinde 
taşımış olan millet, ben ne olacağım demeye başlıyor ve nasıl baş
lıyor bu cereyan? Siyasi sahada değil, önce kültür sahasında; bazı 
temel unsurlar tespit ediliyor ve unsurlar yavaş yavaş eğitim ola
rak genç nesillere veriliyor ve bunun neticesinde de bakıyoruz ki, 
hakimiyet, milli hakimiyet doğmaya başlıyor. 

1876 Birinci Meşrutiyet ve Anayasanın ilanı, dar manada Türk 
tarihinde milli hakimiyet sahasında atılan adımdır. Başta seçilen 
bir meclis vardır; ancak yine başta bir padişah vardır, o padişah 
bu meclisi feshetme hakkını haizdir ve diğer husus, bu mecliste, 
imparatorluğun içinde bulunan unsurlarının temsilcisi vardır ve 
çoğunluk Türklerde değildir. 
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ikinci Abdülhamit'in bu meclisi dağıttığını ve 33 yıl Osmanlı 
Devletini oldukça sert idare ettiğini görmekteyiz. Ancak, bir hususun 
da dikkatimiızden uzak durmaması lazımdır. Bu 33 yıllık devrede milli 
eğitime ve bir ölçüde de milli eğitime büyük önem verilmiştir. Anado
lu'daki büyük liselerin hemen hepsi o zaman açılmıştır, Marmara üni
versitesinin temelini ol~şturan Ticaret Yüksek Mektebi, onun zama
nında açılmıştır; Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi Nefise Mektebi) 
onun zamanında açılmıştır, birçok küti~phaneler onun zamanında açıl
mıştır. Onun zamanında yetişen nesil ikinci merhale olarak 1908 
ikinci Meşrutiyeti'ni ortaya koymuş ve Abdülhamit'i tahttan indir
miştir; yani kendi yetiştirdiği nesil, ken.disini uzaklaştırıyor ve bundan 
sonra özellikle on sene devam eden bir savaş devresi vardır, Balkan 
Savaşı, Cilhan Savaşı, istikHU Savaşı veya milli mücadele. Bu on 
sene devam eden çetin mücadeleler var olma yok olma mücadeleleri, 
insanlarda, insanların kaderine hakim olanlarda milli hakimiyet 
idealini kuvvetlendirmiştir ve hepinizin malumu olduğu gibi 23 Nisan 
1920 Birinci Türkiye Büyük lVIillet Meclisinin açılmasına gelinmiştir. 

Yalnız, burada bir hususa dikkat etmek lazım. Birinci Büyük 
Millet Meclisinin açılmasından sonra ve savaşın devam ettiği yıllar
da Atatürk'ün ve onun yakın arkadaşlarının ısrarla -o zamanki ta
biriyle milli terbiye- bugünkü deyimle milli eğitim üzerinde durduk
ları görülüyor. inci Hanım, 15-16 Temmuz 1921'de toplanan öğret
menler Kongresi veyahut da. Birinci 1Vfaarif Şurası da deniyor, ora
daki toplantıda Atatürk'ün bir konuşmasına değindi; birkaç cümle 
okurnama izin .veriniz : 

«Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye («Tahsil» bugün 
«Öğretim» ve «Terbiye» de «Eğitim~ olarak kullanılıyor) usulleri

nin milletimizin tarihi tedenniyatında {Gelişme tarihinde) en mühim 
bir amil olduğu kanaatındayım. Onun için, bir milli terbiye progra
mından bahsederken, eski devrin hurufatından ve evsaf-ı fıtnyemiz
le hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garp
tan gelen bilcümle tesirlerden tamamerı. uzak, seeyi-i milliye ve tarihi
yemizle mütenasip bir kültür kastediyorum; çünkü davayı millimizin 
inkişafı tamını ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.» 

Yine harp yıllarında, 1 Mart 1922 yılında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üçüncü Toplantısını açarken yaptığı konuşmadan milli 
eğitime temaslarını okuyorum : 

« Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsil hu
dudu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istik-
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laline, kendi benliğine ve anarat-ı milliyesine düşman olan bütün ana
sırlamücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.» 

Muhtelif zamanlar yurt dışında yaptığı gezilerde söylev ve de
meçlerini karıştırdığınız zaman görürsünüz, öğretmen te~ekkülleri
ne çok büyük önem veriyor, her gittiği yerde öğretmen teşekkülü 
derneği varsa ona uğruyor, onları dav-et ediyor, konuşuyor, son de
rece dikkat çekici bir şey. Bu, bugün Atatürkçü Türkiye'de üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken konula~dan birisidir. 

1925 tarihinde Samsun'a gidiyor ve 23 Eylül günü istikla1 Ti
caret Okulunda öğretmenler tarafından verilen bir Ç8Y ziyafetinde 
uzun konuşması fakat birkaç cümlesini alıyorum : 

<<Efendiler, «Terbiye» kelimesi ya{nız olarak kullanıldığı zaman, 
herkes kendince maksut bir meddüle {ntikal eder (Çeşitli yorumlar 
da yapar, kendine göre bir fikir ileriye sürer), tafsilata girişilirse, 
terbiyenin hedefleri, maksatları tenevvü eder (Farkhlaşır). Mesela, 
dini terbiye, milli terbiye, beynelmilel terbiye bütün bu terbiyelerin 
hedef ve gayeleri başka başkadır. Ben, burada yalnız yeni Türkiye 
Cumhuriyeti, yeni nesle vereceği terbiyenin milli terbiye olacağım 
katiyetle belirtmek istiyorum. Milli terbiyenin ne demek olduğunu 
bilmekte artık bir teşevvüş kalmamalıdır. (üzerinde karışıklık olma
malıdır). Bir de milli terbiye esas olduktan sonra, özellikle bir husu
sa dikkatinizi çekiyorum, onun lisanını, dilini, usulünü, vasıtalarını 
da milli yapmak zarureti vardır.» 

Türkiye milli eğitiminin ba§ında bulunanlar ve Türkiye milli eği
timine yön veren Sayın Başkanvekilieri ve milletvekilleri ; ısrarla bu 
hususun üzerinde durmak la:zımdır. Milli terbiyenin esasını millilisan; 
yani Atatürk'ün Anayasasına koyduğu «Resmi dil Türkçe'dir» ve mil
li usüller; bunun dışına çıkıldığı zaman nereye varılır, üzerinde has
sasiyetle durulması lazım. 

Atatürk'ün yakın arkadaşı, Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cum
hurbaşkanı İsmet İnönü, yine bir öğretmenler toplantısında 1924 yı
lında, insanlara o fikrin nasıl sindiğin.i göstermesi bakımından ve
riyorum, yaptığı bir konuşma : 

«Milli terbiye istiyoruz, bu ne demektir? Bunu ozıddıyla daha va
zıh anlarız. Milli terbiyenin zıddı nedir? derlerse, bu belki dini ter
biye yahut beynelmilel terbiyedir. Sizin vereceğiniz terbiye dini de
ğil, milli terbiye; beynelmilel değil, milli terbiyedir. Sistem bu. Dini 
terbiyenin milli terbiyeye tearuz teşkil etmediğini, zaman zaman her 
iki terbiyenin kendi yollarında en temiz bir tecelli göstereceğini ıspat 
edecektir. 
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Beynelmilel terbiyeye gelince, biz~m terbiyemiz, kendimizin ola
cak ve kendimiz için olacak. Milli terbiyede iki kısım düşünebiliri·z, 
milli terbiyenin siyasi ve vatanı mahiyeti itibariyle bugün bu top
raklarda s'iyasi Türk milleti kahir bir ekseriyettedJr. Bütün bu top
raklara Türk mahiyetini veren bir Türk vardır; fakat bu millet henüz 
istediğimiz yekpare millet manzarasırıı göstermiyor. Eğer, bu nesi! 
şuurla ilmin ve hayatın rehberliğiyle ciddi olarak bütün ömrünü vak
federek çalışırsa, siyasi Türk Milleti, harsi, fikri ve içtimai, tam ve 
kamil bir Türk Milleti olabilir.» 

Demin ilk konuşmayı yaparken, muhterem hocamız Sulhi Bey, 
o güzel konuşmasında milli hakimiyeti güzel bir şekilde ortaya koydu 
ve şöyle bir soruyla açıklık getirdi «Bu milli hakimiyet idealini yer
leştirmek için nasıl bir eğitim yapmamız lazım?» Sayın Utkan Bey 
de bunun çeşitli yönleriyle ve Atatürk devrindeki tatbikatıyla anlat
tılar. Ben bunlara şunu ilave etmek istiyorum : Milli hakimiyet, mil
letin kenqi kaderine kendinin sahip olmasıdır. Millet olmak için de 
milli eğitim şarttır. önce, bu millete millet olma şuurunu verdikten 
sonra, bunun arkasından kendiliğinden kendi kaderini kendi hakim 
olan, bu kaderi kimseye vennez. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Efendim, bu suretle panelimizin bu bölümünü yani 
konuşmacıların katkıları bölümünü bitirmiş oluyoruz. Bir süre vak
timiz var, bu panelin tam bir panel olması için, katılanların da 
katkılarını rica ediyoruz; eğer soracakları soruları varsa bilhassa 
ve bunlar zapta geçeceği ve yayınlanacağı için, söz isteyecek sayın 
dinleyicilerin buraya gelerek teşrif ederek kendilerini takdim etme
lerini, ondan sonra sorularını sormalarını rica ediyoruz. 

Soru sormak isteyen var mı? ... 

Buyurun Sayın Cemil Kıvanç. 

Prof. Dr. Cemil KIVANÇ (Marmara üniversitesi öğretim 

üyesi) - Efendim, ben Cemil Kıvanç, Marmara üniversitesi öğ
retim üyesi, eski Milli Eğitim Müsteşarı. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kıvanç. 

Cemil KIVANÇ- Efendim, benim söylemek istediğim çok kısa 
bir şey var. Bir de, biraz evvel söylediğim gibi, müsteşarlık görevim 
sırasında edindiğim bir tecrübe var; ama müsaade ederseniz, sayın 
hocaının sözünü bitirirken söylediği bir şey, bana onbeş yıl evvel 
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Ayhan Songar Hocamızın anlattığı bir hikaye vardı, onu hatırlattı; 
onu söylemeden geçemeyeceğim. 

«Milli Eğitim, ama nasıl olmalı?)) dediniz. Ayhan Songar Bey, 
bize onbeş-yirmi yıl önce yine böyle bir toplantıda, meşhur Bakır
köy'de doktorluk yaparken bir hatırasını aniatmıştı : Hastalardan 
bir tanesi -Sanıyorum meslekten teknik ressam, belki de mühend~s
fevkalade güzel füze ve türbin motorları dizaynları yapıyor ve ciddi 
olarak bu işlerle uğraşıyor, kendisine de mal·zeme verilmiş meşgul 
olsun diye; bir gün kendisini çağırıyor, gayet sert bir ifadeyle «Dok
tor gel buraya bakayım» diyor, Ayhan Bey gidiyor, gayet güzel bir
takım şeyler çizmiş «Bunlar nedir, aniayabiliyor musun?» diye soru
yor; o da bakıyor diyor ki «Üstat, bu su türbinlerine benziyor» «Doğ
ru bildin» demiş hasta. ve «Ama ne yapacağımı biliyor musun bun
larla?» demiş, o da <<Hayır, nereden bileyim üstadım ?» demiş. O da 
«Bunlar, eğer şu kadar su geçerse bilmem ·ne kadar kilovat/saat 
elektrik üretir ve istanbul'un, hatta Marmara'nın elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayabilecek güçte türbinlerdir; bunları rla istanbul Bo
ğazının belli yerlerine· yerleştirilecektir, buradaki akıntı, bu enerjiyi 
sağlayabilecek güçtedir» demiş. Ayhan Bey diyorki, «Baktım gayet 
mantıklı, türbinler mükemmel, fikir de enteresan; yalnız aklıma bir 
şey geldi, üstat peki bunu oraya nası~ yerleştireceğiz ?» demiş, o da 
ters ters bakıp «Ün u da sen düşün; seli akıllı geçiniyorsun ya» demiş. 

Şimdi, milli eğitimde herkes miHi eğitimden konuşuyor. Sayın 
Utkan Bey de dediler ki, milli olmalı, laik olmalı, demokratik olmalı. 
Affedersiniz, ben şimdi soru soruyorum : Türkiye'deki milli eğitim 
milli değil mi ? Demokratik değil mi? Laik değil mi ? Evet, bazı istis
nalan olabilir; ama değilse, lütfen yetkililer, yetkili kurumlar, demok
ratik bir ülkede yaşıyoruz, hatta çoğulcu demokrasiye gider bir ha
limiz var; herkes ortaya çıksın söylesin. Ben, müfredat konusunda 
iki sene uğraştım, acaba kitaplarımızda ne gibi eksiklikler var, mil
li olmayan neler var, bunları incelemeye çalıştım, çok az kişiden ses 
geldi ve itiraf ediyorum, bu çok az kişi de pek sorumlu olmayan in
sanlardı; ama kendilerinde sorumluluk hisseden, milli sorumluluk his
seden insaniardı ve ciddi olarak, hiçbir mükellefiyetleri, mecburiyetle
ri olmamasına rağmen, günlerce otur11p hazırladılar ve bi·ze bazı ra
porlar verdiler ve bir kitabın, bir müfredatın hazırlanması yıllar sü
rüyor, öyle kapalı kapılar ardında oturup da kitap yazılmıyor, müf .. 
redat hazırlanmıyor, bunu da herkesin bilmesi lazım. Ben şunu söy
lemek istiyorum : Milli eğitim, milli egemenlik lafları ederken, lüt
fen biraz esaslara inelim, çok fazla ha'Vada kalmayalım. Bu, bizi, yıl
larca daha tartışmalan ve bu tür toplantılan yapıp sohbıet havasından 
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başka bir yere götürmez. Eğer ciddi olarak kaygımız varsa, milli e ği
tim demokratik değildir diye herkes ortaya çıksın söylesin. Eğer 
laik değildir diyen varsa, onu da çıksin söylesinler ve ilgililer bunu 
düzeltme yoluna girsin veya düzeltme yoluna sokulsun. Bu iş ancak 
böyle olur. 

Bir de, bilgi toplumu haline geliyoruz; ikinci olarak da onu söyle
mek istiyorum, bu iş sadece millilikle olmuyor. Artık bunu da itiraf 
etmemi·z lazım, 21 inci yüzyıla giriyoruz, çağ atlamıyoruz, çağ de
ğiştiriyoruz bana göre ve 21 inci yüzy~.lın bilgi toplumu, iletişim top
lumu haline gelebilmemiz için sadece nıillilik yetmez. Esas olan çağ
daşlıktır, bilgiliktir. Bunu niçin bu şekilde söylüyorum: Milli olan 
birtakım unsurlara bakıyorum, çağdı§ı. Çağdaş diye iddia edenlere 
bakıyorum, gayri milli. Sanıyorum, bizim esas zıddıyetimiz de bu
rada, sıkıntımız da burada. önce bunlan halletmemiz lazım; fakat 
bunlar için, tekrar ederk söylüyorum, üzerine basarak söylüyorum, 
çözüm getirmek lazım; çöızümler ortaya koymak lazım. Yani «Ün u 
da sen düşün» demek çözüm değil. 

Bir de kanunlar meselesi var. Sayın milletvekillerimizin ve par
lamenterlerimizin burada olmasından istifadeyle, biraz da hasbelka
der edindiğim tecrübeye dayanarak söylüyorum, bu memlekette ka
nunlar uygulanmıyor veya yanlış çıkıyor. Milli olmayan birtakım 
uygulamaları yapanları biz cezalandır~mıyoruz. Hocam siz çok daha 
iyi bilirsiniz, müeyyidesiz bir kaide hiçbir zaman işe yaramıyor. Kır
mızıda geçtiği zaman adama eğer esash, caydırıcı bir ceza veremiyor
sanız, devlet bundan aciz ise, siz bu işi yapamıyorsunuz demektir. 
Eğer, milli olmayan, devletin bütünlüğüne aykırı her türlü faaliyeti 
yürüten bir insanı, ben, oradan, o göre;vden uzaklaştıramıyorsam ve
yahut onu yetiştirebilecek yasal çizgileri, çerçeveyi çizemiyorsam, o 
zaman milli hiçbir zaman milli olamayacak dem€ktir. 

