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öN SöZ 

Türkiye Büyük Millet Mecltisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 1985 
yılından bugüne koilar sürdürdüğü çeşitli faaliyetleri arasında bilimsel 
nitelikli toplantılara özel bir önem vermiştir. Bu toplantılarda demokrar 
tik rejimin fikri ve Jıukuki dayanağını oluşturan milli egemenlik ilkesi 
çeşitıi yönleriyle incelenmektedir. Her yıl bu tür toplantılarda sunulan 
bildirilerin ve yapılaı;ı, tartışmaların kitap haline getirilerek ·bastırılması 
ve yurt düzeyinde dağıtılmasıyla bu çabaların kalıcı nitelik kazanması ve 
çok daha geniş bir kitlenin yararlanmasına sunulması sağlanmaktadır. 

Her yıl üniversitelerimizden biriyle işbirliği halıinde düzenlenen bu 
Sempozyumlardan ilki 1985 yılında gerçekleştirilmiştir. Bugüne koilar 7 
kez gerçekleştirl-!en Sempozyumun 8 ineisi bu yıl DENiZLi'de yapılmak
tadır. 

Bu kitapta bildirilerini yayınladığımız sekizinci sempozyum 22 Nisan 
1992 tarihinde Denizli Valiliği ve Dokuz Eylül üniversitesi Rektörlüğü' 
nün işbirliğiyle «Milli Egemenlik ve Demokrasi» konu başlığı altında gçr
çekleştirilmiştir. 

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile işbirliğinde bulunan Denizli Valiliğimiz i!e Dokuz Eylül üniversitesi 
Rektörlüğüne ve Sempozyuma bildirileriyle katkıda bulunan bilim adam
larımıza teşekkür ediyor ve bu yayını'YJ'l(ızı okurların hizmetine sunmayı 
zevkli bir görev biliyoruz. 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Başkanlığı 



AÇlLlŞ OTURUMU 

OTURUM BAŞKANI 

Hüsamettin CİNDORUK 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ACIŞ KONUŞMALARI 

* Sayın Süleyman DEMiREL 

T.C'. Cumhurbaş kanı 

* Sayın Hikmet ÇETİN 

Baş bakan V ekili . Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımc ı s ı 

* Sayın Yekta Güngör ÖZDEN 

Anayasa Mahkemesi Baş kanı 

* Sayın Oktay EKŞİ 

Bas ın Konseyi Baş kanı 

KURULTAYIN İÇERİGİ HAKKINDA SUNUŞ KONUŞMASI 

* Prof. Dr. Ahmet MUMCU 

Anadolu Üni versitesi Hukuk Faktillesi Öğretim Üyesi 

TBMM Başkanı ve TBMM Kültür. Sanat ve Yayın Kurulu Danı şmanı 
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İbrahim BİRLER-Sayın Cumhurbaşkanım. değerli konukları m ız; Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 75 inci açılış yıldönümü münasebetiyle. Türkiye Büyük Millet Mecli 

si Kültür Sanat ve Yayın Kurulunca hazırlanan Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurulta

yına hoşgclc.liniz. onur verdiniz. 

Yüce Hcyctinizdcn, milli mücadelemizin muzaffer kumandanı, millet iradesine da

yalı. parlamenter. demokratik rejimimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk, dava arkadaşla
rı ve bu toprakları vatan kılan aziz şchitlerin ınanevi huzurlarında saygı duruşu ve İstik

fal Marşımızın İcrasını arz ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu) 

İbı·ahim BİRLER- Ruhları şad qlsun. 

Sayın Cumhurbaşkanı m. Devlet Tiyatroları Sanatçıları, Maral Üner ve Toınris Çeti

nci, Atatürk. Milli Egemenlik şiirleri ilc İstiklal Marşıınızdan bir bölümü scslcndirecck

lcrdir. 

Arz ederim. 

Tomris ÇETİNEL 

Mara! ÜNER 

Ey ölümsüz Ataın. ölümsüz Atam. 

Birinci vazifem. 

Türk İstiklalini. 

Türk C:uınhuriyctini. 

İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Öliimslil. ataın. 

Mevcudiyetimin ve istikbaliınin yegane temeli budur. 

Bu temel , benim en kıymetli hazincmdir. 

İstikbaldc dahi. beni bu hazineden ımıhrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhah

larıın olacaktır. 
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. 

Birgün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeline di.işcrscm , 

Vazifcye atılmak için, 

İçinde bulunacağıın vaziyelin imkan ve şeraitini di.işi.inmcycccğim. 

Korkma ... 

Bu imkan ve şerait çok namUsait bir mahiyette ıezahür edebilir. 

Korkma ... 

İstiklal ve cumhuriyetime kastedecek düşınanlar, 

Bütün dünyada cınsali görülmemiş bir galibiyelin mümessili olabilirler. 

Korkma, 



HAYDAR öZUG-URLU (TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Şefi) 
Sunuş konuşmasını yapmak üzere Dokuz Eylül üniversitesi Rektörü 

Profesör Doktor Sayın Namık Çevik'i kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. Namık ÇEVIK 

Dokuz Eylül üniversitesi Rektörü 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Sayın Vali, Sayın 
Belediye Başkam, Sayın Garnizon Komutam, sayın milletvekilleri, sayın 
Türk Parlamenterler Birliği üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, 
basımn ve TRT'nin değerli temsilcileri; VIII. Milli Egemenlik Sempozyu
muna hoş geldiniz. Hepinize şahsım ve üniversite mensuplarım adına say
gı ve sevgiler sunarım. 

Sayın Konuklar, 

Milli Egemenlik günü olarak kutlanan 23 Nisan 1920, büyük önder 
Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisini topladığı ve demokrasi açı
smdan Çok önemli gelişmelerden birini oluşturan tarihsel bir dönemin 
başlangıcıdır. Türk Ulusu, 1919 - 1923 tarihleri arasmda tarihinin en kri
tik evrelerini yaşamış ve bu kısa süre içerisinde yepyeni bir çehreyle dün
ya devletleri arasındaki yerini almıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda, savaşın galibi itilaf devletleriyle 
Mondros Mütarekesini ve daha sonra Sevr' i imzalayan Osmanlı Devleti; 
topraklarının önemli bir bölümünü Fransa, ingiltere ve İtalya'ya bırak
mak zorunda kalmış, Paris•te toplanan itilafçılar bu yağmaya Yunanis
tan'ı da ortak ederek imnir'i ele geçirmesini desteklemişlerdir. Böylece, 
kendi toprakları içindeki Makedonya'da bile asayişi sağlayamayan Yuna
nistan, Churchill ve Lord Curzon'ın uyanlanna rağmen, 15 Mayıs 1919' 
da izmir'i işgal etmiştir. 

ingiliz, Fransız ve İtalyan işgallerinin geçici olduğuna inanan ve bu 
nedenle gelişmelere fazla tepki göstermemiş olan Türk Ulusu, Yunan iş
galinin ardındaki «Megalo idea» amacını ve Ege'nin iki kıyısını ele geçir
me ihtirasım bildiği için, daha düne kadar uyruğu olan Yunanistan'ni tz
mir'i işgalini fazlasıyla «Onur kırıcı ve.kabul edilemez» bularak harekete 
geçmiştir. Ayvalık'tan Denizli'ye kadar tüm Ege Türkü'nün direnişi şek
linde gelişen bu hareket, ayın zamanda Türk istiklal Savaşımn da başlan
gıcı olmuştur. 

istanbul Hükümeti'nin pasif tutumundan cesaret alan Yunanlılar, iz
mir'de geniş kapsamlı bir katliama girişerek, kısa sürede Aydın- ödemiş

Turgutlu - Bergama ve Ayvalık'a kadar olan bölgeyi ele geçirmişlerdir. 
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Önceleri, yöre halkının yerel direnişleri olarak ortaya çıkan bağımsızlık 
mücadelesi, daha sonra bölge genelinde milli cephelerin oluşmasıyla daha 
kesin bir nitelik kazanmaya başlamıştır. 

Orta ve kuzey Ege'de halk, Yunan birliklerine karşı birleşerek ufak 
çapta bir direniş hattı meydana getirmiş; öte yandan «Denizli Heyet-i Mil
liyesi»nin oluşturdugu kuyvetler, güneyde Yunan ilerleyişini durdurarak 
Ayvalık - Salihli - Aydın cephesinin oluşumunu kendiliğinden hazırlamış
lardır. Yerel Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak Cemiyetlerinin desteği ile, 
Burhaniye - Soma - Salihli - Aydın - Çine yörelerinde geniş bir hattan Ku
vayi Milliye cephesi kurulmasıyla, direniş somut olarak başlamışt,ır. Bu 
direniş hareketinin öncüsü, Denizli'de halka hitaben yaptığı .coşkulu ko
nuşmalarıyla, yukanda sözünü ettiğimiz Cemiyetlerin de kurucusu olan 
Müftü Ahmet Hulusi Efendi ile Necip Ali Bey'dir . 

. Bütün bunlann da ötesinde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ·çıkan Mus
tafa Kemal'in tüm rütbelerinden vazgeçerek milletin başına geçmesi ve 
Amasya genelgesinde, «Türk milletinin kurtuluşu yine Türk milletinin 
kendi iradesiyle olacaktır,» diyerek milli mücadeleyi başlatması, 9 Eylül 
1922'de istiklal Savaşının kazanılmasına değin devam edecek olan zorlu 
bir sürecin de kesin çıkış noktası olmuştur. 

Bugün üniversiteiDizin gururla taşıdığı ve ona adını veren «9 Eylül», 
bir anlamda Türk ulusunun bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin de 
bir simgesidir. üniversitemiz bu yıl 10. yılım kutlarken, yaygın yapısı iti
bariyle, Ege bölgesinin 5 büyük ilinde ve 18 yerleşim merkezinde bulunan 
toplam 41 birimden oluşmaktadır. Bölgeye getirdiği kültürel ve sosyal ha
reketliliğin yamsıra, tarihsel bir bilinçle de 4areket eden üniversitemiz, 
EBAMER (Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile, Ege bölge
si ve denizindeki ulusal çıkarianınıza yönelik bilimsel çalışmalar ve ince
lemeler yapmaktadır. Bu birimimizin daha etkili çalışahilmesi için, Hükü
metimizden, özellikle Dışişleri Bakanlığımızdan ve Genel Kurmay Başkan
lığından maddi ve manevi destek görmesi gerekmektedir. 1986 yılında faa
liyete geçen Atatürk ilkeleri ve inkılapları Enstitümüz ise, özellikle Ege 
Bölgesinin sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel konulannı kapsayan yük
sek .lisans ve doktora tezlerine ağırlık vermektedir. 

Denizli ilinde üniversiteiDizin Mühendislik Fakültesi, eğitimi 4 yıla 

çıkanlan Eğitim Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve öğrencileri İzmir' 
de e~itim gören Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Uzun yıllar, Denizli'deki 
tüm bu birimlerimizi .içine alMak olan «Pamukkale üniversitesi» kurul
ması dile getirilmişse de, çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle bu amaca he
nüz ulaşılamamıştır. 
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içinde bulunduğumuz şu günlerde, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eği
tim Bakanlığı ve Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonunun hazırladığı, 
yeni üniversitelerin kurulmasıyla ilgili kanun taslağının Bakanlar Kuru
luna sunulduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu taslakta, 
15 yeni üniversite ve bir yüksek teknoloji enstitüsü bulunmaktadır. Di
ğer taraftan 1992 Mali Yılı Bütçe Kanununda, Milli Eğitim Bakanlığının 
bütçesine yeni kurulacak üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüsü için 
birer milyarlık ödenek ayrılmıştır. Bu da Pamukkale üniversitesinin bu 
yıl kurulacağının somut biı: kanıtıdır. Denizlililere, ülkemize ve gençliği
ınize hayırlı olsun. Bizler Pamukkale üniversitesini her zaman maddi ve 
manevi olarak destekleyeceğiz ve gelişmesinden gurur duyacağız. Çünkü, 
Denizli yetişmiş insan gücü ve teknolojisi ile, her gün daha da büyümek
te ve güçlenmektedir. 

Tarihte 73 yıl önce yaşanan traj edinin bir daha yaşanmaması dileği 
ile başta Ulu önder Atatürk olmak üzere bütün istiklal Savaşı şehit ve ga
zilerine en derin minnet ve şükranlarımı tekrarlarken hepinize saygı ve 
sevgiler sunarım. 

HAYDAR öZUöURLU (TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Şefi) 
- Denizli Valisi Sayın Oğuz Kağan Köksal'ı, sunuş konuşmalarını yap
mak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın V alim. 
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Oğuz Kağan KöKSAL 

Denizli Valisi 

Türkiye Büyük Millet M~lisinin Sayın Başkanvekili, sayın milletve
killeri, sayın komutanım, sayın Belediye Başkanı, Türk Parlamenterler 
Birliğinin değerli üyeleri, saygıdeğer bilim adamları, sevgili gençler, TRT 
ve basınımızın değerli temsilcileri; Büyük Millet Meclisinin açılışının 72 
nci yıldönümü ve Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı, Valiliğimiz ve Dokuz Eylül üniversitesinin işti
rakiyle düzenlenmiş bulunan Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyu
munda sizleri sevgi ve saygıyi~ .selamlıyorum. 

Böyle bir panele ev sahipliği yapmanın mutluluğuyla, şahsım ve De
nizliler adına buraya kadar gelen yüce heyete hoş geldiniz diyorum. 

Bu sempozyumun Denizli'de düzenlenmiş olnıasının ifade ettiği mana 
çok önemlidir. Çünkü, Denizli ili Kurtuluş SavaŞına ta başından beri ka
tılmış ve önemli rol oynamış illerin başında gelir. İzmir'de toplanan Reddi 
ilhak Kongresinde Denizli Sancağında da Müdafayı Hukuk ve Reddi ilhak 
Cemiyetlerinin kurulmasına karar verilmesi üozerine, Müftü Ahmet Hu
lusi Efendinin başkanlığında kurulan cemiyet etrafında toplanan. Deniz
Iililer istiklal ses.ini Ege'den yükselten ilk iller arasına girmişlerdir ve böy
lece Denizli'ye düşmanı sokmadıkları gibi, Kurtuluş Savaşımızın kazanıl
masında da önemli roller oynayarak, Milli Mücadele tarihinin şerefli say
falarında yerini almışlardır. 72 yıl sonra bu ilde Milli Egemenlik Haftası
nın açılışının yapılması şayanı şükrandır. 

