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LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat Milletvekili, TBMM idare
Amiri, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Bilimsel ve Kültürel
Faaliyetler Komitesi Başkanı) - Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, Cumhuriyetimi:ı:;in ve demokrasiınİzin emanet
edildiği sevgili gençlerimiz, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak üç yıldır, milli egemenlik kavramının çeşitli yönlerden incelenmesi, tartışılması ve bu
kavramın özellikle genç dimağlarda önemi ve değeri ölçüsünde hak
ettiği biçimde aniaşılmasını teminen tüm bilim adamlarımızın ve
düşünürlerimizin görüş ve fikirlerine açık sempozyumlarımızın üçüncüsünü, milli egemenliğiınİzin 67 nci yıldönümü ve Milli Egemenlik
Haftası vesilesiyle düzenlemiş bulunuyoruz.

Kurulumuzia birlikte bu sempozyumun organizasyonunu sağla
yan Orta Doğu Teknik üniversitesinin değerli mensuplarının yardımları için hasseten şükranlarımı belirtmek isterim.
Kurulumuzca bu amaçla daha evvel düzenlenen 65 inci yıldö
nümü sempozyumunda «Milli Egemenlik», 66 ncı yıldönümünde, yani
geçen sene «Milli Egemenlik ve Barış» olarak işlenen temel kavram, bu yıl «Milli Egemenlik ve Demokrasi» olarak işlenıneye çalı
şılacaktır.

elbette bu konular, şu sempozyumda sunuve konuşmalardaki sonuçlardan ibaret olmayan çok
geniş yorumlara, münakaşalara ve araştırmalara konu olabilecek
kavramlardır. Esasen bu kavramlarm özellikle Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan bu yana konuşulduğu, tartışıldığı, incelendiği,
belki binlerce makale ve kitabın yazıldığı bugünkü gibi sempozyumların, panellerin, konferans ve açık oturumların yapıldığı malumdur.
Sayın konuklarımız,

lacak

tebliğler

Sayın konuklarımız, konuyu en anlamlı biçimde Büyük Millet
Meclisinin ilk kuruluş yıllarında aziz Atatürk ortaya koymaya çalış
mış ve şöyle demişti : «Demokrasi prensibinin en asri ve mantık!
tatbikini temin eden hükümet şekli cumhuriyettir. Cumhuriyette son
söz millet tarafından müntehap Meclistedir. Memleketin mukadderatında yegane selahiyet ve kudret sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisinde şifa buldu, atiyen de yalnız orada kati tedbirlerini bulabilecekti. Türk Milletinin muhabbet ve m.ergubiyeti daima Büyük Mil-
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let Meclisine müteveccih oldu ve daima oraya müteveccih olacaktır.»
sözleriyle Türkiye Büyük Millet Medisinin kuruluşunda esaslarını
dile getirdiği «Milli Egemenlik kavramı» yanında, demokrasi dışı
düşünce ve davranışlar karşısında bazi politikacılann ve hasis menfaatperestlerin Cumhuriyetten başka bir idarenin vehim ve hayalini
uyandırmaya çalıştıklannı, bunların Türk Milletinin amansız kahnna hedef olacaklarını tebarüz ettirmeye çalışmıştır.
Sayın konuklarımız,

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri ve
bu Meclisierin ve Atatürk'ün, milli egemenlik ve demokrasi çalış
malarının yoğunlaştığı ve genç demokrasiınİzin «Milli Egemenlik
kavramı» ile bütünleşip, filizlendiği dönem olmuştur. O dönemde
aziz Atamızın dediği gibi ulusumuz hiç kimsenin iznine gerek görmeden ve izin vermeyeniere karşı isyan ederek, ulusal egemenliğini
almıştır. Bugün cihan milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar; milli
egemenlik. Bu düşünceleriyle Atatürk daha o zamandan milli egemenlik ve demokrasi ilişkilerinin en etkin ve temel ilkelerini korumak istemiştir.
Biz de bu toplantılanmızda bu kavramın mana ve ehemmiyetini
demokrasi açısından ve günümüz şartlannda nasıl değerlendirildi
ğini değişik açılardan kısmen de olsa. ortaya koymaya çalışacağız.
Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat
ve Yayın Kurulu bu önemli ve temel kavram konusunda, bugünkü
gibi benzer faaliyetleriyle gelecek zamanlarda da gayretle çalışma
larını sürdürmek karanndadır. Değerli bilim adamlarımızın çeşitli
açılardan konunun en mükemmel tarzda anlaşılmasında katkılarım
isteyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın
Kurulu olarak sempozyuma katkıda bulunacak değerli şahsiyetlere
şimdiden teşekkür ediyor ve açış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı Necmettin Karaduman'ı
davet ediyorum.
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AÇILIŞ KONUŞMASI

NECMETTiN KARADUMAN (Türkiye Büyük Millet Meclisi
- Sayın konuklar, değerli öğretim üyeleri, sevgili gençler;
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci kuruluş yıldönümü dolayı
sıyla Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından düzenlenen bu yılki
«Milli Egemenlik Haftası»nı önceki gün tarihi Amasya ilimizde açtık. Bilindiği gibi 23 Nisan 1920 millet iradesinin şahlanıp, egemenlik gücünü doğrudan doğruya kendi benliğine bağlamasının, kendisine maletmesinin başlangıç günü olması itibariyle, milletimizin tarihindeki en büyük aşamalardan biridir. Onun ifade ettiği yüce ına
nayı her yıl daha anlamlı ve daha ayrıntılı bir biçimde özümsediğimiz milli egemenlik haftalannın 1985 yılından beri düzenlenmesi
gelenek haline gelmiş bulunmaktadır.
Başkanı)

Dünyanın tek çocuk bayramı ile bağlantılı olarak açılan bu haftada başlatılan bilimsel etkinlikler, bütün bir yıl boyunca üniversitelerimizle gerçekleştirilen işbirliği içinde yurdumuzun çeşitli yerlerinde sürdürülecektir. Milli Egemenlik ilkesinin millet yaşamındaki
önemi, yüceliği ve vazgeçilmezliği, Tü~kiye Büyük Millet Meclisinin
öncülüğünde bilim dünyamızın seçkin üyeleri tarafından, ülkemizin
bütün köşelerinde anlatılıp, açıklanacıı.ktır.

Böylece, iki yıldan beri bu doğrultuda yapılan çalışmalar, bu
bir kez daha ele alınarak «Milli Egemenlik» kavramının giderek
güç kazanması için çaba sarfedilecektir.
yıl

Bilindiği

gibi, geçen yıl Milli Egemenlik Haftasını Samsun'da
Samsun ilimiz, Atatürk'ün milli mücadeleyi örgütlernek, yeni, çağdaş ve milli Türk Devletini kurmak için istanbul'dan
gelerek Anadolu'ya çıktığı kentimizdir.
başlatmıştık

Bu
ilk kez

yıl

da

haftamızı,

açıkladığı,

Büyük önderin «Milli Egemenlik» ilkesini
güzel kentimiz Amasya'da açmış bulunuyoruz.

Bu açılışlar, gelecek yıl Erzurum, sonra Sivas ve Ankara, daha
sonra da diğer illerimizde yapılacakU.r.
Bugün Ankara'da Büyük Meclisimizin kutsal çatısı altında, geleneksel 3 üncü Milli Egemenlik Sempozyumuna başlıyoruz. Sempozyumun bu yılki konusu «Milli Egemenlik ve Demokrasi»dir.
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Sayın

konuklar, sevgili gençler; iosanoğlunun bugüne kadar buen güzel, en doyurucu, en mükemmel yönetim biçimi demokrasidir; şimdiye kadar daha iyisinin, daha güzelinin bulunamadığı bir gerçektir.
labildiği

Bütün milletler için demokrasi erişilmesi arzulanan yüce bir
idealdir. Bugün demokrasiyi en iyi biçimde gerçekleştirdiklerini bildiğimiz toplumlar daha mükemmeline ulaşabilmek için büyük çabalar harcarken, demokrasiyi yeni benimseyen veya benimsernek isteyen toplumlar da, bu ideal yönetime bütün gerekleriyle kavuşmaya
uğraşmaktadırlar.

Türk Milleti demokrasi yoluna hiç de yeni çıkmamıştır; bu
yolda ulaşılan aşamalar, uzun bir gelişmenin, birikimin sonucunda
elde edilmiştir.
Bilindiği

gibi,

eşitlik,

özgürlük ve milli egemenlik demokrasilerin üç temel esasını oluşturuyor. Bur.lardan ilki olan eşitliği, Türkler, bugün demokrasinin en gelişkin olduğu toplumlardan çok önce
uygulamışlardır; Türklerde soyluluk gibi toplumsal ayrılıklar olmadığı gibi, tarih boyunca eşsiz bir dini hoşgörü bizim en büyük özelliklerimizden birini oluşturmuştur.
Bu konuda Atatürk'ün

şu

sözlerini tekrarlamak istiyorum :

« Şuna emin olabilirsiniz ki, dünya üzerinde yaşamış ve yaşa
yan milletler arasında ruhen demokrat doğan yegane millet Türklerdir. Eskiden beri cemiyetimizde, birinden diğerine geçilmez bir sınıf
asaleti ve zihniyeti asla mevzubahis olmamıştır. Derebeyliğin hakim olduğu çok eski devirlerde dahi t:.silzadelik irsi değildi. iç tarihimize bir göz gezdirdiğimiz zaman, bu rnemlekette sayılan ve hürmet gören şahısların ekserisi fakir ailelerden doğmuş; insanlığı,
memlekete olan hizmeti, cesareti, sevgisi, kahramanlığıyla tanınmış
fazilet erbabı kimselerdir.»

Fransız inkılabıından

sonra gelen, ama o sıralarda pek az milbenimsenen siyasal özgürlükler ve temsili demokrasi
kavramları ise Osmanlı Devletine tam anlamıyla girememiştir. Gerçi
ikinci Meşrutiyet döneminde 1876 Anayasasıyla kurulan Meclisi Mebusana bazı yetkiler verilmiş, önemli bazı siyasal özgürlükler tanın
mıştı; ama egemenlik hala kişiselliktEm kaynaklanıyordu, bu söylediğimiz hakları veren Anayasa bile kişinin iradesinden çıkıyordu;
millet iradesi ancak kişisel iradenin izni çerçevesinde geçerliydi.
let
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tarafından

Sayın

konuklar, eşitlik ve özgürlük rejimi olan demokrasi, işler
ve güvencesini, halkın devlet gücünün kaynağı olması anlamına gelen «Milli Egemenlik» ilkesinden alıyor. Bir kişi veya bir
zümre, eşitliği ve özgürlüğü kendi anlayışıanna göre uygulamaya
başlarsa demokrasi yok olur gider. Bu yok olma ihtımalinin önlenmesi, «Milli Egemenlik» ilkesinin kesinlikle ve vazgeçilmez bir biçimde benimsenmesiyle mümkündür. işte 23 Nisan 1920 tarihi, millet
iradesinin kişisel iradenin yerine geçmesinin başlangıç tarihidir.
liğini

Milli egemenlik ilkesidir ki, Türklerde zaten ilk çağdan beri mevcut bulunan eşitlik ilkesini sağlamlaştlrmış ve siyasal özgürlüklerin
kökleşmesine yol açmıştır.

Bugün, Orta Doğu Teknik üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlenen sempozyumda, değerli öğretim üyelerimiz; milli egemenlik
ile demokrasi ilkelerinin tahlilini, her iki ilkenin tarihimiz açısın
dan birbirleriyle olan ilişkilerini ve değerlendirmelerini yapacaklardır.

Sempozyumda sunulacak bildiriler ve daha sonra aynı üniversitemizce düzenlenen panel, pek çok boyutlar içinde konuya yaklaş
mak imkanını sağlayacak, bilimsel yeni tartışmalann yolunu açacaktır.

Demokrasinin unsurlanndan biri de, karşılıklı saygı içinde targöre, sempozyumumuz, bu tür fikir alışverişlerine
inanıyorum ki yardımcı olacak ve katkıda bulunacaktır.
tışma olduğuna

Konuşmamı, Büyük Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlamak istiyorum : «Demokrasi prensibi, egemenliği kullanan araç ne olursa
olsun, esas olarak milletin egemenliğine sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir.» Evet, milli egemenlik, demokrasinin temelidir.
Değerli

konuklar; bu duygu ve düşüncelerle, geleneksel üçüncü
Milli Egemenlik Sempozyumunu açıyorum. Bu sempozyumu gerçekleştiren bilim adamıanınıza bir kez daha teşekkür ederken, milli
egemenlik ilkemizin sonsuza dek sürmesini diliyor ve sizleri, siz
sayın konuklarımızı sevgiler ve saygılada selamlıyorum.
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SEMPOZYUM
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. öMER KüRKÇüOGLU (Orta
Teknik üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın
Bakanlar, Sayın Milletvekilleri ve Sayın Davetliler,
Doğu

«Milli Egemenlik ve Demokrasi» konusunun ele alınacağı üçüncü Milli Egemenlik Sempozyumunun ilk oturumunu açarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanlığıP-a, Sempozyumun hazırlanma
sında görev verdikleri için üniversitelerimizin şükranlannı arz ederim.
Milli Egemenlik kavramı, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Demokrasisinin temelini oluşturmaktadır. Atatürk'ün önderliğinde hem
iç, hem de dış alana karşı yürütülen Kurtuluş Savaşının iç siyasi
alandaki en büyük zaferi, milli egemenlik ilkesini gerçekleştirmesi
olmuştur. Hatta, daha başlangıçta bu yoldaki en önemli adım olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, yani iç siyasi alanda bu
büyük başannın elde edilmesi, dış siyasi alanda da zafere giden
yolu açmıştır.
Kurtuluş Savaşı

döneminde izlenen dış politikanın başansının
Güçlü bir kadronun önderliğinde ve milli egemenliği
ne sahip olan halka iyi anlatılmış, yaRi milletin desteğini elde etmiş
milli davaların başanya ulaşmasını ö!llemek mümküTl değildir.
sırrı şuradadır:

işte, «Milli Egemenlik» kavramı, Cumhuriyetimizin temelinde
böylesine önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin dünü, bugünü
ve yarını bu temel üzerine kurulmuştur.

Bu konuyu, «Milli Egemenlik» kavramının tecelligahı olan yüce
Meclisimizin çatısı altında ele almak, aynca anlam kazanmakta ve
onur vermektedir.
Konunun çeşitli yönleri Sayın Konuşmacılar tarafından ele alı
önce, Federal Almanya'nın Bamberg üniversitesinden ve
Türk Dili Tarihi ve Kültürü Kürsüsünün sahibi olan Sayın Prof. Dr.
Klaus Kreiser, «Türkiye'deki Demokrasi Hareketlerinin Bir Yabancı Bilim Adamı Gözüyle Değerlendirilmesi»ni yapacaktır.
nacaktır.