Benim söylemek istediklerim, aslında saatlerce konuşulabilir; ama 
sadece bu kadar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Profesör Cemil Kıvanç'ın zannederim 
bir soruları oldu Utkan Kocatürk'e, çok kısa olarak cevap hakkı kul
lanma isteği üzerine Sayın Kocatür k' e söz veriyorum. 

Prof. Dr. UTKAN KOCATüRK (Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanı) - Efendim, şimdi bu panel bilimsel bir panel olduğu için, 
bi•z gündelik politika konularını tartışmadık Onun için, benim, pren
sipleri sayarken Atatürkçü eğitim şu olmalıdır, bu olmalıdır derken, 
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tamamen bilimsel açıdan Atatürkçülüğ'ün esaslarını ortaya' koydum; 
yoksa, bugünkü eğitim ne bu vasıflarından sapmıştır. Böyle bir şey 
demedim ve «Taviz verilmiştir» de demedim. Bilimadamı diliyle, ta
viz verilirse şu olur, verilmezse şu olur demişimdir; çünkü üniversite 
öğretim üyesinin görevi gerektiğinde uygulayıcılara yön göstermek
tir. Biz, sadece fikir üretiriz, onun İcraatını uygulayıcılara bırakırız, 
tenkidini de politikacılara hırakırız. ilim ile politika da zaten böyle ay
rılır. Onun için, ben, bilimadamı sıfatıyla sadece kurallan ortaya koy
dum; zannediyorum Sayın Hocam da öyle yaptı. «Türk Milletinde de
mokrasi inancı yoktur» diye teşhis koymadı, «Olmalıdır» dedi. Bilim 
bunu gerektirir, sosyal bilim böyle bir inanç olmasını gerektirir. Bütün 
mes~le, metot meselesidir.. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın iskender Cenap Ege söz istediler, kendilerine 
söz veriyorum. 

İskender Cenap EGE (TBMM Eski Başkanvekillerinden) -
Efendim, çok istifade ettik; hakikaten çok güzel bir panel oldu; 
ama bence panel biraz saptırıldı. Mesele Türk milli eğitiminin ne 
olacağı, ne olduğunun münakaşası değildi. Burada, eğitim yoluyla 
milli egemenliğin öğrencilere ve vatandaşa nasıl aşılanacağının done
lerini ele almak gerekiyordu. 

Ben ,ilmi karİyeri olan bir insan değilim, meselelere pratik yön
den yaklaşmak istiyorum: Ahmet Haşim'in bir sözü vardır «Ağaç 
alalade, balık alalade, vaktaki balık ağaca çıkar harikulade vu
kubulur» der. Yani, bu birçok harikulade dediğimiz, fevkalade de
diğimiz şeyler ,alalade şeylerin yan yana gelmesiyle ve onların öyle 
n1onte edilmesi ki, işte ondan şaJhaser doğar; bir Selimiye doğar, 
bir Süleymaniye doğar; bakarsınız taş ile çamurdur; ama oradaki 
terkip ,oradaki kompozisyon mühimdir. 

Şimdi, şuraya gelmek istiyorum; ben yirmidört seneye yakın 
parlamentonun çatısı altında bulunmuş bir insanım, birçok şey

lere şahit oldum. Şimdi, basit yönden, bugün Türkiye'de, mesela 
ben ortaokulu bitirdiğim zaman Aydın Vilayetinde lise yoktu; şimdi 
Aydın'ın köyünde lise açıldı. Bu, övünülecek bir şey ve hakikaten 
birçok insanın öğretim görmesine, eğitim görmesine imkan veri
yoruz, sevinilecek bir şey. Yalnız bir sual soracağım: Bundan on
onbeş sene önceki lise mezunu ile bugünkü lise mezununu karşılaştı
rırsanız, iş yalnız kemiyette mi, yoksa keyfiyetin de gerektiği yerler 
var mı düşünürüz. 
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Milli eğitim politikası, her gelen milli eğitim bakanı ve onunla 
beraber gelen kadrosu, Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi Türkiye' 
de o güne kadar milli eğitim meselesi hiç ele alınmamış da o zatlar 
tarafından alınıyormuş ıgibi raporlar, toplantılar yapılır ve Milli 
Eğitim Bakanlığının (Bir tanesi yandı, dosyalan kayboldu) do
laplarını karıştırsanız, raflarını karıştırsanız, elinize tonla rapor 
geçer; ilköğretim nasıl olmalı, üniversiteyi ne yapmalıyız; bunlar 
söylenir, söylenir, o ekip devresini doldurur gider, yeni bir ekip gelir 
o da yeniden başlar. Onun için, Türkiye' de - Benim görüşümdür -
ismi üstünde olmakla beraber Türk ınilli eğitimi bu memleketin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cevap verir hale getirilememiştir. 

Şiındi, buradaki konuşmalarda neyi vermek istiyoruz? Vatan
daşa, ihele hele okullarda öğrencilerimize, milli egemenliğin tartışıl
maz, şu veya bu tarafta itilip kakılmaz ılıale getirilmesinin şuurunu 
onlara yerleştirmek istiyoruz. Buna da bir misal vereceğim: 12 Eylül 
Harekatı olduktan sonra bütün siyasi faaliyetler durduruldu ve za
man geldi siyasi faaliyetlere izin verildi ve bu arada da 1982 Ana
yasası hazırlandı. 1982 Anayasasının hazırlanmasında bir madde 
vardı, o madde Konseye bırakıldı; o da geçici 4 üncü maddedir. Bu 
geçici 4 üncü madde Konsey tarafından tespit edilip Anayasa tas
Iağına eklendiğinde, ben devrin ileri gelen bir politikacısına, bir 
parti liderine konuşmam oldu. Konuşmam da şuydu: «Bu Anayasa 
vatandaş tarafından kabullenilir mi? Evet mi fazla çıkar, Hayır mı 
fazla çıkar?» denildi, ben gayet açık «Bu Anayasa derhal kabul edi
lecektir. Sebebini söyleyeyim, millet bir an önce sivil yönetime ge
çebilmek için bir anayasa şart, bu anayasa da hazırlanmıştır, va
tandaş gidecek oyunu müspet verecek.», dedim. «Bu geçici 4 üncü 
maddeyi sen kabuL-ediyor musun?» dedi, ben «Ü geçici 4 üncü mad
deyi kabul etmiyorum; ama o geçici 4 üncü madde de o Anayasaya 
dahil edildiği takdirde yine Anayasaya «Evet» denecektir.» dedim. 
Düşündü «Bu haı:ksızlık değil mi?» dedi. «Bunun haklı haksız olduğu 
meselesi ayrı mesele; ama şunca sene biz politika yapıyoruz, va
tandaşımıza demokrasiyi, vatandaşımıza milli egemenliği anlatabildik 
mi; öğretebildİk mi?» dedim ve «Şu geçici 4 üncü madde tasarıdan 
çıkar>> dedim, <<Nasıl çıkar?» dedi, ben de «Eğer, milletimizde de
mokrasi şuuru tam oturmuş; milletimizde milli egemenlik kavramı 
yerleşmiş, bu eğitimi, bu şuuru almış ise, o zaman, şöyle telgraf 
çekilir: Sayın falan, devleti şöyle bir felaketten, memleketi şöyle 
bir yerden kurtad'ınız ve demokrasiye geçiş hareketi içindesiniz, 
bunu da memnuniyetle görüyor, müşahade ediyoruz; ama şu geçici 
4 üncü maddeyi bir defa daha tezekkür etmek imkanı olmaz mı? 
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Diye onbin, yüzbin, 'hatta beşyiızbin telgraf gelse, o anda, demek ki 
millet buna sahip çıkıyor, bizim yaptığımız işlerde galiba bazı eksik, 
noksan taraflar var diye bunun üzerinde duran, bunu hazırlayan 
insanlar derhal yeniden düşünmek, yeniden mütalaa etmek gibi bir 
vaziyetle karşı karşıya kalır; ama her gelene karşı alkış tutarsak; 
her geleni baştacı yaparsak ve her gelene karşı 'hiç sesimizi çıkar
mazsak, işte neticede kimse bir hak arar durumda olamaz.» dedim. 

N e demek hak aramak, ne demek millet egemenliği korumak 
için bazı teşebbüslere girme durumunda 'olması, demokrasiye saJlıip 
çıkması; yani kazınayla kürekle sokağa mı çıkmak? Hayır, asla. 
Şuurlu olarak ve medeni direnişler vardır, medeni yollar vardır; 
bunları uygulamaktır. işte, bunlardan bir tanesi, verdiğim misaldir. 
Eğer, o zaman, o misale göre gazetecisinden başlayıp da köydeki 
vatandaşa kadar bu şuurla hareket edilebilseydi, herhalde bunu ya
pan insanlar kötü niyetle yapmadıklarına göre ve maksatları da 
hakikaten demokrasiye dönmek olduğuna göre, yapılan bir hata 
mıdır, değil midir diye bunu tekrardan ele alıp, düşünmek mecbu
riyetinde kalırlardı. 

işte, Türkiye Büyük Millet 'Meclisini başlatırken, biraz bu çor
bada tuzu olan bir adam olarak söyleyeyim, niçin milli egemenliğin 
esas olmasını ele aldığımız zaman, bu şuurun bilhassa halkımıza 
aşılanması gerektiğine inandığımız için üzerinde durduk ve o yol
dan hareket edildiği takdirde, milletimiz kendi haklarına, kendi 
inançlarına göre sahip çıkmak imkanına kavuşacaktır. Şimdi, ya
pılmak istenen, üzerinde durulmak istenen nokta budur ve bunun 
milletimize kadar aktarıldığı, milletimiz tarafından inançlı hale ge
tirildiği takdirde Türkiye'de demokrasiye, Türkiye'de milli egemenli
ğe herhang bir şekilde salhip çıkılacaktır ve kimse buna mani olama
yacaktır . 

Şimdi, milli egemenlik, 23 Nisan Bayramını da biz sadece 
çocuk bayramı haline getirdik. Evet, Atatürk çocuklara bayram 
olsun demiştir; ama aslında 23 Nisan milletin en büyük bayramı-
dır, bence Cumhuriyetten de önce gelen bir bayramdır. Niçin? 
Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasaydı, faaliyete geçmesey
di Cumhuriyet ilan edilebilir miydi? Zaten Cumhuriyetin ilanı ertesi 
gün yapıldı. Nasıl yapıldı? 24'ü 25'e bağlayan Nisan gecesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kuruldu; ne demekti? Yeni 
bir devlet kurulmuş demekti; ama Atatürk basiretli, çok dikkatli, 
çok teenniyle !hareket eden insan ve zamanlaması fevkalade büyük 
olan bir insan; onun, daha Cumhuriyeti ifade etmesine zaman ol-
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duğunu düşündü ve onu ifade etmedi. Onun için, ben 23 Nisanı 

Sayın Cumhurbaşkanımıza da sorduğumda ifade etmiştim -Bu 
heyetin içinde bulunduğum zaman- böyle ifade ettim «Türkiye'nin 
en büyük bayramının bu olması, halkın, milletin bayramı olması 
lazım geldiğini; bir protokol bayramı değil; ifade etmiştim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Ege'ye teşekkür ediyoruz. 

Sayın Profesör Doktor Metin Sözen söz istediler, kendilerine 
söz veriyorum. 

Prof. Dr. Metin SöZEN (ista~bul Teknik üniversitesi öğretim 
üyesi) -Konuşma çok uzadı ama güzel gidiyor. Bir kere başta pa
nel yöneticisi olarak Sayın GiritH'yi kutların1; ancak şöyle bir anlam 
çıkmasın diye ben söz aldım: Bütünlükten ve birleştiricilikten yana 
bütün konuşmalar, Sayın Hocam kavram karmaşasına yer vermemek 
için özellikle yasal boyutu çizdi, bunun sosyolojik altyapısını anlat
mak istedi ki, sosyolojik altyapı geJi.şmezse yasal düzenleme zaten 
zeminsiz olur. 

Şimdi, bir ulus da ulus olma kimliğini bazı temel unsurlarla, 
ögelerle elde eder. Eğer, o olmazsa, egemenlik kavramı da yüzeyde 
kalır. Egemenlik kavramının etinin kemiğine bağlanması, dil, din 
vesaire gibi arkadaşımız anlatmaya çalıştı ve Sayın Ege'nin söyle
diği gibi süreklilik meselesi önemlidir. Eğer bir toplumda - Sayın 
Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarı da vurguladı, Sayın Ege de 
vurguladı - demokratikleşme, çoğulcu demokrasinin oluşması, renk
lenmesi, çeşitlenmesi, tonlanması ancak süreklilik fikriyle olur. Her 
yönetim geldiği zaman bir öncesine bakmadığı zaman, yönetim, 
yenisini buluyorum, dünyayı yeniden keşfediyorum dediği zaman 
o ülkede, o ulusta süreklilik fikri zayıflar. 

Demokratikleşme yolunda en büyük şey süre'kiilik sağlamaktır. 
O zaman, şimdi konuştuğumuz sistemler içinde acaba sürekliliği 
sağlayan temel temel ögelerden bir t;;ınesi nedir? Biz, bu mesel ed e çok 
§anslı bir ulusuz; çünkü bizi bütünleştiren temel mesele kültür me
selesidir. Eğer egemenlik kültürü gelişecel<se, bunun içindeki ögeleri 
tek tek bulmak zorundayız; çün'kü hiçbir şey bizi bu kadar, kültür 
kadar birbirine birleştiremez. Eğer, kültürel birleşme sağlanınıyorsa, 
sağlıklı, sürekli bir demokratikleşme olamaz; çoğulcu demokrasi 
hele ıhiç olamaz. Çoğulcu demokrasi renk demektir; aynı birlik, aynı 
bütünlük, aynı birleştiricilik etrafından çeşitlilik demektir; bu ulusun 
en güzel tarafı, kültüründe çeşitlilik olmasıdır. Demin «Sinan» den-
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di, eğer Sinan gezdiği, gıördüğü, aldığı mirası çeşitli ve renkli bul
masaydı, yüzyılını dolduramazdı, kimseyi ikna edemezdi, büyüklü
ğünü kanıtlayamazdı. Sakın yanlış anlaşılmasın, demokratikleşme 
çeşitlilik içinden geçecektir, süreklilik içinden geçecektir; bu iki 
kavram çok önemlidir. Eğer çoğulcu demokrasiye geçeceksek çeşitli
liği cğ-:;_~~~~c~ğ'iz, bir büyük felsefe ytrafında birleşeceğiz, geçmişten 
gelecegü akaı.1 biı kültürün mirasçısı olduğumuzun bilincinde ola
cağız ve bunun içinde renkliliği ve çeşitliliği arayacağız. Sayın Ata
türk, bunu en çok vurgulayan kişilerden birisidir, «Bu ülkede oturan 
herkes Türkiyelidir, bizimdir» demiş, olayı bütünleştirmiştir ve onun 
içinde renklilik ve çeşitlilik aramıştır; dönemleri açmıştır, tarih de
rinliliği aramıştır, tarih derinliği içinde yeni öğeler, bugüne akan 
unsurlar aramıştır. Yani, böyle bir çerçeve içinde sağlıklı bir de
mokratikleşme şu anda çok yoksun bulunduğumuz, fazla da dumanlı 
bulduğumu bir kültür mirasını doğru koyarnama sıkıntısı içindeyiz. 
O zaman, eğer demokrasimiz sürekli, kesintisiz olsun istiyorsak, 
geniş kavramlı, demin müsteşarın söylediği çok doğru, çağdaş, ya-
,rının dünyasına, yarının değişik uluslarına ses getirecek farklı 

kimlikte bir ulusun bu topraklarda yaşadığının altının çizilmesi 
lazım. Böyle 'bir ulus altını çizdiği zaman demokratik demektir, 
demokraside çeşitlilik getiriyor demektir. Büyük bir şansa sahibiz, 
oturduğumuz toprak demokratikleşmeye müsaittir, çeşitliliğe mü
saittir, sürekliliğe müsaittir; yeter ki biz belli bir bilinçle, bağnaz, 
birbirimizi itici kakıcı birtakım yaklaşımlarda ve temel kavramlarda 
işimize gelsin gelmesin, birleşmemiz lazımdır. Bunları sağladığımız 
anda, kültürel ortamı yakaladığımız anda, demokratik, çoğulcu bir 
demokrasi burada egemen olacaktır. 