Milli egemenliğin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulu 
önderimiz Atatürk'ün ilelebıet payidar kalacak en büyük eseridir; Milli 
egemenlik ilkesinin çağdaş anlamı demokrasidir. Demokrasilerde devletin 
tüm organları ve iktidarı millet iradesinden kaynaklanır ve milli irade
nin gösterdiği doğrultuda millete hizmet eder. Milletin hür iradesiyle seç
tiği temsilcilerinden oluşan bir yasama organına, bir parlamentoya sahip 
bulunmayan bir demokrasiyi düşünmek imkansızdır.· Bu itibarla gerek 
geçmişte, gerek günümüzde yasama organı demokrasinin vazgeçilmez te
mel müessesesi olma niteliğini korumaktadır. Bu anlamda hür ve güçlü. 
bir Meclis, milli birlik ve bütünlüğümüzün de önde gelen güvencesidir. 
Atatürk'ün yaktığı milli egemenlik meşalesi Türkiye'de devamlı yanacak, 
bugünün ve yarının kuşaklarına yol gösterecektir; Demokrasi yolunda yol 
almak isteyen milletiere de örnek olacaktır. 

Bu duygu ve düşünceler ışığı altında, sempozyumumuza iştirak eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekilini ve milletvekilleri
mizi, milletvekillerimi•zin şahsında Yüce Medisimizi selamlıyor, bu sem-
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pozyumun ilimizde yapılmasından dolay-ı şükranlarımızı arz ederken, bu
günlere gelmemizi sağlayan Ulu önderimiz Atatürk ve onun silah arka
daşlarının manevi huzurlannda tazimle eğilirken, bu toplantımıza katı
lan bilim adamlanmıza ve siz değerli konuklanmıza huzurlanmzda say
gılanını arz ediyorum. 

HAYDAR öZUG:URLU (TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Şefi) 

- Kırklareli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu üyesi Sayın Cemal öZBiLEN'i, sunuş konuşmalarını yap
mak üzere arz eder1m. 

Buyurunuz sayın milletvekilim. 

13 



Cemal öZBiLEN 

Kırklareli Mille*vekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tlyesi 

·Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayı11: Başkanvekili, Sayın V alim, 
Sayın Belediye Başkamm, Sayın Koinutamm, çok değerli milletvekili. ar
kadaşlarım, Türk Parlamenterler Birliğinin değerli üyeleri, sayın rektö
rüm, muhterem Deniziililer ve sevgili gençler; VIII. Milli Egemenlik Sern
pazyumunu Denizli'de yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Pek çok yurt kö
şesi gibi Denizli de Kurtuluş Savaşımrzın acı evrelerini yaşamış, Deniz
Iililer bu kutsal mücadeleyi efe 'yüreklerinin ve vatan sevgisinin verdiği 
üstün güçle desteklemişlerdir. 

Vatamn işgali üzerine hemen yörelerindeki Kuvayı Milliye hareketi 
içine giren Denizlililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunca, ~şgal teh
didi altında olmalarına rağmen, onu bütün çabalarıyla yüceltmişlerdir. 

Türk Milleti daha Kurtuluş Savaşımızın başında milli egemenlik ilkesine 
sarılmak dışında hiçbir yolun ve yöntemin esenlik ve mutluluk getirme
yeceğini bütün benliğiyle 'kavramıştı. Köhneleşmiş, çağını çoktan doldur
muş kişisel yönetim artık milletin kendi özyönetimine yerini bırakmalıy
dı. Yurdu parçalayan, işgal eden, bu binlerce yıllık şanlı tarihimizi çökert
mek isteyen düşmanlar, ancak milli egemenlik ilkesini gerçekleştirip yü
celtmekle kovulabilirdi. üstün bir vatan sevgisiyle bir araya gelen mille
timiz, kendisinin seçtiği tek temsilci olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çevresinde kenetlendi ve zaferi kazandı. Bu zaferin kazarnlması kolay ol
madı. Bilindiği gibi, iç ve dış düŞmanlar Türklin belli ve kutsal bir hedefe 
yönelmesini, büyük bir kurtuluş hareketini başlatmasını kuşkuyla karşı
lamışlardı. özbenliğine kavuşmaya başlayan Yüce Milletimiz 300 yıldan 
beri yürürlükte ve şimdi· son ve kesin bitme aşamasına geldiği kabul edi
len Türkleri yurdundan kovma plamm sonuçsuz kılabilirdi. Nitekim, Kur
tuluş Savaşıyla ilgili pek çok belge, işgal güçlerinin bu endişelerini dile 
getirmektedir. 

işte, Birinci Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla dış düşmanlar ve 
onların işbirlikçileri büyük bir çaba harcayarak, bu milli şahlamşı bir kan 
selinde boğmak istediler. Batıda, güney ve doğuda Anadoluya yapılan ve 
ordumuzdan kat kat üstün kuvvetlerle gerçekleştirilen saldırılar, içeride 
çıkartılan ayaklanmalar, egemenliğe sahip çıkan milletimiızin eşsiz özve
risi ve akılları durduran kahramanlığı karşısında eridi gitti. Bu büyük 
destah bizlere her zaman bir rehber olmalı, en karanlık günlerde bile bu 
Yüce Milletin nasıl aydınlığa çıkacağım hepimizin ve bizden sonraki ku
ş~kların bilinçlerine yerleştirilmelidir. O büyük zafer pek çok mazlum 



milletin de yolunu aydınlatmıştır. Ve aydınlatmaya da devam edecektir. 
Bu aydınlığın kaynağı da hiç şüphesiz milletin kendi kaderine kendisinin 
hakim olmasını · sağlayan milli egemenlik ilkesini, büyük bir dahinin; 
ölümsüz Atatürk'ün önderliğinde benimsernesi ve uygulamasıdır. Bu il
keye sahip çıkmasaydık, yurdumuzu kurtaramaz ve bugünlere de gele
mezdik 

Değerli Denizlililer, bu paferin verdigi şevk ve heyecan, Yüce Mille
timizin Türkiye Büyük Millet Meclisine duyduğu güveni sonsuzlaştırmış
tır. Artik Meclissiz bir Türkiye düşünülemezdi. 70 yılı aşkın bir sürede 
adım adım milli egemenlik yolunda yüründü. Amaç Türk Milletini en kı
sa sürede çağdaş demokrasilerin düzeyine çıkarmaktır. Milletierin haya
tında 72 yıl uzun bir süre değildir. Bu zaman zarfında hedefe ulaşmış da 
sayılabilir. Amacımız, insan hak ve özgürlüklerini geliştiren ve koruyan 
bir ortam içinde layık olduğumuz refah ve mUtluluğa tam anlamıyla eriş
mektir. Elbirliğiyle bu düzeye en kısa zamanda çıkacağız. 

Yedi yıldan beri milli egemenlik haftalarını coşkuyla kutluyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına bağlı kurulumuz, bu 
süre içinde yalnız milli egemenlik haftalarını kutlama etkinlikleriyle ye
tinmiyor; yıl boyunca çeşitli yöreleriniizde bilimsel toplantılar, konfe
ranslar düzenlemek, yayınlarda bulunmak suretiyle milletimize milli ege
menlik ve demokrasi konularında gereken bilgileri sunmaya ve bu konu
lar üzerinde olumlu tartıŞma ortamı sağlamaya büyük çaba sarfediyor. 
Bu çabalar verimli sonuçlar getirmektedir. Meclisimiz bu yolla gerçek 
sahibi olan halkımızla daha iyi hütünleşiyor. Biraz sonra başlayacak VIII. 
Milli Egemenlik Sempozyumunun açış konuşmasını yapmak üzere, Türki
ye Büyük Mill~t Meclisi Başkanvekili Sayın Yıldırım AVCI'yı kürsüye da
vet ederken, bayramınızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuya
rum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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E. Yıldırım AVCI 

izmir Milletvekili 

TBMM Başkanvekili 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Aziz Denizlililer, değerli konuklar; 23 Nisan günü, tarihimizdeki en 
önemli dönüm noktalarından biri hatta pek çok bakırndan birincisidir. O 
gün kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk Milleti binlerce yıllık 
egemenlik anlayışına son vermiş, kişisel yönetimi bir yana bırakarak dev
let gücünün kaynağını doğrudan doğruya kendisine bağlamıştır. O gün
den beri milletimiz milli egemenliğin bilincine varmış, bu bilinç kısa bir 
sürede kökleşmiş vazgeçilmez bir temel ilke durumuna erişiniştir. Türk
lerin Büyük önder Atatürk'ün deyimiyle zaten demokrat olan yapılan, 
karakterleri milli egemenlik ilkesinin benimsenmesi de tam· olarak belir
gin bir duruma yükseldi. Demokrasinin baş koşulu olan milli egemenlik 
ilkesinin benimsenmesiyle özgürlükçü, insan hakianna dayalı 'bir devlet 
doğdu. Bundan dolayı milli egemenlik ve demokraı:ıi araı:ıında mutlak bir 
bağlantı vardır. işte çeşitli denemeler, çekilen acılar, uğrarolan işgal, milli 
egemenlik ilkesine geçişi kolaylaştırmıştır. öyle ki kesin kurtuluşa giden 
yolu 23 Nisan 1920 tarihindeki büyük olay açmıştır. 

Biraz önce milli egemenlik ile demokrasi arasındaki bağlantıdan söz 
ettim.· Biz, bugün gerçek demokrasiyi bütün kurumlarıyla geliştirmeye 

çalışıyoruz. işte milli egemenlik ilkesinin yerleşmesiyle demokrasimizin 
gelişm~si arasındaki doğrudan bir orantı olduğu meydandadır. Bu ilkenin 
zayıflaması, özgürlükçü ve insan haklarına dayalı bir devıokrasiyi güç
süzleştirir. Bunun içindir ki, milli egemenlik ilkesini sönmez bir ateş gibi 
diri tutmak, milletin isteklerini özgür ve :insana saygılı bir ortam içeri
sinde yerine getirmenin temel koşuludur. Gerçekten bir millet ancak ken
di kaderine hükmedebilecek olgunluk düzeyine eriştiği takditde insan hak
larının ve özgürlüklerinin bir toplum için bir değeri olabilir. Bu olgunlu
ğa erişmemiş topluluklarda demokrasinin bir türlü kurulamaması bu ge
reği ispatlar. Bir büyük dahinin ya;ktığı milli egemenlik ateşi hepimizi ve 
rejimimizi aydınlatıyor. Ve milletimizin varlığını sonsuza değin sürdür
menin güvencesini oluşturuyor. 

işte bizler, milletimizin yetkili tek temsilcisi olarak sizlerden aldığı
mız ilham ve güç ile hepinize layık olduğunuz bir hizmeti yani demokra
siyi geliştirme hizmetini yerine getiriyoruz. Gerek yasama etkinliğimiz, 
gerek yetkili bulunduğumuz diğer konulard'aki çalışmalarımız hep bu 
amaçla sürdürülüyor. Geriye dönüp baktığımız zaman 23 Nisan 1920'ler
den b~ yana aldığımız yolun hepimize gurur, onur ve kıvanç verdiğini 
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görürüz. Gelişmeyle ortaya çıkan bütün sorunlar ve bu yoldaki başarıla
rın verdiği güven duygusu içinde çözülmektedir ve çözülecektir. 

Güzel bir demokratik gelişme durumunda olan milli egemenlik haf
talarının 8 incisini bu yıl Denizli'de açıyoruz. Denizli, Türklüğe kavuştu
ğundan beri 900 yıla yaklaşan süre içerisinde işgal ve istila açısını tat
mamıştır. 1919- 1921 yıllarının baskı, korku, işkence ve azapla dolu ha
vasını gerçi Denizliler içlerinde hissetmişlerdir; ama Batı ve Orta Ana
dolu'nun güney ana noktalarının birinde bulundukları halde düşman et
kisinden hir ölçüde uzak kalmıştır. Ancak vatanm parçalanmasının so
nunda neler kaypedebileceklerinin bilinci içindeydiler. Bu nedenle acıma
sız ve haksız istilaya karşı bütün Türkler gibi Denizli'nin yiğit halkı ta
katının sonuna kadar direndi, İzmir'in işgalinden daha bir gün geçmeden 
16 Mayıs 1919'da Denizli merkezinde ve daha sonraki günlerde ilçelerin
de protesto gösterileri düzenlendi. Müftüsünden öğrencisine kadar büyük 
küçük herkes kurtuluş için seferber olmuştu. Düşman 1919 Haziranında 
Denizli'ye yaklaştığı zaman kentimizdekurulan Müdafayı Hukuk ve Red
di ilhak Cemiyetinin yayınladığı bildiride şu kesin ifadelere yer veriliyor
du; «Düşmanı bu tarafa geçirmemeye ve sonra vilayetten temizlerneye 
karar verdik. Bugün ya mertçesine ölmek veya şerefle, namusla ya§ama
ya azmettik.» (Alkışlar) Cesurca ve mertçe söylenen bu sözlerin gereği 
yapıldı. Efeler diyarı Denizli işgalcilere karşı direndiği gibi çevredeki yö
relere de yardım elini uzattı. Reddi ilhak Derneği yerine 1919 yılı Tem
muzuncia kurulan Heyeti Milliye Denizli'de seferberlik ilan ediyor, dire
niş hareketlerine tam destek veriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kurulması Denizli'de coşkuyla karşılandı. Denizli milletvekilleri bir des
tan haline gelen ilk Mecliste canla başla çalıştılar. Denizli bütün ulusal 
hareketlerde örgütleyen ve görülmemiş başarılara ulaşan Mustafa Kemal 
Paşaya hep sadık kaldı ve destek verdi. 

Kurtuluştan sonra il yapılan Denizli, inkılap ve demokrasi heyecanı
nı hiç söndürmedi. 1930 ve 1931 yıllarmda kentimizi ziyaret eden Ata
türk'e gösterilen büyük sevgi, söylediklerimin en candan belirtisidir. 

Bugün ekonomik ve. sosyal bakımdan hızla gelişen Denizli Türk Ta
rihinde layık olduğu yeri onurla almıştır. Bu yerini demokrasi ve kalkın
ma çağında da daha da sağlamlaştıraca:ktır. Biraz sonra değerli bilim adam
larımız konuşmamda işaret ettiğim demokrasi konusunu özgün yaklaşım
larla çok çeşitli yönlerden inceleyeceklerdir. Milli Egemenlik Haftası böy
lece bir bilim şöleniyle başlıyor. 

Bu güzel bilimsel toplantıyı düzenleyen Dokuz. Eylül üniversitesi Rek
törlüğüne, organizasyonu sağlayan Denizli V aliliğine ve konuşmacı arka
daşlarıma teşekkür ediyorum. 
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Bu mutlu ve güzel' günleri bizlere armağan eden şehitlerimize, De
nizli'yi Türk Milleti adına temsil eden ve sonsuzluğa göçen milletvekilie
rimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. ilk milletvekillerimiz Hakkı Behiç, 
Mustafa Necip ve Yusuf Beylerle, Hasan ve Mazlum Efendilerin yüce ha
tıraları önünde saygı ve minnetle eğilirim. 