Buyurunuz efendim.
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Prof. Dr. KLAUS lffiEISER (Bamberg üniversitesi, Federal
Almanya) - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın
Dekan, sayın milletvekilleri, sayın meslektaşlarımız ve talebelerim;
Türk demokrasisinin gelişimi ve Türkiye'nin
üzerine konuşmak istiyorum.

dışa

yönelik kültür

politikası

Galatasaray Lisesi öğretmenleriaden İsviçreli Ernest Mamboury, ı933 yılında Ankara ve çevresi üzerine bir turistik kılavuz
yayınlamıştı. Bugüne kadar daha iyisi yapılmamış olan bu özenli
kılavuzda yeni Türk başkenti anlatılıl"ken o zamanın Büyük Millet
Meclisi binası üzerinde de durulmuş alması hiç de şaşılacak bir şey
değildir. Bundan 50 yılı aşkın bir süre sonra bugün, yabancı turistler Türkiye'yi tanıtan bir sürü seyahat kılavuzu arasında seçim yapabilirler. Ne var ki, bugünkü kılavuzların hiçbirinde, Türk parlamentosunun daha önce Ankara'da çatısı altında toplandığı iki binadan tek kelimeyle bile söz edilmez, hem de bunlardan birincisi,
eski ittihat ve Terakki Cemiyeti binası olup 23 Nisan ı920 ile ı5
Ekim ı925 arasında Meclis binası ol&rak hizmet gören bina, daha
23 Nisan ı96ı'de m üze haline dönüştürüldüğü halde!
Seyahat kılavuzu yazarlarının, örneğin Westminster Sarayı, ya
da Philadelphia'daki Independence Hall için böylesi bir ilgisizlik gösterebileceklerini ise, akla getirmek bile güçtür.
Verilen bu örnekte, Atatürk'ün Glümünden sonra Batı'nın çağ
Türkiye'ye nasıl bıakmış olduğu kendini göstermektedir. Ancak
aynı örnekte, Türkiye'nin kendi parlamenter ve demokratik kurumlarını tarihsel gelişimleri içerisinde Avrupalı komşularına tanıtıp
kavratma konusundaki suskunluğu da kendini açığa vurmaktadır.
daş

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, Batı'da sürekli elçilikler kurmakta çok geç kalmıştır, (Londra elçiliği ı 793'te, Paris elçiliği ı 796'
da, Viyana elçiliği ve Berlin elçilikled ise daha sonra açılmıştır).
Türkiye Cumhuriyetinin dış ülkelerde kültür misyonlan kurmakta
gecikmesi de buna benzetilebilir. Cumhuriyet yönetimi, daha ı920'li
yılların sonlanndan başlayarak Türk{ye'de yabancı kültür misyonları kurulmasına izin vermişken, yurt dışında Türk kültür merkezleri
açılmasına olanak veren bir yönetmeliğin yürürlüğe konması ancak
son senede mümkün olmuştur. O tarihe kadar açılan Türkevleri ise,
dış ülkelerin ahalisine değil, o ülkelerde yaşamakta olan Türklere
yönelik olmuştur.

ı3

Türk kültür merkezleri açılmasının yam sıra, dışa dönük yeni
Türk kültür siyasası çerçevesinde Washington'da bir Türk Araş
tırmalan Merkezi kurulmuş, Cambridge üniversitesinde bir Atatürk
vakıf kürsüsü açılmış olmasını, Japonya ve Amerika Birleşik Devletlerine büyük sergilerin gönderilmesini de anmak gerekir.
Bu gibi etkinliklere bakınca, dış ülkelerdeki Türkiye imajıyla
ilgili olarak Türk siyasetinde «laissez- faire~, yani «bırakın bizim
hakkımızda ne düşünüderse düşünsünler» biçimindeki tutumun artık kesin olarak terkedildiği umudu doğmaktadır.
Cumhuriyetin kuruluşundan önce yurt dışında bir kültür merkezi açılmasıyla ilgili sadece bir tek pı.·oje sözkonusu olmuş o da bir
proje olmaktan öteye gidememişti. Birinci Dünya Savaşının ortasında, Talat ve Enver Paşalann isteği üzerine Berlin'de bir Türk
kulübü kurulmasına niyet edilmişti. Bu «Dostluk Yurdu:., Türk ileri
gelenlerinin Alman çevreleriyle ilişki kurmasına hizmet edecek, orada konferanslar düzenlenecek, sergiler açılacaktı.
Birinci Dünya

Savaşının bildiğimiz

sonucu üzerine, bu proje
gerçekleştirilemediği gibi, Almanıann istanbul'da kurmayı tasarladıkları ve önçalışmalan yapılmış olan
«Haus der Freundschaft»
(Dostluk Evi) girişimi de suya düşmüştür.
Kurtuluş Savaşının kazarnlmasından sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti, yapılan devrimleri dünyaya tanıtmak gereksinmesini duymuştur her şeyden önce. O zamanın bir hükümet yayın organı olan
La Turquie Kemaliste Dergisi, bol bol fotoğraflar da basarak devrim
ve atılımları dünyaya duyurmaktaydı. Bugün bu derginin sayılarını
karıştırdığımızda, o dönemin geleceğe yönelik ruhunu göz önünde
canlandırmak mümkün olmaktadır.
istanbul'da yabancı kültür enstitülerinin, özellikle Fransız ve
Alman kültür merkezlerinin açılmasıyla, Osmanlı öncesi Anadolu tarihini Avrupalı bilginlerle birlikte araştırmak üzere olanak yaratıl

ması amaçlanmaktaydı.

Alman Kültür Arkeoloji Enstitüsü örneğini ele alalım: Türk
Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs 1928 günü Alman büyükelçisine bu
merkezin Türkiye'nin konuğu olarak etkinliklerine başlayabileceğini
bildirirken, bu enstitünün hangi gerekçeyle kurulmakta olduğunu
açık seçik bir biçimde bilmekteydi.
Türk tarafı için ise, Türkiye dışında benzer girişimlerde bulungerekli kılan koşullar, gerekçe{er, geçmişte olduğu gibi bugün de bütünüyle daha başkadır. tkinci Dünya Savaşı ertesinde An-

mayı
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kara Hükümeti, dış dünyada Türkiye hakkında olumlu bir imaj yaratılmasını büyük ölçüde rastlantılara bırakmış, Almanya'daki Türkiye imajı konusunda ise, Türk- Alman Derneğinin sağlayacağı
desteği yeterli görmüştü. Ortada, Türk siyasal amaçlarının aniaşılmasına hizmet edecek gerçek bir lobby'nin bulunmayışı, kendisini
Federal Almanya'dan çok Amerika Birleşik Devletlerinde hissettirmiştir. Başka bir biçimde söylenecek olursa; Türkiye'deki gelişme
ler öteden beri Alman siyasal çevrelerinin pek çoğu tarafından Almanya'nın Batılı komşu ve müttefiklerinde olduğundan daha büyük
bir anlayışla karşılanmış ve Türkiye de, Alman dış politikasının
sınırlı nüfuz olanaklarını başlangıçtan beri gerçekçi bir biçimde değerlendirmeyi bilmiştir. Alman- Türk Derneğinin 1 Eylül 1956 tarihinde düzenlenmiş üye listesine bir göz atmak bu hususu doğru
layacaktır. Sayıları tam 300 olan asıl ve yardımcı üye arasında, elçilik mensuplarını saymazsak, sadece 3 ya da 4 Türk bulunmaktaydı.
Bundan başka bu dernek, daha 1960'lı yılların başlarında, özellikle
Bonn dışındaki şubelerinde gittikçe azalan ilgi ve düşen üye sayı
sıyla uğraşmak zorunda kalıyordu.
Almanya'ya Türk işçi göçünün i1k on yılı, bütün sorumlu ve
yetkililerin farkına bile varamadıklan bir hızla akıp geçiverince,
1970'li yılların ortalarından başlayarak Türkiye'nin dışa dönük kültür siyaseti, her şeyden önce yurt dJşındaki Türklerle daha yoğun
biçimde ilgilenmek anlamına gelmiştir.
Bu noktada, yurt dışındaki Türkler denince, bundan hemen hemen sadece birinci kuşak gurbetçi işçilerin anlaşıldığını belirtmek
de yerinde olacaktır. Federal Almanya'da sayıları epeyce kabarık
olan yükseköğrenimli Türk meslek sahiplerinin göz önüne alındığına
pek rastlanmaz.
Okul ve din eğitimi sorunlarında Alman kurumlarıyla işbirliği
yapmak üzere Alman federal eyaJetlerinin birbirinden farklı resmi
daire ve makamlarından hangisiyle ilişki kurulacağı konusunda Türk
tarafı önemli güçlüklerle karşılaşmıştır ve bu güçlükler bugüne değin süregelmiştir. Bu gibi güçlüklerle başa çıkılınasında Almanya'
daki Türk basınının da pek bir yardımı olamaz; çünkü Federal
Almanya'daki Türk basını, sorunları hemen hemen sadece Türk
tarafını ilgilendiren yönleriyle ele almakta, bu yüzden de bu sorunların hangi Alman makamlarını ilgilendirdiği konusuna açıklık getirememektedir. Bir örnek olarak Almanya'da yayınlanan Türkçe gazetelerde zaman zaman «Bonn'daki A{man Milli Eğitim Bakanlığın-
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dan» söz edilmesini analım. Tabii aslında bu adı taşıyan bir bakanlık
olmadığı gibi Alman Anayasasına göre böyle bir bakanlığın mevcut
olması da mümkün değildir.
Belki konuşmamın konusundan epeyce uzaklaşmış görünüyorum
fakat açıklığa kavuşturmak istediğim husus, Türkiye'deki gelişme
leri teşhis edebilmek ve kavrayabilmekte Almanların karşılaştığı güçlüklerdir. Burada Türk tarafının Almanya'ya, bu ülkenin tarih ve
kültürüne karşı yeterince ilgi rluymadığından şikayet edecek deği
lim, bu büsbütün başka bir konudur. Benim ileri sürdüğüm, yaklaşık iki milyon Türk için ikinci vatan durumuna gelmiş bir ülke hakkında yoğun bilgi edinilmesinin Türkiye ve Türk çıkarlannın korunması açısından bir önkoşul niteliğinde olduğudur.
sadece Türk gençlerinin genel ve dinsel eği
timi alanında sınırlı olduğunu anlamak, bunun ötesinde Türkiye hakkında yazılan, söylenen ve gösterilenler üzerinde bir Türkiye inhisarının sözkonusu olamayacağını görmek, Almanya'daki Türk devlet
görevlileri ve hükümet temsilcileri için her zaman · acı bir deneyim
olmaktadır. Demek oluyor ki, örneğin Almanya'da okutulan Türkçe
ders kitaplarının içeriklerini, Türkiye üzerine düzenlenen kültür haftalarındaki eğilimleri, Türkiye ve Türklerle ilgili sergilerde vurgulanacak noktaları tümüyle Türkiye'nin belirlemesi mümkün değildir.
Kendi

nüfuzlarının

Türkiye'nin her dış ülkeo ülkenin ahalisine yönelik kendi dış kültür
politikasını oluşturması özel bir önem kazanmaktadır. Bence hunun yapılması, Türkiye'deki gelişme~erin dış ülkelerde doğru ve
önemine uygun düşecek biçimde değ(<;rlendirilmesi için bir önkoşul
niteliğindedir. Niçin böyle olduğunu açıklamaya çahşayım: Türk
siyaset adamlan, Alman basın organianna verdikleri demeçlerde sürekli olarak Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna üyeliğinin Topluluk
bakımından sağlayacağı yararlar üzerinde durmakta, bu arada özellikle Türkiye'nin Batı'nın savunmasındaki rolüne ve Topluluk ekonomisine kazandıracağı canlılığa dikkati çekmektedirler. örneğin
Türkiye'nin Avrupalı girişimciler için bir «Oyun alanı>) olacağından
söz edilmektedir. Savunmanın ve ekonomik yatınmların önemini
inkar etmeyi bir an için bile aklıma getirmeksizin şu hususu dikkatlere sunmak isterim: Batı'daki Tiirk lobisi tarafmdan da Türkiye'ye öncelik tanınması için sebep olarak gösterilen bu gibi bakış
açıları, aslında Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna üye olmasını sadece bu sebeplere dayandıran «indirgemeci anlayış»ın ( edüksiyonist
Bu

de,
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noktanın aydınlığa kavuşmasıyla

doğrudan doğruya

anlayışın)

başka

bir şekilde açığa vurulması değil midir? Aynı
«indirgemeci zihniyet», Avrupa'daki Türk göçmenlerine de sadece
bir işgücü olarak bakmaktadır.
Türkiye ile ilgilenen Batılı bilim adamlarının elinde Türkiye'
nin Avrupa için bir tehlike oluşturmadığını, aksine, büyük ve önemli
bir ülke olarak Türkiye'nin Avrupa'ya katkılar sağlayacağını kendi
yurttaşlarına anlatabilmek için ne gibi olanaklar bulunmaktadır?
Eskiden Fransa için her kültürlü insanın ikinci anavatanıdır,
denirdi. Bir türkolog ise, hangi milletten olursa olsun, ikinci vatanı olarak yalnız Türkiye'yi görebilir. Türkologlar, şu ya da bu
dalda bilimsel olarak uğraştıkları bu ülkenin bir tür kültür elçisi
olarak da görev yaparlar. Elbette bu, türkologun kayıtsız şartsız
bir «türkofil» rolü oynayacağı anlamına gelmez. Türkofil, yani kuş
ku duyulacak derecede aşın Türk dostu görünümündeki kişi, ancak
elenofil (Yunan hayranı), slavofil (islav hayranı) ve benzeri kategorilerin bir karşıtı olarak görülebilir ve bilimle uğraşan kişilerden
böyle körü körüne bir hayranlık beklenemez. Bilim adamı, tek tek
olaylar karşısında, çıkarılan yasalar, yapılan uygulamalar karşısın
da düşüncesini açıklamak durumunda kaldığında elbette eleştirel
bir değerlendirme yapmayı zorunlu görecektir. öte yandan, Türklerin tarihi, dini, dili ve edebiyatı üzerine genel görüş kazanmış bir
kimse olarak türkolog, birçok şeyi, sadece yüzeysel bilgi edinebilen
dünya kamuoyuna göre çok daha kolay kavrar.
Bir türkolog, birinci derecede kaynaklada yakından uğraşması
ölçüsünde, tarihin tanıklığı ile sık sık yüz yüze gelmesi ölçüsünde,
tarih içinde Türk gelişiminin ortaya konmasında daha pek çok boş
luklar bulunduğunu ve bu işin çoğu kez hakkaniyetle yapılmamış
olduğunu görür.
Burada birkaç noktayı saptayalım: Yunan ayaklanmasından
Lozan Antlaşmasına kadar geçen, milliyetçi akımların yarattığı kin
ve düşmanlık duygularıyla dolu süre;re göre, 18 jnci yüzyıl sonlarında ve 19 uncu yüzyıl başında Avrupalı yazar ve tarihçilerin
Türklere karşı daha tarafsız davranmış ve daha çok ilgi göstermiş
olduğu dikkati çekmektedir. Bir örnek olarak Venedikli Abbe Taderini'nin İtalyanca «Türklerin Edebiyatı ve Bilimi» başlıklı büyük
eserinin 1789'da yayınlanan Almanca çevirisine bakalım. Bu eseri
Almancaya çeviren kişi, kendi yazdıği önsözde şöyle diyordu:
«Türkler üzerine gerek uzun zaman öncesinde, gerekse şu son
yıllarda yazılanlar sayıca çok olmak!a birlikte, bu ulus hakkında
bizim halkımız arasında doğru olarak bilinen şeyler o kadar azdır
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'Türk Edebiyatı'ndan söz etmenin sadece bir şaka olduonlara 'Türk Edebiyatı' sözünde birbiriyle uzlaşmaz
iki kavram yanyana gelmiş gibi görünür. 'Türk Edebiyatı'ndan söz
edilmesi onların kulağına sanki 'Samoyed Edebiyatı' ya da 'Hottentotten Edebiyatı'ndan söz etmek kadar tuhaf ve yabancı gelir.»

ki,

birçokları

ğunu sanırlar;

Aynı çevirmen, doğu ülkelerini gezmiş ünlü Avrupalı seyyah
Niebuhr'un o dönemde Osmanlı Devleti üzerine yazıJanlar hakkın
daki bir eleştirisinden alıntılar da yapmıştır. Niebuhr, sözkonusu
eleştirisinde «diğer Avrupa devletleriyle çeşitli önemli ilişkiler içinde bulunan Osmanlı Devletindeki durumun Almanya'da bilinmemesi»nin suçunu, Alman gazete yazadarının sadece taze haber peşinde koşmasında bulmakta, bu yazarların hahire yazmaktan, Osmanlı Devleti hakkında kitaplardan bHe olsa bilgi edinmeye zaman
bulamadıklarını, bu yüzden de yeni haberleri her zaman en önemli
ve en güvenilir haberler saydıklarını söylemektedir.