Ben, bu açıdan birleştirici temel ögenin süreklilik ve çeşitlilik 
olduğu kadar, bunu sağlayanın da kültür olduğuna inanıyorum. Sa
yın dostlarım arada söylediler; ama ben bunun vurgulanmasını 
toplu olarak söylemek istedim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen var mı? ... Yok. 
O takdirde, bu toplantımızı burada noktalıyoruz. Başta, Sayın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olmak üzere parlamen
terler olmak üzere, Ankara'dan buraya kadar teşrif eden, yardım
larını, katkılarını esirgemeyen bütün misafirlerimize; sınavıara 

rağmen büyük bir kalabalık oluşturan öğrencilerimize ve öğretim 
elemanlarımıza şükranlarımı sunuyorum ve toplantıyı kapatıyorum. 

Sağolun efendim. 
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SUNUŞ KONUŞMALARI 

Prof. Dr. YILMAZ BüYüKERŞEN (Anadolu üniversitesi Rek
törü) -Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Sayın Ra
kanım, çok değerli konuklar, kıymetli öğretim elemanı ve öğrenci ar
kadaşlanm; 

Bugün hem Eskişehir, hem de üniversitemiz çok mutlu ve se
vinçli bir olayı yaşamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 
yıl düzenlediği bilimsel faaliyetlerin sonuncusu üniversitemizde ger
çekleşiyor. Yüce Meclisimiz, yurdum~zun çeşitli yerlerinde düzen
lediği bilimsel toplantılar, sanat ve kültür faaliyetleriyle, dünya par
lamentoları içinde örnek alınması gereken bir çalışma göstermekte
dir. Bu faaliyetlerle Yüce Meclisimiz, halkın temsilcisi olduğunu, 

onunla bütünleştiğini çok mükemmel bir şekilde vurgulamaktadır. 

Bu panelin, günden güne gelişmekte olan üniversiteınİzin otu
zuncu kuruluş yılında gerçekleşmesi, bizim için ayrı bir kıvanç kay
nağıdır. Kuruluş yıldönümümüzü, çeşttli etkinliklerle bütün bir yı
la yayarak kutlayacağız. Yüce Meclisimi·zin üniversitemizle birlikte 
düzenlediği bu panel, otuzuncu yıl kutlamalarının da başlangıcı olu
yor. Böylesine güzel ve anlamlı bir başlangıç, her kuruluş yıldönü
münde görülmez. Bu bakımdan da çok mutluyuz. 

Panelimizde, hepsi üniversitemiz-c mensup arkadaşlarım, mil
li egemenlikle milli eğitim arasındaki ilişkileri değişik yönleriyle in
celeyeceklerdir. ilkbaharda «Türk Demokrasi Vakfı» ile birlikte ger
çekleştirdiğimiz «Türkiye'de Demokr~tik Siyasal Kültür» sempoz
yumu, güzel ve anlamlı bir tesadüf sonucu, bugünkü panelimizle bü
tünleşmiş oluyor. Bu da, çok yararlı bilimsel sonuçlar doğuracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu faaliyetleriyle üniversite haya
tımıza önemli katkılar getirmekte, Türk bilim alemine de son de
rece yararlı malzemeler vermektedir. Bu tür faaliyetlerin daha da 
genişletilerek sürdürülmesi içten dileğ~mi·zdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı ve çok değerli 
milletvekilleri, Eskişehir'e ve üniversitemize bir kez daha «Hoş gel
diniz» diyor, bugünkü mutluluğu bize verdiğiniz için değerli kişiliği
nizde Yüce Meclisimize, üniversitem a.dına, en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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BAHAEDDiN GüNEY (Eskişehir Valisi) - Sayın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Bakamm, sayın Konuklar; 

Bugün, Eskişehir vilayetinde, vilayetimizin gurur kaynağı Ana
dolu üniversitemizde «Milli Eğitim ve Milli Egemenlik ilişkileri» Pa
nelinin yapılmasından buyük mutluluk duyuyoruz. Vilayetim adına 
«Hoş geldini'Z» diyor, en içten saygıla.rımı sunuyorum. 

Yüce Meclisin «Milli Eğitim ve P.filli Egemenlik ilişkileri» Pa
nelini Eskişehir vilayetinde yapmasının büyük anlam ve önemi var
dır. Hepimizin bildiği gibi, Kurtuluş Sa.vaşımızda Eskişehirimiz, fev
kalade fedakarlıklarda bulunmuştur. Bunun için Büyük önder Ata
türk, Eskişehir' e tam 17 defa teşrif etmiştir ve Eskişehirliler için, 
«Eskişehir halkı, Kurtuluş Savaşında büyük vatanperverlik, milliyet
perverlik göstermiştir ve büyük yardımlarda bulunmuştur» diye Eski
şehir halkını övmüştür. Eskişehir'in kahraman evlatları beş cephede 
birden çarpışarak binlerce ölü ve yarah vermiş, bu kutsal vatan top .. 
raklarını kanlanyla sulayarak bizlere b!rakmışlardır. Biz de bu kutsal 
görevimizin idrakl içindeyiz. 

Milli egemenlik, milli bağımsızlığ~mızla iç içe bir kavramdır ve 
Atatürk ilkelerinin en önemlilerindendir. Bunun için Büyük önder, 
milli egemenliğin yaşaması ve güçlenmesi için halkımızın bazı nitelik
lere sahip olmasını ve eğitim, öğretimde sağlam prensipler ve temeller
den hareket edilmesini istemiştir. Bunun için biz de vilayet olarak, 
Büyük önderimizin bu ilke ve inkılapla.rının ışığı altında hareket edi
yoruz. Devletimi·zin ve hükümetimizin bize tahsis ettiği imkanlara, 
vilayetimdeki kamu kurum ve kuruluşlanyla özel sektör arasında sıkı 
bir işbirliği ve koordinasyon sağlayarak imkanlar katıyoruz, milli 
eğitim hizmetlerini ve yatırımlarını pr0gram hedeflerini aşarak ger
çekleştiriyoruz. ~ 

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, bu yıl, 1988 
yılında, Eskişehir vilayetinde milli eğitim yatınmları yüzde 200 ora
nında gerçekleştirilmiştir. 

Bu değerli panelin büyük milletimize, aziz vatanımıza hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyor, en içten saygılarımı sunuyorum. 

CEMAL öZEiLEN (Kırklareli Milletvekili, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kül
tür, Sanat ve Yayın Kurulu Genel Koordinatörü) -Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Sayın Bakanım, değerli konuklar, 
aziz bilim adamları ve sevgili gençler; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 
1985 yılından beri «Milli Egemenlik» ilkesiiii çeşitli yönlerden ince
leyen, tanıtan bilimsel ~oplantılar düzeniernekte ve ayrıca minik yav
rularımrzdan en ileri yaşa erişmiş vatandaşlarımıza kadar herkese 
«Milli Egemenlik» ve «Demokrasi» ilkelerini tanıtıcı, aydınlatıcı ve 
sevdirici sanat ve yayın faaliyetleri de gerçekleştiriyor. Bütün bu 
faaliyetler, yurdumuzun her köşesine götürülüyor. «Milli Egemen
lik» ilkesini içtenlikle benimsemiş olan milletimiz, bu faaliyetlerimizle 
konuyu çeşitli açılardan daha iyi tanımak imkanını buluyor ve yönetim 
şeklinin «Milli Egemenlik» ilkesinden doğan demokrasi olduğunu en 
sağlam biçimde öğrenmesine büyük ölçüde yardımcı oluyor. 

Bilimsel toplantılarımızda her yıl ayrı bir konu işlenmekte; a;n
cak, her konu mutlaka «Milli Egemenlik» ilkesi açısından incelen
mekte ve değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu temel ilkemiz, 
demokrasi, barış, kültür yönleriyle tahlil edilmiş ve son dereçe önem
li ve güzel sonuçlar alınmıştır. Bu yıl _da «Milli Egemenlik» ilkesiyle 
milli eğitim arasındaki ilişkileri inceletiyoruz. Bilindiği gibi, eğitim 
bir milleti yükselten1 yücelten ve kalkındıran tek yöntemdir. 

Ulu önder Atatürk, çok haklı olarak, «En mühim ve feyizli va
zifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka mu
zafer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle 
olur» demiştir. Gerçekten her şey, an.cak eğitimle öğrenilir, kavra
nılır ve uygulanır. Devletimizin temeli olan «Milli Egemenlik» de 
eğitimsiz ne anlaşılabilir, ne de kavranılıp uygulanabilir. Çok yönlü 
ve karmaşık olan bu konu he~ eğitimdlerimizi, hem siyasetçilerimi~i 
ilgilendirecek önemli sorunlarla doludur. 

işte biz, bu yıl, konumuzu bu düşüncelerle seçti k.· Ankara ve 
istanbul'da yapılan paneller, sorunlara ışık tuttular. Bugün de Ana
dolu üniversitesinde, konu, başka yönleriyle incelenecek ve yeni kat
kılar getirilecektir. 

Panelimizin Türk bilim ve siyaset hayatına uğurlu ve hayırlı ol
masını diliyorum ve şu anda da panelimize teşrif eden değerli Başka
nımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Yıldırım Akbu
lut'u, açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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AÇIŞ KONUŞMASI : 

TBMM BAŞKANI YILDIRIM AKBULUT - Sayın konuklar, 
değerli öğretim üyeleri, aziz 'gençler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, «Milli Egemenlik» ilkesinin her 
bakırndan bilimsel tanıtımını yapmak için 1985 yılından beri önemli 
faaliyetler 'gerçekleştirmektedir. Bugün, 1988 yılının son bilimsel 
toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 

Milletimizin, hayatına temel kabul ettiği, «'Milli Egemenlik» il
kesine dayanan demokrasi rejimi günden güne güçlenmekte, bütün 
benliğimizi sarmaktadır. insan haysiyetine en uygun rejim olan 
demokrasi en verimli bir tarzda, «milli egemenlik» ilkesine dayana
rak işler. Egemenlik, devletin üstün gücüdür. Bu güç, kendisinin 

' üstünde, hatta kendine denk başka bir kudret kabul edemez. İ§te, 

«Egemenlik» denilen bu üstün gücün mutlak sahibi millet olmalı
dır. Atatürk'ün daha 1923 yılında ifade ettiği gibi, «Toplumda en 
yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağ
lanması ve korunması, ancak ve ancak, tam ve kati manasıyla, 
milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır». 

. Milletimiz, 23 Nisan 1920 gününden itibaren, egemenliğine sa
hip çıkmıştır. Bu ilkenin kutsallığına aynı gün inanmıştır. Bu inancı 
durmadan kökleşerek sağlamlaşmaktadır. 

Millet egemenliğini millet adına kullanan en üstün ve yüce 
organ ise; Türkiye Büyiık Millet Meclisidir. Doğrudan doğruya 

milletimizce seçilen ınilletvekillerimiz, «milli egemenlik» ilkesinin 
verdiği güçle yasama işlevini yerine getirmekte, yürütmeyi denet
leme ~görevini de gene millet adına g~rçekleştirme'ktedirler. 

«Milli egemenlik» ilkesinin, bu ilkeden doğan demokrasinin 
yurdumuz bilim aleminde henüz yeterince işlenmediğini 25 Nisan 
1988 tarihinde, Ankara'da, Türkiye Büyük M~llet Meclisi'nde dü
zenlenen sempozyumu açarken ifade etmiştim. Değerli bilim çev
relerimizde bu konularda örnek çalışmalar gerçeklreştiriliyor ise de, 
bunların daJha da çoğalması ve yaygınlaştırılması gerektir. işte, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, düzenlediği bilimsel toplantılarla bu ko
nuda üzerine düşeni yapmaktadır. Bu toplantılar hep üniversiteleri-
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mizle müştereken düzenlenmekte, verilen bildiriler, tartışılan konu
lar hastınlarak vatandaşlarımızın istifadesine sunulmaktadır. Mec
lisiınizle üniversitelerimiz arasındaki bu güzel işbirliği, «Milli egemen
lik» ilkesinin çeşitli yönleriyle, yurt düzeyinde daıha da iyi tanıtıl
masını sağlamaktadır. 

Bu yılki bilimsel toplantılarda, milli egemenlik ile milli eğitim 
arasındaki ilişkileri konu aldık. Bugün, konunun işlenmesi tamam
lanmış olacaktır. 

Eğitimin önemi üzerinde ne kadar durulsa azdır. Bir milleti 
her bakımdan yücelten en önemli etken, verimli bir eğitim sistemini 
işletmektir. Eğitim, bir milletin fertlerini bilim, akıl, vicdan, hoş
görü sahibi yaptıkça, amacına ulaşır. Diğer yandan, bir devlette 
benimsenen siyasi anlayışın da kö'kleşmesi, gene eğitimle mümkün
dür. Bu bakımdan, milli egemenlik ve demokrasi kavramlarını çok 
genç yaşlarda Türk vatandaşlarına tanıtmak ve onlarqan vazgeçme
nin mümkün olamayacağını göstermek gerektir. Bu da ancak, sağ
lam ve iyi işleyen bir eğitimle gerçekleşebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden beri çağdaş, 

akılcı, insana değer veren eğitim sistemini kurmak için büyük ça
balar harcamıştır. Eğitim konusunda çıkartılan kanunlar, önemli 
bir sayıya erişmektedir. Meclisimiz, eğitim işlerinin yürütülmesin
de hükümetlere de daima ışık tutmuştur. 

Biraz so.nra bilim adamlarımız konu üzerinde çeşitli görüşleri
ni ve düşüncelerini bildireceklerdir. «Milli egemenlik» ve «Demok
rasi» kavramlarını en geniş halk tabakaianna kadar Çeşitli yön
leriyle yorumlayıp tanıtmak için, acaba neler yapılması gerektir? 
Milli eğitimi sadece okullara hasretmeyip, yaygın bir hale getirmek 
şarttır. Belki bugünkü panelde bu konular üzerinde durulmayacak; 
ama, değerli bilim adamlarının ileride bu sorunlara eğilip milli 
eğitimle ilgili kuruluşlara ışık tutmaları dileğimdir. 

1988 yılının son bilimsel toplantısını Eskişehir Anadolu üni
versitesinde düzenliyoruz. Bu yıl ayrıca kuruluşunun otuzuncu yılını 
kutlayan Anadolu üniversitesi, örnek bir bilim yuvasıdır. 30 yıl 

önce mütevazı, tek bir akademi olarak kurulan bu bilim yuvası, 
bugün üç kampuse yayılan 9 fakülteye sahiptir. Açık öğretim tekni
ğini yurdumuza getiren ve bu yolla meslek sahibi vatandaşlarımıza 
da yüksek öğretim yapma imkanı veren Anadolu üniversitesi, Av
rupa'daki öğrencileri ve bürolarıyla dünya çapında bir bilim ku
ruluşu durumuna gelmektedir. Bu yılki son bilimsel toplantımız böy-
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lece 'Anadolu üniversitesinin .30 uncu kuruluş yılı içinde yapılıyor. 
Bunun da ayrı ve güzel bir anlamı vardır. 

Bu toplantıyı düzenleyen Anadolu üniversitesi Rektorhiğüne, 
bilim ad~mlarımıza teeşkkür ediyor ve paneli açı yorum. Tür k bilin1 
ve eğitim hayatına yararlı katkılar getirmesini dilerim. 
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PANEL 

BAŞKAN Prof. Dr. Yılmaz BüYüKERŞEN (Anadolu üniversi
tesi Rektörü) - TBMM'nin Sayın Başkanı, Sayın Bakan, çok de
ğerli milletvekilleri ve değerli konuklar; 

Oturumu açmadan önce, kısaca şu nokta üzerinde durmak is
tiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yıl düzenlediği bir 
sempozyumla bır panelde «Milli Egemenlik ve Milli Eğitim ilişki
leri» konuydu, bugün de konumuz aynı. Biz, daha önceki iki bi
limsel toplantıda sunulan bildirileri inceleyerek o konuların dı

şında yeni çalışmalar hazırladık Böylece, üç bilimsel toplantı Türk 
bilim hayatına önemli sonuçlar getirecektir, bundan hiç kuşkumU'z 
yok. 

Ar karlaşlarımı biliyorsun uz. 

ilk konuşmacı, Profesör Doktor Ahmet Mumcu'dur. Arkadaşı
mız, demokratik siya~i kiiltür ile eğitim arasındaki ilişkileri genel 
olarak değerlendirecektir. 

ikinci konuşmacımız Profesör Doktor Yahya özsoy, milli ege
menlik açısından eğitimin önemini açıklayacaktır. 

Daha sonra konuşacak Yardımcı Doçent Doktor Cahit Bilim, 
Tanzimat Dönemindeki eğitim reformlarıyla siyasi bilinçlenmenin 
sağlanıp sağlanmadığını araştıracaktır. 