Atatürk'ün gösterdiği özgürlük, demokrasi ve mutluluk yolunda iler
leme azmiyle çalışan Türk Milletine bu büyük bayram kutlu olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Haydar öZUGURLU 

TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Şefi 

Sayın Başkanım, sayın konuklar 8 inci Milli Egemenlik Sempozyu.: 
muna çok sayıda telgraf gelmiştir : 

Sayın Başlxı.kan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Erdal inonü, Devlet Bakanı Sayın Türkan Akyol, Devlet Ba
kanı Sayın ömer Barutçu, Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu, Devlet 
Bakanı Sayın Şeref Ercan, Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar, Devlet Ba
kanı Sayın Tansu Çiller, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı, Devlet Ba
kanı Sayın İbrahim Tez, Milli Eğitim Bakanı Sayın Köksal Toptan, içiş
leri Bakanı Sayın ismet Sezgin, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer 
Oral, Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş, Orman Bakanı Sayın Vefa 
Tanır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı, Milli Sa
vunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz, Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar; 
telgraflarıyla 8 inci Milli Egemenlik Sempozyumunun açılışını ve Milli Ege-
menlik Haftasını kutlamaktadırlar. · 

Ayrıca Denizli Milletvekillerimiz ; Sayın Adnan Keskin ve Sayın Ha
luk Müftüler yurt dışında olmaları nedeniyle katılamayacaklarını ifade 
etmişlerdir ve kutluyorlar. 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili Sayın Azi-. 
met Köylüoğlu, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın İhsan Saraçlar sem
pozyumu kutluyorlar. 

Civar il valile,rimizden Afyon Valimiz Sayın Aykut Ozan, Muğla Va
limiz Sayın Lale Aytamam, Aydın Valimiz Sayın Lütfi Tuncer başarı di
leklerini ve saygılarını sunuyorlar Sayın Başkanım. 

Şimdi gelen bir telgraf, Sayın Devlet Bakanımız Mehmet Ali. Yılmaz' 
ın aynı sevgi ve saygıyı iletiyorlar. 

Sayın Başkanım, sayın konuklar, izin verirseniz bu telgrafların hep
sini okuma imkanımız yoktur, ben sadece Sayın Başbakan ve Sayın Baş
bakan Yardımcısının telgraflannı okuyorum efendim. 
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Sayın Yıldınm AVCI 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 72 nci yıldönümü ve Milli 
Egemenlik Haftası münasebetiyle düzenlenen «Milli Egemenlik ve Demok
rasi» konulu 8 inci Milli Egemenlik Sempozyumuna nazik davetİnize te
şekkür eder, sevgi ve selamlarımı sunarım. 

«Sayın Yıldınm Avcı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

Süleyman Demirel 
Başbakan» 

Ulusal egemenliğiriıizin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 72 nci yıldönümü nedeniyle düzenlediğiniz 8 inci Milli Egemen
lik Sempozyumu, Milli Egemenlik ve Dem(jkrasi konulu anlamlı toplantı
nızın başarılı geçmesini diler, sempozyuma katılan bütün vatandaşıanma 
en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Arz ederim efendim. 

Erdal İnönü 
Devlet Bakarn ve 

Başb~kan Yardımcısı» 

Efendim 8 inci Milli Egemenlik Sempozyumunu yönetmek üzere is
tanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Na.mi Çağa.n'ı oturum masasına da
vet ediyorum. 

Buyurunuz sayın milletvekilim. 

Bu sempozyuına bilimsel katkılarıyla iştirak edecek olan Dokuz Ey
lül üniversitesinin çok saygın profesörlerini sırayla kürsüye davet ediyo
rum efendim. 

Sayın Profesör Doktor Galip Ka.ra.gözoğlu. 
Sayın Profesör Doktor Adan Gülerman. 
Sayın Profesör Doktor Koray Başol. 
Sayın Profesör Doktor Durmuş Tezcan. 
Sayın Profesör Doktor N aci Mu ter. 
Sayın Profesör Doktor Ergün Aybars. 
Sayın Profesör Doktor Fevzi Devrim. 
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OTURUM BAŞKANI : 

Prof. Dr. Naıni ÇAc}AN 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyesi ve Istanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Vali, Sa
yın Rektör, Sayın Komutan, değerli milletvekilleri, Türk Parlamenterler 
Birliğinin Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, sayın basın mensupları, sayın 
TRT mensupları, sevgili Deniziililer; Türkiye'de demokratik siyasal ya
şamın temeli milii egemenlik mücadelesinin verildiği Kurtuluş Savaşı yıl
larına dayanmaktadır. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı yıllarında savaşa 
katılan eşraf, bürokrat, din adamları, geniş halk kesimlerini bütünleştir
rnek amacını gütmüştür. Atatürk'ün 13 Eylül 1920'de Büyük Millet Mec• 
lisine sunduğu halkçılık beyannamesi böyle bir amaca dayanmaktadır. 

Atatürk egemen Türk Devletinin halk devleti olduğunu, halkın· devleti 
olduğunu konu§malarında sık sık vurgulamıştır. Atatürk'ün Kurtuluş Sa
vaşının başında kongreler toplaması, hareketini halka dayandırmak iste
mesinin bir sonucudur. Atatürk'te halkçılık ve demokrasi eş anlamlı ola
rak kullanılmıştır. Bu ilke, halkçılık ilkesi devleti ayncalık iddialarına ve 
sınıf kavgalarına karşı koruyan bir ilke olarak ele alınmıştır. Atatürk'ün 
demokratik gelişim yönünden attığı sağlam temel daha sonra çok partili 
siyasal yaşama. ve nihayet çoğulcu demokrasiye geçilmesini sağlamıştır. 

Dokuz Eylül üniversitesinin değerli öğretim üyeleri, Milli Egemen
lik ve Demokrasi ilişkisini çeşitli boyutlarıyla ele alıp tartışacaklar. 

Ben ilk sözü Sayın Profesör Doktor Galip Karagôzoğlu'na veriyorum. 

Sayın Karagözoğlu; Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
Dekanıdır ve Atatürk'ün Eğitim Savaşı, Atatürk ilkeleri Işığında Demok
rasi Eğitimimiz konusunu ele alacaklardır. 

Buyurun Sayın Karagözoğlu. 

20 



Prof. Dr. Galip KARAGöZOGLU 

Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim F'akültesi Dekanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın dinleyi
ciler ve sevgili öğrenciler; 

ATATtlRK'ON EGiTiM SAVAŞI 

Ulu önder Atatürk Büyük Nutku'na şöyle başlar : «1919 yılı Mayıs' 
ının 19 uncu günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzara-i umı1miye; Os
manlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup Genel Savaş'ta (Birinci Dünya 
Savaşı) yenilmiş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır 

ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Harp'in uzun seneleri boyunca mil
let yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Genel Savaş'a sürük
leyenler, _kendi hayatlarının endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. 
Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. itilaf Dev
letleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer 
vesile ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana iline Fransız
lar; Urfa, Maraş, Antep' e ingilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtal
yan birlikleri; Merzifon'da, Samsun'da ingiliz askerleri bulunuyor. Her 
yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmak
ta. 15 Mayıs 1919'da ttilaf Devletleri'nin onayı ile Yunan ordusu izmir'e 
çıkarılıyor. » (1) 

Yurdumuz, içinde bulunduğu bu kara günlerden 19 Mayıs 1919 günü 
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlatılan ve 9 Eylül 1922'de düş
manın denize dökülmesiyle sonuçlanan Türk istiklal Savaşı'nın büyük za
feriyle kurtulmuştur. 

Ancak Balkan Savaşı (1912 - 1913), Birinci Dünya Savaşı (1914 -
1918) ve istiklal Savaşı (1919- 1922) gibi birbiri ardına üç savaş geçir
miş Türk milletinin elinde yarısı yanmış yıkılmış bir memleket; erkek 
iş gücünün çoğunu savaşlarda •kaybetmiş, endüstriyel faaliyetleri çok sı
nırlı ve parasal kaynakları yok denecek kadar az bir ülke kalmıştı. Fakat 
Türk milleti Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde yeni hir devlet yarat
manın ideali, bilinci ve azmi içinde zorlukların tümüne meydan okuyacak 
kadar manevi bir coşku içindeydi. 

Büyük askeri Zafer'in sonunda Türkiye'miz düşmanlardan temizlen
miş ve bağımsızlığımız elde edilmişti ama bütün yaralarımızın sarılması, 
yeni ve müreffeh bir Türkiye'nin yaratılabilmesi için yeni bir orduya ve 

(1) Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, c. I. Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1973. 
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yeni bir atılıma ihtiyaç vardı. Bunun bilincinde olan Atatürk, Büyük Za
fer şenliklerine katılmak üzere istanbul'dan Bursa'ya gelen kalabalık bir 
öğretmen topluluğuna 27 Ekim 1922 günü; «Ordularımızın kazandığı za
fer, sizin ve sizin ordularınızın (Milli Eğitim Ordusu) zaferi için yalnız 
bir ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve sürdüreceksiniz ve 
kesinlikle başarılı olacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla bütün arkadaşla
rım sizi izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız» (2) di
yerek yeni Türkiye'nin yaratılmasında en büyük güç olarak eğitime ve 
eğitim ordusuna güvendiğini vurgulamıştı. Bu sözleriyle Atatürk, daha 
işin başında, yeni bir Türk toplumunun oluşturulması ve ülkemizin çağ
daş medeniyetlerin üstüne çıkarılması isteniyorsa bunun için tek çıkar 
yolun eğitim olduğunu ilgililere duyuruyordu. Bugün güçlü bir eğitim or
dusu olarak Türk toplumunun kalkınmasına yararlı hizmetler veren Türk 
eğitim sistemimizin bugünkü noktaya nerelerden geldiğini daha iyi de
ğerlendirebilmek ve Ulu önder Atatürk'ün eğitim alanında verdiği büyük 
savaşın önemini daha iyi anlayabilmek için Cumhuriyet'imizin ilk yılla
rındaki Türk eğitim sistemimizin genel görünümüne bir göz atmak ya
rarlı olacaktır. · 

«1920'de yeni Türkiye devleti, kurulduğundan 3,5 yıl sonra Cumhu
riyet ilan edilirken düşlenemeyecek ölçüde elverişsiz, olumsuz ve korkunç 
koşullar altında, ll yıl süren çok ağır savaşlar geçirmiş; topraklanmn 
üçte ikisi savaş alanları olmuş; yanmış, yıkılmış; nüfusunun üç milyonu
nu yitirmiş idi. Savaşiann yıkımı öylesine korkunç olmuştu ki, ülkede öğ
retmen, hekim, eczacı, hemşire, sağlık memuru, mühendis, hukukçu, mi
mar, sanatçı vb. meslek adamlarının, yüksekokul mezunu . hemen hemen 
kalmamıştı. Dahası duvarcı, marangoz, demirci, ayakkabıcı, terzi, nal
bant, şoför vb. esnaf bile. Ordunun ihtiyaç duyduğu şoförü, nalbantı ye
tiştirmek için özel kurslar açılması zorunluluğu olmuştu. N e hastahane, 
ne okul, ne yol, ne liman, ne fabrika vardı.» (3) 

Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılını izleyen 1923 - 1924 öğretim 
yılında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık ll - 12 milyon kadardı. Bu nüfusun 
ancak yüzde onu ve kadın nüfusunun ise ancak yüzde üçü okur yazardı. 
Türkiye'de 4.894 ilkokul, 72 ortaokul, 23 lise, 64 meslek okulu, 9 fakülte 
ve yüksekokul olmak üzere toplam 5.062 öğretim kurumu bulunuyordu. 
Bu okullarda görevli öğretmen ve öğretim üyesi ise ilkokulda 10.238, or
taokulda 796, lisede 513, mesleki teknik öğretİrnde 64 ve yüksek öğre
tim kurumlannda 307 olmak üzere toplam 11.918 kişi idi. öğrenciler ise 
ilkokullarda 341.941, ortaokullarda 5.905, liselerde 1.241, meslek okulla-

(2) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. Il, s. 46. 
(3) Rauf inan, Atatürk ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği Yayınları, 1981, s. 144. 
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rında 6.547 ve yüksek öğretimde 2.914 olmak üzere toplam 358.548 kişi
den oluşmaktaydı. 

Eğitimin bı.i çok düşük sayısal özelliklerinin yanı sıra eğitimin nite
liksel (kalite yönünden) özellikleri de pek iç açıcı bir durum gösterme
mektedir. öğretmenierin büyük bir çoğunluğu mesleki formasyondan geç
memiş, eğitim ve öğretimin bilimsel yöntemlerini öğrenerek yetişmemiş
tir. öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere neredeyse okur yazarlığı iyi 
durumda olan herkesin öğretmen olarak görevlendirilmesi bir zorunluk 
olmuştur. 

öğretim programları günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak, ya 
dinsel eğitime önem veren ya da sadece genel kültür veren bir yapıya sa
hiptir. Beceriye, pratiğe dayalı ve davranış geliştirmeyi amaçlayan öğ
retim programları henüz Türk eğitim sisteminde yaygın olarak görülme
mektedir. 

Okul binalarından istanbul ve birkaç büyük yerler;ıme merkezinde bu
lunanlardan bir kısmı dışındakiler eğitim öğretime elverir;ıli değildir. özel
likle ilkokullar ile ortaokulların büyük bir bölümü ya büyükçe bir evden 

.bozma ya da derme çatma binalarda eğitimi sürdürmeye çalışmaktadır
lar. Ders araç gereci bakımından okullarımız çok yoksuldur. öğretim faa
liyetleri bir kara tahtanın başında ezberciliğe dayanan bir yöntemle yü
rütülmektedir. Bunlardan başka, eğjtimle ilgilenecek bir merkez ve taşra 
örgütü, henüz tam anlamıyla kurulamamıştır. özetle belirtmek gerekir
se, Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türk eğitim sistemi tam bir harabe 
halindedir. 

Bütün bu imkansızlık ve güçlüklere rağmen Büyük önder, İstiklal 
Savaşı'nın ilk gününden itibaren çok başanlı bir eğitim savaşı da başlat
mış ve zihninde oluşturduğu bir makro eğitim planını uygulamaya koya
rak Türk eğitim sistemine yeni bir biçim vermiş ve böylelikle bugünkü 
Türkiye'ınizin sosyal ve ekonomik yapısının temellerini atmıştır. 

Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılmasm
dan 16 gün sonra, 9 Mayıs 1920 tarihinde okunan hükümet programm
da eğitim ir;ılerine büyük önem _verilmiş ve ileride birtakım temel eğitim 
reformlarının yapılacağı belirtilerek savaş nedeniyle o günkü mevcut eği
tim kurumlarıyla yetinileceği açıklanmıştı. Bu programda eğitim siste
mimizde hangi ilkelerin göz önünde bulundurulacağı açıkça ortaya ko
nuyordu. (4) 

(4) Reşat 6zalp-Aydoğan Ataünal, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşki
latı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1977, s. 30. 
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Söz konusu hükümet programında Osmanlı Devleti zamanında ha
zırlanan programlarda pek rastlanmayan milli şuuru geliştirme, kendine 
güven duyma, girişim gücüne ve üretici fikirlere sahip ülma, kendi bün
yemize uygun programlar geliştirme g~bi bugünkü modern eğitimde hala 
kullanılan temel ilkeler daha o zaman düşünülmüş ve programa alınmıştır. 