Büyük
ler

Fransız

geçerliğini

Devriminin arifesinde
bugüne değin korumuştur.

söylenmiş

olan bu söz-

Tarihsel bakış açısını bir tarafa bırakmak isteyen kişi, Türkiye'nin bugünkü sorunlarını anlayamaz. Lozan huna bir örnektir.
1878'deki Berlin Konferansından başlayıp kayıtsız şartsız egemenliğin kazanılmasına varan yolu adım adım izlemeden bugünün Türkiye'sinin komşu ve müttefikleriyle ilişkilerini kavramak nasıl mümkün olabilir? Daha 1920 yılının ilk Meclis otururolannda üzerinde
görüşülmeye başlanan Türk devriminin değerlendirilmesi, kaynaklar ele alınmadan nasıl yapılabilir?
Bir kez daha geçmişe doğru uzanmama izin vermenizi diliyorum: Osmanlı tarihçilerinin büyük ust&sı Joseph von Hammer-Purgstall, daha bundan 150 yıl önce, ellerinde Fransızca «Moniteur Ottoman»den başka bir şey bulunmayan «siyasal gözlemcilenle alay ediyordu. Evet, bir ülkenin tarihini ve dilini bilmek, o ülkeye karşı
sempati duymak için yeterli koşullar değildir. Bir Alman olarak
kendi kendimizi eleştirmem ve büsbütün ters bir tutumla bunun
aksini kanıtlamış olan iki tanınmış Türkiye uzmanının, Andreas
David Mordmann ile Martin Hartmann'ın adlarını anınam gerekir;
fakat bir ülkenin tarihini tanımak ve dilini bilmek, o ülkeyi köklü
bir sevgi temeliyle anlayabilmek için gerekli önkoşuJlardır.
Şimdi,

yeniden Birinci Meclis binasına dönelim: 1920 - 1923 yıl
bu binada toplanmış olan Meclisin tutanaklarını okumak,
bütün cephelerde savaşan, fakat aynı zamanda küitürle ilgili görevlarında
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!ere öncelik veren bir milletin durumunu gözümüzün önünde canlandırmaktadır. Atatürk'ün 1 Mart 1923 günü Meclisi açarken verdiği
söylev, bunun için en anlamlı, en etkileyici bir örnektir.
Hiç kuşkusuz, ulusal bir eğitim si.stemi yaratıiması, Türk ülkesinde parlamenter demokrasinin kurulması için en önemli koşuldu;
fakat bunu gerçekleştirmek için yaln!z anayasal çerçevenin ortaya
konması yeterli değildi; aynı zamanda aydınların da Türk devrimine
geniş ölçüde katılması gerekiyordu. O yılların Türkiye Büyük Millet
Meclisi milletvekili fotoğraf albümlerinin sayfalarını çevirenler, sanki
kendilerini bir tür «Kültür Tarihinde Kim Kimdir» (Who is
Who) eseri karşısında bulurlar.
Ancak, eğitim, tarih ve dil sortmlarının sadece Millet Meclisinde tartı şılmasıyla da yetinilmiyordu. Bu alanlarda toplanan kurultayların tutanaklarını okumayanlar, 1920'lerin, 1930'lann ruhundan pek bir şey anlayamaz.
1987 yılında Avrupa, kendine güveni olan bir Türkiye ile yüz
yüzedir. Türkiye'deki parlamento ve partiler, adalet organları ve
basın canlı bir diyalog içerisindedir. Geleneksel akımlara olduğu
kadar çağdaş akımlara da açık olan bir topluma zorla bir şey
kabul ettirmenin mümkün olduğuna hiç kimse ciddi olarak inanmamaktadır.

Türkiye'nin dışa yönelik kültür politikası, yurt dışına piyanistlerin ve sanat eserlerinin gönderilmesiyle sınırlı kalmamalıdır. «Atatürk dönemi»nin kapsamlı bir biçimde tanıtılması, iyiniyetli Batılı
gözlemcilere Türk demokrasisindeki gelişmeleri kendi toplumlarına
daha iyi anlatmak için büyük kolaylık sağlayacaktır.
Teşekkür

ederim.

BAŞKAN- Teşekkür

ederiz

Sarın

Profesör Kreiser.

Efendim, şimdiki ikinci konuşmacı.mız, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Ergun özbudun,
«Kavram Olarak Milli Egemenlik ve Demokrasi» başlıklı tebliğini
sunacaktır.

Buyurunuz efendim.
Prof. Dr. ERGUN öZBUDUN (Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın
Başkanı, Sayın Milletvekilleri, Sayın Konuklar,
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Çağımızda

milli egemenlik ve demokrasi kavramlarının aynlmaz
biçimde birbirlerine bağlı olduklarına kuşku yoktur. Milli egemenlik
ilkesi, demokratik bir hükümet şeklinin hukuki dayanağı ve hukuki
ifadesidir. Diğer bir deyimle, demokratik bir yönetim şekli, ancak
milli egemenlik ilkesine dayanabilir. Milli egemenlik ilkesine dayanan bir devlet sistemi ise, ancak demokratik olabilir.
Böylece, günümüzde milli egemenlik kavramı çağdaş demokratik
rejimle anlamdaş hale gelmiş olmakla beraber, bunun her zamrı"
b3yle olmuş bulunduğu söylenemez. Gerçi milli egemenlik teorisi
Fransız ihtilali yıllarında ortaya çıkışından bu yana bir demokratlaştırıcı etki göstermiştir; ancak bu teorinin ortaya çıkması ile
birlikte çağdaş demokrasiye bir anda ulaşılmış da değildir.
Şu

halde burada ilk olarak cevaplandırılması gereken soru, bu
arasında geçen hayli uzun si!renin hangi sebeplerden kaynaklandığıdır. Bu soruyu cevaplandırabilmek için de, demokratik
egemenlik anlayışının iki alt çeşidi olan milli egemenlik ve halk
egemenliği kavramıarına biraz daha rlikkatle eğilrnek gerekir. Günümüzde bu iki kavram arasında fazla bir pratik fark kalmamış
olmakla birlikte, tarih boyunca iki tecrinin gerek dayandıkları ilkeler, gerek ulaştıkları sonuçlar açısından önemli farkl~r gösterdiği
inkar edilemez. Bu anlamda, milli egemenlik ve halk egemenliği arasındaki ayrım, pratik önemini yitirmiş olsa bile, tarihsel ve pedagojİk önemini korumaktadır.

iki olgu

Fransız ihtilalinin ürünü olduğunu söylediğimiz milli egemenlik
teorisinde egemenliğin, yani ülke içindeki en yüksek huyurma kudretinin sahibi millettir. Bu teoride millet, bir tüzelkişi olarak nitelendirilmekte ve halk kavramından ay{rdedilmektedir. Halk, belli bir
anda belli bir ülkede yaşayan insanlarm toplamı olduğu halde millet,
sadece halkla özdeşleştirilemeyen, milli topluluğun geçmişini ve geleceğini içine alan ayrı bir varlık, bir tüzelkişidir.

Milletin bu anlamda bir sosyolojik gerçeklik olduğunda şüphe
yoktur. Milletin iradesini fiiliyatta ifade eden, belli bir anda o ülkede yaşamakta olan halk kütlesi veya seçmen kütiesi olsa bile, bu
iradenin belirmesinde halk kütlesinin, milletin tarihsel sürekliliğin
den etkilendiği; milletin temel değerlerinden, geleneklerinden, tarihinden esinlendiği; milletin sürekli nitelikteki temel menfaatlerini
ve gelecek kuşakları da nazara alarak karar verdiği kuşkusuzdur.
Böylece, millet kavramının, çağdaş bilimin itiraz ederneyeceği bir
gerçekliğinin bulunmasına karşılık, Fransız ihtilali döneminde milli
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egemenlik teorisinden çıkanlan birtakım sonuçlann
rasi anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir.

çağdaş

demok-

Bu sonuçlardan birincisi, saf temsili rejim anlayışıdır. Bu anlamilletin bir tüzelkişi olarak tasavvur edilmesınden kaynaklanmaktadır. Çünkü bilindiği gibi tüzelkişi, kendi iradesini bizzat açık
layamaz; bu iradeyi ancak organları aracılığıyla açıklayabilir. öyleyse, bir tüzelkişi olarak millet de, iradesini açıklayabilmek için
organıara muhtaçtır. Bu da, milletin kendi iradesini doğrudan doğ
ruya değil, ancak temsili organlan aracılığıyla aç1klayabileceği bir
temsili demokrasi anlayışını ortaya çıkarmaktadır.
yış,

Bu anlayışın en saf şekli, Fransız ihtilalinin - uygulanamamış
olan - 1791 Anayasasında kendini göstermektedir. Sözü geçen Anayasanın 2 nci maddesine göre, «bütün iktidarların kaynağı olan millet, bu iktidarları ancak delegasyon yoluyla kullanabilir. Fransız
Anayasası temsilidir: Temsilciler, yasama meclisi ile kraldır.» Bu
hüküm, iki bakımdan ilginçtir. Birinci.si, bir yandan milli egemenlik
ilkesi ilan edilirken, bir yandan da krab.n hala milli egemenliği temsil
eden organlardan biri olarak kabul edilmesidir. ikıncisi ise, egemenliğin sahibi olarak gösterilen milletin, bu egemenliği bizzat değil,
ancak temsili organları aracılığıyla kuUanabilmesidir. Kısacası, böyle
bir sistemde, referandum, halk vetosu, halk teşebbiisü gibi, halk
iradesinin aracısız olarak, doğrudan doğruya belirmesini sağlayacak
yollara yer yoktur.
Saf milli egemenlik teorisinden çıkan ikinci bir sonuç, hukuk
dilindeki ifade ile, «emredici vekalet»in mevcut olmaması, yani milletvekillerinin seçmenlerinden bağlayıcı emir ve talimat alamamalarıdır. Bu anlamda milletvekili, kendisini seçenlerin istek ve iradeleriyle bağlı bir delege değil, kendi akıl ve vicdanına göre kamu yararını arayıp bulması gereken bağımsız bir temsilcidir. Aynı sebeple
milletvekili, sadece kendisini seçenleri değil, bütün milleti, daha
doğrusu millet tüzelkişiliğini temsil edeı. Temsili rejimin bu klasik
kuralı, bütün Türk Anayasalarında olduğu gibi, 1982 Anayasasının
80 inci maddesinde de ifadesini bulmuştur.
üçüncü olarak, saf milli egemenlik anlayışı, sınırlı oyla bağdaşa
hilmesi itibariyle, çağdaş demokrasi iıkelerine ters düşebilmektedir.
Halk egemenliği anlayışının zorunlu Glarak genel oya yol açmasına
karşılık; milli egemenlik teorisi uzun süre genel oy ilkesini geeiktirİcİ bir bahane olarak kullanılmıştır. Bu mantığa göre, millet tüzelkişiliğinin geçmişi ve geleceği içine alan gerçek menfaatlerini en
iyi takdir edebilecek olan, halk değil, bu konuda en yetenekli olan
21

ölçüsü olarak da servet veya eğitim gibi
19 uncu yüzyıl boyunca Avrupa temsili re.jimleri, mülkiyet veya vergi şartlarına dayanan sınırlı oy sistemini

seçkinlerdir.

Yeteneğin

kıstaslar benimsenmiş,
uygulamışlardır.

Görülüyor ki, tarihte milli egemenlik ve halk egemenliği kavhayli farklı çıkış noktalarından hareket etmiş ve farklı
sonuçlara varmışlardır. Milli egemenlik saf temsili rejime, halk egemenliği doğrudan doğruya veya yan doğrudan doğruya demokrasiye
vücut vermiştir. Milli egemenlik temsili vekalete, halk egemenliği
emredici veya bağlayıcı vekalete yol açmıştır. Nihayet milli egemenlik sınırlı oy sistemiyle bağdaşabilmiş, halk egemenliği ise mantıksal
olarak genel oy ilkesini doğurmuştur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, son yüzyılın demokratik gelişmesi, bu iki kavram arasın
daki tarihsel farkları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bugün milli
egemenlik ve halk egemenliği anlayışları, aynı demokratik ilkelerin
iki değişik görünümü durumundadır.
ramları

Gerçekten, bugün klasik temsili demokrasinin beşiği olan ülkelerde bile referandum yoluna gitgide daha çok başvurulmaktadır.
Milli egemenlik teorisinin doğduğu Fransa'da referandum, ikinci
Dünya Savaşından sonra anayasa değişikliklerinde sık sık uygulanmıştır. -«Parlamento egemenliği» ilkesi.ni kamu hukukuna temel yapmış olan ingiltere'de, ilk defa olarak 1975 yılında Ortak Pazara
girip girmeme hususunda referanduma başvurulmuştur. Diğer Batı
Avrupa ülkelerinde de saf temsili rejimden sapılarak, referandum
yönteminin gitgide artan ölçüde uygulandığı görülmektedir. Kısacası,
referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü gibi yan doğrudan doğ
ruya demokrasi araçları, artık anayasa hukuku kitaplannda sırf isviçre'ye özgü bir istisna olarak gösterilmekten çıkmıştır.
Türkiye'ye gelince, Milli Mücadele geleneğinden esinlenilerek
anayasalarımızda miili egemenlik ilkesine en yüce mevki verilmiş,
egemenliğin «kayıtsız şartsız» millette olduğu belirtilmiş olmakla
birlikte, 1961 ve 1982 Anayasalarının referandumla kabul edilmiş
oldukları unutulmamalıdır. 1982 Anayasası, referandumu anayasa
değişikliklerinde düzenli olarak başvurulabilecek bir yöntem olarak
benimsemiştir. Diğer bir deyimle, Türk anayasa hukukunda da
referandumun yaygınlaştırılması yolunda bir eğilim mevcuttur.
Aynca, 19 ve 20 nci yüzyıllardaki demokratik gelişme, sınırlı
oy sistemini kesinlikle ortadan kaldırmıştır. Bugün demokrasi ve genel oy kavramları tamamen anlamdaş hale gelmişlerdir. Genel oya
dayanmayan bir siyasal sistemin demokratik olarak nitelendirilebü22

mesi mümkün değildir. Dolayısıyla, b:.rihte olduğu gibi, artık milli
egemenlik teorisinin sınırlı oy uygulamasını meşrulaştırıcı biçimde
kullanılması sözkonusu olamaz.
Nihayet, emredici vekalet yasağının, Türkiye Cumhuriyeti Anada dahil olmak üzere birçok çağdaş anayasalarda varlığını
sürdürmesine karşılık, çağdaş demokrasilerdeki siyasal parti ve parti
disiplini gerçeği, bu durumu kaçınılmaz biçimde değiştirmektedir.
Milletvekili, kendisini seçerrlerin emredici vekilietiyle bağlı olmamakla
beraber, listesinden seçildiği siyasal partinin program ve disiplinini
de elbette ihmal etmemek durumundadır. Böylece, siyasal partilerin
mevcut olmadığı bir dönemde ortaya atılmış olan klasik milli egemenlik anlayışı, partilerin hakim rol oynadıklan bir sistem içinde
şüphesiz anlam değişikliğine uğramak zorunda kalmıştır.
yasası

Bütün bu gözlemler, geçmişte bü-birlerinden çok farklı sonuçlar doğuran ve taraftarlan arasında ciddi fikir çatışmalanna yol
açan iki egemenlik anlayışının, yani milli egemenlik ve halk egelmenliği kavramlarının, bugün tek bir demokratik egemenlik anlayışı
içinde birleşme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu sentezin
belki en ilginç ifadesi, 1946 Fransız Anayasasının Kurucu Mecliste
uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiş olan şu formülünde görülmektedir: «Milli egemenlik Frans~z halkına aittir.» ilk bakışta
kendi içinde çelişik, ya da prensipsiz bir uzlaşma ürünü olduğu izlenimini verebilecek olan bu ifade, biraz daha yakından incelendiğin
de yeni bir siyasal gerçekliği yansıtmaktadır. O da, çağdaş demokrasilerde millet ve halk kavramlarının büyük ölçüde birbirlerine yaklaştığı, dolayısıyla milli egemenlik ve halk egemenliği teorileri arasında geçmişte var olan farkların bugün pratik önemlerini hemen
tamamen yitirmiş olduklarıdır. Bu anlamda milli egemenlik, çağ
daş demokrasilerin hukuki dayanağı ve vazgeçilmez unsurudur. Aynı
şekilde, milli egemenlik ilkesini anlamlı kılan, ona hayatiyet veren
tek siyasal rejim tipi de, demokratik rejimdir.
Saygılar sunanm.
BAŞKAN

-

Teşekkür

ederiz

Sayın

Profesör özbudun.