Son olarak da, Profesör Dcktor Tahir özgü -ki, bildiğiniz gibi 
arkadaşımız, üniversiteınİzin Almanya Bürosu Batı Avrupa Projesi 
Başkanıdır- Federal Almanya'daki Türk çocuklarının eğitim sorun
ları üzerinde duracaktır; çünkü, onlar da' bizim bir parçamız, Avru
pa'ya uzanmış bir parçamızdır. 

İ'Zninizle paneli açıyor ve ilk sözü Sayın Ahmet Mumcu'ya veri
yorum. 

Buyurun efendim. 

Prof. Dr. AHMET MUMCU (Anadolu üniversitesi Fen - Ede
biyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı) - Teşekkür ederim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın Bakan 
ve değerli konuklar, aziz öğrenci arkadaşlarım; 

TBMM Sayın Başkanının açış konuşmasında ifade buyurduk
ları gibi Türk Milleti, milli egemenlik ilkesine dayalı demokrasiye 
inanmıştır ~e onu bir hayat tarzı olarak kabul etmiştir. Ancak, 
deınokrasiyi sağlamlaştırarak geliştirmek için sadece bu «İnanç» tek 
başına yeterli değildir. Milletimizde tam bir demokratik siyasi kül
türün oluşması gerektir. Ben işte bu konuyu biraz açmak istiyorum. 

Sayın rektörümüz, ilkbaJharda Türk Demokrasi Vakfı ile or
taklaşa düzenlediğimiz «Türkiye'de Demokratik Siyasal Kültür» 
sempozyumuna değindi. Gerçekten çok yararlı olan bu sempozyum
da demokratik siyasi kültürün niteliği bilinir varsayılıp Türkiye'nin 
bu konudaki çeşitli sorunları üzerinde duruldu. Halbuki, siyaset 
kültürü ile demokrasik siyasi kültürü o sempozyumda tanımlamak 
gerekirdi. Şimdi ben, elimden geldiği kadar bu eksikliği gidermek 
istiyorum. Böylece, daha önce düzenlediğimiz sempozyumumuza da 
bir ölçüde yeni bir katkımız olacaktır. 

Kültürün geniş ve dar iki anlamı vardır. Türk Dil Kurumunun 
Türkçe Sözlüğü, geniş anlamı ile kültürü «Tarihi, toplumsal gelişme 
süreci içinde yaratılan bütün maddi - manevi değerler ile bunları 
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü ıgösteren araçların bü
tünü» olarak tanımlıyor. Dar anlamıyla kültür ise «Muhakeme, zevk 
ve eleştirme yeteneklerinin öğretim ve yaşantılar yoluyla geliştiril
miş olan biçimi» ve «Bireyin kazandığı bilgi» şeklinde açıklanıyor. 
öyle ise bir toplumdaki siyaset kültürünü bu son tanım çerçeve
sinde belirtmek gerekir. En yaygın anlayış biçimi ile siyaset - veya 
politika- «devlet yönetimiyle ilgili bütün yöntemler ve davranışlar» 
olarak tanımıanırsa, siyaset kültürü, «Bir toplumda devlet hayatıyla 
ilgili her türlü yöntem. ve davranışın anlaşılma, yorumlanma ve uy
gulanla biçimi» demek olacaktır. Bilindiği gibi geniş anlamıyla kül
tür, dört temel unsur üzerinde yükselir: Ekonomi, devlet ve hukuk, 
ahlak ve bilim - sanat unsurları. insanların bütün yaratıcı faaliyet
leri bu dört alan içinde geçer. Kültürün ikinci unsuru «Devlet ve 
hukuk» olduğuna göre, siyaset kültürü de, bu unsurdan doğmakta, 
toplum içinde gelişmektedir. 

Toplumdaki siyaset kültürü, bireylerin siyaset konusundaki an
layış, tutum ve davranışlarının tümünden oluşan, oldukça karmaşık 
bir kavramdır. Bireylerin siyasi kültürü nasıl oluşur? Bu, her top
lumun kendine seçtiği dev1et ve hukuk modelinin bireyler üzerinde 
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uyandırdığı etki ve tepkilerden meydana çıkar. işte, hiçbir toplum
da, bireylerin siyasi kültürünün oluşması başıboş bırakılamaz. Siya
set kültürü, bir yerden sonra, toplumun sahip olduğu devlet ve hu
kuk sistemi üzerinde bir değer yargısıdır. Hiçbir devlet bu değer 
yargısının genelde olumsuz bir düzeyde bulunmasını istemez. Bun
dan dolayı, siyasi kültürün oluşmasına müdahaleler kaçınılmazdır. 
Başka bir deyişle, siyasi kültür, her toplumun kendi anlayışına 

ve modellerine göre oluşur. ilk çağlardan beri devletler bir çeşit 
«varlıklarını koruma» kaygısı ile bu kültürün kendi sistemlerine 
uygun bir biçimde gelişmesine çalışmışlardır. Hiç şüphesiz bu ko
nuda, eğitim, en mükemmel yönlendiricidir. 

Demokratik siyasi kültüre gelince : Bu kültürün demokrasiyi 
kendilerine devlet ve yönetim şekli olarak seçen toplumlarda yeşerip 
geliştiğ~ açık bir gerçektir. Demokrasinin niteliği üzerinde durmu
yar ve bu çok önemli kavramın bilindiği noktasından hareket edi
yorum. Kastettiğim demokrasi, yüzlerce yıllık acı deneylerden ge
çerek bugüne kadar gelen, insan haklarına sıkı sıkıya bağlı, hür
riyetçi rejimi bütün gerekleriyle yerine getiren sosyal hukuk dev
letinde uygulanır. Bu toplumlardaki siyasi kültür ise, demokrasinin 
gereklerine uygun olarak gelişir. Bunun adına «Demokratik Siyasi 
Kültür» diyoruz. 

Demokratik siyasi kültürün oluşması, gelişmesi ve kökleşmesi, 
demokrasi dışı rejimlerdeki siyaset kültürüne göre çok daha ağır 
işleyen bir süreç içinde gerçekleşir. Zira demokrasi, zora, zorlamaya 
yer vermeyen, çoğulcu (plüraHst) bir rejimdir. Bir hürriyet reji
midir. Böyle bir rejimde, yukarıda sözünü ettiğim müdahalelerin 
gerçekleşmesi ya çok zordur veya bazen imkansızdır. Ancak şurası 
gerçektir ki, demokratik rejimlerle yönetilen devletler de varlık
larını korumak ve geliştirmek isterler. Bunun için de demokratik 
siyasi kültürü «ikna», «inandırma>> yoluyla ileriye götürmeleri ve 
yaygınlaştırmaları gerekir. işte eğitimin önemi burada kendini iyice 
his~ettirmektedir. Şimdi, değerli uzman arkadaşlarımdan özür di
leyerek eğitimi kısaca tanımlamak istiyorum: 

insanlar belli yeteneklere sahip olarak dünyaya gelirler. Bu 
yetenekierin bazıları bütün insanlarda ortaktır; bazıları ise her in
sanda yoktur veya değişik düzeydedir. insan, her şeyden önce ya
şayabilmek için, bu yetenekleriu,i kullanmak zorundadır. Toplum 
içinde, her insan, kendi yaradılışına uygun ortam bulmak, bu or
tamda yaşamak, gerekirse daha iyi bir ortama geçmek isteğindedir. 
l3u da ancak, yetenekierin o ortama uygun biçimde kullanılmasıyla 
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mümkündür. Yetenekler ise, kendiliğinden durup dururken geliş

mez. öğrenmek ve öğrenilenleri uygulamak ile gelişir. 

insan yeteneklerini kendi kendine çalıalayarak da geliştirebilir; 
gözleyerek, deneyerek pek çok şey öğrenebilir. Böyle bi~ durumda 
insan, kendi kendini eğitmektedir. Ancak tahmin edersinız ki, böy
le bir eğitim biçimi amaçlara uygun değildir. Zira, öğrenmenin iki 
amacı vardır: ~işisel ve toplumsal. Yukarıdaki açıklamalarımız daha 
çok kişisel amaçla ilgili idi. insan, toplum içinde belli ve yeterli ölçü: 
lere göre yaşayabilmek ve ilerieyebilmek için öğrenmek zorundadır. 
Bu, kişisel amaçtır. Ancak, öğrenmenin toplumun tümü açısından 
da bir amacı vardır: Toplum, bütün bireylerin gelişmesi ile ilerler. 
Hep söylediğimiz gibi, toplum bireyin üzerindedir; ama, onu oluştu
ran bireylerdir, insanlardır. Bireyler durmadan gelişmelidir ki, 
toplum ilerlesin. Burada önemli bir sorun ortaya çıkıypr. Toplumlar 
her alanda, her bakımdan ilerlemek isterler: Ekonomi, siyaset, dü
şünce alanlarında ve bunların içinde yer alan daha yüzlerce alt 
alanda. işte toplumda birey öylesine öğrenmeye yönelmelidir ki, 
bu alanlarda çalışacakların sayısı yeterli, nitelikleri üstün olsun. 
Çeşitli alanlarda çalışacaklar arasında bir denge bulunsun. Bunları 
sağlamak kolay değildir ve her devlette çözümü zor sorunlar do
ğurmaktadır. 

Bu açıklamalarımıza göre eğitimi kısaca şöyle tanımlayabiliriz: 
Eğitim, kişinin yeteneklerini kendi ihtiyaçlarına ve toplumun amaç
larına göre geliştirilmesini sağlayan öğrenme işi ve bu işin nasıl ya
pılacağı üzerindeki yöntem ve uygulamaların tümüdür. 

Şimdi, yukarıda verdiğim tanıma göre kendi amaçları açısından 
olağanüstü derecede verimli çalışan eğitim sistemleri kurup, pek 
çok alanlarda ileri giden ülkeler vardır. Japonya ile SSCB'ni bu 
ülkelere ~örnek olarak gösterebiliriz: ·Japonya'da 1873'te okur yazar 
oranı % 28 idi. (Erkekler % 40, kadınlar % 15). O yıl zorunlu 
öğretim yasası çıkarıldı ve büyük bir hırs ve inançla uygulanmaya 
konuldu. 1883'de oran % 51'e, 1903'te ise % 94'e yükseldi (1903'te 
erkekler % 97, kadınlar % 93). Bundan da on yıl, sonra ortalama 
% 98 idi. 1943'te, Japonya II. Dünya Savaşında yıkılmak üzere iken 
okur - yazar oranı % 99.76 olmuştu (Erkekler % 99.75, kadınlar 
% 99.77).(*) Ancak pek çok bakımdan üstün olan bu sistemin büyük 

( *) Bk: Education and Political 
Devolopment (Ed. by: J. S. Coleman) 
Princeton N J, Princeton üniversity 
Press 1965, s. 272 vd. 
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bir zaaf ı vardı. Japonlar demokratik siyasi kültürün verilmesinde 
çok geri kalmışlardı. Başka bir deyişle, tam bir demokrasiye inan
mamışlardı. Bugün ise, Japonya, demokrasiyi bütün kurumlarıyla 
yaşatıyor; onu vazgeçilmez buluyor. Bu gelişmeyi ise onlara acı 

bir savaş sağladı. Japonya, 1947'de yaptığı yeni anayasası ile de
mokrasinin tek gerçek esenlik yolu olduğunu anladı. Bugün Japonya, 
Asya'nın bir ucunda, çoğulcu ve hürriyetçi demokrasinin tam tem
silcisidir. 

Sovyetlerde de eğitimin son derece gelişmiş bulunduğu inkar 
edilemez. Ancak, orada demokratik siyasi kültür verilmiyor. Kendi
lerinin «Demokrasi» dedikleri marksizm kültürü oluşturuluyor; ama, 
bunun ne kadar yetersiz kaldığını galiba anladılar. Son yıllarda 
Sovyetler Birliğinde görülen olumlu gelişmeler bunun işareti sayı
labilir. Ancak Sovyetlerin gerçek bir demokratik kültüre geçebilme
leri için daha çok yol almaları gerekecektir. 

Yukarıdaki iki örneği şu gerçeği belirtmek için verdim: Çok 
iyi bir eğitimle belki çok üstün nitelrikli insanlar kazanabilirsiniz; 
ancak onlara daha çocukluk yaşlarından itibaren demokrasi kültürü 
vermezseniz, insan haklarına dayalı hürriyetçi bir rejim kuramaz
sınız. Şurasını da teslim etmek yerinde olur: Demokrasi kavramını 
insanlara benimsetmek, hele onun hürri~-etçi ama bütün insanlara 
da saygılı yönünü öğretmek, bir fizik veya kimya olayını belietmek 
gibi basit bir eğitim işlemi değildir. Demokrasi kültürünün doğup 
gelişebilmesi için engin ve derin düşünebilen insanlar, yetiştirilmesi 
zorunludur. Halbuki insanoğlu saplantılara, tek yönlü yargılara 

çok daha çabuk kapılır. Büyük düşünür Bury'nin pek haklı olarak 
söylediği gibi «Ortalama bir insan zihni tembeldir; bundan dolayı, 
en az zorlukla karşılaşacağı yolu tutmaya eğilimlidir. Sıradan bir 
insanın zihin alemini, sorup araştırmadan kabul ederek sunsıkı 

sarıldığı inançlar öluşturur. o, bu alemin iyice alışmış olduğu dü
zenini altüst edecek her şeye içgüdüsel olarak karşıdır. Bağlandığı 
inançlardan bazısı ile kaynaşmayacak her yeni fikir, kafasına yeni 
bir düzen vermeyi gerektirir, bu işlem ise hayli güçtür.» ( *) Bu ger
çekten dolayı, demokratik siyasi kültürün oluşması çok ihtimamlı eği
tim yöntemlerinin kullanılmasıyla mümkündür. Sadece okuyup yaz
mayı bilen ve bir meslek saJhibi olan kişi, belki parti programlarını 
okur, seçimlerde oyunu ku11anırken zorluk çekmez; ama, başka ko~ 

( *) Bk: J. Bury, Fikir ve Söz Hürriyeti 
(Çev. Avni Başman), istanbul 1959, s. 2 
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nularda bir insan olarak büyük güçlüklerle karşılaşır. Alışmadığı gö~ 
rüşlere tahammül edemez; benimsemediği düşüncelere kızar; kendisi 
gibi düşünmeyen herkesi düşman olarak görür. işte bu ortam, demok~ 
rasiyi sağlıklı bir biçimde yaşatamaz. Demokrasiyi kurmak isteyen 
ülkelerde pek sık görülen bu durum, onun ne kadar zor -ama yüce
bir rejim olduğunu açıkça kanıtlıyor. 

Eğitimci olmadığım için, demokratik siyasi kültürün oluşması 
yolunda neler yapmak gerektiğini söyleyemeyeceğim; ama, bir şeyi 
biliyorum: Demokrasi, fizik, biyoloji dersleri gibi öğretilemez. Bu 
bakımdan okullarımııda «demokrasiyi de öğretiyoruz» diyemeyiz. 
Bir iki örnek vermek isterim: ilkokulların 4 ve 5 inci sınıflarında 
okutulan «Sosyal Bilgiler» dersinin içeriği çok ağırdır. 4 üncü sınıf 
öğrencisine en iyi yönetimin «Cumhuriyet» olduğu söyleniyor; ama 
hiçbir gerekçe gösterilmiyor. Buna karşılık minik zihinlerin kaldır
makta güçlük çekeceği ayrıntılarla Türkiye'de cumhuriyetin nasıl 
kurulduğu anlatılıyor. 5 inci sınıf öğrencilerinin durumu ise daha 
kötü. Cumhuriyet biraz ayrıntılıca tanımlanıyor; Demokrasiden de 
basmakalıp birkaç cümle ile söz ediliyor; ama, demokrasinin gerçek 
anlamı olan hürriyet, hoşgörü, siyasal katılmacılık çocuğun kavra
yacağı biçimde verilmiyor. Sosyal Bilgiler (Sınıf 5) kitabının (ki 
248 sayfadır) demokrasiden söz eden bahsi sadece 2 sayfadır. 