Bu örnek de açıkça göstermektedir ki yeni Türkiye'nin eğitim poli
tikası modern eğitimden anlayan ve eğitimin önemini kavramış bir kad
ronun elindedir. Nitekim düşmanlanmızın Polatlı önlerine geldiği, nere
deyse top seslerinin Ankara'dan duyulabileceği günlerde ve Sakarya Mu
harebesi'nden çok kısa bir süre önce 16 Temmuz 1921'de Yeni Türkiye' 
nin eğitim politikasını saptamak ve sorunlara bir çözüm bulmak ama
cıyla Ankara'da bir Maarif Kongresi'nin toplaiunış olması da bunun bir 
başka kanıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk, Maarif Kongresi'ni açış konuş
masında, devlet yapısındaki yaralan sarmak için gerekli çabaların en bü
yüğünün eğitim alanında gösterilmesi gerektiğini; ülkeyi istenen düzeye 
çıkarabilmek için eğitim alanındaki çalışmalara ve hazırlıklara önem ve
rilmesinin zorunluluğunu; Türkiye'ınizin bu duruma gelmesine bugüne 
kadar izlenen eğitim politikasının da sebep olduğunu; yeni eğitim siste
minde Türklük anlayışına ters düşen yabancı kültür ögelerine yer veril: 
memesi ve milli değerierimize önem verilmesinin yeni eğitim politikarnız
da temel ilkeler olarak benimsenmesinin şart olduğunu belirterek Türki
ye'nin eğitim savaşım da resmen başlatmış olmaktadır. (5) 

Büyük Atatürk, Türk Kurtuluş Savaş'ıyla birlikte başlattığı eğitim 
savaşını ölümüne kadar başarıyla sürdürmüştür. Ulu önder'in eğitim ala
nında gerçekleştirdiği büyük atılımın bir değerlendirmesi ya'Pıldığında gö
rüleceği üzere 1923-1938 yıllan arasındaki eğitim savaşında da gerek 
sayısal gerekse nitelik yönünden inanılmaz başarılara ulaşılmıştır. Bu ge
lişmeleri şu şekilde özetlemek mümkündür : 

I. ATATüRK DöNEMiNDE EöiTiMDE SAYISAL GELiŞMELER 

a) 1923 - 1938 yılları arasında Türkiye nüfusu 12.206.000'den 
16.916.000'e yükselerek % 38'lik bir artış gösterirken, ilk öğretimdeki 
öğretmen sayısındaki % 28'lik artış dışında· eğitim sistemimizin tüm 
alanlarındaki sayısal artışla, Türkiye nü{usundaki eğitim alanlarında ya
pılan yatırım ve faaliyetlerle, daha önce eğitimden yaradanarnayan ge
niş kitlelere hizmet götürmesi amaçlanmıştır. 

b) ilk öğretim kademesindeki en yüksek artış % 352 ile kadın öğ
retmenlerde ve % 323 ile kız ?ğrencilerde görülmektedir. Bu artışlar, Ata-

(5) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II., s. 16·18. 
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türk döneminde kadın erkek eşitliğine önem verilmesi, Türk kadınının iş 
hayatına atılmasının teşvik edilmesi ve ilköğretimin zorunlu kılınarak 

7 - ll yaş arasındaki çocukların ilkokula devamının titizlikle izlenmesi 
sonucunda gerçekleştirilebilmiştir. 

c) Yeni Türkiye'de eğitime, gerek devlet gerekse toplum tarafından 
ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi de ortaöğretim alarondaki öğ
renci sayısımn inanılmaz artışmda görülmektedir. ülkede ihtiyaç duyu
lan vasıflı insan giicü açığını kapatmak amacıyla ortaöğretime önem ve
rilmiş ve ortaokullardaki öğrenci sayısı % 1.463 ve liselerdeki öğrenci sa
yısı ise % 2.015'lik bir artış göstererek Cumhuriyet dönemimizde rekor 
seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca yeni açılan okullar ilköğretimde % 60'lık bir 
artış gösterirken ortaokullarda % 216 ve liselerde % 226'lık bir artış gös
tererek ilköğretimini tamamlayıp ortaöğretime devam etmek isteyen
lere yeni imkanlar yaratılmıştır. 

d) Modern Türk kadının bilgi, beceri ve davranış yönünden yetiş
tirilmesini amaçlayan kız enstitülerine (bugünkü kız meslek liseleri) anne 
babaların ve kız öğrencilerin gösterdiği ilgi, tekniköğretim kademesin
deki kız öğrencilerin sayısında % 225'lik bir artış sağlamıştır. 

e) Yükseköğretim kademesinde fakülte ve yüksekokul sayısında 

% lll'lik bir artış sağlanmıştır. 1923 yılında yükseköğretim kurumla
rımızda hiçbir kadın öğretim üyesi bulunmaz iken 1938 yılında 99 kadın 
öğretim üyesinin bu kurumlarda görev yapması, Atatürk'ün Türk top
lumunu modernleştirme çabalanmn başarıya ulaştığını göstermesi bakı
mından çok anlamlıdır. 

Diğer taraftan yükseköğretim kurumlarındaki erkek öğrenci sayı
sının % 220 ve kız öğrenci sayısının % 525'lik bir artış göstermesi, yeni 
Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek vasıflı insan gücünü sağlamada da ba
şarılı olduğunu göstermektedir. 

II. ..tTATüRK DöNEMiNDE EQ.iTiMDE NiTELiK YöNüNDE 
GELiŞMELER 

1923 - 1938 Atatürk döneminde eğitim sistemimizde nitelik yönünden 
görülen önemli gelişme ve düzenlemeler bugünkü eğitim sistemimizin te
melini ve ana çatısını oluşturmuştur. Refornıcu ve atılımcı özelli'kiere sa
hip Atatürk, milli eğitim seferberliğinde de aynı özelliğini göstermiş ve 
15 yıl içinde Türk eğitimine nitelik yönünden de yeni bir ·biçim vermiş
tir. Atatürk döneminde Türk eğitim sisteminde gerçekleştirilmiş olan ni
teliksel gelişme ve değişikliklerden en önemlileri şunlardır : 
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a) Öğretimi Birleştirme Yasası'nın 3 Mart 1924'te kabulü ile egı
tim düzenimizdeki mektep medrese ikiliği ortadan kaldırılmış ve Türk 
eğitim sistemi , Milli. Eğitim Bakanlığının denetimine alınmıştır. Bu de
ğişikliğin sonucu olarak okullarda dini eğitime son verilmiş ve laiklik il
kesinin eğitimde uygulanmasma başlanmıştır. Medreseler kapatılmış ve 
eğitim kurumları modern eğitim modellerine göre yeniden düzenlenmiş
tir. Diğer taraftan ülkemizdeki yabancı okullardaki dinsel alarnet ve işa
retler kaldırılarak bu okulların Türk eğitim sisteminin amaç ve hedef
lerine uygun öğretim yapmaları sağlanmıştır. 

b) Türk eğitim sistemine yeni biçim vermek amacıyla yapılan ça
lışmalara katılmak ve görüşleri alınmak üzere dünyaca tanınmış eğitim
ciler Türkiye'ye davet edilmiştir. Aı:nertkalı eğitimci John Dewey 1924'te, 
Alman eğitim profesörü Kühne 1925 ve Belçikalı eğitimci ümer Buyse 
1926'da Türkiye'yi ziyaret etmişler ve Türk eğitim sistemi hakkındaki 
görüş ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmuşlardır. 

c) Milli eğitim sistemimizi yeniden örgütiendirmek amacıyla 
22 Mart 1926'da maarif teşkilatma dair kanun çıkarılmış ve öğretimi Bir
leŞtirme Yasası ile Milli Eğitim Bakanlığına verilmiş olan tüm eğitim hiz~ 
metlerinin nasıl ve ne biçimde yürütüleceği bir esasa bağlanmıştır. Ay
rıca 10 Haziran 1933'te Milli Eğitim Bakanlığı Merkez örgütünün organ
larmı, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 2287 sayılı Yasa çıka
rılarak Bakanlık Merkez örgütü, modern örgütlenme ilkelerine göre ye
niden düzenlenmiştir. 

d) Modern eğitim görüşlerine göre hazırlanmış yeni öğretim prog
mmları 1926 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. önce ilkokul 
programı değiştirilmiş ve yeni program güncellik, yöresellik, hayatilik 
ve çocuğa görelik ilkelerine göre yeniden hazırlanmış ; gözlem, inceleme, 
araştırma ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntemiyle öğrenim esas alın
mıştır. 

e) Daha önce ücretli olan ortaöğretim, 1926- 27 ders yılından iti
baren 822 sayılı Yasa ile ücretsiz olmuş ve böylelikle gelir düzeyi düşük 
ailelerin çocuklarının da ortaöğretime devam etmeleri teşvik edilmiştir. 

f) ilkokul ve orta dereı;eli okul öğretmenlikleri yasalarla bir esasa 
bağlanmış ve hangi niteliklere sahip kimselerin öğretmen olabilecekleri 
belirlenmiştir. 20 Mayıs 1926'da kabul edilen 842 sayılı Yasa ile ilkokul 
öğretmenleri, 13 Mart 1924'te kabul edilen 439 sayılı Yasa ile orta dere
celi okul öğretmenlerinin meslek güvencesi sağlanmıştır. 

g) 1926-1927 yılından itibaren orta öğretim okullarında da karma 
öğretim yapılması kararlaştırılınış, böylelikle kız ve erkek öğrencilerin bir 
arada öğrenim görmeleri gerçekleştirilmiştir. 
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h) 1 Kasım 1928 tarihinden Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tat
biki hakkında çıkarılan 1353 sayılı Yasa ile şimdiye kadar eğitim siste
mimizde kullamlan Arap harfleri yerine Latin alfabesinden alınmış yeni 
Türk harfleri kullamlmaya başlanmıştır. Ayrıca 1929 - 30 ders yılı ba
şından itibaren okullardan Arapça ve Farsca dersleri kaldırarak bunla
rın yerine Fransızca, ingilizce ve Almanca dillerinin öğretilmesi karar
laştırılmıştır. 

i) ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı insan gücünü yetiş

tirmek amacıyla yurt dışına devlet hesabına gönderilecek öğrenciler hak
kındaki 1416 sayılı Yasa, 10 Nisan 1929 tarihinde kabul edilmiş ve bu 
yasa çerçevesinde teknik alanlarda mühendis ve yabancı dil, tarih, coğ
rafya, matematik, resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında öğretmen 
olarak yetiştirilmek üzere çok sayıda öğrenci Almanya, Fransa ve diğer 
Avrupa ülkelerine gönderilmişlerdir. 

j) ülkemizd~ki yüksek öğretimi geliştirmek amacıyla birçok yük
sek öğretim kurumu açılıİııştır. ilerde Ankara üniversitesinin fa:kültele
rinden birisi olacak Ankara Hukuk Fakültesi (5 Kasım 1925), orta de
receli öğretmen yetiştirmek amacıyla Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eği
tim Enstitüsü (1927), istanbul Darülfünunu kaldırılarak yerine kurulan 
istanbul üniversitesi (31 Mayıs 1933), ileride Ankara'da Ziraat Fakül
tesinin oluşturacak Yüksek Ziraat Enstitüsü (10 Haziran 1933), Milli 
Musiki ve Temsil Akademisi (bugünkü Devlet Konservatuvarı) (25 Ha
ziran 1934), Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (14 Haziran 
1935), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (1936), istanbul'da 
iktisat Fakültesi (7 Şubat 1937) ve Ankara'da Tıp Fakültesi (9 Haziran 
1937) Atatürk döneminde öğrenime başlamış en önemli yüksek öğretim 
kuruluşlarımızdır. 

k1) Türk dili ve Türk tarihi ile ilgili araştırmaları yapmak ve bu 
konularda bilimsel çalışmaları yürütmek üzere 12 Nisan 1931'de Türk 
Tarih Kurumu ve 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumunun kurulması 
gerçekleştirilmiştir. 

ATATüRK'üN EGiTiM SAVAŞININ TEMEL iLKELERi 

Atatürk dönemi eğitim sisteminde gerçekleştirilen ve yukarıda iki 
başlık halinde kısaca açıklanmaya çalışan bu başarıların gelişigüzel bir 
çalışiiianın veya çeşitli tesadüfierin ürünü olduğu iddia edilemez. Atatürk 
inkılaplarının tümünde görülen akılcı, bilimsel ve gerçekçi yaklaşımın eği
tim savaşında da temele olduğu. ve bu temelden hareketle yeni Cumhu
riyet'in eğitim modelinin Atatürk'ün ortaya koyduğu belli görüş ve ilke
ler çerçevesinde geliştirildiği ve uygulandığı ortaya çıkmaktadır. 
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Atatürk'ün çeşitli zamanlarda verdiği söylev ve demeçler ile yaptığı 
konuşmalar ve sohbetler incelendiği zaman görüleceği üzere Atatürk, çok 
sağlam, tutarlı ve çağdaş bir eğitim görüşüne sahiptir. Hemen hemen 
eğitimle ilgili her konuşmasında yeni toplumda uygulanacak Türk eğitim 
modelinin bir ilkesini ortaya koymuş ve sistemin temel taşlarını yerleş
tirmiştir. Aşağıda 10 ana başlık halinde kısaca açıklanan bu eğitim ilke
leri, Atatürk'ün eğitimle ilgili görüş ve düşüncelerinin sentezinden çıka
rılmıştır. Atatür·k'ün bu 10 eğitim ilkesi bugün dünyadaki çağdaş eğitim 
sistemlerinin de dayandığı temel ilkelerdi. 

1. En önemli Kalkınma Gücü Eğitimdir 

Ulu önder Atatürk, eğitime önem vermiş, eğitim meselelerine ilgi 
duymuş, eğitimcilere sevgi ve saygı göstermiştir. Yeni Türkiye'nin ku
rulmasında ve çağdaş medeniyet düzeyine çıkarılmasında eğitimi en önem
li güç olarak görmüş ve 1923 - 1938 yılları arasında verdiği çeşitli söylev
lerde ve yaptığı TBMM açış konuşmalarında Cumhuriyet hükümetinin 
eğitim alanında yaptıklarını ve yapmak istediklerini uzun uzun açıkla
mıştır. 