Efendim, Birinci Otururnun son konuşmacısı, Orta Doğu Teknik üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı
Sayın Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat; «Türkiye'de Milli Egemenlikten
Demokrasiye Geçiş» başlıklı konuşmasını yapacaklardır.
Buyurun

Sayın

Kurat.
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Prof. Dr. YULUG TEKiN KURAT (ODTü Tarih Bölümü Baş
Oturum Başkanı, yüce Meclisimizin Değerli Başkanı,
Sayın Bakanlar, milli irademizin temsilcileri, sayın milletvekilleri,
seçkin konuklar, sayın dinleyiciler ve sevgili öğrenciler; konumuzun
başlığı her ne kadar Türkiye'de Milli Egemenlikten Demokrasiye
geçiş ise de, yanlış bir anlamaya meydan vermemek için demokrasiye geçişi çoğulcu demokrasiye geçiş olarak vurgulayabiliriz.

kanı) -Sayın

Bilindiği

gibi demokrasi, gerek kavram, gerekse uygulamaları
yönünden çağımıza gelinceye dek çeşitli aşamalardan geçmiş, diğer
bir deyimle daimi olarak gelişme süreci içinde olmuştur. Ayrıca Türkiye'ınizde milli egemenlik ve demokrasi birbirlerini izleyen unsurlar olarak değil, her ikisi de birbirleriyle bütünleşen ve birbirinden
ayrılmaz ögeler olarak birlikte meydana çıkmışlardır. Bu olaya tarihin tablosu içinde bakıldığında, millileşme ve demokratikleşme sürecinin Milli Mücadele döneminde başladiğina tanık oluruz.
Oysa, demokrasinin beşiği sayılan batı dünyasındaki ülkeler
önce millileşmiş ve bunun ardından demokratikleşme aşamasına girmişlerdir. Bu konulara öğleden sonraki oturumda değineceğimden
şimdilik özetle geçiyorum. Buna rağmen şunu da belirtıneden geçemeyeceğim. Milli egemenliğin gündeme gelebilmesi için millileşme
kavramının toplumda yer etmesi, diğer bir deyimle bir millet karakterinin oluşması gerekir. Nitekim, Milli Mücadeleye başlamak
üzere 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla istanbul'dan Samsun'a
hareket eden Atatürk, o zamanki çalışma ve kader arkadaşı Refet
Beye şunları söylüyor;
« İhtilalden
değiştirir.

mek

fazla bir şey yapmak lazım. ihtilal mevcut devletleri
Türkiye henüz mevcut değildir, onu önce dünyaya getir-

lazımdır.»

Bu sözcüklerden de anladığımız gi.bi, milli hakimiyet ve demokrasinin sözkonusu olabilmesi için her şeyden önce bir millete ihtiyaç
vardır. Ancak, bu görüşe belli açılardan, dayanak noktaları zayıf
da olsa itiraz edecekler çıkabilir. Osmımlı imparatorluğunun milli bir
hakimiyeti yok muydu, Osmanlı devletinde demokrasi atılımları olmamış mıdır?

Cevabımız,

bu sorunun birincisine kesinlikle

hayırdır.

ikincisi ise, gerçekleştirilemeyen bir demokrasi atılımıdır. Bir
kere Osmanlı devletinin egemenliği, milli bir hakimiyet değil, siyasi
bir hakimiyettir. Çünkü, çok milletli Osmanlı imparatorluğunda devletin temel felsefesi çok uluslu bir ülkenin etnik gruplarını bağlılık
altmda tutmaya yöneliktir.
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19 uncu yüzyılın son çeyreğine gelinceye kadar Osmanlı yöneticileri Osmanlı uluslarına tanıdıkları bazı statüler karşılığı onların
rejime bağlılıklarını öngörmüşlerdir. Böyle bir yönetim anlayışı
nın 19 uncu yüzyılda gelişen milliyetçilik hareketleri karşısında da
sürdürülmek istenmesi, milliyetçilik akımıarına ister istemez ayak
uydurulmasını zorunlu kılmıştı. Çünkü, yine tarihin platformunda
izlediğimiz gibi, milliyet şuuruna sahip çıkan Balkan hıristiyanlan;
Sırplar, Rumlar ve Bulgarlar olsun gerek kendi çabaları gerekse ve
özellikle dış güçlerden sağladıkları yardım ve müdahale sayesinde
ulusal egemenliklerini ilan ederek Osmanlı imparatorluğundan kopmuşlardır. işte bu kopuşun daha fazla yaygınlaşmaması, dolayısıyla
daha fazla toprak kaybını engellemek içindir ki, 1876 Anayasası
ilan edilmiş ve Osmanlı topraklannda yaşayanların bir Osmanlı birliği şuuru içinde bütünleşmeleri öngörülmüştür. Ancak, bu siyasetin
meydana getirdiği parlamenterler siyasal partilerin değil, ulusların temsilcileriydiler.
Partileşrnek ise, 1908'deld ikinci Meşrutiyette, ittihat ve Terakki ile ifadesini bulmuşsa da, ne mrinci ne de ikinci Meşrutiyet
ülkede siyasal bir birliğin kurulmasım gerçekleştirememişti. Çünkü,
bir millet oluşamadığı için devlet meşrutiyet düzeni içinde bile siyasi
hakimiyetten milli hakimiyete geçememişti. işte bu noktaya parmak
basan Atatürk, şöyle demektedir:
«Meşrutiyet,

milletin tabiaten az-adığı hürriyet havasını içine
zannettiren bir harekettir; fakat ikincisi, yani Türk inkılabı,
milletin hürriyet ve hakimiyetini fiilen ve maddeten tespit eden bir
ihtilali mesuttu (yani mutlu bir inkıl&ptır). Şu halde yeni Türkiye'
yi, rejimi ve milleti ile beraber doğuran Milll Mücadele hareketi demokrasiyi de hazırlamış bulunmaktadır.
çektiğini

Daha önce de belirttiğim gibi, ortada bağımsızlık ve ulusal egemenliğine sahip çıkan hir millet olmadan demokrasiden söz edilemez. Demek oluyor ki, bizim tarihimizde millileşme ve demokratikleşme süreci birbirini izleyen değil, ikisi bir arada doğan ve bütünleşen unsurlardı. Bu oluşumu kronolojk olarak şöyle sıralayİbiliriz:
23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisinin açılması ve bu Meclisin 1921 Ocak'ında çıkardığı Anayasa ile her şeyden önce hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun saptanması,
1922'de saltanatın kaldırılması ve zaten saltanat maka16 Mart 1920 itibarı ile fiilen ve hukuken kalkmış bulunduğunun böylece tespiti,
2

Kasım

mının
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29 Ekim 1923'te Anayasaya bir madde eklenerek, devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak ilanı ve nihayet 3 Mart 1924'te
hilafetin kaldırılarak Türk milletinin ümmi değil, milli bir toplum
olduğunun yasal olarak da saptanmasıdır.
Ancak İstiklal Savaşı Türkiye'siııi yakından izleyen ve hiç de
beklemedikleri sonuçlarla karşılaşan bazı yazarlar ve gözlemciler
yeni Türkiye Cumhuriyetini demokrasiden uzak bir dikta şeklinde
tasvire yönelmişlerdir. özetle söylemek gerekirse, temelinde tutarsız
olan böyle bir görüş ya tarihi bilmezlikten ya da tarihi görmezlikten
kaynaklanmaktadır.

Kendilerini çağdaş demokrasinin beşiği olarak sayan Batılı ülkeler, mevcut düzenlerine üçyüz veya dörtyüz yıllık tecrübeler neticesinde ulaşmışlardır ki, bu tecrübeler içinde gerek çatışma alanlarında gerekse idam sehpalannda dökülen çok kan vardır. Oysa,
milli tarihimizdeki demokrasi hareketlerinin başlangıcını, 1876 olarak kabul etsek, deneyim süreci ilk yüzyılını daha. henüz yeni doldurmuş sayılır. Ancak, demokrasiyi milllleşme süreciyle birlikte, ele
alacak olursak ki, gerçek olan da budur. Daha yetmişjnci yılı hile
doldurmuş sayılmayız. Bununla birlikte, Atatürk'ün temellerini attı
ğı demokrasi, gelişme sürecinin daha henüz yüzüncü yılını doldurmamış bulunması nedeniyle kendisini teselli eder bir hüviyete asla
girmemiştir. Çünkü, Türk demokrasisi, çağdaş uygarlık anlayışı
içinde diğer demokratik ülkelerin yüzyıllar boyunca aldıkları mesaf eyi, daha hızlı koşarak kapatmak çabası içinde olmuştur. inkılabın
temel felsefesi, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek ve hatta onu da
aşmak olduğuna göre, eğitim bu düşüncenin en önemli parçasıdır.
ünlü Filozof Eflatun «Eğitimden yoksun bir demokrasi sınırı olmayan bir hipokrasidin demiştir. Gerçi onun bu tanımlaması kendi
yaşadığı o antik çağı ilgilendiriyorsa da, eğitim ve demokrasi, birbirleriyle daima yakın ilişkiler içinde olmuşlardır. O halde biz de,
yurdumuzdaki demokratikleşme hareketini 1920'li yıllardan itibaren
kendi eğitimimiz açısından inceleyecek olursak, bizim demokrasimize
karşı yöneltilen kasıtlı ve kasıtsız iddialan çürütme imkanına kavuşabiliriz.

Demokrasinin durmadan gelişen hir dinamizme sahip olduğunu
kabul etmekle birlikte, her ülkenin kendi sosyo - kültürel yapısı içinde demokrasiyi uyguladığı, her ülkenin demokrasiyi kendi değer
yargıları içinde düzenlediği gerçeğinden kopamayız. Şu halde her
şeyden önce Türk demokrasisinin ne olup olmadığını anlamak lazım
dır. işte bu da eğitimin, dolayısıyla siyasal eğitimin ç1kış noktasını
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ortaya koyar. Her şeyden önce Türk demokrasisi, Türk iniulabın
dan soyutlanamaz. Teokrasi ve saltanatın temsil olunduğu kişi egemenliğinden milli egemenliğe geçen toplumun tabanındaki özgürlük
düşüncesinde, insanın temel hak ve hürriyetleri yer alır. Diğer bir
deyimle, şeriatın yönlendirdiği, din kökenli bir hakimiyetin zincirlerini kırarak, milli iradeye dayalı bir egemenlik anlayışına kavuşan
insan, kendi seçtiği yöneticileriyle b-ir yöneten, yönetilen ilişkisi
içinde birleşip, bütünleşmektedir.
Bu birleşmenin özünde bir düşünce ayrılığı değil; akılcılık, gerçekçilik ve medeniyetçiliğe dayalı bir düşünce birliği vardır. işte bu
tablonun çizdiği Türkiye Cumhuriyetinde demokrasi; toplumu ne
ezenler ve ezilenler diye sınıfıara ayırll.rak, sınıf kavgalarının ortaya
çıkmasına, ne de şu dinden olup veya olmamak gerekçesiyle din ve
mezhep çatışmalarına izin vermeyerek iç barışı sağlarken, ülkelerin toprak bütünlüğü ile bağımsızlıkianna saygı gösterilmesini isteyen bir dış barışın öndediğini de yapmaktadır. Tabii ki, demokrasi,
bu hedefler doğrultusunda toplumu eğitmeye başlayacaktı. Nitekim
Atatürk, «Demokrasi yurt aşkıdır, aynı zamanda analıktır ve babaIıktın demekle ister ailede, ister okulda veya toplumda olsun, demokrasinin öğretici ve eğitici sürecini başlatmış oluyordu. Böylece
kişi hakimiyetinden, millet hakimiyetine geçen toplum, ulusal çıkar
larının korunmasında, demokrasiyi biinyesine sindirmeye başlamış
tır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinden doğan Halk
Fırkasına karşı, 1924 Ekiminde kuru!an Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası bu eğitim programının bir parçası değildi. Böyle bir partinin
ortaya çıkması, Atatürk'ün, milli mücadeledeki bazı arkadaşlarının
O'na duydukları kişisel kırgınlık ve küskünlüklerin de ötesinde, inkı
lap hareketine olan bazı rezervasyonlarından da kaynaklanıyordu.
Onların politikası, yapılacak tüm yeniliklerin halkoyuna sunulması
merkezinde toplanıyordu. Oysa ne Cıs.mhuriyetin ilanı, ne hilafetin
kaldırılması, ne de hukuk ve yazı inkılahı, bir referandum neticesinde gerçekleştirilmemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkar
dığı yasalarla yürürlüğe girmiştir.
Demokrasi eğitiminin daha yeni başladığı bir dönemde, referanduma gidilmesi mevsimsiz olduğu kad;ı.r da sakıncalı idi; ancak, bugün Türk demokrasisinde bir refera:r..dum konusu, siyasal ve akademik yönleriyle konuşulup tartışılıyorsa, bu da son 67 yıl içinde
Türk Milletinin demokrasi anlayışında ne kadar olguulaştığını kanıtlamış bulunmaktadır.
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Demokrasi, kuşkusuz bir danışma ve tartışma mekanizmasıdır.
Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, hükümetin İcraatını
eleştirrnek üzere muhalefeti üslenmiş bir grup oluşturulmak istenmiş ancak, bir parti içinde hem iktidar hem de muhalefet yapıla
mayacağına göre, 1930 yılında Fethi Okyar'ın liderliğini yaptığı bir
serbest fırka deneyimine gidilmişti. Fakat, inkılahı hazınedememiş
veya hazınetmek istemeyen gruplar, bu partinin görevini saptırmak
isteyince, bu tecrübenin mevsimsiz olduğunu ilk söyleyen de Fethi
Bey'in kendisi olmuştur.
G-erek 1924, gerekse 1930 yıllarının örnekleri, Türk demokrasisinin, Türk inkılabından ayrı veya ona karşı bir istikamete yönelmesine izin verilemeyeceğini açıkça göstermiştir. Çünkü Türkiye'de
demokrasi gene onu yaratan inkılabı çökertmek için kurulmuş değildi. Şu halde demokrasi, inkılabın da koruyucusu olduğundan, bu
şuurun millete kazandırılması görevin{ Cumhuriyet Halk Partisi üslenmiştir. Diğer bir deyimle, siyasal literatürümüzde tek parti dönemi olarak adlandırılan bu süreç, Türk demokrasisinin kuralları içerisinde halkın eğitimi dönemidir. işte bu süreci yanlış anlayan veya
anlamak istemeyenler, Türk milletinin demokratik vasıflardan yoksun olduğunu ve bu sebeple demokratik bir idare kurulamayacağını
ilan edecek kadar ileri gitmişlerdir. Oysa onları ilk şaşırtan, bir iktidar partisinin, üstelik tek partinin 1945 yılında bir muhalefetin kurulmasına izin vermesi, hatta bu muhalefeti ilk sıralarda desteklemesi olmuştur. Dünyanın siyasal tarihinde böylesine bir olay daha
önce de görülmüş değildir. Onları daha da şaşırtan üçüncü bir olay,
milletin iradesine tam anlamıyla uyarak yapılan 1950 seçimlerinde
muhalefet partisinin yani Demokrat Partinin iktidara gelişidir. Türkiye, böylece 1950 yılı itibariyle çoğuku demokrasi dönemini bütün
dünyaya kabul ettirerek başlatmıştır.
Geçen 37 yılın tam bir muhasebesini yapmak için tarih daha
henüz gençtir. Çünkü, Türk demokrasisinin gerek kendi kamuoyu
önünde, gerekse dünya kamuoyu önünde başarıyla vermekte olduğu
sınav devam etmektedir. Buna rağmen elimizde birtakım somut sonuçlar vardır; bir kere siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları olmuşlardır.
Türk milleti, çoğulcu demokrasiye büyük bir çoğunluk olarak uyum
sağlamakta hiçbir zorluk çekmemiş, yasa ve düzenlemelere duyduğu
saygıdan ötürü demokrasiyi yozlaştırmak isteyen huzursuzluk ve
kargaşalıklara asla itibar etmemiştir.
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Çoğulcu demokrasinin karşılaştığ! birtakım sancılar olmuştur.
Çünkü demokrasi, yalnızca politika yapmak değil, ülkede sağlıklı
bir siyasal dengenin kurulmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik
istikrarı da sağlamaktır. Nitekim, dünyadaki çağdaş demokrasi anlayışı, sosyal ve ekonomik farklılıkları da göz önüne alarak geliş
meyi sürdürmüştür. işte çağdaş demokrasiye yüzyılların ardından
koşarak yetişen Türk demokrasisi, şimdi bu noktada sınavını vermek süreci içindedir. Başarının sırrı ise, milll, sosyal ve ekonomik
dayanışmayı zaten öngören Cumhuriyetin ve Atatürk ilkelerinin
temelinde yatmaktadır.
Teşekkür
BAŞKAN