Ortaokullarda 3 üncü sınıfta «Vatandaşlık Bilgileri» okutulu
yor. Bu kitabı okuyan çocuk, not almak için onu yalnızca ezberle
mek zorunda. içindeki ayrıntılar insanda sıkıntı yaratıyor. Gerçi 
kitabın birkaç yerinde demokrasinin erdemlerinden söz ediliyorsa 
da gereksiz ayrıntılar içinde bunlar bütün etkisini yitiriyor. Orta
okul III. sınıf öğrencisine, neredeyse bir 'hukuk fakültesindeki kadar 
ayrıntılı anayasa hukuku bilgisi veriliyor. (Bu arada Anayasamız, 
«Egemenlik» kelimesini kabul etmişken ve biz hep «Milli egemenlik» 
derken, her yıl bir milyondan fazla çocuğa seslenen bu kitapta 
«Egemenlik» yerine hep «Hakimiyet>> denilmesini hangi yetkili açık
layabilir acaba? Demokrasi eğitimde daha terimler üzerinde an
laşma bile yok.) 

Bütün bunlara karşılık Atatürk'ün kendi eliyle yazdığı ve 1931 
yılında yayınlanan, «Vatandaş için Medeni Bilgiler» adlı ders ki
tabı ne kadar mükemmel! Okullarımızda yıllarca okutulan bu kitabın 
demokrasi ve hürriyet balıisieri tadına doyulmaz bir güzellikte. Buz 
pateni alanlarına bile «Atatürk» adı verilirken, demokrasinin, in
san haklarının övüldüğü, devletimizin kurucusu tarafından yazılan 
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ve bu bakımdan dünyada tek örnek olan bu ders kitabı neden şimdi 
o kutulmaz? Bu kitabın dili biraz değiştirilerek -ve eskiyen bölüm
leri Anayasamıza göre yeniden yazılarak- tekrar ders aracı ola:rak 
kullanılması ne kadar iyi olur! 

Sonuç olarak şunu söyleyeceğim: Demokrasi, insana ezberleti
lerek öğretilmez. Herşeyden önce, ona gerçekten inanmış olan, de
mokrasiyi özüruseyen üstün bir eğitim kadrosuna ihtiyaç vardır. Bu 
kadro n un verdiği ışık, yalnız okullara değil, okul dışına, aileye, işye
rine de yansımalıdır. Demokrasiye içtenlikle İnanmak, demokratik 
siyasi kültürün oluşması için i!k şarttır. Bu şart sağlanmazsa, diğer 
çabalar boşa gider. ~iz bu konuda pek çok milletten daha inanç
lıyız. Asya'da bizden, Hindistan'dan ve Japonya'dan başka demok
ratik ülke yok. islam ülkeleri arasında ise tek demokratik rejim 
bizde. Demokrasi tarihimiz, bazı batı milletlerinin demokrasi ta
rihinden de - örneğin Ruslardan - eskidir. Türkiye, Avrupa Toplu
luğuna girmek için başvurusunu da yaptı. Şimdi, demokrasi inancı
nı bilinçli ve kalıcı bir biçimde yaşamaya, onun milletin bütün 
bireylerinde yaşatmaya sıra geldi. işte bunu da eğitim sağlayacaktır. 
Bu konuda eğitimcilerimizle siyasetçilerimize büyük bir görev düş
mektedir. 

Çok teşekkür ediyorun1 efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Sayın Mümcu'ya teşekkür ediyorum ve 
ikinci konuşma için sözü, Profesör Doktor Yahya özsoy'a bırakı
yorum. 

Buyurunuz Sayın özsoy. 

Prof. Dr. YAHYA öZSOY (Anadolu üniversitesi Eğitim Fakül
tes'i öğretim üyesi) -Sayın Başkan, sayın konuklar; ben de eğitim 
üzerinde birkaç sözle girmek istiyorum konuşmama. Sayın konuşmacı 
Prof. Dr. Ahmet Mumcu Bey zaman zaman eğitimi, eğitimin önemini, 
hatta nasıl yapılması gerektiğini vurguladılar. Aynı şeyleri tekrar
larsam, bu sadece önemini belirtmek içindir, o bakımdan baştan 
özür dilemek istiyorum. 

Eğitirp öylesine bir süreç ki, toplamlar zaman zaman bir kısım 
btmalımlara girerler, sorunlarla karşıls.şırlar. Bu sorunların hem ne
deni olarak, hem de çözüm yolu olarak .eğitim görülmektedir. Toplum
lar kendi aralarında, kendi yaşantılarında değişiklik yapmak ihtiya
cını duyarlar; bunu, yine eğitim yoluyla gerçekleştirmek isterler. Bu, 
bütün dünyada olduğu gibi, bizde de öyledir. Yalnız, bu problemler, 
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sorunlar toplumdan topluma, aynı toplamda zamandan zamana deği
şir; ama, eğitimle çözüleceği, ya da nedeni olarak eğitimin görülmesi 
hiçbir zaman değişmiyor. 

Kendi toplumumuzdan, günlük, her zaman konuştuğumuz, ya da 
basına, gazetelere yansımış olan birkaç sorunumuzu dile getirsem 
ve eğitime bağlandığını söylesem, bernalde katılacaksınız. Turizmde 
karşılaştığımız sorunları, turizm patlamasından gelebtlecek olan, çı

kabilecek olan, hatta çıkmakta olan sor-unlan nereye getirip bağlıyo
ruz; insan unsuruna, personel unsuruna. Diğer unsurlar da var; ama, 
bu eğitilmiş insan gerektirir, turizmde çalışacak eğitilmiş insan. Tra
fik, «Yine can aldı, canavarlaştı» diyoruz, «Çözümü eğitim» diyo
ı uz. Hatta, başladık, yolda bulduğumuz, çevirdiğimiz kamyon şoför
ı~rini uygun yerlerde, uygun zamanlarda eğitime almaya başladık 
bir hafta, on günden beri. işsizlik, ara insangücü sıkıntımız var. Bu
:1u ne ile çözmek istiyoruz; eğitimle, beceri kurslan açıyoruz. Bece
ri kurslarında, en kısa zamanda en nitelikli becerileri nasıl kazandı
rırız diye araştırıyoruz, arıyoruz, uygulamalara koyuyoruz, bunlar 
da eğitim. 

Bu liste çok uzatılabilir. 

Şimdi, Milli Egemenlik ile milli eğitim arasındaki bağlantıya 
gelmek istiyorum. «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Mil
leti, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organ- -
ları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette, hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, 
kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz» di
yor Anayasamız. Bu hükmün yerine gt!tirilmesi neye bağlı; ben eği
timci olarak diyorum ki, bir tek şarta bağlı : Bunun bilincinde olan, 
bu konudaki hak, görev ve sorumlulukiarın farkında olan, onu yerine 
getirmeye azimli ve yeterliklere sahip vatandaşların olmasına bağ
lı. Böyle vatandaş yetiştirilebilir mi; evet, eğitimin gücü vardır, ye
tiştirilebilir, yeter ki, amaçlarımızı iyi belirleyelim, eğitim ortamla
rımızı, koşullarımızı iyi belirleyelim, en uygun ortamlarda eğitim 
etkinliğimizi yerine getirelim. 

Egemenlik açısından baktığımızd&, bunu eğitime bağladığımızda, 
daha önceki konuşmalardan da duyduk, bugün, burada yapılan top
lantı, ilk toplantı değil ve son toplarrtı da değil, olmayacak, daha 
da devam edecek. Başından beri. devartl eden bu toplantılar, burada 
da bir görevi yerine getiriyor, aynı zamanda bunun kendisi de bi·zzat 
bir eğitim faaliyetidir. Egemenlik konGsunda vatandaşı aydınlatma, 
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aydınlara sorunlarını bıelirtme bakımından. Bu mılli egemenlik, ilk 
kez 1982 Anayasasında da yer almıyor biliyorsunuz. Türkiye Cum
huriyeti ile heraber var; hatta daha ötesine gidip, Amasya Bildir
gesiyle başlayan ve öyle gelen. Ama, eğitimimiz şimdiye kadar bunu 
başarahilmiş mi? Çok isterdim «Başa:rdık» diyeydim, diyebileydim, 
burada onu kutlasaydık; ama, başarıli olduğumuzu söyleyemiyorum. 
Diğer konuşmacılar da belirttiler, Ahm-et Mumcu Hocamız da belirtti. 

Çok yakın bir örneği var, 25 Eylül'deki referandumda, kesin so
nuçlara göre, neredeyse 3 milyona yakın vatandaş oy kullanmamış 
ya da kullanamamış. Egemenlik hakkırıın, görevinin, sorumluluğunun 
bilincinde olan bu 3 milyon vatandaş, bugün Birleşmiş Milletiere üye 
olan birçok irili ufaklı ülkelerin nüfusundan fazla bir vatandaş sa
yısını oluşturuyor. Bütün cezai müeyyidelere rağmen, bu 3 milyon 
kişi gidememiş. Çok dilerdim, bunun ;:ıraştırmasını yapayım da, bu
rada sizlere onun sonuçlarını getireyim ve bundan eğitime bir ışık 
tutayım. Raslayabildiklerime, oy kullanamamış olanlara sorduğumda, 
aldığım cevap şudur : «Değer mi hiç> gidecegim de ne olacak?» Ne 
olacak olur mu; kullanacağımız hak, sorumluluk bu, «evet» diyece
ğim, «hayır» diyeceğim; ama ben mutlaka sandığa gideceğim. Gitme 
yolunu aramalıyım. Ya da, «Efendim, ~aten vereceğim 12 500 lira de
ğil mi, ben buradan sandığıma gitsem 30 bin lira harcayacağım,· O 
12 500'ü de filanca yerde alırlar» Bizim istediğimiz o değil ki, bizim 
demokrasimize, bizim cumhuriyetimize yakışan vatandaş onları de
ğil, kendisine verilmiş olan bu hakkı, görevi, sorumluluğun bilincin
de olup yerine getirmernekten sıkıntı duymalı ve o sıkıntıyı gider
menin çaresini aramalıdır. 

Yine, demek istiyorum ki, burada, bu sahnede, bu panelde yer 
alanların en yaşlısı benim efendim, ben bile cumhuriyetten 3 yıl 

sonra doğmuşum. Bizim nüfusun 65 yaşından yukarı ,olanların oranı 
o kadar çok küçük ki, hepimiz cumhuriyet çocuğuyuz. Yaşımız 65'de 
olsa. O bakımdan, bunda eğer bizi tatmin etmeyen, hala başkalarına 
duyurmak açıklamak jstediğimiz veya açıklama ihtiyacını duyuyor
sak, bunun nedenlerinden birisi de eğitim ve çaresi de yine eğitim. 
Daha önce de yine belirtildi; zaten Atatürk de, Amasya Bildirgesinin 
hemen arkasından, «Bunun yerieşebilmesi eğitime bağlıdır» demiş 
çevresindekilere ve onlarla hep eğitim tartışmış, ilk fırsatta da 
«Tevhid-i Tedrisat Kanunu» ile eğitim, ondan sonraki faaliyetler 
eğitim, eğitime ağırlık vermiş; duyuldu, burada da var. 

~Milli Egemenlik, Cumhuriyet ve demokrasinin olduğu yerde an
cak yaşar, güçlenir. Cumhuriyet bir yönetim biçimi ise, demokrasi 
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de onunla beraber egemenliği yaşatan bir yaşam biçimidir. Demok
rasi anlayışı, uygulanışı eğitimle geliştirilebilinir ve bizim Milli 
Eğitim Temel Kanunumuzda da ilkelerden birisi demokrasi eğitimine 
ayrılmıştır. Demokrasi eğitiminin de etkinli~ini belirleyen bazı 
hususlar vardır, bunlar çok, biz eğitimciler onları epeyce tartışı
yoruz, yazıyoruz, çiziyoruz; ama, burada, bana ayrılan süre içerisinde 
birkaçını, böyle rasgele olanlarını ele aldım, onlar üzerinde durmak 
istiyorum. 

Demokrasi eğitimi ancak ve ancak yaparak, yaşayarak verilebi
lir, ya da öyle kazanılabilir. Mumcu Hocaınızın belirttiği gibi, bunu 
ders kitabına yaz, ders olarak okut ,ondan sonra sorusunu sor, «Bil
din efendim, tamam sen demokratsın». Yok efendim. Bu, yaşanır, 
ancak öyle kazanılır. Bu yaşanarak öğrenilecekse, çocuğun ailede 
başlayan hayatı ,yaşamı bizim için önemlidir. O bakımdan aile, ger
çekten temel bir eğitim birimidir ve de her konuda olduğu gibi 
bu konuda da çok önemlidir. Ailelerimizin yapısı ve işleyişi demok
ratik olmalı önce. Eğer, ailelerimizin yapısı ve işleyişi demokratik 
değilse, oradan gelen çocuk bize eğitimde oldukça zorluk çıkaracak
tır; çünkü, çocuk \hiçbir zaman bizde kalmıyor, eğitimde sürekli 
ailesiyle ilişki içindedir. Ama, biz, aileler için Ataerkil, Anaerkil, 
Çocukerkil, Bebekerkil deyip duruyoruz, onların lhiçbirisi bize de
mokrasi eğitiminde pek fazla önemli görünmüyor ve de yardımcı 
olmuyor; aksine, bizi engelleyici bazı durumlar da ortaya çıkıyor. 
O zaman bir kavramı daha, belki tutmasa bile ortaya atıp onun 
ıizerinde durmamız lazım, «Demokrasi erkil aile». Bu aileyi nasıl ya
ratırız, nasıl yaşatırız, nasıl mutlu kılarız? 

Bir - iki ornek efendim, bu bir hafta içerisinde olan örnekler; 
20 yaşındaki üniversite çağına gelmiş kızının kayıt işlemlerini yü
rütmeye kalkışan bir baba, kızı yanında; ama onun bütün işlemlerini 
o yapmaya, o anlatmaya çalışıyor. 20 yaşındaki oğlunun kayıt işlem
lerini yürütmeye kalkışan bir ana, oğlan konuşmuyor, çocuk konuş
muyor, ana konuşacak, ana söyleyecek. 18 yıllık öğretmen olan, 15 
yıllık eşinin sınav salonundaki yerini arayıp bulan, oraya eliyle 
yerleştirmeye kalkan eğitimli bir baba ya da eş, koca. Bu anlayıştaki 
ailelerde, ailelerle demokrasi eğitimi nasıl yürütülür? öyleyse prob
lemimizin birisi çıkıyor orta yere; biz, aile eğitimine önem verme
liyiz ve yayılmalıyız. 

Okullar da gerçekten çok önemli, ailenin tamamlayıcısı ve des
tekliyicisi olacak. Anaokulundan üniversiteye kadar okullarımızın 
yapısı ve işleyişi, tıpkı aile için söylediğim gibi, demokrasiye uygun 
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olması lazım. Yaparak, yaşayarak orada öğretmeliyiz, onu ders ola
rak vereceğimize. 

Diğer kurumlar, insanımızın, vatandaşımızın yaşadığı, iş gör
düğü, çalıştığı, gezdiği, eğlendiği yerlerdeki bütün kurumlar, işyer
leri, bürolar, dernekler, sendikalar, partiler bu yönden hepsi birer 
eğitim kurumudur, eğitim yeridir; demokrasi yaşamını öğretebilmek 
için ve bunlardaki uygun örnek, uygun model bizim işimizi çok kolay
laştıracaktır. 

Bir diğeri, demokrasi eğitiminde tartışma çok önemli. Batı 

artık bugün tartışmayı, «Discussion» dediklerini bir demokrasi yön
temi olarak sunuyor. Bu konuda yazılmış kitaplar var, açıklamalar 
var, kabul ediliyor. Bizde de bunun ihtiyacını duyanlar olmuş, iki 
iki gün önceki bir gazeteden aldığım bir küçük alıntıyı söylemek 
istiyorum; başlık «Demokrat olabilmek» «İnsanın başkalarının dü
şüncelerini dinleyebilmesi, kendine aykırı gelen düşünceler karşısın
da alınganlık, kızgınlık gösterme yerine, anlamaya çalışması, bu 
yönde bir çaba içinde olması ... Bunun toplumun bütün bireylerinde 
genel tavır halini alabilmesi ... » «İşte demokrasi» diye arkasına iki 
söZJcüklü bir cümle koymuş. O zaman, tartışma bizim için gerçekten 
önemli oluyor. Tartışma ile beraber grupla çalışma, birlikte yaşama, 
birlikte çalışma da demokrasinin gerçekten çok önemli unsurların
dan birisi, eğitimimiıle bunları da vermemiz lazım. Bu ailede, okul
larda olacak. Bunu ilkokul programımıza baktığımızda yapılması 
gerektiğini görüyoruz; ama, demin de belirttiler, programlarımızda 
başka, yasalarımııda başka uygulama onlara hiç benzemiyor; oralar
da buna yer vermemiz lazım. 