27 Ekim 1922'de Bursa'da öğretmenlerle yaptığı konuşmada eğitime 
verdiği önemi belirtmek için şunları söylüyordu : «Görüyorsunuz ki en 
önemli ve feyizli görevimiz milli eğitim işlerimizdir. Eğitim işlerinde ke
sinlikle muzaffer olmalıyız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla 
olur. Bu zafere ulaşabilmek için düşünce ve güç birliği ile mükemmel bir 
eğitim programı üzerinde çalışmamız gerekir. Toplumu, çağımızın gerek
lerine cevap verecek düzeye yükseltmek için bu nitelikler yetmez; bu ni
teliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili ça
·ıışmaların kaynağı okuldur. Bunun için okul gereklidir. Okul, genç beyin
lere, insanlığa saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık şerefini öğre
tir. Bağımsızlığımız tehlikeye düştüğü_ zaman onu kurtarmak için tutul
ması uygun olan en doğru yolu belletir». (6) 

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Samsun'a yaptığı gezide öğret
meniere yaptığı konuşmada eğitimin önemini vurguluyor ve : .:Belirteyim 
ki en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Bir milleti, hür, bağım
sız,. şanlı, üstün bir toplum olarak yaşatan da kölelige, yoksulluğa düşü
ren de eğitimdir» (7) diyerek yeni Cumhuriyetin sağlam temellere otur
tulmasında: eğitime büyük görevler düştüğünü açık ve seçik olarak bir 
daha ortaya koyuyordu. · 

(6) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. Il, s. 43-44. 
(7) a.g.e., s. 200. 
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AtatÜrk'ün eğitime ne kadar önem verdiğinin en güzel örneklerinden 
birisi de Kurtuluş Savaşımızın en sıkıntılı günlerinde eğitim politikarnız
da izlenecek yöntem ve ilkeleri saptamak üzere 16 - 21 Temmuz 1921 ta
rihleri arasında, Ankara'da I. Maarif ~ongresi'ni toplamış olmasıdır. Bü
yük önder bir yandan dış düşmaniara .her türlü yokluğa göğüs gererek 
karşı koyarken bir yandan da kurulacak yeni Türkiye Devletinin eğitim 
modelini biçimlendirmeye çalışıyordu. 

Eğitimin, devletin en önemli işi olduğuna daima inanmış olan Ulu 
önder, kendi dönemindeki Mill! Eğitim Bakanlarını seçerken çok titiz dav
ranmış ve eğitim seferberliğini yürütepilecek nitelikte dinamik, atılımcı 
kişileri seçmeye çalışmıştır. Ona göre, eğitim işlerini yürütmek, ülkenin 
en kutsal ve en önemli görevidir. Nitekim, Kurtuluş Savaşının sona erdi
ği günlerdeki gazetecinin sorduğu gibi, «işte memleketi kurtardınız, şim
di ne yapmak istersiniz» sorusuna Ulu önder, «Maarif Vekili olarak milli 
irfanı yükseltıneye çalışma:k en büyük emelimdir» cevabını vererek ülke
nin eğitim meselelerine en .büyük önemi verdiğini vurgulamıştır. Ancak, 
yeni Türkiye'nin çok önem verdiği eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi 
için de yeni Cumhuriyeteve Atatürk'e inanmış aydın düşüneeli ve yeni
liklerden yana bir öğretmen ordusunun desteğine ihtiyaç vardır. Bu ger
çeği çok iyi hilen Atatürk, öğretmenleri kendisine en yakın yardımcı ola
rak görmüş ve her fırsatta öğretmenierin ve öğretmenlik mesleğinin yü
celiğini belitmiştir. 

16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara'da toplanan I. Maarif 
Kongresini açış konuşmasında öğretmeneler hakkındaki düşüncelerini şöy
le açıklıyordu : «Huzurunuzda ve milletin huzurunda mill! eğitimimizle 
ilgili görüşlerimi açıklamaya imkan veren bu fırsattan yararlanarak bek
lediğimiz kurtuluşun saygıdeğer öncüleri olan Türk öğretmenlerine duy
duğum derin saygıyı belirtmek isterim. Ulusumuzu yetiştirmek gibi kut
sal bir görevi üstüne almış olan yüce Türk öğretmenlerinin bugünkü du
rumu göz önünde bulunduracağından ve her güçlüğe· göğüs gererek bu 
yolda yılmaksızın yürüyeceğinden şüphem yoktur. Göreviniz çok önemli 
ve hayatidir.» (8) Bursa'da 27 Ekim 1922'de yaptığı konuşmada ise bü
yük bir içtenlikle : «isterdim ki çocuk olayım, genç olayım, sizin ışık sa
çan sınıflarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım, siz beni yetiştiresiniz. 
O zaman milletim için daha yararlı olurdum.» (9) diyerek öğretmeniere 
duyduğu sonsuz sevgiyi, güveni belirtmiştir. 

25 Ağustos 1924'te Ankara'da toplanş.n Muallimler Birliği Kongre
sinde ise : «Yeni n es li, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, 

(8) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II., s. 17-18. 
(9) a.g.e., s. 42. 
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sizler yetiştireceksiniz1 yeni neshl sizin eserınız olacaktır. Eserin değeri, 
sizin maharetiniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cum
huriyet, düşünce, bilgi, fen ve beden yönünden kuvvetli ve yüksek karak
terli koruyucular ister. Yeni nesli bu nitelik ve yeteneklerle yetiştirmek 
sizin elinizdedin (10) diyerek yeni Türkiye Cumhuriyetinin yaratılma
sında ve geleceğinin güven altına alınmasında öğretmenierin en güveni
lecek unsur olduğunu 'bir daha vurgulamıştır. Nitekim Atatürk dönemin
de öğretmenlik mesleği, toplum içinde gerek toplumsal düzey bakımından 
gerekse parasal açıdan altın çağını yaşamıştır. 

2. Eğitimimiz Milli Olmalıdır 

Atatürk yeni bir toplum yaratılmasında ve yeni bir devletin kurulu
şunda en önemli etken olduğuna inandığı eğitimin yeniden düzenlenme
sinde geleneksel eğitim modellerinin terk edilerek çağdaş bir eğitim mo
delinin geliştirilmesinin önemini vurgulamış ve bu modelin yabancı fikir
lerden ve etkilerden uzak ve bizim milli değerierimize uygun olmasını is
temiştir. 16 Temmuz 1921'de An'kara'd~ toplanan Maarif Kongresini açış 
konuşmasında : «Bugüne kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin 
mipetimizin gerileme tarihinde en önemli etken olduğu kanaatindeyim. 
Onun için bir milli eğitim programından bahsederken eski devrin hura
felerinden, toplumsal yapımızia hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, 
doğudan ve batıdan gelebilen tüm etkilerden tamameen uzak, milli özel
liklerimizle ve tarihimizle bağdaşabilen, bir kültür kastediyorum» !11) 
diyerek yeni eğitim sisteminde, çocuklarımız ve gençlerimize özellikle ken
di varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mü
cadele gereğinin öğretilmesini ve milli değerlerimizi aksi fikirlere karşı 
şiddetle ve fedakarlrkla müdafaa edecek bir anlayış geliştirmelerinin sağ
lanmasını istemiştir. 1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açış 
konuşmasında ise ilk öğretimden üniversiteye kadar eğitimin her kade
mesinde gençlerimizin en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin istikbali
ne, kendi benliğine ve ulusal geleneklerine düşman olan bütün varlıklara 
karşı mücadele etme bilincinin kazandırılmasımn gereğini vurgulamış

tır. (12) 

Eğitimin herkese göre farklı tarumları vardır ve herkes eğitim sözün
den kendi anlayışına ve amacına uygun bir anlam çıkarır. Batı kültürüy
le yetişmiş bir insanın eğitim anlayışının, doğunun mistik inanışını benim
semiş bir insanın eğitim anlayışından farklı olması doğaldır. O halde, ye
ni toplumumuzun eğitimi nasıl bir eğitim olacaktır; doğu modeli mi, batı 

(10) a.g.e., 174. 
(ll) Atatürk Söylev ve Demeçleri, c. ll, s. 16-17. 
(12) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 224. 
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modeli mi? Bu konudaki görüşlerini Atatürk şöyle açıklamaktadır : «Efen
diler! Asırlardan beri milletimizi idare eden hükümetler eğitimimizi ge
liştirme çabalarında bulunmuşlardır. Ancak, bu amaçlarını gerçekleşti

rebilmek için doğuyu ve batıyı taklit etmekten kurtulamadıkları için so
nuçta milletimiz cehaletten kurtulamamıştır». 

Bu soruna Ulu önder, Samsun'da 22.9.1924'te yaptığı konuşmasında 
açıklık getirecektir : «Ben burada yalnız yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
yeni kuşaklara vereceği eğitimin milli eğitim olduğunu kesinlikle belirt
tikten sonra diğerleri üzerinde durmayacağım, ne demek istediğimi kısa 
bir örnekle açı'klayacağım : Efendiler! Yeryüzünde üç yüz milyonu aşkın 
Müslüman vardır. Bunlar ana, baba, hoca eğitimiyle eğitim ve terbiye 
almaktadırlar. Ancak üzülerek söylüyorum, işin gerçek olan yanı şudur 
ki bütün bu milyonlarca insan şunun ya da bunun kölesi durumdadır. Al
dıkları dini eğitim ve terbiye onlara bu kölelik zincirlerini kırabilecek in
sanlık değerlerini vermemiştir, veremiyor. Çünkü, eğtimlerinin hedefi mil
li bir eğitim değildir.» (13) 

O .halde, geliştireceğimiz eğitim modeli bize göre bir eğitim sistemi 
olacak, ne batıyı ne doğuyu taklit edecektir. Bu nedenledir ki eğitimimi
zin tam anlamıyla milli olabilmesi için eğitimde kullanılacak dili de, yön
temi de ve eğitim araçlarını da millileştirmek şarttır. Bu görüşe inanan 
Atatürk, 3 Mart 1924'te uygulamaya konulan Tevhid-i Tedrisat (öğreti
mi Birleştirme) Yasasıyla eğitim sistemimizi çağdaşlaştırmış, 1 Kasım 
1928'de yeni Türk harflerinin kabulüyle Arap alfabesini atarak daha ko
lay öğrenmeyi sağlayan Latin kökenli Türk alfabesini uygulamaya koy
muş ve 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumunu kurarwk dilimizi de mil
lileştirme suretiyle eğitimimizde yöntemde millilik, dilde millilik ve araç 
gereçte millilik iıygulamalannı tamamlamayı başarmıştır. 

3. Eğitimimiz Bilimsel Olmalıdır 

Yeni Türkiye toplumu,nun yaratılmasında izlenecek yöntemin ne ola
cağını Atatürk her fırsatta çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. «lia
yatta en hakiki mürşit; ilimdir, fendin ifadesiyle ölümsüzleştirdiği bu 
düşüncesi, Atatürk ideolojisinin temel taşlarından birisidir. Yapılan bütün 
inkılaplarda ve yeniden düzenlemelerde bilimsellik ilkesine uyulmuş ve 
alman kararlar ve yapılan değişikliklerde bilimin emrettiği yol izlenmiş
tir. Toplumun yeniden biçimlendirilmesinde en önemli itici 'kuvvet olarak 
görülen eğitim alanında da aynı ilkeye uyulmasını ve ilim ve fennin gös
terdiği yoldan Şaşılmamasını özellikle istemiş, hatt;ı emretmiştir. Bu tu
tumuyla Atatürk, Türkiye'nin çağdaş bir devlet haline gelmesini önleyen 

(13) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 200-201. 
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engelleri tam bir cesaretle yıkıp atabilen, akıl ve bilim çağına geçmenin 
tek kurtuluş yolu olduğunu tam bir berrakhkla görüp bu gerçeği tam bir 
açıklıkla gözler önüne seren bir liderdir. (14) 

Bursa'da 27 Ekim 1922'de yaptığı ünlü konuşmasmda belirttiği üze
re : «Milletimizi yetiştirmek için asıl kaynak olan okullarımızın ve üni
versitelerimizin kuruluşunda da ilim ve fen yolu izlenecektir. Ayrıca, mil
letimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri eğitiminde de rehberimiz ilim 
ve fen olacaktır. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen yardımıyla
dır ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk şiir ve edebiyatı, iktisadiyatı bütün 
güzellikleriyle gelişecektir. Bunları yapmak istiyorsak gözlerimizi kapa
yıp bu dünyada tek başına yaşadığımızı farzedemeyiz. Memleketimizi hir 
çember içine alıp dünya ile ilişkisiz yaşayamayız. Bilakis gelişmiş ve yük
selmiş bir millet olarak uygarlık düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu da 
ancak ilim ve fen ile olacaktır. ilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve 
her yurttaşın kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır ve şart yok
tur.» (15) 

Yapılacak çalışmalarda, dogmalara, her türlü bilimsel dayanaktan 
yoksun inançlara ve kalıplaşmış ilkelere bağlı kalınmaması gerektiğine ve 
bilimin sürekli bir gelişme demek olduğuna inanan Atatürk, 22.9.1924'te 
Samsun'da yaptığı konuşmada bu görüşlerini şöyle açıklıyorrlu : «Dünya
da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek rehber 
ilimdir, fendir. ilim ve fennin dışında rehber aramak gaflettir, cahilliktir 
ve yoldan sapmadır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki bilim ve teknikle ilgili 
ilkeleri, kuralları şu kadar bin sene sonra aynen uygulamaya kalkışmak 
elbette bilim ve tekniğin içinde bulunmak değildir.» (16) 

Atatürk döneminde yapılan tüm eğitim reformlarından ve eğitimle 
ilgili en önemli kararlardan önce muhakkak bilimsel bir ön çalışma ya
pılmış, yerli ve yabancı uzmanların görüşleri alınmış, diğer ülkelerdeki 
benzer çalışmalar izlenmiş ve ancak bütün bunlardan sonra sistemde bir 
değjşikliğe gidilmiştir. öğretimi Birleştirme Yasasının (Tevhid-i Tedri
sat) kabulü, yeni harflerin kabulü ve halk mekteplerinin açılması, üniver
site reformu, öğretmen yetiştirme, Milli Eğitim Teşkilat Yasasının uy
gulanması, yurt dıı~ına gönderilecek öğrencilerle ilgili 1416 sayılı Yasa, 

.karma eğitimin başlaması, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun 
kuruluşu gibi önemli reformların tümü bilimsel bir yaklaşımla gerçekleş
tirilmiş faaliyetlerdir. 