ederim.
-

Sayın

Profesör

Yuluğ

Tekin Kurat'a

teşekkür

ederiz.
Efendim, 3 üncü Milli Egemenlik Sempozyumunun birinci oturumunu kapatıyorum. öğleden sonra saat 14.15'te tekrar sempozyumumuza devam edeceğiz.
Çok

teşekkür

ederim.
Ara Verme Saati: 12.35
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PANEL
OTURUM
BAŞKAN

BAŞKANI:

Prof. Dr.

Yuluğ

Tekin KURAT

Değerli milletvekilleri, muhterem hocalanm, saseçkin konuklar, sevgili öğrenciler; şimdi bugünkü sempozyumun ikinci aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamada
bir panel vardır; önce sizlere paneli takdim etmekle işe başlaya

-

yın meslektaşlar,

cağım.

Bendeniz Prof. Dr. Yuluğ Tekirı Kurat; Orta Dogu Teknik
üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı,
Sağımda, Sayın Prof. Dr. Ahmet Mumcu; Anadolu üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesini temsil ediyorlar,
Sayın
Doğu

Mumcu'nun sağında Sayın Doç. Dr. Seçil Ak gün; Orta
Teknik üniversitesi Tarih Bölümü,

Solumda Sayın Doç. Dr. ümit Hassan; Orta Doğu Teknik üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesini temsil ediyorlar.
Ancak, değerli arkadaşımız Prof. Dr Ergun özbudun, kendisine
diliyoruz, bir zatürre geçirmektedir, bugün de biraz olağan
üstü gayretlerle gelip konuşmasını yapmıştır, onun katkılarından
ne yazık ki öğleden sonra yoksun kalacağız.
şifalar

Panelde konuşmacılar, konuşmalarını sunmadan önce, ilk açışı
ben, buradan yapacağım, tabii ki tartışma için bir süre verilecektir; ancak tartışma konusunda bizlere ışık tutacak sorular olursa,
sayın dinleyenlerden rica ediyorum, bunları bize lütfen Başkanlık
makamına iletilrnek üzere yazılı olarak versinler.
Şimdi paneli başlatmak üzere ben, tarihte milli egemenlik ve
demokrasi ilişkileri olarak genel ve geniş kapsamda sizlere küçük
bir özet sunacağım:

Şimdi

milli egemenlik ve demokrasi kavramlannı tarihin süzgecinden geçirecek olursak hu iki kavram arasında zaman ekseni bakı
mından büyUk farklılıklar görürüz. Millet, milli egemenlik, çok milletli ülkeler ve devlet gibi terimler daha yakın çağların ürünleridir. Halk idaresi anlamına gelen demokrasi ise, antik çağdaki Yu-
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nan site devletlerinde ortaya çıkmış cimakla birlikte, bugünkünden
çok başka bir değer yargısına sahip olmuştur. Çağımızda kimse,
köleliğin yasal olduğu ve o kentte doğmadığından dolayı yabancı
statüsüne sokulan kişi ve kişilerin yö!letime katılmalarına izin vermeyen bir idare şeklini demokrasi ol2.rak kabul edemez. Aynı şekil
de insan haklarının ve modern demokrasinin ilk habercisi olduğu
ileri sürülen ingiltere'deki Magna Cs.rta, 1215 tarihindeki Magna
Carta Bildirisi de bugünkü demokrasi anlayışından çok farklıdır.
Çünkü, Magna Carta, kral ve feodalite arasında varılan bir uzlaş
ma olup, üst düzeyde bir danışma mekanizmasını harekete geçiriyor; fakat topluma hiç inmiyordu. Bununla hirlikte Magna Carta'
nın uzun vadede ingiltere'deki parlamento geleneğinin temelini hazırladığı kuşkusuz tartışma götürmez.
Görülüyor ki, klasik Yunan çağından başlayarak orta çağlar
dünyasına sarkan demokrasi çok dar bölgeler içinde, örneğin Ceneviz ve Venedik cumhuriyetleri gibi, toplumdan uzak ve hatta demokratik değil, oligarşik sayılacak uygulamalar içinde varlığını kısıtlı
da olsa sürdürebilmişti.
üstelik yakın çağlara gelinceye kadar üzerinde durulacak bir
önem de kazanmamıştı.
öte yandan, milli egemenlik ka'>Tramı 16 ncı yüzyıldan önce
hiçbir şekilde mevcut olmadığı gibi, 1789 Fransız ihtilalinden önce
de meydana gelmiş sayılmazdı, yani tam anlamıyla meydana gelmiş
sayılmazdı.

Milli egemenlik düşüncesinin yaratılmasının başlangıcı olarak
yeni çağlardaki Avrupa krallıklannı örnek gösterebiliriz. Krallar
yönetimlerini, papalığın denetiminden kurtarabilmek için yönettikleri toplumun tek hakimi ve değişmez temsilcileri olarak ortaya
çıkmışlardır.

Bunu yaparken de kendilerine bağlı olan uyruklarına bir millet
özen göstermişlerdir. Tabii ki, böyle bir düşün
cenin gelişmesinde topluma millet şuurunu kazandıran anadilinin,
diğer bir deyimle milli kültürün temel taşı olan bu anadilin çok
büyük etkisi olmuştur.

şuuru kazandırmaya

Evrensellik iddiasındaki kilisenin Ortaçağ Latincesine karşı ülkelerin milli diliyle güçlenen milli edebiyat, bir milli kültür dinamizmi getirirken, Ortaçağın tablosunu deği~tiren ticaret hayatı ve
sebep olduğu sosyo-ekonomk gelişmeler, milletler arasındaki farklı
lıklan belirgin bir biçimde ortaya koymaya başlamıştı. işte bu deği-
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şen tablo içinde kralın kendi soylulannı da denetim altında tutmak
için, gelir düzeyi yüksek tüccar kesiminden finansman imkanlar
bulması ve gene halk kesimindeki insangücünden ordusunu kuvvetlendirrnek için yararlanabilmesi - Avrupa'da- 1500 ila 1700'lü yıl
larda mutlakiyetçi bir monarşi sisteminin yerleşmesine sebep olmuş
tur.

Toplum, hayat felsefesini din faktöründen ayıracak düzeye daha
henüz ulaşamadığından, hükümdarların yönetim anlayışı, onların
Tanrı tarafından tayin edildikleri ve yalnız Tanrı'ya karşı sorumlu
oldukları merkezinde toplanıyordu.
Kral bu yetkilerine karşılık, kendisine kayıtsız şartsız bağımlı
olan uyruklarını korumak görevini üstleniyor ve böylece kralların
kutsal hakları doktrini öylesine yerleşiyorrlu ki, Fransız Kralı 14 üncü
Lui, «Devlet benim» diyecek kadar kendisini güçlü hissediyordu.
Oysa, milletin bir toplum olarak kişiliğinin, kralın kendi kişiliğin
den çok daha önemli olduğunun anlaşılması ve böylece milli egemenliğin demokrasi anlamına geldiğinin idrak edilmesi için zamana
ihtiyaç vardı. Bunu da 1789 Fransız ihtilali hazırlayacaktı.
Sosyal ve ekonomik sebeplerin yanı sıra, Fransız ihtilaline yön
veren düşüncelerin başında, insanın bi:rey olarak mutluluğu, ahrette
değil dünyada araması görüşü yer alıyordu. işte bu mutluluk anlayışı, insanın toplum içinde hireysel ve ortaklaşa mutluluk anlayışını
gündeme getirince, kralların kutsal hakları doktrini bir düşünce analizine tabi tutuluyor ve devletin görevinin insan haklarını korumak
olduğu gerçeği Locke, Rousseau, Montesquieu ve Thomas Paine ile
ifadesini buluyordu.
Kralların

kutsal hakları doktrinini çökerten ve Fransız ihtilalini
bu temel dü şüncenin yanı sıra, bu ihtilalin sebep olduğu
milliyetçilik hareketleri, dini kurumlara ve hükümdarlara olan bağ
lılığı ortadan kaldırmışsa da, yavaş yavaş onların yerini almış ve
ulusal egemenlik milletin egemenliği olarak noktlanmıştır. işte bu
atılım, milli egemenliğin laik bir düzene sahip olmasını gerektiren
bir demokrasi anlayışına yol açmıştır. Çağımızdaki modern ve çoğulcu demokrasinin temellerini ise 19 uncu yüzyıl Avrupasının ikinci
yarısında atılmıştır ki, bu gelişmede toplum yapısının kabuğunu
değiştirmeye başlayan sanayi inkılıibının büyük yan tesirleri vardır. Nitekim, sosyo- ekonomik değişiklikler, toplumun seçimler vası
tasıyla devlet yönetimine daha çok artan sayılarla katılmalarına yol
açmış ve siyasal partilerin doğup, milii iradenin yönlendirilmesinde
büyük önem kazanmalarına neden olmuştur. Böylece içinde yaşadıhazırlayan
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ğımız çağdaki çoğulcu

demokrasi anlayışı da; siyasal partilerin toplumun isteklerini izleyip, onları iktidar veya muhalefet olarak devlet yönetimi doğrultusunda, kendi politikaları açısından değerlendir
mekte, gittikçe artan bir rol oynamaya başlamıştır.
Gördüğünüz

gibi, panele başlangıç olarak bu özeti yaptım. Şimdi
elimdeki programa göre çok değerli bir meslektaşımızı konuşmasını
yapmak üzere kürsüye davet edeceğim. Konuşmalarının konusu;
«Uluslararası teşkilatlar ışığında 'Milli Egemenlik' ilkesinin yeni görünümü»dür.
Sayın

Mumcu, buyurun efendim..

Prof. Dr. AHMET MUMCU- Sayın milletvekilleri, değerli dinleyicilerim; ben konuyu kısa da olsa bir başka açıdan yorumlamaya
çalışacağ·ım. Bu yorumlama biçimi, belki aramızdaki hukukçu meslektaşlarıma biraz yavan, hatta basit gelebilir. Ama öyle sanıyo
rum ki, aramızdaki hukukçuların sayısı azdır ve onların affına
sığınarak konuyu biraz basit de olsa ayrı bir boyuttan tartışmak
istiyorum.
Efendim, üç yıldan beri Sayın Meclis Başkanımız tarafından
«Milli Egemenlik» haftalarında haklı olarak biz milli egemenliği hep övüyoruz. Diyoruz ki, devlet yaşamında milli egemenliğin üzerinde başka hiçbir güç yoktur. Atatürk'ten örnekler getiriyoruz ve «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ve Millet Egemenliğinin üstüne Hiçbir Güç Çıkamaz» diyoruz. Pek tahii bu doğru
dur. Ama gerçekler acaba bu kesin yargıyı bir ölçüde gölgeliyor
mu, gölgelemiyor mu? Bildiğiniz gibi egemenlik dediğiniz; klasik
kamu hukukçularının «Mutlak devlet gücü» diye tanımladıkları; o
manevi, o üstün, o büyük güç; ister bir kişiye ait olsun, ister bir
milletin tümüne ait olsun gerçekten bir devleti devlet yapan en önemli
ögedir. Bildiğiniz gibi egemenlik, iç egemenlik ve dış egemenlik olmak üzere ikiye ayrılır. iç egemenlik: Bir devletin içinde bulunan
bu gücün üstünde veya ona denk başka bir gücün bulunmaması ve
devletin bütün organlarının (Yasama, yürütme, yargı) sadece bu gücün ışığı altında çalışmaları dır. Dış egemenlik: Bir kelime ile bunu
ifade edeyim, bağımsızlıktır. Bir devlet dış egemenliğe sahip değil
se, iç egemenliği de oldukça gölgelidir. Bağımsızlık bjr devletin,
birlikte yaşamak zorunda olduğu diğer devletler arasında eşit işlem
görmesi, kendisini kabul ettirmesi, o devletlerle olumlu olumsuz bütün ilişkilerinde kendi kişiliğini hissettirmesidir.
başlatılan
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iç egemenlk sınırlandırılamaz; belki bölüşülebilir, ama nazari
olarak sınırlandırılamaz. Egemenlik, eğer hir kişiye aitse, belki günün birinde halk ayaklanır, egemenliği ya doğrudan doğruya kendi
üstüne alır ya da meşrutı yönetimlerde olduğu gibi, kralla bölüşe
bilir ya da kendi üstüne aldığı vakit, kesinlikle bu egemenliğin sahibidir. Ancak, özellikle Sayın Başkanımızın biraz önce belirttiği gibi,
insan hakları nazariyesinin hukuka bağlı devlet anlayışının geliş
mesi, iç egemenlikte devletin kendi kendisine güç veren, yön veren Anayasa çerçevesinde bazı işlemleirnde, kendi kendini sınır
lamasını gerektiriyor; demokrasinin kaplarından biri de bu.
Bağımsızlığa gelince: Gerçi, Atatürk de, tam bağımsızlık ilkesinden hareket etmiştir; boiliyoruz. Ama, bağımsızlık üzerinde devletlerin kendi iradelerine göre, sınırs!z bir tasarruf yetkileri yok.
Bağımsızlık, başka devletlerin bağımsızlığıyla çatıştığı oranda sınır
lanmak zorundadır. öyleyse, bağımsız olan devletler, diğerleriyle
ilişkide bulunurlarken, bazı fedakarlıkları göze almak zorundadır
lar. Bu fedakarlıklan da, doğal olarak kendi istekleriyle yapmak
zorundadırlar; tam bağımsızlık ilkesinden çıkan sonuç bu zaten. Bir
devletin kendi bağımsızlığını, kendi iradesiyle, kendi isteğiyle sınır
laması. Fakat bunlar zorunlu sınırlamalar. Çünkü, biraz önce de
söyledim, devletler birbirleriyle geçinmek zorundalar. öyle ise, dış
egemenlik ya da bağımsızlık nasıl sını!'landırılabilir? ilk önce, klasik
anlaşmalar ile sınırlandırılabilir, devletler arasındaki işbirliği, ortak
savunma amaçlan dolayısıyla imzalanan anlaşmalarda, devletler bazı
isteğe bağlı sınırlamalarda bulunabilir. iki tarafli, çok taraflı savunma, ekonomik işbirliği anlaşmaları, bir ölçüde o anlaşmaya uymayı gerektirir; ama hemen şunu söyleyebilirsiniz: Bu tip klasik,
iki tarafın ya da pek çok tarafın özgür iradesiyle ortaya çıkan bu
anlaşmalardan, devletler her zaman geri çekilebilirler, anlaşmayı bozabilirler. Devletler Hukukunda, devletlerin bu şekilde hareketini engelleyecek bir müeyyide de yoktur.