Bundan sonra gelen bir şey; eğitimimizi geliştirmemiz lazım, 

eğitim sistemimizi günün ihtiyaçlarına uygun işler hale getirmek 
lazım. Bizim istediğimiz, bizim ihtiyacımız olan vatandaş tipini ya 
da vatandaş davranışını ancak eğitim sistemimizi gözden geçirmekle 
yapabiliriz. Bizim düştüğümüz yanılgılardan birisi, - çqk özür dili-

. yorum yanlışsam - değiştirme ile geliştirmenin farkını çoğu kez 
gözden ırak tutuyoruz ya da gözden kaçırıyoruz. Her değiştirme 
mutlaka geliştirme değildir. Okullarımızın adlarını değiştiririz, ders
lerimizin adlarını değiş,tiİ-iriz; ama, bunların hiçbirisi geliştirme 
değil, sadece değiştirmedir, Araştırma, çağdaş toplumlarda, demok
ratik ülkelerde, diğer alanlarda olduğu gibi, hem sistemi yenileme 
geliştirme, hem bilgi üretn1e, malzeme üretme, araştırma ile eğitimle 
beraber yürütülecek bir konudur. Tabii araştırma deyince de hemen 
üniversiteler aklımıza geliyor; çünkü, üniversiteler kendileri hem 
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birer araştırma birimi kurumudur, hem de araştırmacı yetiştiren 
kurumlardır. Araştırma yaptığımızda, araştırmacı yetiştirdiğimiz

de egemenliği, demokrasiyi, demokrasi kültürünü, cumhuriyet kül
türünü de dikkate almamız ve araştırmalarımızı bu yönde yürütme
miz lazım. 

Bir diğer unsuru, öğretmen, eğitimci yetiştirme ve istihdamı. 
Eğitimde bir yere ulaşmak istiyorsak, mutlaka onu bize sağlayacak 
olan elemanı, öğretmeni, eğitimeiyi ona göre yetiştirmemiz ve de 
onu gerektiği gibi hakkını vererek kullanmamız, yani istihdam etme
miz gerekiyor. Karş~1aştığımız sorunlardan birisi de budur. 

Bir diğer önerim efendim, bu işlere hemen başlamak. Bir yerde 
konuştuksa, hemen arkasından önerilerimizin birine, ikisine başla
yalım. Diyorum ki, araştırma örnekleri, üniversitelerimiz yurdumu
zun hemen her tarafına yayılmıştır. 67 ilimizden çok az bir - iki yer 
kalmıştır bir üniversite kolu uzantısı olmasın. öyleyse, üniversite
lerimiz bu yaygınlık içerisinde araştırmaya gir'erlerse, Türkiye'nin 
genelindeki sorunları çok rahat ortaya çıkarabilirler. Demin belirt
tim, son referandum örneği, her üniversite kendi çevresinde, «Bu 
seçime katılmayanlar niçin katılmamışlardır, neden katılmamışlar
dır» bunu araştırsalar birer ekip halinde, bunlar içinde eğitimci 
de bulunsa, eğitim yönü çıksa, bunlar alınıp programlara konsa, 
okullara öneriise ve de üniversitelerimizin içerisinde çoğalmaya baş
ladı. «Laboratuvar okulu» diye adlandırabileceğimiz türde okullar 
başladı; okul öncesinden lise sonuna kadar. üniversitenin kendisi 
zaten yükseköğretimdir. Uygun modeller oralarda denenebilir. De
nendikten sonra uygun görülürse ortamlarda tartışılır, yaygınlaştı
rılmasına gidilir. Bunun için başka bir şey beklerneye de gerek yok, 
hemen başlanabilir, gidilebilir. 

Bir diğeri de, teknoloji olanaklarımiz oldukça çoğaldı, gelişti, 

bunları da sonuna kadar kullanmalıyız ve buna hemen başlamalı
yız. Televizyonumuz var, radyomuz var, basınımız var, her şey ge
lişiyor. Bunları eğitime katkıda bulunabilir hale getirmemiz lazım; 
çünkü hepimiz biliyoruz ki, bunların eğitsel değerleri vardır. Bir
takım yabancı filmler veya programlar gösterildiği zaman, biz ayağa 
kalkıyoruz, diyoruz ki, «Bu bizim •geleneklerimizi değiştiriyor, kül
türümüzü değiştiriyor, bizim çocukarımızı şu yönde etkiliyor». öy
leyse çocuklarımızı o yönde etkileyen bu araç, bu teknoloji iyi kul
lanırsa bu yönde de etkiler. 

Okullardaki, eğitim kurumlarımızdaki programlarımızı mutlak 
ve mutlak geliştirmeliyiz, bilimsel araştırmalarla geliştirmeliyiz. Ben 
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inanıyorum ki, birçok konularda öncülük etmiş, - bu kurumun içe
risinde olduğum için söylemiyorum- Anadolu üniversitesi bu tür, 
-benim şimdi yaptığım öneriler birkaçıydı hemen aklıma gelen
önerilerin daha değişiklerini de dikkate alarak başlayacaktır. Aile 
eğitimi, bildiğim kadarıyla ilk kez burada bir aile okulu nasıl öla
bilir, onun programı nasıl olabilir diye toplantılar düzenlenmiştir. 
Elindeki teknolojik olanaklar her zaman kullanılıyor, onlar bu ko
nularda da kullanmaya örneklik edebilir, önderlik edebiliyor diyo
rum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın özsoy. 

Efendim, söz sırası Yard. Doç. Dr. Sayın Cahit Bilim'de. Tanzi
mat dönemindeki eğitim reformlarıyla siyasi bilinçlenmenin sağla
nıp sağlanmadığı konusunu dinleyeceğiz. 

Buyurun Sayın Bilim. 

Yrd. Doç. Dr. CAHiT BiLiM (Anadolu üniversitesi Fen - Ede
biyat Fakültesi öğretim üyesi) -Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
Sayın Başkanı, sayın Bakanım, sayın konuklar; biraz önce sayın 
hocalarım konuşurken belirttiler, Ahmet Mumcu Hocam biraz hukuk 
ağırlıklı olduğu, Yahya özsoy Hocaının zaten eğitimci olduğu malum. 
Bendeniz de tarihçiyim. Sözüme şöyle başlamak istiyorum :Hem eği
timi hem tari'lri aynı kapsama alan bir tanım var, bu tanım şöyle; 
insanın şu andaki durumunu, şu anda ne olduğuna bakmak için, ne 
olduğunu anlamak için dününe bakmak lazım. 

insanları şekillendiren, -sayın h~alarımın dediği gibi- eğitim, 

fakat ben eğitimi biraz daha geniş olarak düşünüyorum Bizleri şe
killendiren şu andaki davranışlarımıza etki eden, bize bir zaman an
latılan masallar, hikayeler, özlü sözler, atasözleri, öğütler, övgüler, 
bunlar bizim şekillenmemizi sağlıyor. Tarihi, şu andaki toplumumu
zun ne olduğunu bilebilmemiz için de, biraz geriye dönüp bakmamız 
gerekiyor. Bundan dolayı da, hepimizin malumu, Tanzimatın Osmanlı 
tarihinde çok büyük bir rolü var. Şu z..nda bile, lehinde ve aleyhinde 
Tanzimatla ilgili birçok kitaplar, birçok kaynaklar yazılıyor, ince
lemeler yapılıyor. 

Efendim, Tanzimat Türk toplumunun yönünün Batıya çevrildi
ği bir dönem. Bu dönemde, Tanzimat sadece bir Batılılaşmak, Batıya 
hayranlık duymak, Batıyı örnek almak şeklinde değildir; ilerleyen 
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Batıya karşı, bir başka deyişle Osmanlı Devletinin geri kalması kar
şısında, Batıya kendi silahlarıyla vey& kendi değer ölçüleriyle karşı 
çıkmak için yapılan birtakım hareketler oldu. Tanzimat hareketinin 
başarısızlıkları ve başarıları, Türkiye Cumhuriyetinde reformların 

günümüze kadar uzanan gelişmesini hazı bakımlardan doğrudan et
kilemiştir. Osmanlı Devleti kuruluşurıdan itibaren genişledi, geliş

ti, gücünün zirvesine çıktı. Hatta, şu anda süper devletler deyimini 
kullanıyoruz, o günlerde de kullanmak caiz se, Osmanlı Devleti ·za
manının süper devletlerinden biri oldu. Fakat, ı 7 nci Yüzyıldan iti
baren Osmanlı Devleti birçok yönlerden geriledi, sosyal, kültürel bir
takım nedenleri vardı bunların. Bu gerilernelerin yanında, Batının 
Rönesans, Reform, Hümanizma gibi biiyük değer ölçüleri taşıyan ha
reketlerle ilerlemesi kar§ısında, Osmanlı Devleti geriliğini anlamaya 
başladı. Anlamaya başladı, şunun için söylüyorum : Çünkü ı8 inci 
Yüzyıla kadar Osmanlı Devleti Batıyı küçümsemişti ve Batıdan ala
cak hiçbir şeyimiz yok düşüncesi egemendi o günlerde. Dolayısıyla 
ı 7 nci Yüzyılın sonlarına kadar bu düşünce devam etti. Fakat, ı 7 nci 
Yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Orduları -ki o güne kadar çık
tıkları her savaştan galip dönüyorlardı- yenildiler. Bu yenilgilerin 
peşinden, yenilgileri kağıt üzerine geçti, tescil edildi anlaşmalarla, 
örneğin Karlofça Barış Antlaşmasıyla. Dolayısıyla Osmanlı Devleti 
ilk kez :Şatıyla ilgilenmek gereğini duydu ve bunun için de Batıya 
birtakım elçiler gönderdi, onlardan lıktakım örnek almalar ... 

Bu Batılılaşma hareketi, genellikle ı8 inci Yüzyıldan başlat

tılar. Bu ı8 inci Yüzyılda başlatılan hareketleri şu üç aşama ile kısaca 
belirtmek istiyorum ; çağdaşlaşma hareketinin içerisinde : 

Birincisi, ılk olarak Batıda ne o{up bittiğini öğrenmek istedi. 
Osmanlı Devleti. 

ikincisi, örnek alma şeklinde oldu; ki, önce moda akımı, daha 
sonra kurumları örnek alma şeklinde oldu. 

üçüncüsü de, benim kısaca sözürrü edeceğim Tanzimat devrin
deki kültür hareketleriyle -ki kültürün. içerisine eğitim giriyor, ma
lum temelini teşkil ediyor- eğitim hareketleriyle oldu. Ancak, yüz
yıllardan alışılagelmiş bir topluma, bıir başka değer ölçülerini kabul 
ettirmek şüphesiz kolay bir şey değildi. Batı ile Osmtınlı Devleti ve
ya Batı ile Doğu arasında birtakım görüş ayrılıkları vardı; hatta 
görüş ayrılıkları demek bile biraz haf~f kalıyor, fikir ayrılıkları de-• 
ğil zihniyet ayrılıkları vardı. Ki, fikir ayrılıklarıyla zihniyet ayrılık-
larını kesin olarak birbirinden ayırmakta çok büyük yarar var. Bir 
tabloya baktığımız zaman, bir kişi onun rengini beğenmeyebilir, bir 
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kişi fonunu beğenmeyebilir, bir kişi perspektif olmayıp portre olsay
dı diyebilir, bir kişi çerçevesini beğenmeyebilir, bir kişi gölge resim 
veya ışık oyununu beğenmeyip de «Şu §ekilde olsun» diyebilir. Bu çok 
doğal bir şeydir ve insanlar en büyük, en yüce aklı taşıdıklarına gö
re, fikir ayrılıkları kadar doğal bir ş~y yoktur. «Barikayı hakikat 
müsademei efkardan doğar» malum. Fakat, zihniyet ayrılığı, bir kişi 
«Ben bu tabloya bakmam, günahtır» dediği anda, işte o zaman zih
niyet ayrılığı başlar. işte, bu zi'hniyet ayrılığını yenmek şeklinde 
ıbaşlayan çağdaşlama hareketi, Tanzimat dönemine geldiği zaman, 
epeyi aşamalar kaydetmiştir. 

Bu dönemde, toplumun çağdaş değerleri, önce, şöyle bir sorun 
vardı : Toplumun önce çağdaş değerleri kabul etmesi, arkadan be
nimsemesi ve daha sonra üçüncü aşarnada onu özümsernesi gereki
yordu. Batılı veya çağdaş değerler özümsendiği anda, ancak onların 
kabulü mümkün olabilecekti. Fakat, blin.un tabii ki temel ölçüsü eği
timdi, bu eğitimle verilebilecekti. Osmanlı Devletinde eğitim sistemi 
de ,hepinizin malumu olduğu üzere, iki temel kurumdan oluşmaktaydı. 
ilkoulları oluşturan ve ilkokullar karşılığı olan Sıbyan Mektepleri, yük
seköğretim kurumları demek olan Medreseler. Fakat, buralarda da
ha çok, ilk başlarda, Osmanlı Devlet'inin kurulduğu sıralarda çok yay
gın bir öğretim yapılıyordu. Hatta Batılı kaynaklar bile, Osmanlı Dev
letinde ilköğretimin çok yaygın olduğunu kaydediyorlar; her köyde, 
her mahallede aşağı yukarı bir okul olduğuna göre yaygın bir öğre
tim veriyor. Osmanlı Devleti, medreseleri de zirvesine çıkardı. Os
manlı Medreseleri, devrin en yüksek öğretim kurumları oldular, bu
rada devrin ünlü bilıginleri ders verdi ve buradan çok ünlü bilginler 
yetişti. Fakat, .ı 7 nci, Yüzyıla gelindiği zaman, diğer kurumlara pa
ralel olarak medreseler de gerilerneye başladı ve öyle bir hal aldı ki, 
medreselerde bilimsel tartışmalar kalktı, pozitif bilimler kalktı -ki 
matematik, astronom v.s. konmuştu- ve skolastik, doğmatik, tam an
lamıyla egemen oldu. öyle bir hal oldu ki, buralarda ders araçları fa
lan da kullanılamadı. işte, önemli bir tarafını da şöyle kaydetmem 
gerekiyor, tabii ki medreselerin öğretim dili de Arapça idi. Arapça'nın 
kullanılması, Türkçe'nin daha üzerine çıkarılmıştı; bu da, ulusal bi
lincin gelişmesi açısından bir engel teşkil ediyordu; çünkü Arapça 
bir ümmet dili idi, Türkçe'nin kullanılması ise belki bir millet dili 
olarak ulusal bilinci yaratacaktı. 

Tanzimat eğitim· reforınlarına belirli bir düzeyden başladı; çün
kü, daha önceleri birtakım reformlara girişilmiştİ ve Tanzimatın eği
tim reformları gerçekten Türk eğitim reformunda çok önemli yerler 
tuttu. 
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Bu dönemde, eğitimin milli bilincinin yaratılmasındaki katkıları 
veyahut da çalışmalarının yanında, Tanzimat yöneticilerjnin zorlukla 
karşılaştıkları bir başka alan daha vardı; ki, bunlar da medrese·· 
den yetişmiş ve devrin önemli kadrola.rında görev almış yöneticiler-· 
di ve bunlar da medreseden gelen fikirleri savunmaktaydılar. örne
ğin, çok üst düzeylere çıkmış Hüsrev Paşa, Halil Rifat Paşa gibi. 
Ayrıca, Damat Ali Paşa, Sarın Paşa. Sarın Paşa ile ilgili Cevdet Paşa' 
nın Tezakir'inde çok ilginç bir kaydı var, diyor ki, «Reformları, Os
manlı Devletinin çağdaşlaşmasını yürüten Mustafa Reşit Paşa az-
ledildi, Damat Mehmet Ali Paşa'nın ısrarı ile Sarın Paşa sadrazam
lığa getirildi. Kendisi çağdaşlaşmaya karşı idi ; hatta okullarda öğ
rencilerine harita gösteren, küre gösteren ve ilk ders aracı olan sı
ralarda ders veren Vehbi Molla Sarın Paşa'nın kendi okulunu teftiş 
edeceği korkusuyla haritaları yırttırdı, küreleri kırdırdı, attırdı; 

fakat bir süre sonra, padişahımız Mustafa Reşit Paşa'nın değerini bil
diğinden, Sarın Paşa'yı aziederek Mustafa Reşit Paşa'yı yeniden ge
tirdi sadrazamlığa ve okullardaki eğitim ve öğretim de çağdaşlaşma 
yolunda kaldığı yerden yoluna devam etti» diye kaydediyor. 