(14) Turhan Feyzioğlu, Atatürk Yolu, Otomarsan Kültür Yayıni, 1981, s. 29. 
(15) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II. s. 43. 
(16) a.g.e., s. 197. 
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4. Eğitimimiz UyguJamah Olınalıdır 

Davranış ve beceriyi geliştirmekten çok belli bilgilerin ~zberlenmesi
ni öngören çağ dışı eğitimin, genç Türkiye'nin dinamik yapısında hiçbir 
yarar sağlayamayacağını çok iyi bilen Atatürk, eğitimimizin işe ve üre
time dönük, uygulamaya yer veren bir öğretim yönterlıini benimsemesil).i 
istemiştir. 1 Mart 1922'de TBMM'ni açış konuşmasında : «Memleket ço
cuklarını toplumsal ve ekonomik alanlarda etkin ve verimli kılahilrnek için 
gerekli olan ön bilgileri verınede uygulamalı yöntem izlenmesi eğitim ve 
öğretimin ana kuralı olmalıdı:r. Orta öğretimde de eğitim ve yönetimin 
uygulamaya dayandırılması ilkesine uymak, kesin olarak gereklidin (17) 
demiş ve aynı yıl Bursa'da öğretmenlere yaptığı konuşmada: ~Bir yandan 
yaygın olan cehaleti ortadan kaldınrken, öte yandan toplum hayatında 
yapıcı, etkili ve verimli in.Sanlar yetiştirmek gerekir. Bu da ilk ve orta öğ
retimin, ·uygulamalı öğrenme ilkesine dayanması ile gerçekleş.tirilebi

lir» (18) diyerek eğitimde uygulamalı öğretim yönteminin muhakkak kul-
· lanılmasını istemiştir. Ayrıca, 1 Mart 1923'te TBMM'ni açış 'konuşmasın
da aynı konuya değinmiş ve : «Eğjtim ve öğretimde uygulanacak yön
temin amacı bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da me
deni bir zevkten çok hayatta başarıya ulaşmayı sağlayan, uygulanabilir 
ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir. Milli Eğitim Bakanlığımız bu 
ilkeye önem vermektedir. Uygulamaya dayanan ve yaygın bir eğitim öğ
retim için yurdun önemli merkezlerinde çağdaş kitaplıiklar, çeşitli bitkileri 
ve hayvanları içine alan bahçeler, konservatuvarlar, atöl:V'eler, müzeler, 
sergi salonlan kurmak gerekli olduğu gibi, ilçe merkezlerine dek bütün 
yurdun basımevleriyle donatılması gerekmektedir:. (19) diyerek eğitimi
mizin uygulamalı yapılarbilmesinin bir devlet politikası haline getirildiğini 
açıklamıştır. 

ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunabilecek bir eğitim programı
nın muhakkak uygulamalı eğitimle gerçekleşebileceğine inanan Atatürk, 
17 Şubat 1923'te izmir iktisat Kongresini açış konuşmasında tüm öğre
tim programlannın ekonomik programın ışığında hazırlanması gerektiği
ni bildirmiş ve : «Evlatlanmıza öyle bir ilim ve irfan vermeliyiz 'ki tica
ret alanında, tarımda, sanatta ve bütün bunlarla ilgili faaliyetlerde ve
rimli olsunlar. Bunun için de öğretim programımız gerek ilk öğretimde, 
gerekse, orta öğretimde verilec~k bütün şeyler bu görüşe göre hazırlan
malıdır:. diyerek eğitim faaliyetlerinin muhakkak uygulamalı yapılması
nı emretmiştir. 

(17)Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. /, .r. 224. 
(18) a.g.e., c. Il, .r. 45. 
(19) a.g.e., c. /, .r. 288. 
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5. Eğitimimiz Gerçekçi Olmalıdır 

Gerçekçilik, Atatürk ideolojisinin en önemli ögelerinden birisidir. is
lam dininin kaderci yaklaşımından uzaklaşıp gerçekçiliğe dönmeyi ilke edi
nen Atatürk, hiçbir zaman hayalcİ olmamış ve uygulanması mümkün ol
mayan ütopik fikirlere ilgi duymamıştır. Gerek siyasi ve askeri, gerekse 
ekonomik ve sosyal birçok karan alırken dünyayı kendi istediği şekilde 
değil, fakat bütün gerçekleriyle görmeye çalışmıştır. 

Eğitimde de hayalci bir yaklaşımı tercih etmemiş, eğitimin her ala
nında gerçekçiliği uygulamaya ve uygulatmaya çalışmıştır. 22 Eylül 1924' 
te Samsun'da yaptığı konuşmada öğretmenierin öğretip eğittikleri yeni 
neslin gerçeğin nurlanyla dolmasına yardım edecek ve bunu sağlayacak 
şekilde yetiştirmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bunun için de milli eği
tim faaliyetleri ile geliştirilmek ve yükseltilrnek istenen genç beyinierin 
paslandıncı, uyuşturucu ve gerçek dışı, yarars.ız bilgilerle doldurulmama
sını istemiştir. Aynı konuşmada: «Genç neslin kafası yormadan, onun her 
şeyi almaya ve kolaylıkla sindirmeye elverişli beyni, gerçeğin izleriyle 
süslenmelidir» (20) diyerek eğitim sistemimizin akla, mantığa ve gerçe
ğe uygun bir öğretim vermesinin kaçınılmaz olduğp.nu önemle belirtmiş
tir. 

6. Eğitimimizde Birlik Sağlanmalı ve Eğitimimiz Laik Olmalıdır 

Atatürk, yeni Türkiye'nin toplumsal bütünleşmesinin ancak eğitim
sel bütünleşme ile mümkün olacağına inandığı içindir ki o günkü eğitim 
sistemimizde görülen mektep medrese ikilemini ortadan kaldırarak sis
temde bütünlüğü sağlayacak öğretim birliğini kurmak istemiştir. 

Eğitimin tüm olarak devietin denetim ve gözetimi altına alına:bilme
si ve dini eğitimin etkisinden kurtarılarak çağdaşlaştırılabilmesi için bu 
gerekli idi. Nitekim daha Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplandığı 
günlerde hazırlanan ve 9 Mayıs 1920'de Meclis'te okunan ilk icra vekil
Ieri programımızda öğretimde birlik konusuna üstü kapalı dakunuluyor 
ve : «Resmi eğitim öğretimin, bütün okullarımızın en ilmi en modern ilke
ler çerçevesinde ve sağlık şartlarına uygun bir biçimde yeniden düzenle
.neceği» belirtiliyordu. Atatürl} 1 Mart 1923'te TBMM'ni açış konuşma
sında ise : «Eğitim ve öğretİrnde birlik, toplumumuzun gelişmesi ve de
vamı bakımından çok önemlidir. Bu nedenledir ki Şeriye Vekaleti ile Maa
rif V ekaJetinin bu konuda fikir ve çalışma birliği yapması temenniye şa
yandır» (21) diyordu. 1 Mart 1924'te TBMM yeni toplantı yılını açarken 
artık öğretimde birliği sağlamanın ·zamanının geldiğini belirtiyor ve : «Ka-

(20) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. Il, lll, 201. 
(21) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 290. 
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mu oyunda kabul görmüş bulunan eğitim ve öğ.retimin birleştirilmesi il
kesinin b4r an kaybetmeksizin uygulanması gereğini görüyoruz. Bu yol
da meydana gelecek gecikmenin zararları ve bu yolda çabuk davranma
mn ciddi ve büyük yararlannın bulunması bu konuda bir an önce karar 
verınemizi gereıktirmektedin (22) diyerek derhal bu önemli değişikliğin 
yapılmasım istiyordu. Bu konuşmadan iki gj.in sonra 429 sayılı Kanunla 
Şeriye VekaJeti (Din işleri Bakanlığı) kaldırılıyor, 430 sayılı Tevhid-i Ted
risat (öğretim Birliği) Yasası ile Türkiye'deki tüm eğitim kurumlan Mil
li Eğitim Bakanlığına bağlanıyor ve 431 sayılı Yasayla da Halifelik lağ
vediliyordu. öğretim Birliği Yasasının kabulünden sonra Atatürk bir ko
nuşmasında : «Uygar uluslar önünde saygınlık kazanmak isteyen Türk 
ulusu, çocuklarına vereceği eğitimi mektep ve medrese namında birbirin
den büsbütün başka iki çeşit kuruma teslim etmeye hala katlanabilir miy
di? Eğitim ve _öğretimi birleştirmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette bi
reylerden oluşan bir ulus yapmaya imkan aramak abesle iştigal olmaz 
mıydı» (23) diyerek bu değişikliğin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. 

öğretim Birliği Yasasının kabulü ile okullanmızda dine dayalı eğitim 
öğretim kaldırılarak laik eğitim öğretim başlatılıyor, medreseler kapatılı
yor ve Türkiye'de yaşayan ve zorunlu öğretim yaşında olan bütün Türk 
çocuklarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullara devamı zorunlu 
kılımyordu. · 

Atatürk'ün gerçekleştirdiği en önemli eğitim reformu denilebilecek 
öğretim Birliği Yasasının uygulamaya konulması ile yurdumuzda bulu
nan yabancı ve azınlik okulları da devletin denetimine girmiş ve Milli Eği
tim Bakanlığının koyduğu ilkelere uymayan birçok yaibancı okul kapatıl
mıştır. (24) Diğer taraftan yabancı ve azınlık okullarının orta bölümle
rinde Türkçe, Türk tarihi, coğrafyası ·zorunlu olarak okutulması ve bu 
okullarda Türklük ve Türkiye aleyhinde hiçbir öğretim faaliyetine mü
sade edilmeyerek Osmanlı Devleti zamanında develet içinde birer devlet 
gibi hareket eden bu öğretim kurumlannın tam anlamıyla Milli Eğitim 
Bakanlığının kontrolü altına alınması da bu Kıanunun gerçekleştirdiği 

önemli başarılardandır. 

7. Eğitimimiz Karına Olmalıdır 

Toplumların biçimlendirilmesinde işe aileden başlamak en etkili yön
tem olarak kabul edilmektedir. Ailede ise annenin çocukların eğitimindeki 
etkisi babadan daha güçlü görülmektedir. Batı kültürleri incelendiği za-

(22) a.g.e., s. 317. 
(23) Atatürk, 100 Temel Eser, lstanbull970, s. 217. 
(24) Atatürk'ün Milli Eğitim Politikası, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 

Başkanlığı Yayınları, 1980, s. 60-63. 
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man görüleceği üzere kadınları iyi yetiştirilmiş toplumlar sosyal yapısı 
bakımından daha sağlam bir görünüşe sahiptir. Yeni Türk toplumı,ınun 
yeniden şekillendirilmesinde Türk kadınının :rolünü çok iyi bilen Atatürk, 
eğitim sistemimizde kadın eğitimine ayrı bir önem vermiştir. Atatürk'e 
göre : «Bir toplum aynı hedefe bütün kadınlan ve erkekleriyle beraber 
yürümezse o toplumun ilerle~esine bilimsel açıdan imkan ve ihtimal yok
tur.» (25) «Toplumu kalkındırmak istiyorsak izlememiz gereken daha 
emin ve daha etkili yol vardır. O da büyük Türk kadınını çalışmalanınıza 

· ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilim
sel, toplumsal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve 
koruyucusu yapma yoludur.» (26) «Bir toplumun hayatta başarılı olması 
için, başarılı olaıbilmenin gerektirdiği bütün sebep ve şartlara sahip ol
ması gereklidir. Bu nedenledir ki yeni Türkiye Cumhuriyeti için bilim ve 
teknik lazım ise bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımı
zın öğrenmeleri şarttır. Çünkü bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların er
keklerden geri kalmasını istememiştir. Allah'ın emrettiği şey Müslüman 
olan erkek ve kadının birlikte ilim ve irfan kazanmasıdır. Türk toplum 
hayatında kadınlar irfan ve diğer hususlarda erkeklerden kesin olarak 
geri kalmamışlardır. Belki daha ileri gitmişlerdir.'> (27) «0 halde Türk 
eğitim sisteminde erkek ve kız çocuklarımızın bütün öğrenim basamak
lannda eşit eğitim ve öğretim görmeleri sağlanmalıdır.» (28) Bu konuda
ki düşüncelerini Atatürk, 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı ta
rihi konuşmasında açıklamış ve karma eğitimin Türk eğitim sisteminin 
temel ilkelerinden birisi olması gerektiğini açık ve seçik bir biçimde or
taya koymuştur: cBir sosyal topluluk, bir millet, erkek ve kadın denilen 
iki tür insandan oluşur. Kabil midir ki bir kitlenin bir parçasını gelişti
relim, diğerine müsamaha edelim de kitlenin 'bütünü ilerletilebilmiş ol
sun. Mümkün müdür ki bir insan topluluğun yansı topraklara zincirlerle 
bağlı kaldı'kça, diğer bölümü gök yüzüne yükselebilsin. Şüphe yok, geliş
menin adımlan dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşca atıl
malı ve gelişme ve yenilik alanında birlikte, kesin bir tavır alınmalıdır. 
Ancak böyle olursa inkılap başarılı olacaktır.» (29) Böylelikle Türk tari
hinde ilk defa, Türk eğitim sistemine karma eğitim bir ilke olarak gir
miş ve yerleşmiştir. Nitekim Ulu önder'in karma eğitim konusundaki bu 
kararlı tutumu sonucunda III. Heyet-i ilmiye'nin 1926 yılında aldığı ka-

(25) Akil Aksan, Atatürk Der ki, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 60. 
(26) Atatürk'an Söylev ve D~meçleri, c. Il, s. 151. 
(27) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II .. s. 84-85. 
(28) a.g.e., s. 174 
(29) Mine Tan, Atatürk Devrimleri ve Eğitimi Sempozyumu, Ankara Vniversitesi 

Eğitim Fakültesi Yayınları, No.: 92, s. 45-57. 
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rarlar ışığında 1927 - 1928 öğretim yılında, 71 ortaokuldan 23 tanesinde 
derhal karma öğretime geçilmiştir. 

Atatürk'ün Türk eğitim sistemine koyduğu bu ilke ölümüne kadar 
başarıyla uygulanmış, gerek ilk öğretim ve orta öğretimde, gerekse yük
sek öğretim kademesindeki kız öğrenci sayılarında çok büyük artışlar ol
muştur. 

8. Eğitimimiz Modern Fakat Disiplinli Olmahdır 

Yeni Türk toplumunu yaratmak amacıyla uygulanacak eğitim mo
delinin çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek ve modern hayata oyabilecek 
niteliklere sahip olması gerektiğine inanan Atatürk, okullarımızda uygu
lanacak öğretim programlarının özellikleri hakkındaki görüşlerini 1922'de 
Bursa'da yaptığı konuşmada şöyle açıklıyorrlu : «;Bence bu programın 
(öğretim programlarının) önemli noktaları ikidir : 1. Toplumsal haya
tımızın ihtiyaçlarını karşılaması; 2. Modern hayata uygun olmasıdır.:. (30) 

Ancak, Atatürk'ün eğitim görüşüne göre şu noktayı da önemle göz 
önünde tutma:k gereklidir : «Öğrenci her ne yaşta olursa olsun, onlara ge
leceğin büyükleri gözüyle balalmalı ve öyle muamele edilmelidir. Ancak, 
bütün bunları büyük bir düzen içinde, kargaşaya ve başı bozukluğa mey
dan vermeden, bir disiplin içerisinde yapmak şarttır.:. (31) 

Eğitimde disiplinin çok önemli olduğunu bilen Atatürk : ~Hayatın 
her çalışma alanında olduğu gibi özellikle eğitim ve öğretimde de disiplin 
başarının temeli dir. Müdürler ve öğretmenler disiplini· sağlamak, öğren
ciler de buna uymak zorundadırlar» (32) diyerek modern eğitimden ama
cın, çocuğun her istediğini yapaibilecek kadar serbest bırakılması demek 
olmadığını, aksine bir disiplin içerisinde çocuklara belli davranışların ka
zandırılması ge~ektiğini açık ıbir biçimde ortaya koymuştur. 