Bu tip anlaşmalar, ilk
Hatta bilinebilen ilk

beri devletler arasında yapıl
iki devletin kendi istekleriyle bağımsızlık haklarından bir parça sınırlı davranışlarda bulunmayı yüklenmeleri, Mısırlılarla, Hititler arasında gerçekleşen Kadeş
Savaşından sonra yapılmıştır ve bu~Jne kadar bu tip anlaşmalar
süregeliyor.
mıştır.

çağlardan

yazılı anlaşma,

19 uncu yüzyıla kadar devletlerarası yaşamda tek kişiliğin, devlet olduğu kabul edilirdi. Yani, uluslararasındaki ilişkilerde, ilişkinin
hem konusu, hem de o ilişkiyi yürüt~n kişilik, sadece devletlerdi.
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Ancak, 19 uncu yüzyıldan itibaren, devletlerin oluşturduğu, devletlerin kurduğu ve devletler dışında ayrı kişiliğe sahip olan bazı kuruluşlar ortaya çıkmaya başladı. 19 uncu yüzyıldan itibaren, siya~al
ve ekonomik gelişmeler, bu tip büyük -bazen bütün ulusların katıl
dığı - uluslararası örgütlerin kurulmasına yol açtı. Çok klasik iki
örnek göstereyim: Birincisi, Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan «Uluslar Kurumu» ya da «Milletler Cemiyeti» adıyla anılan kuruluştur; ayrı bir kişiliği vardır, devletler arasındaki anlaşmazlık
ların, barış yoluyla çözülmesi amacıyl& kurulmuştur. ikincisi, bugün
hala varlığını sürdüren Birleşmiş Milletler örgütü.
Şimdi,

bu tip örgütler, yani devletlerin, belli bazı amaçları geriçin kendi kişiliklerinin dışında can verdikleri kuruluş
lar, son zamanlara kadar devletlerin egemenlik haklarını sınırlaya
mazlardı; yani, hem iç, hem dış egemenlik hakkını -sınırlayamazlardı.
Devletler - biraz önce de söylediğim gibi - klasik anlaşmalara göre
özgür iradeleriyle imzaladıkları anlaşmalar gibi bu örgütlere de katı
lırlar, diledikleri zaman çekilirler ya da bu örgütlerin kararlarını
tanımamazlıktan gelebilirler - mesela biz de yapıyoruz, çeşitli konularda Birleşmiş Milletierin çeşitli kar&rlarını işimize gelmediği için
tanımıyonız -. Böylece bu tip kuruluşlar devletler üstü kuruluşlar
değil, devletlerin yanında, onlara yardımcı olan kuruluşlar olarak
nitelendirilebilir. Birleşmiş Milletler örgütü gerekirse bütün üyelerin kararıyla yahut da Güvenlik Konseyinin gerekli koşullara uygun
olarak aldığı kararlar sonucu kuvvet bile kullanabilir; ama devletIerin iç egemenliklerine müdahale edemez. Nitekim, hem Uluslar
Kurumunun statüsünUn 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası, hem de
Birleşmiş Milletler statüsünün 2 nci maddesinin yedinci fıkrası bunu
vurgulamış ve «Bu her iki kuruluş da, devletlerin iç egemenliklerine
müdahale edemez; dış egemenliklerindeki müdahale ise ancak devIetin kendi isteğiyle sınırlıdır» demiştir.
çekleştirmek

Şimdi, günümüzde bu tip uluslararası kuruluşların da bir adım
ilerisinde yeni bazı kuruluşlar ortaya çıktı. Bunlar, gerçekten, devIetlerarası değil devletler üstü kuruluşlardır. Devletler üstü kuruluşlarda amaç, biraz önce söylediğim gibi bir işbirliği ya da savunma
anlaşması değil, devletin egemenliğin~n bazı ögelerinin bu uluslararası kuruluşa devredilmesidir. Şimdi, bakınız biz ne diyoruz; «Egemenlik devredilmez». Hukuk fakültesinde de hocalarımız bize böyle
öğretmişti. Egemenlik öyle bir güçtUr ki, kesinlikle devredilmez ;
ama bugünün koşulları, devletleri ve bu devletler içinde yaşayan
toplumları şimdi böyle bazı fedakarlıklarda bulunmaya zorluyor.
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O zaman, tartışmamızın ya da bildirimizin esas konusu ortaya
Acaba bu durumda bazı egemenlik yetkileri -hem iç, hem
dış egemenlikle ilgili yetkiler- bu devletler üstü kuruluşa devredilince durum ne olacak?
çıkıyor:

henüz bilmiyoruz; çünkü bu konu hiUa tartışıl
maktadır, kesin bir sonuca varılmarmştır; ancak belki bazı örneklerle bu tartışmanın yönünü size gösterebilirim. En güncel biçimiyle
karşımızda Avrupa Topluluğu örneği var. Girmemizin sözkonusu olduğu topluluk; ileride belki kurulacak islam Ortak Pazan - bilemeyeceğim, kurulur mu, kurulamaz mı -, Avrupa Topluluğuna giren
devletler, hem iç, hem de dış egemenlik yetkilerini topluluğa devretmektedirler. Topluluk, devletlerin üstünde, ayrı bir kişiliktir; Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi devletler-in yanında bir kuruluş değil
dir. Bu durumda acaba milli egemenliğin görünümü ne olacaktır?
Ne

olacağını

Diyelim ki, bir devlet Avrupa Topluluğuna girdi. Avrupa Topzaman bazı yükümlülükleri de üstleniyor. iç hukuk
kurallarını, yani iç egemenliğinden doğan kurallannı ve dışa dönük
etkinliğini o topluluğun organlannın kararianna göre ayarlamak zorundadır. Yapmazsa ne olur? işte sorun buradan kaynaklanmaktadır.
Tartışma konusu şudur: Acaba icbar edilebilir mi, iıye devleti, o devletler üstü topluluk zor kullanarak bu mükellefiyetieri yerine getirmeye zorlayabilir mi; yoksa zorlayamaz mı? «Zorlayabilin diyenler
de var, «Zorlamasına gerek yoktur, çünkü bir devlet egemenliğinin
bazı ögelerini, bazı yetkilerini kendi üstündeki bir kuruluşa devrettiği zaman zaten dilediği gibi hareküt etmek imkanından yoksun
olur» diyenler de var. Bu durum karşısında, biraz önce de söylediğim gibi, milli egemenliğe sahip devletlerde, milli egemenlik ilkesine
göre yönetilen devletlerde, böyle bir devletler üstü topluluğa üye
olunduğu zaman, milli egemenliğin r..e ölçüde sınırlanabileceği ve
hangi yetkilerin ne ölçüde devletler üstü topluluğa ya da örgüte devredileceği konusunda çok ciddi tartışmalar, anlaşmazlıklar, büyük
bilimsel, siyasal, ekonomik anlaşmazhklar ortaya çıkacaktır.
luluğuna girdiği

Sorun bundan ibarettir. Eğer kısaca özetlernem gerekirse, bugün uluslararası yaşamın gerekleri, &rtık devletlerin üstünde bazı
örgütlerin kurulmasını gerektirmektedir ve bu örgütler kurulduğu
zaman, kendisini kuran devletlerin egemenliklerinin bir bölümünü
alıp, kendi üstlerine aktarmaktadır.
Bu, ileride nasıl sonuçlanır ve acaba bu tip birleşmeler sonunda
tam anlamıyla siyasal bir birlik mi doğar, bir federal devlete doğru
mu gidilir, üye devletler, devletlik vasıflarını büyük ölçüde yitirip,
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bir federal devlet içinde erirler mi; bmm da zaman gösterecektir. Ancak, egemenliğin kesin olarak devrediimezliği ve bölünmezliği prensibi, bu modern devletler üstü örgütl6rin varlığı karşısında oldukça
tartışılabilir hir duruma gelmiştir.
Hepinize çok

teşekkür

BAŞKAN

Şimdi sıra,

-

Konuşmacımızın

ederim.
ikinci

konuşmacımıza

geliyor.

konusu «Ulusal Egemenlik, Demokrasi ve

Eği-

tim».
Sayın

Doçent Doktor Seçil Akgün'ü kürsüye davet ediyorum.

Buyurunuz.
Doç. Dr. SEÇtL AKGüN (Orta Doğu Teknik üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi öğretim Üyesi) -Sayın Başkan, değerli konuklar; sabahki otururndanberi değerli meslektaşıarım çok aydınlatıcı
konuşmalarıyla «Ulusal Egemenlik ve Demokrasi» kavramını çeşitli
boyutlarıyla yansıttılar. Ben de bu değerler içerisinde, eğitimin gelişmesi, özellikle de ülkemizde eğitimin gelişmesi, işlevi, demokrasi ve
ulusal egemenliğe katkısı üzerinde durmak istiyorum.
Ulusal egemenlikle eğitim, yan ~ana ele alındığında ilk akla
gelen, kuşkusuz Tevhidi Tedrisat Y 2.sası oluyor ülkemizde. Yani
bir başka deyimle, eğitimin ulusallaşt!rılması, çağdaşlaştırılması ve
laikleştirilmesi oluyor. Zaten bu yasanın çıkışı da eğitimde laikleş
menin, Türkiye Cumhuriyetinin laikleşmesinden ayrı tutulamayacağını gösterir biçimde olmuştur. Bakıyoruz; halifeliğin, şeriatın ve
vakıfların kaldırılmasıyla aynı gün 3 Mart 1924'te eğitimin ve öğre
nirnin birleştirilmesi gerçekleşmiştir.
Yasanın

ilk iki maddesi

şöyle:

«Madde 1. - Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve
tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur.» Yani bütün eğitim ve öğre
tim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanacaktır.
«Madde 2. - Şeriye ve Evkaf VekaJeti veyahut hususi vakıf
lar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif
VekaJetine devri rabt edilmiştir.»
Bu iki maddenin ışığı altında öğrenirnin birleştirilmesi gerçekgibi, Cumhuriyetin duyurulması ve çok kısa bir
süre sonra da halifeliğin kaldırılmasıyla Türk Ulusu, şeriat kuralları yerine çağdaş hukuka dayalı demokratik, laik bir yönetime kavuşmuştur. Bu gelişmeye, Türkiye'nin çağdaşlaşması da diyebiliriz.
leşiyor. Bilindiği

37

Bunun kuramsal başlangıcı, ulusal egemenliğin ilk kez vurguAmasya Genelgesi, kurumsal başlangıcı da 23 Nisan 1920'
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı olan bir bütündür. Bu
bütünü biz «Türk Devrimi» olarak da anıyoruz.
landığı

Devrimler, ortaya koydukları ilkelerin yaşaması ıçın eğitime
dayanmak zorundadırlar. Hemen hemen bütün büyük devrimler,
beraberlerinde kurumlarda değişiklikler getirir. Oysa, devrimin yaşaması çoğu kez yasalarla güvenceye alınan kurumsal değişiklikler
den daha öteye bir değişiklik gerektirir ve düşünsel değişikliğe bağ
lıdır. Devrimierin güvence ve garantisini ancak ve ancak düşünsel
değişiklik sağlar. Oysa, insan düşüncesinde değişiklik sanıldığı kadar kolay gerçekleşemez. Bu, ancak eğitim ile sağlanabilir. Dolayı
sıyla, diyebiliriz ki; devrimler ortaya koydukları ilkelerin yaşaması
için eğitime dayanmak zorundadırlar,
Eğitim,

bir ulusun, bir ülkenin, bir devrimin geleceğidir. Ancak ve ancak eğitimle insan düşüncesi biçimlenir; aldığı eğitime göre
insan düşüncesi ürün verir.
Günümüzde temel eğitim, okul sıralarında verilmektedir. Demek ki bir ulusun ulusal bilinci, bir devletin yönetim b~çimi ve düşünsel yönü, okul sıralarında öğrenilmeye başlanır. Demokrasi demek, ulusal egemenliğin söz sahibi olduğu yönetim biçimi demektir.
Teokrasi, monarşi, totaliter rejimler gibi, insan düşüncesini ve insan
usunu tutsak eden, baskıda tutan düzenierin dışına çıkmak demektir.
Bu bağlamda, demokrasinin en büyük dayanağı, laik, özgür düşünce,
vicdan ve ahlaktır. Çağdaş eğitim bireyleri bu kavrarnlara ulaştırır.
Osmanlı imparatorluğuna baktığımızda, eğitimi, ulusallıktan çok
uzak biçimde görmekteyiz. Osmanlı yönetim ve politikası, imparatorlukta iki ayrı nitelikli eğitim gelişmesine yol açmıştır. Bunların ilki, Müslüman olan ve olmayanların dine dayalı eğitim sistemidir. Dine dayalı eğitim veren kurumların başında, imparatorluğun
zayıflama dönemine gelindiğinde, artık başlangıçtaki niteliğini bütünüyle yitirmiş olan medreseler gelir. Müslüman olmayanların kurup yönettiği, çağdaş eğitimi içermekle birlikte temelinde islamiyetİn dışındaki dinlerin bulunduğu azınlık okulları da yine dinsel
eğitim uygulamalıdır. öte yandan, Batı'nın düşünsel ve teknik ilerlemelerine çağdaş eğitim olmaksızın erişilemeyeceğinin kavranması
üzerine, 19 uncu yüzyıldan başlamak üzere kurulan çağdaş eğitim
kurumları da ikinci bir eğitim uygulaması biçimini oluşturmaktadır.
işte bu ikilemin Osmanlı çöküşüne ne büyük katkısı olduğu yadsı
namamaktadır; çünkü bu ikil em, ülkeye ayrı dünya görüşlü kuşak-
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lar yetiştirmiştir, çelişkilerle dolu hir toplum .getirmiştir. Şeriata ve
dine dayalı eğitimle yetişen, geleceği öbür dünyada gören, teslimiyetçi, kaderci, kanaatkar, durağan kuşağın yanında, bu dünyadan
yarar uman, bu dünyada yararlı olmak isteyen, bu dünya değerle
rine sarılan, dinamik, düşünen, çağdaş kafalı bir kuşak... Bu yetişme biçimlerine, heterojen toplum yapısı olan Osmanlı imparatorluğunda görülmeyen ulusal duygu ve istençten yoksunluk da eklenince,
Osmanlı çöküşünün açıklaması yapılmış olmaktadır.
Osmanlı imparatorluğu

ulusal bir yapıya sahip değildi. Oysa
üzerine Türk unsurunun egemenliğinde kurulan yeni
Türkiye ise, ulusallık çevresinde gelişti. Temeli ulusallık olunca, Osmanlı'dan devralınan tüm kurumların da ulusallaşması gerekti. Bunların başında eğitim gelmekteydi. Ulıısallığın geleceği eğitime bağ
lıydı. Nitekim, imparatorluğun son dönemindeki ikili eğitimin yarattığı düşünsel kopukluk ve tahrip edici rolü, imparatorlukta bile kimi
aydınlarca kavranmış, düşünsel tutsaklığm zararı ve özgürlüğün önemi, yönetimin tüm haskılarına karşm korkmadan vurgulanmıştı.
Buna bir örnek göstermek gerekirse, Tevfik Fikret'e değinebiliriz.
Büyük şair kendisini tanırolarken kullandığı, «Fikri hür, irfanı hür,
vicdanı hür bir şairim» sözleriyle hu özlemi yansıtmıştır. Oysa,
imparatorluğun şeriata dayalı eğitim ve yönetimi, bu teokratik ülkede özgür düşüncenin yerleşmesini olanaksız kılmıştı.
Osmanlı çöküşü