Bu dönemde, tabii ki Batılı etkiler de var, Fransa'nın, Rusya'nın, 
Avusturya'nın dolaylı yoldan Osmanlı Devletine birtakım etkileri var. 
iç ve dış politikanın, çağdaşlaşma yohında dengesini sağlamak için 
şöyle bir ilginç örnek vermek istiyorum : Tanzimat devrinde bu den
genin sağlanması için 38 sadrazam ve 33 dışişleri bakanı değişikliği 
yapılmıştır. 

Osmanlı eğitim sisteminde çağdaşlaşma hareketi ı8 inci Yüz
yıldan başladı; ki, ı 773 yılında Mühendishanei- Balhrii Hümayun 
adlı bir okul kuruldu; ki, şimdiki Deııiz Harbokuludur, hala eğitim 
ve öğretimine büyük bir başarı ile deva.m ediyor. Türkiye'de eğitimde 
çağdaşlaşma ilk başta askeri alanda oidu zaten. örneğin, ı 795'te bu
nun bir örneği olan Mühendishanei Berrii Hümayun kuruldu, Kara 
Mühendishanesi; ki İnönü'nün de daha. sonra mezun olduğu bir okul. 
ı827 tarihindeMekteb-i Tıbbiye kurulfiu, ilk tıp mektebi diyoruz bu
na. ı83ı yılında Mızıka-i Hümayun kriruldu, filarmoni orkestrasının 
temelini teşkil etti ileride. ı834 yılında şu andaki Harbiye kuruldu, 
Mekteb-i Harbiye ve tüm buralarda modern eğitim öğretim yapılı
yor. Bu okullardan mezun olanlar, modernleşme konusunda havayı 
bir hayli yumuşattılar ve Tanzimata ortam hazırladılar. Tanzimat, 3 
Kasım ı839'da ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ile başladı. Her
kesin eşitliğini ve birtakım güvenceleı·e sahip olduğunu vurgulaya
rak, ı789 Fransı·z insan Hakları Bildirgesini anımsatıyordu. Bunu 
bazı yazarlar ilk anayasa sayarlar. Bu bir yüzyıldır süren çağdaşlaş-
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ma hareketlerinin ürünüydü. Osmanlılarda bu devre kadar süren sa
ray, artı mabeyn, artı ulema gücü karşısına yasa ve insan hakları 
çıkarılıyordu. Bu tebalıktan vatandaşlığa geçmekti; ancak, bunların 
yerleşmesi eğitimle olacaktı ve Tanzimat yöneticileri de bunun bi
lincindeydiler. Nitekim Tanzimat devri Osma~lı eğitiminin en büyük 
aşama yaptığı dönemdir. Çünkü, insarıları kültürleyen eğitim, toplu
mun düzeyini yükselten de kültürlü insanlardır. Bu dönemde, askeri 
okulların yanında, çeşitli alanlarda birçok sivil okul açıldı. Açılan bu 
okulları kısaca anlatmak, zamanınızı almak istemiyorum, isimlerini 
sayacağım : 

Sivil alanda açılan ilk okul, Rüştaye mektepleri, şu andaki or
taokulların karşılığı olan okullar. Yalnız bu okullar sadece ortaokul 
eğitimi öğretimi yapmıyordu, çok büyük görevler yüklenmişti bun
lara. örneğin, memurlar okuma - yazına öğreniyordu, okuma - yaz
ma bilen memurlar okuma - yazmasını ilerietmek için bu okula ge
liyorlardı. Kısaca söylemek gerekirse, bu okuldan Tanzimatın bürok
rat ve teknokrat kadrosu gelişti, bir d~ öğretmen yetiştirme görevi 
verilmişti bunlara; çok büyük görevler yüklenen bir okuldu rüştiye
ler. 

Daha sonra öğretmen okulları açıldı, o döneme kadar öğretmen 
okulu yoktu malum; cami imamları, müezzinler gibi kişiler okullar
da öğretmenlik yapıyorlardı. Malum, ilk defa 1848'de bir öğretmen 
okulu açıldı Türkiye'de; orta dereceledn öğretmen okuluydu bu. Bi
lahara ilk ve yüksekokullara öğretmerı yetiştiren okullar açı.ldı. Da
ha sonra idadiler -hepinizin malumu, liseler, Galatasaray Lisesi gibi 
diğer idadiler. Bu arada ziraat, maden, orman, kaptanlık gibi çe
şitli mesleki okullarda, çeşitli mesleki alanlarda çeşitli okullar açıldı 
ve çok önemli bir konuyu yine bir cüml€yle söyleyip geçmek istiyorum 
-zamanım galiba kısalıyor- bu açılan okulların en başta gelen, önem
li taraflarından biri de, kız rüştiye v~ öğretmen okullarının açılma
sıydı. Tanzimat devri sonunda toplam 425 rüştiye, 8 idadi, öğret
men okulu 7, sultani 1, darülfünun 1 olmak üzere, modern okullar 
açılmıştı. 

Tabii bu yeni okulların açılması da beraberinde kitap sorununu 
getirmişti. Dolayısıyla okullarda okutulacak, öğrencilerin okuyacağı 
kitaplar da basılmak üzere istanbul dışında çeşitli yerlerde de mat
baalar açıldı ve bu dönemde çeşitli din., şiir, dil, tarih, resim, roman, 
bildiri, matematik, oyun, bilim, ekonomi alanlarında kitaplar basıl
dı. Ayrıca yabancı dilde de çeşitli eserler basılmıştı. 
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Bunun yanında ulusal bilince önem verilmesi bakımından, dil 
çalışmalarının yapılmaya başlandığını da görüyoruz. örneğin edebi
yattaki Farsçanın yerine Türkçe, yine medreselerdeki eğitim - öğre

tim dili olan Arapçanın yerine Türkçenin kuilanılmaya ba§lanmasıy
la ilgili birtakım çalışmalar ortaya atıldı ki, bu ümmet dili yerine 
ulus dilinin kullanılması bakımından ayrı bir önem taşıyordu. 

Bunun yanında, dile bağlı olarak bir yazı reformu da düşünü
lüyordu. örneğin ikinci Mahmut'un Tıbbiye Mektebini açarken öğ
rencilere yaptığı konuşmada «Siz burada yabancı diller!, ileride 
kendi dilinizde eğitim - öğretim yapmayı öğrenmek için öğreni
yorsunuz, ileride Türkçe eğitim - öğretim yapacaksını'Z» şeklindeki 

konuşmasıyla başladı. Daha sonraları Cevdet ve Fuat Paşaların ça
lışmaları, Münir Efendinin alfabe reformu önermesi de, ulusal bi
linci yaratması bakımından önem taşıyordu. 

Bunun yanında, yayınlanan gazeteler ki, ilk defa buralarda ga
zeteler yayınlandı; Takvim i V eka yi, Ceridei Ha vadi s, Tasviri Efkar 
gibi. Bunlar halkın ülke sorunlarıyla Hgilenmesini sağladılar, bir ka
muoyu yarattılar ve kamuoyu da ülke sorunlarıyla ilgilenerek, kendi 
haklarına ve dolayısıyla ülkenin haklarına sahip çıkmaya başladı. 

Bunun yanında, sonuç olarak, en son olarak bir aşamadan daha 
bahsetm~k istiyorum; Tanzimatın en büyük ürünlerinden biri de ma
lum un uz yeni Osmanlılardı. Yeni Osm~nlılar, her biri bir yabancı dil 
biliyordu, Batı ülkelerini görmüşlerdi ve buradaki demokrasiden, par
lamentodan esinlenmişlerdi. Bunun değerini anlamışlardı ve şu üç 
konu üzerinde birleşiyorlardı ; kişileri keyf ii yönetimden korumak 
ve reformların süreklilik ve başarılarını sağlamak için Anayasa, çe
şitli gruplara söz hakkı ve eşitlik için parlamento, çeşitH din, dil ve 
ırktan tüm vatanda~ları aynı idealde birleştirecek Osmanlılık Tüm 
bu çalışmaların sonucunu kısa maddeter halinde -birkaç madde ha
linde- söylemek istiyorum. Tanzimat dönemindeki kültürel ve eği
timsel faaliyetlerin sonuçları şöyle özetlenebilir : 

Birincisi; modern okullarda kuranısal bilgilerin yanında, deney
sel bilgilere de yer verildi ve ders araçhı.rı kullanıldı. 

ikincisi; medreselerdeki skolastik ve dogmatik nakli ilimierin 
\ 

yerine pozitif kurallara dayalı akli bilimiere yer verildi. 

üçüncüsü; eğitim ulemanın denetiminden alınarak, Maarif N e
zaretine, yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı ki, laikliğe doğru 

bir adım atılmış oldu. 
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Dördüncüsü; bu okullardan eski kul sistemi yerine, Tanzimatın 
ruhuna uygun, vatandaş duygusuna sahip elemanlar yetişti. Bu da 
ulusal bilincin ilerlemesi için önemliydi. 

Son olarak sözümü şöyle bitirmek istiyorum; Tanzimatın mo
dern okullardan, Batılı fikirlere açık, hümanist, çağdaşlaşmanın öne
mine inanmış bir kuşak yetiştirmesi önem taşıdı. Bu kuşak yüzyı
lın büyük bir bölümünde, imparatorluğu etkileyen askeri ve politik 
dalgalanmalara aldırmadan, hatta bunlara karşın çağdaşlaşma tem
posunu sürdürdüler ve bu çalışmaların sonunda 23 Aralık 1876'da ilk 
Anayasa ilan edildi. 19 Mart 1877'de ü;e ilk parlamento kuruldu. Bi
rinci ve ikinci Meşrutiyetler Türkiye'de Anayasanın, seçimlerin, par
lamentonun, halkın temsilcilerini seçn1esinin önciıleri oldular. An
cak, henüz egemenlik tam anlamıyla ulusun değildi. Tanzimat, Tür
kiye'nin çağdaş değerleri benimsemesini sağladı. Atatürk. çağdaş de
ğerlerin özümsenmesini, olağan bir hale gelr.ı1esini, bu arada ulusal 
değerlerin de çağdaş değerlere katılmasını istiyordu. Nitekim, Tür
kiye'nin çağdaşlığın evrim sürecine katilmasını başardı. 

Çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şimdi söz sırası Profesör Doktor Tahir özgü'de. 

Prof. Dr. TAHiR öZGü (Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fa
kültesi öğretim üyesi) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanı, sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, sayın konuklar; 25 
yıllık bir meseleyi 15 dakika içerisine sığdırabilmenin sıkıntısı içe
risindeyim. Bunun için mümkün olduğu kadar sözlerimi kısa tutma
ya çalışacağım. Ancak, bir fikir sıralaması aksamasına uğrarsa söz
lerim, lütfen bu sıkıntıya bağışlarsınız. 

Milli egemenlik ve milli eğitim ilişkisi denildiğinde benim ak
lıma gelen, milli egemenlik ve demokrasi kavramının, eğitim sistemi 
vasıtasıyla yeni nesillere, bir duygu, düşünce ve tutum biçimi ola
rak aktarılabilmesi geliyor. Bunun başlıca araçlarından biri olan 
temel eğitim süresi ülkemizde iyi bir yurttaş olmanın gerektirdiği 
diğer asgari bilgi, beceri ve tutum ögeleriyle birlikte, bilindiği üze
re tüm yurttaşlar için yasal bir zorunluluktur. Bu itibarla da ülke 
içerisindeki sorunumuz bu meseleyi daha kaliteli biçimde, daha etkili 
bir biçimde vermekten ibarettir. Oysa 25 yıllık bir geçmişe sahip 
olan işçi göçü, yurt dışında ve özellikle Federal Almanya' da büyük 
ve etkili bir kalıcı Türk nüfusu bulundurmaktadır. Bu nüfusun özel-
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liklerini ya da Türkiye yönünden önemini ba§lıca üç maddede be
lirtmekte yarar görüyorum: 

Bunlardan bir tanesi; kalitatif olarak meseleye bakıldığında, 
bugün yaklaşık olarak her 20 yurttaşımızdan bir tanesinin yurt dı
şında barındığını göstermektedir. 

ikincisi; - ikinci önemli nokta - tabii hepimizin bildiği gibi, eko
nomik ilişkiler meselesidir. Dış ödemeler dengemizde -bildiğiniz 

gibi- yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye göndermiş olduk
ları dövizler önemli bir miktar tutmaktadır. Fakat bunlardan da 
daha önemli olan husus, bence daha önemli olan husus şudur ki; 
bugün aşağı yukarı 7 - 8 tane Batı Avrupa ülkesi Türkiye'yi, Tür
kiye'de olan biteni, Türkiye'nin içerisindeki meselel~ri, bu yurttaş
lar vasıtasıyla görmektedir. Bu da son derece önemli bir noktadır. 

Meselenin önemini - bence önemini - kısaca bu şekilde belirttik
ten sonra şunu vurgulamak isterim; Türkiye içerisinde yaşayan yurt
taşlarımıza biz milli eğitimin, daha doğrusu milli egemenlik ve de
mokrasi kavramlarımızia ilgili meselelerimizi milli eğitim sistemimiz 
vasıtasıyla nispeten kolayca vermek imkanına sahibiz. Ancak, yurt 
dışı için aynı şeyi söylemek asla mümkün değil. Çünkü yurt dışında 
milli eğitim sistemimizin kuralları, mevzuatı hiçbir şekilde geçerli 
değildir. Bunu da başlıca üç noktada toparlamak isterim: 

Bunlardan bir tanesi; Türk dilinin öğrenilmesi meselesidir. 
Türk dilinin öğrenilmesi, yalnızca 'ana dili olmak bakımından değil, 
aynı zamanda devletimizin resmi dili olmak bakımından her Türk 
için zorunludur. Fakat Batı Avrupa'da bu zorunluluk g~çerli de
ğildir. Çünkü Batı Avrupa'da bulunan yurttaşlarımız yerel kanun
ların gerektirdiği bir eğitim sistemi içerisinde bulunmaktadırlar. 
Dolayısıyla, ilkokulda -örneğin ilkokulda- Türk dilinin öğrenilip 

öğrenilmeyeceği bir Türk yurttaşına sorulmaktadır. Yani seçimine 
bırakılmaktadır. Bu, son derece önemli bir husustur. Yani, diyelim 
ki, Alman yurttaşları için Alınaneayı öğrenmek zorunludur; fakat, 
Alman eğitim sistemiiçerisinde bulunan Türk yurttaşları için, Türk
çeyi öğrenmek zorunlu değildir. Maddelerden bir tanesi bu. 

ikincisi; demokrasi eğitiminin ya da milli egemenlik eğitiminin 
verilebileceği diğer dersler, Türkçe dersine bağlı olduğu için, bunlar 
da aynı şekilde ihtiyaridir. 

üçüncü olan mesele ise; bunları öğretecek olan öğretmenierin 
niteliğiyle ilgilidir. Bu nitelikler de bildiğiniz gibi -Federal Alman-
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ya ıçın söylüyorum- 11 tane eyaletin 6 tanesinde Türkiye Cum
huriyeti milli eğitim sisteminin tamamen etkisi dışındadır. 

Bu durumu milli egemenlik ve milli eğitim ilişkisi açısından 

değerlendirdiğİrniz takdirde ortaya iki türlü olumsuz sonuç çıkarmak
tadır. Bunlardan bir tanesi yurt dışında yaşayan, sayıca çok önemli 
olduktan başka, nitelik olarak da büyük önem arz eden sürekli 
bir yurttaş topluluğuna, milli egemenlik de dahil olmak üzere, hiçbir 
milli kavramın düzenli bir biçimde verilememesidir. 

ikincisi ise; milli eğitimimizi düzenleyen yasalar, örneğin Milli 
Eğitim Temel Kanununun gereklilikleri tüm yurttaşlar için uyul
ması zorunlu yasalar olduğu halde, yurt dışında yaşayan yurttaşlar 
için bu zorunluluk kalkmaktadır. Aynı şey, diğer bazı zorunluluk
lar için geçerli değildir. örneğin, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 
-erkek yurttaş- askerlik yapmak mecburiyetindedir. Bu yasal zo
runluluk -mesela- işlemektedir. Ya da mesela yurttaşın bir vergi 
borcu varsa, bu verıgi borcunun tahsili konusunda yine aynı yasal 
zorunluluklar işlemektedir; ama, aynı şeyi eğitim sistemi için söy
lemek mümkün değildir. 