9. Eğitimimizde Fırsat Eşitliği Sağlanmahdır 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak topiumun her kesimini eğitim 
hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimierin temel hedeflerin
den birisi olmuştur. Büyük devlet adamı Atatürk, yeni Türk toplumunun, 
ancak her ferdinin yeteneklerini geliştirmesine imkan sağlayacak bir eği
tim düzeni ile çağdaş medeniyetlerin düzeyine ulaşacağına inanıyordu. 

Okuma yazmayı öğrenme ve eğitim görme sadece bir grubun, bir sınıfın 
hakkı olmamalı, batıdan doğuya, şehirden köye kadar bütün yurt kadı-

. nı, erkeği, çiftçisi, hamali ile her birey eğitimden payını almalıydı. (33) 

(30) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 44. . 
(31) Enver Ziya Karai, Atatürk'ten Düşünceler, 1981, s. 83. 
(32) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. /, s. 328. 
(33) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. ll, s. 255. 
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Bunun için herkes okur yazar olmalı ve ilk öğretim yaygınlaştırıla
rak zorunlu hale getirilmeliydi. Ayrıca anne babalar kız çocuklarını okula 
göndermekten çekinmemeli ve herkesin okulda bir sanat öğrenerek üre
tici ve sanatkar olmasını sağlayacak bir eğitim düzeni getirilmeliydi. (34) 
Her köye ve her yerleşme merkezine muhakkak bir ilkokul açılmalı ve 
ilkokulların açılmadığı yerlerdeki çocu'klarımıza ilk öğretim hizmeti su
na:bilmek için yatılı ilkokullar açılarak yaygınlaştırılmalıydı. Atatürk bu 
konudaki görüşlerini 1 Mart 1933'te TBMM'ni açış konuşmasında şöyle 

açıklıyorrlu : «ilk öğretiminin muhtaç olduğu kurumlardan biri de yatılı 
ilkokullardır. Hükümetin son zamanlardaki inceleme ve gözlemleri, her 
yerde yatılı okullara karşı genel bir istek olduğunu göstermiştir. Birkaç 
ilin küçük yavrularını bir yerde toplamanın eğitimde birlik, yurt sevgisi 
ve kardeşlik üzerinde yapacağı olumlu etki ortadadır. Bu nedenle Milli 
Eğitim Bakanlığımız, bu okulların açılmasını bütün olanaklarıyla destek
leyecektir.» (35) 

«En uygar ve en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmek isti
yorsak okuma yazmanın ötesinde, yurdun büyük kalkınma savaşının ve 
yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek; memleket meselele
rinin dayandığı temel düşünceleri anlayacak, anlatacak, bunları nesilden 
nesil e aktaracak insan ve kurumları yaratmak; bu önemli dayanakları en 
Van gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden ilkokullarıyla ve 
ağır yükümlülüklerdir. Memleketimizi şimdilik üç büyük kültür bölgesi 
halinde düşünerek batı bölgesi için, istanbul üniversitesinde başlanmış 
olan düzenleme programını daha köklü bir biçimde uygulayarak Cumhu
riyete gerçekten modern bir üniversite kazandırmak; merkez bölgesi için, 
Ankara üniversitesini az ·zamanda kurmak gereklidir ve doğu bölgesi için 
Van gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden ilk okullarıyla ve 
üniversitesiyle modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden giri
şimde bulunulmalıdır.» (36) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama konusun
da Atatürk'ün planladığı çalışmalardan bir kısmı onun sağlığında gerçek
leştirilememiş ve Ankara üniversitesi ancak 1946 yılında bir üniversite 
olarak faaliyete geçebilmiş, Van üniversitesi ise büyük Ata'mn ölümün
den 43 yıl sonra, 1981 yıiında kurulabilmiştir. 

10. Eğitim Sistemimizde Halk Eğitimine önem Verilmelidir 

Atatürk, büyük davasına başlarken halka dayanınamu tek çıkar yol 
olduğunu ve halkın desteklemedİğİ ve benimsemediği bir hareketin ba
şarıya ulaşamayacağını biliyordu. Onun halkçılık ilkesinin temeli budur. 

(34) a.g.e., s. 174. 
(35) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 288-289. 
(36) a.g.e., s. 386. 
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o halde halkın bilinçli olarak toplumun problemlerine sahip çıkabilmesi 
için onun eğitilmesi ve öğretim düzeyinin yükseltilme.si gerelanektedir. 
Bunun gereğine inanan Atatürk, Cumhuriyetin yerleşip köklenebilmesi 
için halkın eğitimine çok önem vermiş ve halk eğitiminin yaygınlaştırıl
ması için her türlü çabayı göstermiştir. 

1 Mart 1922'de TBMM'ndeki açış konuşmasında halkın eğitilmesinin 
önemini şöyle belirtiyorrlu : «Bizim izleyeceğimiz milli eğitim politikasının 
temeli önce içinde bulunduğumuz bilgisizliği gidermektir. Ayrıntılarına 
girmekten kaçmarak bu düşüncemi birkaç sözcükle açıklamak için diye
bilirim ki, genel olarak bütün köylüye okumayı, yazmayı ve dört işlemi 
öğretmek, vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğraf
ya, tarih, din ve ahlak bilgisi vermek, milli eğitim programımızın ilk he
defidir.» (37) 

O dönemde halkının % 85'i kırsal kesimde yaşayan ve o güne kadar 
ilköğretim imkanlarına hile kavuşturulamamış ve 1923 yılı tahminlerine 
göre % 91'i okuma yazma bilmeyeı; bir toplumda hiç vakit geçirilmeden 
cehaletin yok edilmesi gerekliydi. Atatürk 27 Planı 1900'de Bursa'daki 
konuşmasında; «Öğretmen Hanımlar, öğretmen Beyler! Bütün bu ger
çeklerin milletçe iyi anlaşılması ve benimsenmesi için her şeyden önce 
cehaleti ortadan kaldırmak lazımdır. Bunun için eğitim programımızın, 
eğitim pQlitikamızın temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir» (38) diyerek 
probleme parmak basıyor ve ileride yapacağı eğitim reformlarının ilk işa
retlerini veriyordu. 

14.8.1923 tarihinde TBMM'nde okunan IV. icra Vekilieri Heyeti'nin 
programında, devletin eğitim, öğretim görevinin niteliklisinin çocukların 
eğitim ve öğretimi, ikincisinin ise halkın eğitim ve öğretimi olduğu be
lirtiliyor ve halkın eğitiminin sağlanması için gece dersleri verileceği, 

çırak okulları kurulacağı ve halk diliyle, halkın ihtiyacına uygun kitap
lar ya:zdırılıp ülkenin her tarafına dağıtılacağı açıklanıyordu. 

Atatürk'ün gerçekleştirdiği en köklü eğitim reformu olarak kabul 
edilen· yeni Türk harflerinin, 1 Kasım 1920'de TBMM'nce kabul edilerek 
uygulanmaya konulmasıyla halk eğitimi konusundaki çalışmalar bütün 
Türkiye'ye yayılmış ve ülke büyük bir okul bütünüroünü kazanmıştır. 

Halka yeni harf.Jeri ve okuma yazmayı öğretmek amacıyla her yerde Mil
let Mektepleri açılmış ve Atatürk Millet Mektepleri örgütünün Genel Baş
kanlığını ve Başöğretmenliğini üstlenmiştir. Bu faaliyetin ne kadar önem
li olduğunu yeni harflerin kabul edildiği gün TBMM'nde yaptığı konuş-

(37) Atatürk'ün Söy/ev ve Demeç/eri, c. I, s. 223. 
(38) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II. s. 45. 
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mada : «Efendiler! Türk harflerinin kabulüyle hepimize bu memleketin 
bütün vatanını s~ven yetişkin eviatiarına önemli bir görev düşmektedir. 
Bu· görev, milletimizin tüm olarak okuyup yazmak için gösterdiği istek 
ve aşka doğrudan hizmet ve yardımı etmektir. Hepimiz özel ve genel ha
yatımızda rastgeldiğimiz okuyup yazma. bilmeyen erkek, kadın ve her 
vatandaşmıza öğretmek için can atma.lıyız» (39) .diyerek belirtiyor ve 
okur yazar bütün vatandaşları cehaletin ortadan kaldırılması ile ilgili sa
vaşta görevlendiriyordu. Halkın eğitiminin sürekli bir faaliyet olarak 
sürdürülmesi amacıyla 1930 yılından itibaren Hal·k Okuma Odaları açıl
ma.ya başlanmış ve bu odalann sayısı 4500'e ulaşmıştır. Halka sadece 
okuma ya:zma. öğretilmesinin yeterli olmayacağını bilen Atatürk, halkın, 
kendilerine yararlı bilgi ve becerilerle donatılması gerektiğini, 1 Mart 
1923'te TBMM'nde yaptığı açış konuşmasında şöyle dile getiriyordu : 
« ... Merkezlerde bilimsel toplantılar ve konferanslar düzenlemek, halkın 
okuyup. yazmayan kısmını en kolay yoldan okutarak onlara en gerekli 
olan bilgileri verecek gece dersleri açmak, bölgelerindeki yayın organ
larında, özellikle genel eğitim ve hal!t bilgileriyle ilgili konularda yazılar 
yazma.k, buralarda çaalışan öğretmenierin aksatmadan yerine getirecek
leri ödevler olacaktır.» (40) Atatürk'ün gerek örgün, gerekse yaygın eği
timde gösterdiği çabalar sonucunda 1923'te % 9 olan okur yazarlık ora-:
nı, 1938'de % 21,6'ya yükselmiş ve toplumumuzun her kesiminde okullar 
yetişiriniere de hizmet sunmaya başlamışlardır. 

Türkiyemizin kurtarıcısı Atatürk'ün eğitim savaşında kazandığı bu 
zaferler ve eğitimimizi planlama ve yönetirnde koyduğu bu temel ilkeler, 
onun ölümünden sonra da zama.nın hükümetleri tarafından devam ettiril
meye çalışılmış ise de Türk eğitim sistemindeki gelişmelerin altın çağı 
olarak nitelendirebileceğimiz Atatürk dönemindeki hız ve coşkuya hiçbir 
·zaman ulaşmak mümkün olamamıştır. 

ATATüRK'S EDUCATION CAMPAIGN 

The author deals with the series of educational reforms which began 
to be carried out followig the foundation of the Turkish Republic and the 
role of Atatürk in these reforms. The author tries explain Atatürks ideas 
and views on education which have given Turkish educationits distinctive 
characteristics. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karagözoğlu. 

Tebliğini sunmak üızere Sayın Gülerman, buyurun efendim. 

(39) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. I. s. 346. 
(40) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. I. s. 288. 
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Prof. Dr. Adnan GtlLERMAN 

Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, değerli konuk
lar, sevgili öğretnciler, «Siyasi Demokrasi ve Endüstriyel Demokrasi iliş
kileri:& konulu tebliğimi sunarken, hepinizi saygılarımla selamlarım. 

I - SiYASi DEMOKRASi NEDiR; 

Araştırmacılar, demokrasinin tarihi gelişmesini ortaya koymaya ça
lışırken, insanın demokrasiyi ne zaman tanımaya başladığını da belirle.. 
me gayreti içine düşmüşlerdir. Kimisi, başlangıcı Eski Yunan'a kadar gö
türürken, başkalan daha öncesine veya daha sonrasına bir nirengi nok
tası koyabilmenin gerekçelerini açıklamaya çalışmak.tadırlar. 

Demokrasinin birbirinden oldukça farklı tanımları yapılabildiğine ve 
bu tanımların büyük ölçüde isabetli ve birbirlerine benzer yönleri bulun
duğuna göre, her tanıma uyan bir başlangıç dönemi belirlemek de gere.. 
kecektir. 

Ama, tanımlar incelendiğinde, hepsinde cinsana insan değeri veril
mesi» ve «insanın kendi kendisini yönetebileceği bir sistemin içinde ya
şaması:. gibi ortak noktalar bulunmaktadır. 

Geçmişte ün yapmış bazı düşünürlerin demokrasiyi nasıl tanımladık
Iarına da burada birkaç satır açmakta fayda görmekteyiz : 

VOLTAiRE, demokrasi için «Ayak takımının despotizmi» derken, 

DE MAiSTRE, demokrasi :için cHırstır:. diyerek yadırganan tanım-
ları yapanların başını çekmektedir. 

Buna karşılık, 

MONTESQUIEU, demokrasi için «Faziletin temelidir:. 

PROUDHON da demokrasi için «Ruhani ve cismani bütün iktidarla
rın sona ermesi» dir diyerek, demokrasinin üstüİılüklerini odaya koyma
ya çalışmaktadırlar. 

Demokrasiyi bütün boyutlarını da ortaya koyarak tarumlayanlardan 
birisi de Anayasa Hukukçularımızdan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'dir. 
O'na göre, cDemokrasi öncelikle, muayyen bir hükümet ve idare sistemi
dir: Sonra, muayyen bir zihniyet, bir terbiye, bir toplum görüşü, bir hava 
ve bir muhittir. Demokrasi son olarak insan varlığı .üzerinde manevi bir 
değer hükmü ve yüksek bir hayat ve saadet temennisine uzanan bir ideal
dir. Demokrasi, her şeyden önce bir çeşit hükümet ve idare sistemidir ve 
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bu bakımdan en basit ifadesiyle bir memleket halkının çoğunlukla, çoğun
luğun da ehliyetliler ve seçkinlerle temsili esasına dayanır.» (1) 

Bize göre de «Demokrasi, milletin, devletin makamına oturabilmesi
dir.:. 

Demokraside, çoğunluk önemli olmakla birlikte, yeterli bir belirti de
ğildir. Çoğunluğun belirli bazı prensipiere bağlanmış olması ve bıunlarla 
da desteklenmesi büyük önem taşır. Nitekim, aynı Anayasa otoritesi bu 
hususta şunları söylemektedir : 

«Çoğunluk prensibi, demokratik ruh ve terbiyenin sadece belirmesi 
vasıtası ve demokrasi görüşünün gerçekleşmesi şartıdır. Bir memlekette 
hükümet, ne şekilde olursa olsun, bir gaye değil, hayat ve toplum için sa
dece bir vasıtadır. Vasıtanın değeri ise onu kullanan ve gayesine götüren 
insanların terbiyesine, 'ilmi ve ahlaki değerine tabidir. Bu insanlar sırf 
bir çoğunluğa mensup olmak itibariyle bir değer olamaz. Çoğunluk, sırf 
bir çoğunluk olduğu için, ahlaki ve ihsani bir kıyınet ifade edemez. Çok
luk ve azlık bizatihi bir ahlak kaynağı olamaz. ( ... ) Çoğunluk, demokra
sinin sadece bir kalıbı, maddesi ve iskeletidir. Onun özü ve ruhu, belirli 
prensipiere dayanan belirli bir zihniyet ve terbiyedir. Bu zihniyet ve ter
biye ise belirli bir hayat ve toplum görüşünün ifadesidir. (2) 

Bu sebeple çoğunluk oligarşilerde olduğu gibi toplumun bir sınıfı, 
zümresi veya grubu değil, istisnasız ve imtiyazsız bir surette bütün halk 
tabakassının çoğunluğu olmalıdır. Çoğunluk gücünü halktan aldığı gibi, 
halkın çıkarına hareket etmek şartıyla ve bu doğrultuda hareket ettiği 
müddetçe halkı temsil etme yetkisini taşır. (3) 

Yalnız, bur:ida dikkatten uzak tutulmaması gereken önemli bir hu
sus, çoğunluğun, bir sınıf çoğunluğu anlamını taşımadığı ve taşımayaca
ğıdır. Çünkü, demokraside çiftçi, işçi gibi sınıfların bulunmasının tabii ol
masına, bu sınıfların hatta çiftçi veya işçi partisi gibi siyasi kuruluşlar 
haline gelmesine herhangi bir engel ve demokrasinin ruhuna aykınlık 

bulunmamasına rağmen, demokrasiden uzaklaşılmamassı için ba·zı husus
lara uyulması zorunluğu da bulunmaktadır. 