Ulusun egemenliğini yeni Türkiye için en önde 1;utan Atatürk,
bu deneyimleri değerlendirerek, bu olgunun ancak tutsaklıktan arınmış, özgür düşüneeli kuşaklarm sürdürebileceğini görmüş
tü. Bu nedenledir ki, ulusal egemenliğin temelini atarken ulusal eği
time de eğildi. Sakarya Meydan Savaşı gibi yaşamsal bir savaşta,
16 Temmuz 192l'de, savaş hemen OO.şlamazdan birkaç gün önce,
Ankara'da ilk Maarif Kongresini topladı. Burada yüzyıllardır devlet
yönetimindeki bozukluğun eğitim yetersizliğinden ve sistemsizliğin
den kaynaklandığını, onarımda en büyük çabanın irfan yolunda harcanması gerektiğini, bunun için de en ivedi şekilde ulusal eğitimi
programlamak gerektiğini, bunu b-ütünüyle hazırlamak gerektiğini
işaret etti. Atatürk şöyle diyor: «Hükümetin en önemli işi eğitim
işidir.» Bu sözle, eğitimde ulusallaşmayı önplanda tuttu. Ulusal eği
timin de, ancak laik eğitim olarak Tü~kiye'yi özlenen çağdaş düzeye
getirebileceğinin bilinciyle, kendisi de laikliğe yöneldi.
geçirilmiş

Bilindiği

gibi, din, ulusallığı aşan bir değerdir. Dolayısıyla, dine
dayalı kurumlar veya dine dayalı eğitarn ulusal nitelenemez. Bu bağ
lamda, ulusal egemenlik için tek geçerli eğitim, laik eğitim olmalıdır.
Din eğitimine dayalı okul sisteminde yetişecek kuşaklarm uslarm-
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da, bu eğitimle yerleştirilen değişmez din kurallarının baskısı sürecektir. Unutulmamalıdır ki, din kitaplarının çıkışları yüzlerce yıl önceye gider. Bu kitaplar, Tanrı sözlerirıi, istencini, buyruğunu yansı
tırlar. Bu nedenle her biri, kendi yapı&ı içinde mükemmeldir, tartışı
lamazlar; ama geliştirilemezler de. Çağdaşlıkla çelişik bir konuma
bakarak dinsel eğitimle özgür kafaların yetişebileceğini öne sürmek,
fantazidir. Tanrı egemenliğinin hükümdarlarca temsil edildiği yönetimlerle ulusal egemenliği karşılaştırmak pek yerinde olmaz. Ulusal egemenliğe Tanrısal egemenlik uyadamasının yapıla.bileceğini öne
sürmekse hiç olmaz. Bu iki çelişki ü.zerine dayandınlmış eğitimin
yaratacağı toplumsal bölünmeyi Atatürk şöyle açıklamaktadır: «İki
parça halinde yaşayan milletler zayıfhr, hastalıklıdır. Marazın tedavisi, ilmi ve fenni bir tarzda olursa iyileştirici olur. Hiçbir mantık!
delile dayanmayan birtakım ananelerin, akidelerin muhafazasında
ısrar eden milletierin Herlernesi güç olur, belki de hiç olmaz.» Ulusal
eğitimi kastederek, bu eğitiıni verecek öğretmenlerle de şöyle bir
söyleşide bulunuyor: «Cumhuriyet sizlerden, fikri h ür, irfanı h ür,
vicdanı hür nesiller ister.» Eğitimin ulusallaştırılması çalışmaları
sırasında yayınıattığı «Misak-ı Maarif» de, eğitimin temelinin «çağ
daş ve milli esaslar üzerine» kurulması gereğinin belirtilmesine Atatürk büyük özen göstermiştir. «Yeryüzünde 300 milyonu aşkın islam
vardır. Bunlar; ana, baba, hoca terbiyesiyle terbiye ve ahlak almaktadırlar; fakat maalesef gerçek şudur ki: Bütün bu milyonlarca
insan kütleleri şunun veya bunun esaret veya zillet zinciri altmdadırlar. Aldıkları manevi terbiye ve ahlak onlara bu esaret zincirlerini kırabilecek insanlık meziyetini verememiştir, veremiyor. Çünkü, terbiye hedefleri milli değildir» sözleriyle de Atatürk, ulusal egemenlikle ulusal eğitim arasmda kurduğu bağlantıyı yansıtmaktadır.
Vurgulamaya çalışıldığı gibi ulusal eğitimden en ufak bir sapmanın bedeli ülkemiz için çok ağır olabilir. Bu bedel, ulusal egemenliğin zedelenmesine kadar uzanabilir. Eğitim ulusal olmayan değer
lere açıldığı an, bu ulusal olmayan kavramı paylaşanlara kendi değerlerimiz için söz hakkı doğabilecektir. Çok geçmeden de toplumsal
değer yargılarımızda ulusal olmayan değerler hoşgörü hulabileceklerdir. Dolayısıyla, din ve inanç olgusunun okul sıralarma yerleştir
mektense, özgür ahlak değeri içinde özgür düşünce bilinci ile yetişeceklerin vicdanıarına bırakmak, bıı yüce olgunun olumsuz yönlerde kullanılmasını önlemenin de tek yoludur.
Unutmamak gerekir ki Atatürk, ancak ulusal egemenlik ve eği
nesnel ve tinsel özgürlükle yetişeceklerine inandığı laik
kuşakları cumhuriyetin bekçileri olarak görebilmiş ve cumhuriyeti
tim
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gereği

gençliğe emanet etmiştir. Bu nedenle gençliğin yetişmesinde özgür,
laik düşüncenin egemenliğini korumak, ulusal egemenliği, cumhuriyeti korumak anlamına gelmektedir.
Teşekkür

ederim.

BAŞKAN Şimdi sıra üçüncü ve son konuşmacımıza geliyor;
konusu, «Eski Türk devletlerinde ha!k -yönetim ilişkileri».
Sayın

Doçent Doktor ümit Hassan, buyurun efendim.

Doç. Dr. üMiT HASSAN (Orta Doğu Teknik üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi) - Sayın milletvekilleri, değerli konuklar; ben, eski Türklerde yöneten- yönetilen ilişkisi açısından bazı
temel ilkelere ve bu ilkeleri hedefleyen bazı önemli şiarlara, parolalara işaret etmeye çalışacağım.
bklikte davranmışlardır; birlikte
tören yapmışlardır. Bu, onların kamusallık niteliğini gösterir. Kamusallığı, kamu sözünü eskiden Türkçemize geçmiş olduğu biçimiyle kullanıyorum, bıütün, bütünsellik,
birliktelik anlamında. öte yandan Ziya Gökalp'in ünlü formülüne baş
vurursak «la kudsi olanın olmaması» Hkesini hatırlarsak, daha doğ
rusu eski Türklerin hayat tarzında egemen olan, kutsal olmayanın
olmaması genel durumunu hatırlarsak, bu iki temel unsurun; yani
bu kutsiyet unsuru ile kamusallığın örtüştüğünü, tedahül ettiğini
görmekteyiz.
Eski Türkler, birlikte

inanmış,

üretmiş, savaşmış, şölen vermiş,

Doğrudan

yönetim olayına yaklaşırsak, eski Türklerde yönetim
kudretini haiz olan asıl unsur kurultaydır, meclistir. Kurultay, bu
temel kudreti, o zaman için egemer.lik denebilecek olan kudreti,
hakanı görevlendirerek kullanır. Burada bir seçim ve onama, onaylama esası sözkonusudur. Her ne kadar ileri dönemlerde bu seçimin
bir onama, onaylama mekanizmasına dönüştüğünü görmekteysek de,
bunun kesin surette sırf şekli bir husus olduğunu düşünmemeliyiz.
Zira bu tarihten gelen onama mekanizması, yönetimin, hakanın ve
ona bağlı yöneticilerin meşruiyet tem~lini hazırlamıştır.
Somut tarihe bıir bakalım. 681 yılı, Göktürklerin yeniden candirilmesi sözkonusu, Kutluğ ilteriş Khan yönetimindeki
hareket başarıya ulaşmış, ulaşmak üzere ve nihayet Gültekin, Bilge
Kaan (Khan) ve başyardımcıları, «Vei:ir»leri Tonyukuk görev başın
dalar ve tabii başarıların devamı ile birlikte ünlü Göktürk Bengütaş
ları dikiliyor, Göktürk yazıtları dikiliyor ve orada, o taşlara hakkedilen bazı temel prensipleri görüyoru.z. Bazıları doğrudan yer alılanması,

41

yor, bazıları da ruhu, esprisi itibariyle kendini gösteriyor. Mesela
egemenlik konusundaki hassasiyeti Biıge Kaan'ın; ve mesela budun,
halk önündeki sorumluluk konusundaki hassasiyeti ve bunların, egemenliğin belli bir şekli olmaktan ötede adil davranma, adaletli yönetim ve hatta nesafet esasına yönelik bir açılımı var. Ama öte taraftan yine bu Bengütaşlarda en eski kutsallıklara da atıflar görüyoruz.
« Umay gibi anam sayesinde vücut buldum, o sayesinde kara buduna
hizmet etme fırsatını elde ettim» mealindeki sözleri Bilge Hakan'ın,
hep o eski kutsallık platformuna atıf demektir. Demek ki bu kutsallık anlayışı ile kamusallık anlayışının örtüşmesi sürekli gündemde.
Efendim, dört uruğ beyi ak keçe::ıin birer ucundan tutarlar ve
hakan öyle iclas edilir, daha doğrusu eski Türkçesiyle, Türkçenin
eskisiyle öyle küterilir. Hakana bu tören sırasında yapılan işlemin
bir çeşit yetki devri olduğunu görmekteyiz. Zira hakan bu törende,
kaçınılmaz olarak, ne kadar süre için görevde kalacağına dair söz
verir ve ayrıca adil bir yönetim göstereceğine dair de söz verir. N e
kadar bir süre için yönetirnde kalacağma dair verilen sözü eski Türk
töresinde ne anlama geldiği bilindiğinde, öyle hafife alınacak bir
husus tabiatıyla sözkonusu değil. Pozitif anlamda, eski Türk toplumuna egemen olan dengelere çok kısaca değineyim.
Dengeler denilince sosyal ve tabiatıyla, son tahlilde siyasal dengeleri kastediyorum. öyle ki Hakan il6 beyler bir yanda, kendilerine
«karabudun» adını vermiş olan halk öteki yanda gibi statik, duragan ayırımlar çoğu zaman fazla anlamlı olmazlar. Zira görmekteyiz
ki, Hakan başyönetici olmak dışında karabudunla sürekli sıcak
ilişkiler içerisinde olmayı da hedeflemektedir. Hatta zaman zaman
beyler de paralel anlamda şiarlar «gQndererek» sıcak ilişkiyi, aynı
birlikteliği aynı asabiyeyi ayakta tutmak, canlı tutmak isterler.
Somut tarih denilince, zaman içinde geçmişten geleceğe çok
önemli bir köprü olan Karahanlı Devletindeki hazı şiarlar, parolalar
üzerinde çok kısaca durmak isterim.
Karahanlılar Devleti denilince, ts.biatıyla hemen herkesin aklı
na o ünlü eşsiz eser Kutadgu Bilig gelecektir. Kutadgu Bilig büyük
bir nazım eser, yer yer çok şiirli; fakat ihmal edilen ya da çok az
üzerinde d urulan bir tarafı da var: Adeta bir sahne eseri, bir tiyatro
eseri. Gerçi kişiler mahdut, deyim yerindeyse 4 kişi sahneye çıkı
yor: Bunlar ilig, yani Hakan; veziri Aytoldı, Aytoldı'nın oğlu
ögdilmiş

ve onun kardeşi veya bir yakını -bu hususta kaynak pek
sarih değil- olarak 4 kişi sahneye çıkıyorlar. Yusuf Has Hacib bu
kişilere 4 neng diyor; fakat bu neng denen şey son tahlilde birer
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ilkedir. Zira ilig (Hakan) 'ın temsil ettiği husus Köni Törü'dür,
yani doğru yol için, adil yol için bir ilkedir. Vezirin temsil ettiği
husus kut'tur, kutsallıktır ve kutsallığa dayanan yönetimdir. ögdilniiş'in temsil ettiği husus ukuş'tur, yani akla, zekaya dayalı yönetimdir ve dördüncü kişinin ( ögdilmiş'in kardeşinin) temsil ettiği
husus da akıbet ve kanaattir. .Akıbet ve kanaat, yine yorumlandığında, eserin bütünü dikkate alındığında görmekteyiz ki, bir
çeşit tarihten pay alma ilkesidir.
ilginç olan husus şudur, şöyle bağlayayım: Bu kişiler veya
ilkeler «sahne»ye, okuyucuya ikişer ikişer çıkmaktadırlar. ikişer
ikişer çıkmalarını bir yazım kolaylığı veya bir rastlantı saymak
kanaatimce mümkün değil. Yusuf Has Hacib gibi böyle bir eseri
kaleme almış bir yazar ve devlet adamı belli ki bu ilkelerin birbiriyle ilişkilerini bize çağlar ötesinden hissettirmek istemektedir. Ayrıca ikişer ikişer sahneye çıkış başka bakımlardan da önemlidir.
Eski çifte hakanlık geleneğinin nası~ sürdüğünü, değiştiğini bize
hissettirir gibidir.
Son konuşmacı olmamdan yararlanarak, Başkan da izin verirse,
bir aziz hatıra ile konuşmaını bitirmek isterim: Yıl 1932, Birinci
Dil Kurultayı ertesi günü toplanacaktır. Atatürk'ün huzurunda Profesör Ragıp Hulı1si, dil bilgini Dilaçar, Samih Rifat Bey bulunmaktalar ve Samih Rifat Bey Atatürk'e ertesi günkü nutkunu okumak
dileğinde bulunur, Atatürk dinlemek ister, nutkun bir yerinde şu
ifade geçmektedir, «Karahan adı Türkler arasında hükümdar hanedanlarına mensup olmayan ve halk içerisinden yetişen devlet baş
kanlarına verilen bir sandır. Bildiğimiz Oğuz Destanı, Oğuz'un babasını işte böyle bir Karahan'da bulur~ der. Büyük Gazinin gözleri
parlar, tanıklar naklediyorlar, «Öylece bize baktı» derler; konuş
ma, sohbet devam eder, Cariyle ile Emerson kahramanlan arasın
daki fark anlatılır ve neticede Karaharılı Devletinin, bir diğer, temsili, sembolik düzeyde gibi de görünse~ önemli hususu meydana çık
mış olur.
Çok

teşekkür

BAŞKAN

ederim.