Bu durumda ne yapılması gerekir? Birincisi; Türklerin Fede
ral Almanya'da eğitim ve kültüre ilişkin hak ve görevleri politik 
düzeyde daha etkili ve daha kararlı bir biçimde savunulmalıdır. 
Bir genelierne yapmak gerekirse, Alman makamlannın Türklerle ilgili 
eğitim ve kültür konusundaki anlayışları, Türklerin Alman eğitim 
sistemi içerisinde bulundukları ve dolayısıyla Alman eğitim kural
ları içerisinde eğitilecekleri istikametindedir. Bu doğrudur, yani 
Türklerin Alman eğitim sistemi içerisinde bulundukları doğrudur; 
fakat, eksiktir. Çünkü, Türkler Alman eğitim sistemi içerisinde, 
Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları olmak sıfatıyla bulunmaktadır
lar. Kaldı ki, bu kendilerinin seçimlerine de bırakılmış değildir. 

Zira, Federal Alman yasalarına göre bu ülkede ikamet eden herkes 
zorunlu eğitim süresine tabidir. Oysa bizim yasalanınıza göre, 
zorunlu eğitim süresi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için geçerlidir. 

Dolayısıyla, Almanca Almanlar için zorunludur -demin de arz 
ettiğim gibi- ama Türkçe Türkler için seçime tabidir. Dolayısıyla, 
politik konuşmalarda, görüşmelerde, üst düzeydeki politik müna
sebetlerde Alman makamıarına bu husus iyice anlatılabilmelidir. 

Diğer bir çözüm alanı; Türkiye tarafından alınacak olan tek 
yönlü caydırıcı ve teşvik edici önlemlerin daJha kararlı ve daha ya
ratıcı bir biçimde alınmasıdır. örneğin, demin de bahsettiğim gibi, 
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askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi bir Türkiye Cum· 
huriyeti yurttaşı için mümkün değildir; derhal gerekli olan müey. 
yideler yürürlüğe sokulabilir; ama, mesela Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşırnın Türkçe öğrenmemesi karşısında hiçbir müeyyidemiz yok
tur. Buun gibi meseleler, sadece müeyyide olarak değil, aynı zamanda 
teşvik edici şekilde de yapılabilir. Nasıl yapılabilir; askerlik süresiy
le ilgili, .askerlik bedeliyle ilgili, askerlik biçimiyle ilgili, gümrük 
mevzuatıyla ilgili, pasaport harcıyla ilgili, hatta pasaport süresi 
gibi pek çok araçlarla ilgili öyle düzenlemeler yapılabilir ki, yurt
taşlarımız için Türkçe öğrenmek ve geçerli not almak, sınıf geçecek 
şekilde not almak bir zorunluluk haline getirilebilir ya da bunu 
daha iyi yapanlar ödüllendirilmiş olabilir. 

üçüncü olarak yapılabilecek şey de; ailelerin eğitilmesi ve teşki
latlandırılmasıdır. Federal Almanya' da - yurt dışında - özellikle Fe
deral Almanya'da veli hakları son derece geniştir. Velilerin anla
yışı çocuklarının Türkçe öğrenmesini teşvik edecek şekilde gelişti
rilmelidir, değiştirilmelidir, etkilenmelidir. V elileri n genel olarak 
anlayışı şu şekildedir; özellikle veli tercihine bırakıldığı takdirde 
Türkçe öğrenilmesin. «Ben Türkçe konuşuyorum, ailemizde Türkçe 
konuşuluyor, şu halde bir de ayrıca çocuk ne diye okula gitsin de 
Türkçe öğrensin? Onun yerine Fransızca öğrensin ya da ingilizce 
öğrensin». Alman okullarında zaten Almanca zorunlu, arkasından 
ingilizce zorunlu, üçüncü olarak da Fransızca seçebilir ya da İtal
yanca seçebilir yahut da Türkçe seçebilir. Veli, çocuğunun Üçüncü 
seçimlik dil olarak dahi Türkçeyi tercih etmesini fuzuli buluyor, 
kendi evlerinde Türkçe konuşulduğu için; ama, eğer bu iddia ge
çerli olsaydı, Alman okullarında Almanca öğretilmezdi, ingiliz okul
larında ingilizce öğretilmezdi. Çünkü bütün uluslar kendi dillerini 
evlerinde konuşurlar, okul sisteminde dili koymak gerekli olmazdı. 
Ailelerin en azından bu yönde eğitilmesi ve kendi konuştukları 

Türkçenin zaten doğru dürüst Türkçe olmadığının anlatılması lazım 
gelir. 

Dördüncüsü; Alman eğitim sistemine- yani Batı Avrupa derken 
Türklerin yoğunluğu olduğu için Almanya'-dan bahsediyorum- mar
jinal eklentiler yapılması suretiyle bu sistemin Türk milli eğitim 
amaçları, felsefesi, politikası doğrultusunda Türkçe öğrenmek, Türk 
kültürü almak bakımından sağlanmasını temin etmek mümkün ola
bilir. Yunanlılar ve italyanlar, İspanyollar ulusal okullar açmayı 
denediler bu mümkündür; ama, bu Türkiye'nin çözebileceği bir me
sele değildir. Almanların ya da Batı Avrupa ülkelerinin çözmek 
istediği bir mesele veyahut da bir şekil de değildir. Dolayısıyla 
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bunun fizibilitesi hiçbir şekilde yoktur. Bunun üzerinde uğraşmak 
doğru olmaz. Ancak, Alman eğitim sisteminin üzerine öyle bir eklenti 
yapmak mümkün olabilir ki,- bununla değerli vaktinizi almak istemi
yorum- bu büyük bir yatırım ve imkanı Türk eğitim politikası ve 
felsefesi doğrultusunda kullanılabilsin. 

Bir diğer yapılabilecek şey ise; yurt dışında yaşayan Türklerin 
eğitim ve kültür işleriyle ilgilenenlerin, ilgilenen kuruluşlanmızın 
daha koordineli bir biçimde çalışabilmesidir. Somut olarak şunu 
söyleyeyim ki, son geçtiğimiz iki senelik zaman zarfında çeşitli 

illerde bulunan, memleketlerde bulunan eğitim ateşeliklerinin senede 
bir defa dahi bir araya gelip, belirli bir koordinasyon içerisinde ça
lışmadığını izledim. Bizim yurt dışında yaptığımız sınavlar vesilesiy
le ilk defa bir araya geldiler ve fevkalade de faydalı oldu. 

Değerli konuklar, kısaca meseleye bu şekilde değinmek istiyo
rum ve şu şekilde de toparlayayım müsaade buyurursanız, milli 
egemenlik ve demokrasi kültürünü yurt içinde verebilmek için, en 
azından yasal imkanlara sahibiz. Fakat, yurt dışında bulunan ve 
sayıları da zaman içerisinde artacağı belli olan nüfusumuz üzerinde 
böyle bir etkiyi kullanmaktan, kullanmak imkanından yo~sunuz. 
ileride bu mesele bizim için son derece önemli boyutlar taşıyabilir, 
önemli boyutlara ulaşabilir. O bakımdan da süratle, cesur kararlar 
almak mecburiyetindeyiz. 

Çok çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın özgü'ye teşekkür ediyoruz. Böylece panelimiz 
sonuçlanmış oluyor. Ben - alabildiğim notlar kadarıyla- kısaca pa
nelin kapanışını teşkil etmek üzere arkadaşlarımızin görüşlerini 

özetleyeceğim. 

ilk konuşmacımız Sayın Mumcu, siyaset kültürü ve onun devlet 
hayatındaki, toplum hayatındaki yeri üzerinde durdu ve kültürün 
ekonomi, devlet ve hukuk, ahlak ve bilim ile sanat temelleri üze
rine kurulduğunu ifade etti. Daha sonra, bireylerin siyaset kültü
rünün toplumlarca yalnız bırakılmaması, kendi başına bırakılma
ması 'gerektiğini, bunun için de tek yönlendiricinin eğitim olduğunu 
altını çizerek söyledi. Bu arada Japonya ve Rusya olmak üzere, 
eğitim sistemleri üzerinde ilginç açıklamalarda bulundu. Bir toplu
mun demokrasi eğitimini verebilmesi için demokrasiyi doğru anla
yıp, doğru tarif edip, doğru şekilde demokrasiye inanması gerektiğini 
belirtti. Nitekim Japonların ikinci Dünya Harbinden önce demok
rasiye inanmadıkları; ama, büyük bir yenilgiden sonra ikinci Dünya 
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Harbinden sonra ise eğitimi demokrasi bilincini, gerçek ve doğru 
demokrasi bilincini yerleştirecek şekilde ağırlıklı ölçüde ve boyutlarda 
kullandıklarını, buna mukabil eğitimi hayli yüksek olan bir başka 
ülkede, Sovyet Rusya'da ise demokrasinin Marksizm olarak an
laşılması nedeniyle, gerçek ve olması lazım gelen doğru demokrasi 
eğitiminin verilmediğini ya da demokrasi diye başka bir eğitimin 
verildiğini beyan etti. Bu görüşleri üzerinde «Demekki eğitim in
sanların kültürünü yönlendirici vasıtasıdır. Onun için önem taşı

yor>> diye vurguladı ve vurgularlıktan sonra da çok küçük yaştan 
beri - yaştan itibaren- toplumlardaki h1reylerin demokrasi bilgi
siyle donatılmaları lazım geldiğini, ancak bunun da bir fizik, kimya 
dersleri gibi öğretilemeyeceğini, bu nedenle de zaten# eğitimimizin 
demokrasi - siyaset bilinci olarak demokrasi - eğitimini başarıyla 

verernediğini vurguladı, hükmüne vardı. 

«Demokrasi ezberletiJerek öğretilemez. Bu nedenle öğretici kad
rolara, bunu iyi öğretecek öğretici kadrolara ihtiyaç vardır ya da 
yetiştireceğimiz öğretici kadroları bu istikamette özellikle yetiştir
meliyiz. Ayrıca bilinci yalnız okullarda bırakmayıp, ailelere de 
yaymak dıırumundayız» dedi. 

Yahya özsoy ise yaklaşımına, her toplumun her çözümünü, 
-özellikle bizim toplumda daha sık ve daha yakından gördüğümüz 
gibi- sorunların çözümünü eğitime getirip bağladığımız noktasın
dan hareket etti ve ilginç bir örnek vererek konuşmasını sürdürdü; 
3 milyon insan - 3 milyon veya 3 milyondan biraz fazla insan - refe
randumda oy vermemiş. Bu, seçmen oyunun önemli bir parçası. 
işte gerekli bir araştırma sonucunu zaman yetersizliği nedeniyle 
size sunamadığını, ancak bazı örneklemelerle toplumumuz insan
larının « 12 500 lira değil mi; veririm» ya da «V ereceksin de ne 
olacak?» gibi zihniyetler içerisinde olduğunu ve bunun da bizim 
demokrasi inancına, kristalize olmuş gerçek demokrasi konseptine 
henüz toplumumuzu sahip kılamadığımızın bir göstergesi olarak, 
örnek olarak orta yere attı ve arkasından, demokrasi eğitiminin 
gerekliliği üzerinde durduktan sonra, «Milli egemenlik Cumhuriyet 
ve demokrasiyle yaşar, bunun için demokrasiye İnanmak, doğru 
bir demokrasi inancına sahip olmak lazımdır. Bu da. eğitimle olur. 
Ancak eğitimin yanı sıra da başka şeyler gereklidir. Çünkü eğitim 
mekteplerin dışında, yaşanılarak da öğrenilir. Ailenin yapısı - mese
la - demokratik olmalıdır» dedi. Bana ilginç gelen noktalardan bir 
tanesiydi. 

Ataerkil aile yapısının eğitimcilerin önüne güçlük çıkardığının 
altını çizdi. Demokratikerkil aile tipini acaba nas!l yetiştiririz? 
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Toplumun siyasi bilinçlendirilmesinde eğitimi nasıl kullanırız so
rusunu ortaya attı ve ayrıca pek çok unsuru gerekli olduğunu söy
ledi. Mesela «Tartışma önemli unsurlardan bir tanesidir, milli haki
miyet, demokrasi ve eğitim ilişkilerinde. Ayrıca grupla çalışma çok 
önemli bir unsurdur. Çünkü demokrasi topluluk içerisinde, ortaklaşa 
yaşama, ortaklaşa paylaşmayı da kendi içerisinde bulundurur» dedi. 

Bunun ötesinde, milli eğitim sistemimiz buna ne derece cevap 
veriyor noktasında ise, «Bizde sık sık milli eğitimde programlar 
değiştirilir, okullarımızda programlar değiştirilir; ama, hepsi birer 
eskiyi yıkıp yeniyi kurmaktır ve altüst olur gider sistemler. Prog
ram ve sistemlerdeki değiştirmeler ile geliştirme amacı daima ka
rıştırılır bizim ülkemizde eğitim sistemimiz içerisinde» dedi ve bu
nu büyük bir dezavantaj olarak gördü, köklü bir demokrasi eğitimini 
yetişen kuşaklara verebilmek için. 

Ayrıca, öğretmeni, eğiticiyi iyi yetiştirmek gerektiğini, araş

tırmacıların iyi yetiştirilmesi gerektiğini belirtti ve üniversitelerin 
de toplumun siyasi davranışları üzerinde yoğun araştırmalar yapıp, 
meseleleri orta yere koyması gerektiğini vurguladı. 

Sayın Cahit Bilim, Tanzimat hareketini baştan aşağı ele aldı. 
Nelerin yapıldığını çok somut örneklerle orta yere koydu ve sonuçta 
-benim aniayabildiğim kadarıyla- vardığı nokta, çağdaşlaşma ha
reketinin özleminin veya ilk tdhumlarının atıldığı bir hareket ol
muştur Osmanlı imparatorluğunda. işte okullar, hatta dilin Türk
çeleştirilmesi fikirlerinin başlangıç noktasına kadar dahi gelinmiş
tir. öğretmen okulları kurulmuştur. Hatta bayan öğretmenler için 
okullar kurulmuştur. Fakat, kamuoyu çok küçük olduğu için, istan
bul'daki belli bir entellektüel grup olduğu için, tabana yayılamamış, 
halka yayılamamış ve sonuçta Tanzimatın getirdiği çağdaşlaşma 

ve belki onun başlamasında ya da onun içerisinde gelişip orta yere 
çıkan siyasi bilinçlenme sonuçta başarıya ulaşamamıştır noktasıyla 
vurgulandı. Yani çağdaşlaşma arzusu bütün bir ülkeye, bütün bir 
imparatorluğa yayılıp, olayı başarıyla götüremedi. 

Sayın özgü'nün konuşmasına gelince; Sayın özgü, her 20 yurt
taşımızdan birinin bugün Avrupa ülkelerinde bulunduğunu, yaşa
dığını, bizim vatandaşlarımız olarak yaşadığını, bunların bir bölü
münün büyük bir olasılıkla bugün veya yarın ya da daha ileriki za
rnanlarda Türkiye'ye döneceklerini, dolayısıyla demokratik yaşamı
mız içerisinde bir kitle olarak bulunacaklarını, oy kullanacaklarını, 
siyasi davranışlar içerisinde olacaklarını düşünerek, konuşmasını 
oradaki gözlemlerinin üzerine kurdu ve gördük ki, kendi' dilimizi 
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dahi vatandaşlarımıza orada oğretme konusunda yapabildiğimiz sağ
lam bir politikamız yok. Bu vatandaşları orada bırakmış vaziyet
teyiz. Gerçi oranın demokrasi ve siyaset anlayışı içerisinde, o or
tamın verdiği birtakım kültürleri alıyorlar; ama, eiitim olarak 
bizim vatandaşlarımıza verebildiğimiz sistemli bir planımız, prog
ramımız yok. Kaldı ki, buna kendi siyasi konseptlerimizi verebilelim, 
yerleştirebilelim. Çünkü ana dilimizi veremiyoruz; kendi kültürümü
zü, kendi tarihimizi veremiyoruz. Sorunları sıraladı ve bununla il
gili olarak bazı tedbirlerin alınması lazım geldiğini, çalışmaların 

yapılması lazım geldiğini vurguladı. 

Panelimiz burada sona ererken, Anadolu üniversitesi Rektörü 
olarak ve şahsım olarak bu panel nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu ile bu kurulda görev alanlara 
ve bu panele katılmak üzere üniversitemizi şereflendiren Büyük Mil
let Meclisi Başkanımıza, sayın Bakanımıza, her zaman bize her 
türlü faaliyetimizde destek olan sayın milletvekillerimize, valimize, 
belediye başkanımıza ve şEfuir protokolüne, öğretim üyesi arkadaşlar 
ve öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Panelimiz sona ermi~tir .. 
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