- Efendim, panelin başında da belirtmiştim, panele
soru yöneltmek isteyenler varsa bU!ıu yazılı olarak yapmalarını
belirtmiştim. Bize intikal edecek olan yazılı bir soru olup olmadığı
nın beklentisi içindeyiz.

Efendim, bazı sorular çok geni~ kapsamlı oluyor, onun için
ben ilgili konuşmacilara dağıtacağım, onlara çeşitli sorular sorulmuş, onlar kendi beğenileri doğrultustinda ve zaman faktörünü göz
önüne alarak bunu değerlendirecekler.
Bazı sorular da çeşitli kaynaklardan
üzerinde, bunlan bir araya getireceğiz.
Başka almıyoruz

geldiği

için

aynı

konular

efendim.

Efendim, tabii sorular arasında benzerlikler var ve bazı sorular da genelden çok özele iniyor; samyorum ki bunların cevaplanacağı yer bu platform değildir. Onun için biz kendi akademik kriterlerimiz içerisinde, panelin amaçlarına ve içeriğine uygun şeyleri
tabii ki cevaplayacağız.
Buyurun.
Prof. Dr. AHMET MUMCU (Anadolu üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi) - Efendim, bana sorulan soruların hepsi aynı nitelikte. O yüzden hepsini topariayıp cevaplamak istiyorum.
Soruyu soranların hepsi genç arkadaşlar. Şunu öğrenmek istiyorlar; - tabii sorun çok güncel - «AET'ye girildiği takdirde milli
egemenlik ilkesinden ne ölçüde fedakarlık yapılacak?» AET anlaş
malan ve bu anlaşmalara bağlı metinler yedi - sekiz bin sayfalık
ciltler külliyatı oluşturuyor. Tabii o yüzden milli egemenliğe deği
nen birtakım sınırlamaların hepsini burada tek tek anlatmak sözkonusu değil, mümkün değil. Bu konK için ayrı b4r panel yapılırsa,
tabii o zaman biraz daha ayrıntıya inilebilir.
Bir arkadaş diyor ki; «AET'ye girdiğimiz zaman acaba ulusçuluk ilkesinden de mi fedakarlık edeceğiz?», «Yani kendi milli
benliğimiz, ulusal benliğimizi de mi yi.tireceğiz ?» Böyle bir şey yok.
AET'ye girdiğimiz zaman ya da herhangi bir, bu tip, bu modelde
bir devletlerüstü kuruluşa katıldığı zaman bir ülkenin, bu tür fedakarlıklarda bulunması mümkün değildir. Böyle fedakarlıklarda bıu
lunursa, devletlik niteliğini kaybeder. Milli egemenlik millete dayanır. Milliyetçilik ilkesini tanımayan bir millet de olamayacağına
göre, modern devlette, modern milliyetçilik ideolojisine bağlı bir
devlette - o kayıtla sınırlayalım kendimizi - bunu inkar edemez tabii,
ulusçuluk ilkesinin dışına çıkamaz; mümkün değil. Aksi takdirde
devletlik niteliği kaybolur. Devletlik niteliğini dekaybetmek isterse, o
zaman o devletin, herhangi bir devletin, bu konuda ayrıca kendi kendisine birtakım kararlar vermesi lazım. Bu da bizimle ilgili değil.

Biz

eğer

AET'ye ya da AET'ye benzeyen hir örgüte girersek,
bunu da soruyor, sadece ekonomik bakımdan bazı sınır
lamaların içine girmeyeceğiz. Aslında., Avrupa Ekonomik Topluluğu değil Avrupa Topluluğudur; A vruı::ıa Ekonomik Topluluğu sadece bunun bir cephesini oluşturuyor. Tabii, ekonomi günümüzde çok
önemli rol oynadığı için işin ekonomi cephesi ağır basıyor. Avrupa
Ekonomik Topluluğuna değil, Avrupa Topluluğuna giriyoruz. Bu
vesileyle de Avrupa Ekonomik Topluluğunun da içine giriyoruz.

bir

arkadaş

normlara, standart~
lara uymayı yükümleneceğiz. Uymazı:ıak zaten üye olamayız. Bu,
ceza kanunundan tutunuz da en basit yönetmeliklere kadar uzanan
önemli bir mevzuat düzenlenmesini, değişikliğini gerektirecektir.
O normlara uymak kaydıyla iç hukukunuzda özgürsünüz; ama, hu
özgürlük o normların koyduğu ve kurd"!.lğu çerçeve içinde olmaktadır.
Tabii, her alanda bu

topluluğun koyduğu

arkadaş, «Kendi İsteğimizle milli egemenlik ilkesinden vazmi olacağız?» diyor. Milli egemenlik ilkesinden vazgeçmiyoruz; biraz önce de söyledim. Milli egemenlik ilkesine bazı sınırlar
getiriliyor ve bu sınırlara uymak zorundayız.

Bir

geçmiş

Soruların

hemen hepsinin yönü bu söylediğim çerçeve içindegünümüzde, özellikle basınımızda bu arkadaş
ların soruları daha geniş çerçeveler içinde tartışılacaktır. Ben sadece
o müstakbel tartışmalara gelecekteki tartışmalara özellikle genç arkadaşlan hazırlayabilecek bazı ipuçlar1 verdim.
sanıyorum

dir. öyle

Çok

teşekkür

BAŞKAN

-

ederim efendim.
Buyurun Seçil

Hanım.

Doç. Dr. SEÇiL AKGüN (Orta Doğu Teknik üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi) - Efendim, genç arkadaşlarım tarafından yöneltilen sorulara çok teş ekkür ederim; konuya ilgiyi gösteriyor, sevindirici bir şey.
Yalnız bunların tek tek okuyup yanıtlamasını yapmaktansa
genel bir değerlendirme içinde bir toplu yanıt vermeyi tercih ediyorum. Çünkü, şahsıma yöneltilen somların birçoğu güncel politikayla ilgilidir, bunun içine girmek istemiyorum.

Şimdi

bir özetierne yapmak gerekirse, biraz önce de söylediğim
gibi, Osmanlı imparatorluğunun eğitim sistemi eleştirilİrken bir suçlu
aramak, bir suçlu yargılamak durumunda değiliz artık, imparatorluk batmış bitmiş, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti başlamış; yani, bir
fasıl kapanmış yeni bir sayfa açılmış ; biz yargı mercii değiliz.
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Ancak,

şunu hatırıatmakta

bir kere daha yarar goruyorum.
yol açan Birinci Dünya Savaşı
öncesine gelindiğinde, Osmanlı imparatorluğunun içinde - biraz önce
de söylediğim gibi - ikili bir eğitim var, bu ikili eğitim de kendi
içinde ikiye ayrılıyor. 2 500 azınlık okulu var, medreseler var, 250
yabancı okul var, çağdaş eğitim müesseseleri var. Şimdi, «250 yabancı okul, 2 500 azınlık okulu» diyorum, azınlık Osmanlı imparatorluğunun kendi uyruğu olup gayri müslim olanlar. Yani açıkla
mak için söylüyorum. Yabancılar da kapitülasyon haklarından yararlanarak gelip bütünüyle kendi ülkeleriı:ıde sürdürdükleri sistemi sürdürmek amacıyla okullarını kuran, çocuklarını eğitenler. Bu kadar
yaygın bir okul gruplaşması içinde buyurun siz kendiniz ölçün bu
kafalardaki değişik düşüncelerle yetişen kuşakların değişik görüş
lerini, bunların hepsini bir ulusal amaca yönlendirmekteki zorluğu.
Osmanlı imparatorluğunun hatışına

yiyen en büyük olgu bu oluyor. Çünzaten yok; düşünsel ulusallık olanaksız,
eğitsel ulusallık olanaksız. Dolayısıyl&, ne din değerinde birleşmek,
ne dünya değerinde birleşrnek mümkün olmuyor. Zaten söylediğim
gibi din değerinde birleşrnek de, dünyada insanı pek bir yere götürınediği bu son dönemlerde bütünüyle kanıtlanmış oluyor.
işte imparatorluğun başını

kü yönetsel bir

ulusallık

öte yandan gelelim Tevhid-i Tedrisat Yasasına; bana gelen sorulardan pek çoğu Tevhid-i Tedrisat Yasasıyla ilgili ve çıkışı, işlevleri
üzerinde sorular, eleştiriler var.
Şimdi,

konusunda tartışmalar
Bnnun önüne geçmek olanaksız.
Biraz önce Kurat Hocaının söylediği bir olguyu size bir kere daha
hatıriatmakta yarar görüyorum; bizler Türk ismini kullanmaya baş
layalı henüz 67 yıl olmuş. ümmetmişiz, imparatorlukmuşuz, heterojen bir imparatorlukmuş Osmanlı imparatorluğu. Türklerin içinde
yaşadığı, bu imparatorluk içinde, her milletin ayrı ayrı ismi varken,
«Türk» ismi savsaklanmış, Türk ismi bile unutulmuş. Dolayısıyla
Avrupa uluslarının 200 yıl, 300 yıl, 400 yıllık süreçler içinde geldikleri yerlere; 60 yılda gelmeyi beklemek oldukça aceleci bir davranış
oluyor. Yani, belli süreçler geçirmek zorunda bizim demokrasimiz.
Ancak, hocaının da söylediği gibi, oldllkça ümit verici bir konumdayız; yani 67 yılda gelmiş olduğumuz mesafe oldukça sevindiricidir.
Nitekim bu Tevhid-i Tedrisat Yasasmın tartışılması da, demokrasinin geldiği yolun bir kanıtıdır. Laiklikle biliyorsunuz din devlet
güvencesi altına konuluyor. Bu suretle, laik bir toplum haline gelen
Türkiye'de Tevhid-i Tedrisatla öğreni!ll laikleştirilirken, b-unun uybu yasa

çıktı çıkalı uygulaması

yapılıyor, yapılmıştır, yapılacaktır.
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gulaması

üzerinde çeşitli ilerlemeler, gerilemeler, sekmeler, atlamalar olacaktır. Bu biraz önce de söylediğim gibi demokrasinin bir parçasıdır, bunu da sevindirici olgu ve gelişme olarak almak durumundayız.

Şimdi, genç arkadaşlarımdan, sanıyorum ki sorularına tam yanıt
bulamayan pek çok kimse var. Kendileiiyle her zaman görüşebilirim,
konuşabilirim, tartışabilirim. Ancak, şimdilik bu kadar yanıt vermek
istiyorum.
Teşekkür

BAŞKAN
Şu

ederim.
-

Evet.

anda, izninizle birkaç soruyu da ben

yanıtlamak

istiyorum.

Bana yansıyan yazılardan bir tar.esinde, bizim panelimizde demokrasinin tarihinden ve gelişmesinde!l bahsettiğimiz, ancak, üstüne
titrediğimiz bu yüce rejimi korumak, bunun devamını sağlamak için
neler yapmamız lazım geldiği hakkında bir şey söylemediğimiz vurgulanıyor. Buna şöyle bir yanıt vermek derhal mümkün; rejimin
korunması milletin sağduyusuna bağlı. Burada, millet yekvücut olarak, birlikte ve belirlenmiş olan istikameti doğrultusunda. yani Atatürk ilkeleri doğrultusunda hareket edecek olursa, rejim zaten korunmuş demektir ve zaten rejim bu ilkeler doğrultusunda korunmaktadır.
Diğer

bir soru, Osmanlı imparatorluğunda neden milli bir egemenliğin olmadığı ve milli hakimiyeti olmayan Osmanlı İmparator
luğunun 600 yıl nasıl yaşadığı sorulm&kta. Şunu takdir edersiniz ki,
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş döneminden, yükseliş dönemine
ve duraklama dönemine gelinceye kada:< olan süre, dünyadaki modern
milliyetçilik hareketlerinin başlamasından çok öncedir. Modern milliyetçilik hareketi başlayınca, milletle~ kendi milli şuurlan içerisinde, kendi bağımsızlıklarını kurmak çabası içine girerler. işte, bu da
Osmanlı imparatorluğunu küçülten etkenierin başında gelmektedir.
Tabii ki, bu aşamada da şunu söyleyelim, Balkan örneğini vermiştik, buradaki Balkan Hıristiyanları müdahale görüyorlar, yardım
da görüyorlar; ama çok milletli bir imparatorluk olarak, Osmanlı
imparatorluğunun toprak kaybetmesi, yalnız Osmanlı imparatorluğuna özgü bir şey değil. Aynı şekilde, diğer çok milletli imparatorluklar da, bu akibete uğramışlardır; örneğin bir Avusturya- Macaristan imparatorluğu gibi. Nitekim, belki de, söylemeye gerek yoksa da, bu Osmanlı imparatorluğunun içinden milli, geleneklerine
bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur.
47

Bir arkadaşım da, özgürlükçü, laik ve demokratik düzende, kifikir ve hareket özgürlüğünürı sınırı var mıdır?» diyor. Zaten vardır. Ancak bu her demokratik rejim için böyledir. Bir kere
her ülke kendi sosyo- kültürel yapısı içinde, kendi örf, adet ve düşünce değer yargıları içerisinde kendi demokrasisini kurar. Yani
ülkelerin demokrasileri arasında tıpatıp bir benzerlik diye bir şey yok.
şilerin

O halde bizim demokrasimizde de fikir ve hareket
bizim demokrasimizin sınırlarıyla sınırlıdır.

özgürlüğü

Diğer

bir soru soran arkadaşımız; «batılılaşma heves ve süreci
şartlarımız ve milli karakterimize uygun bir demokrasiyi
geliştirirken, batının kullandığı kriterler dışında yeni veya değişik
olgunluk kriterleri kullanmalı mıdır?» diye ilginç bir soru soruyor.

içinde ülke

Aslında

bu soruyu özetle cevaplandırmam zorsa bile, ben evvela
şunu söyleyeceğim. Bir kere biz batılılaşmayı, siyasal anlamda çağ
daşlaşma olarak alıyoruz. Şimdi Büyük Atatürk gene söylev ve demeçlerinden bir tanesinde bu batı sazcüğünü kullanmıştır. Çünkü,
çağdaş uygarlık batıdan geldiği için bunu kullanmıştır, onu belirtmiş
olayım. Dolayısıyla, mademki Türkiye'miz bir çağdaş uygarlık hamlesi içindedir, bu çağdaş uygarlık hamlesi içinde milli menfaatlerimize, ulusal çıkarlarımıza gelmiş olan kriterleri tabii ki alacağız ve
tabii ki bünyemize sindireceğiz.
Teşekkür

Bu

olayı

ederim.
bize

hazırlayanlara

sunarım.

Teşekkür
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ederim.

sonsuz

şükran

ve minnetlerimizi
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