Mesela, işçi, çiftçi veya başka sınıfların oluşturacakları partilere üye 
olabilme, siyasi faaliyette bulunmasına herhangi bir engeli bulunmayan 
herkese açık olacağı gibi, bu sınıf partilerinin iktidar olmaları halinde 
icraatı sadece ismini taşıdığı sınıfın çıkarına yönelik olmayıp, tüm hal-

(1) Ali Fuat BAŞG/L 
Demokrasi ve Hürriyet s. 17-18 

(2) 1 bid. s. 35-36 
(3) "( bid. s. 19 
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kın çıkarına yönelik olmalıdır. Bunun anlamı ülkenin genel çıkarlarının, 
işçi, çiftçi veya öteki herhangi bir sınıfın gözü ve anlayışı ile korunup, 
kollanacağıdır. 

Bildirimizin başlığının «Endüstriyel demokrasi»yi de kapsaması se
bebiyle, demokrasi çerçevesi içinde, endüstriyel demokrasinin ne olduğu
nu ve ülkenin genel çıkarlarına endüstri kesiminde bulunanların gözü ve 
anlayışı ile nasıl bakıldığına ve bakılması gerektiğine ileride açıklık ka
zandırmaya çalışacağız. 

ülkenin genel çıkarları kavramı içinde .:eşitlik» kavramının bulun
duğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Yalnız, demokrasinin temel taşla
rından birisi olan eşitlik, bir matematik eşitlik anlamını taşımamaktadır. 
Bu eşitlik aynı zamanda ne komünistlerin anladığı gibi kesin bir iktisadi 
eşitlik, ne de oligarşilerde benimsendiği gibi uşaklıkta ve kölelikte eşit
liktir. 

Demokrasinin nimetlerinden ibirisi olan .:eşitlik:. herkes için olup, 
nisbidir, tartılıdır. Yani, nimete göre külfetin veya külfete göre nimetin 
belirlendiği, hakka ve adalete dayalı bir eşitliktir. Günümüzde .:sosyal 
adalet» olarak isimlendirilen bu eşitlik, yine Başgil'e göre kantarı kanun 
olan, kantar topu da ehliyet, hizmet, seçkinlik ve şahsiyet olan bir eşit
liktir. (4) 

Yukarıda her ne kadar siyasi demokr9-sinin bir çoğunluk sistemi ol
duğunu ve bir sınıf çoğunluğu hakimiyeti olmadığını belirtmiş bulunu
yorsak da, bu iki husus demokrasiyi bütünü ile içine almaya yeterli ola
mamaktadır. Demokrasi üzerinde araştırma çalışmaları yapmış ve eser
ler vermiş ilim adamlarından S. Neumann (5) belki de demokrasinin baş
lıca şartlarını en isabetle belirleyenlerden birisidir. Bu belirlemeye göre, 
demokrasi sadece bir «Halkın yönetimi» sistemi olmayıp, bu hususu da 
içine alan «On şart»ı şöyle sıralamak uygundur : 

1. Egemenlik halka ait olmalıdır. 

2. Halkın J:(atılması kadar önemli bir husus, alternatifler arasından 
bir seçim yapma imlci.nının verilmesidir. 

3. Liderlik, demokrasinin başka önemli bir. parçasıdır. 

4. Demokrasi ancak bir hukuk devletinde yaşar. Kanunların üstün
lüğü sağlanmalıdır. 

(4) I bid. s. 45 
(5) S. NEUMANN 

The Democratic Decalogue : 
Changes in Society and Their lmpact on the State s. 24 
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5. Siyasi partilerin temel görevlerinden birisi, halka vatandaş olma 
bilincini kazandırma olmalıdır. 

6. Demokrasi, varlığını sadece seçimden seçime hatırlatan bir sis
tem veya rejim değildir. Çoğulculuk gündelik yaşantıda da ken
disini hissettirmelidir. 

7. Demokrasinin fonksiyonu siyasi kurumlarla, sosyal güçler ara
sında bir denge sağlamaktan ibaret değildir. Bu ideal, fertlerin 
yaşantılarının her safhasında bir ana prensip olarak göz önüne 
alınmalıdır. 

8. Ekonomik olarak, gelişmiş bir toplum yapısı ve dengeli bir bü
yüme gereklidir. 

9. Kişisel özgürlükler ve teşebbüs zedelenmeden, güvenlikler sağlan
malıdır. 

10. Demokrasi, kişiye dayanan bir rejim olduğuna göre, her şeyden 
önce kişiler rasyonel olmalıdır. 

-II- ENDüSTRiYEL DEMOKRASiNiN GELiŞMESi ŞEKiL VE 
ŞARTLARI 

Yukarıda, demokrasiyi boyutlanyla 'belirlemeye çalışırken «Ekono
mik olarak gelişmiş bir toplum yapısı ve dengeli bir büyüme gereklidir:. 
şartına da yer verilmişti. 

Bilindiği gibi, endüstrileşmenin başlangıç tarihi olarak 18. yüzyılın 
son çeyreği gösterilir. Bu tarihten önce de demokrasinin varlığından söz 
edilirse de, demokrasinin gelişme, yaygınlaşma ve kökleşmesinin endüst
rileşme hareketleri ile belirginlik ve hayat kazandığı gözden kaçmamalı
dır. 

Pek çok ilim adamı endüstrileşme ve ekonomik güç kazanma ile de
mokrasi arasında bir ilişki ve karşılıklı etkileme bulu'hup bulunmadığı 

üzerine sonu gelmez tartışmalara girişınişlerse de ikisinin aynı tarihlerde 
ve hızlı bir gelişme göstermesinin bir rastlantı olmadığı, hatta karşılıklı 
etkileşme ile sürekli bir 'hiz ve ivme kazandığı kanaatinde bulunduğumu
zu burada ifade ettikten sonra, bunun nasıl gerçekleşebiidiğini de sonraki 
açıklamalarımrzla ortaya koymak· isteriz. 

Yalnız, dikkat edilirse, sağlıklı işleyen demokrasilerde toplum sınıf
lan mevcut olmakla birlikte, bu. sınıflar arasında eğitim, kÜltür, refah 
vs. yönünden büyük farklılıklar bulunmamaktadır. 
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Sağlıklı bir gelir dağılımı yönünden de, orta sınıf olarak isimlendiri
len kesim, hem çalışan nüfusun hem büyük bir kısmını içine almakta, hem 
de bu kimselerin kazançları kendilerinin ve aile fertlerinin her türlü zo
runlu geçim ihtiyaçlannı karşılayabilecek bir seviyede bulunmaktadır. 

Siyasi demokrasinin olgunlaşmış ve yerleşmiş hallerinde en iyi işle
yen mekanizmalardan birisi de «sosyal siyaset» mekanizmasıdır. Bu me
kanizmanın temel kurallannın başında da «fırsat eşitliği» gelmektedir. 
Fırsat eşitliği, endüstriyel demokrasi görüşü açısından incelendiği tak
dirde, devletin dolaylı veya dolaysız olarak gerçekleştirebildiği, çalışma 
hayatına katılma imk.arilarından, fertlerin herhangi bir subjektif aynca
lığa uğratılmaksızın faydalandınla:bilmesi yanında, adil gelir dağılımına 
da elden geldiğince ulaşılabilmesidir. 

Nitekim, belirttiğimiz bu hususla ilgili olarak, 19. yüzyıl gelişmeleri 
şu şekilde açıklanabilmektedir : 

«Yeni ortaya çıkmakta olan demokratik düzenin eli - kolu önemli bir 
çelişkiyle bağlanmıştır. Fırsat ve gelir eşitsizliğinin inanılmaz boyutlara 
ulaştığı ülkelerde uygulanan demokrasilerde, ayncalıklı sınıflar tabii ola
rak kurulu düzenin kendilerine sağladığı üstünlüklerden va:zgeçmek iste
mediler. Oysa, elinde mal mülk bulunmayan büyük çoğunluğun isteği tam 
olarak ortaya döküldüğü takdirde, ayrıcalıklı sınıflar bu üstünlüklerini 
kolayca kaybedebileceklerini tahmin edebiliyorlardı. Böyle bir tehlikeden 
kaçınmak için, malsız mülksüz nüfusun Qüyük kesimi oy vermekten alı
konuldu.» (6) 

1800'lerin yukanda kısaca belirtmeye çalıştığımız olumsuz şartlan 
zamanla silinm~tir. Fakat, bu günkü noktaya kadar gelinmesi de kolay 
olmamıştır. 

Artık, 10 Aralık 1948 tarihinde yayınlanan ve de~okrasiye saygılı 
her ülkenin Anayasa ve yasalannda bir iskelet oluşturan insan Hakları 
Evrensel Beyannamesi'nin 21 inci maddesi, 

«1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbest seçilmiş temsilciler 
vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. 

2. Her şahıs memleketinin kamu hizmetlerinden eşitlikle faydalan
mak hakkını haizdir. 

3. Halkın iradesi, hükümet otoritesinin esasıdır; bu irade gizli şe
kilde veya serbestliği sağlayacak benzer bir usUl ile cereyan edec.ek genel 

(6) Erich FROM (Çeviren : Yurdanur SALMAN ve Zeynep TANRISEVER) Sağ
lıklı Toplum s. 202-3 
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ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade 
edilir.» belirlemesiyle, demokrasinin temel özelliği olan halkın temsil edil
mesinin ve ülkenin yönetiminin esaslarını ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Beyanname sadece demokrasinin ana yapısını çizmenin ötesinde «en
düstriyel demokrasi»den ne anlaşılması gerektiğini, bunun şekil ve şart
larını da özellikle 23 üncü maddesindeki, 

d. Her şahsın, çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli 

çalışma şartianna ve işsi•zlikten korunmaya hakkı vardır. 

2. Herkesin, hiç bir fark gözetmeksizin, eşit çalışma karşılığında 

eşit ücrete hakkı vardır. 

3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık i:ıaysiyetine 
uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü koruma vasıtalanyla 
da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 

4. Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve 
bunlara katılmaya hakkı vardır.» 

Hükümleri de demokrasinin sadece temsil edilme ve temsil etmeden 
ibaret olmadığını, sistemin sağlıklı olabilmesi için ekonomik ve sosyal des
teğİn de gerekli olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. 

Günümüzdeki endüstriyel demokrasinin özelliklerini ortaya koyan bu 
hükümleri bir de 1800'lerin hükümleriyle karşılaştırarak, ekonomik ge
lişme ile demokratik gelişme arasmda bir ilgi ve paralellik bulunup bu-
lunmadığını incelemeye çalışalım. · 

ingiltere'de 1721 yılında Chambridge Terziler Davası'nda yargıç şöy
le karar veriyordu : «Her çalışan kendi ücretini yükseltmek için, elinden 
gelebilirse israr edebilir; ancak birkaçı bu amaçla bir araya gelirse, bu 
illegaldir ve fesatçılık suçu ile cezalandırılır.» (7) 

Osmanlı İmparatorluğunda 1845 yılında yürürlüğe konulan Polis Ni
zamnamesi'nin 12 nci maddesindeki değerlendirme, suçlama ve cezalan
dırma hükümleri de İngiliz yargıcının görüşlerini yadırgatmamaktadır. 

1900'lerin ilk yıllan gerek endüstrileşme hareketlerinde, gerekse de
mokratikleşmede bir boy daha ileriye çıka;bilmiştir. Ama, önce Birinci 
Dünya Savaşı'nın ve 30 yıl kadar sonrasındaki İkinci Dünya Savaşı'nın 
kamçıladığı endüstrileşme yanşı, demokrasi anlayışında önemli gelişme
ler gösterdiği .gibi, demokratikleşme hareketlerinde de büyük hamleler 
kaydetmiştir. 

(7) K. W. WEDDERBURN 
The Worker and the law s. 216 
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III- EGiTiM, ENDüSTRiLEŞME VE DEMOKRATiKLEŞME 
İLiŞKiLERi 

Endüstrileşme ile eğitim arasında da karşılıklı bir ilişki ve etkileşme 
bulunmaktadır. Lafı uzatmadaıı söylemek gerekirse «endüstrileşme eği
tilmiş ve özellikle mesleki ve teknik· bilgilerle donatılmış emek gücüne ih
tiyaç duyar. Bu gücün yeterli ölçüde varlığı, endüstriyel yatırımlara ce
saret verir. Yatırımların sonuçlanarak mal ve hi~met ür~timi faaliyetle
rine geçmesi milli gelirin artışına farklı bir hız kazandırır. Yüksek milli 
gelir de eğitim yatırımiarına daha fa:zla pay ayırmaya imkan sağlar. 

Bu konuda yapılan incelemelerden alınan sonuçlar, eğitim ve endüst
rileşme ilişki ve etkileşmesi hakkında bazı daha açık örnekler verebilir : 
Klasik veya genel türdeki eğitime yapılan her bir liralık yatırım, milli 
gelirin 1,75 lira artmasına sebep olmasına karşılık, ayın bir liranın yatı
rımımn mesleki ve teknik eğitime ~pılması halinde milli gelirdeki artış. 
miktarı 4,75 liraya kadar yükselmektedir. 

Kuşkusuz, yapılan araştırmalarda bulunan bu değerler, ortalama de
ğerlerdir. Mesleki ve teknik eğitimin türü ile eğitilmiş emek gücünden 
faydalanma dereceleri ve eğitimin kalitesi, elde edilecek sonucun düşük 
veya yüksek derecede gerçekleşmesinin başlıca sebepleri arasındadır. 

Eğitim, ama öncelikle mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin zenginli
ğinde yardımcı olacağı örneğini verdiğimiz incelemelerle ortaya konuldu
ğu gibi, bu yol ve yöntemin isabetliliği ayrıca milletlerarası nitelikteki 
sözleşmelerde de ayrı bir yer almaktadır. 

Nitekim, insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 26 ncı maddesinin 
1 inci fıkrasn:~da, 

«Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim parasızdır; hiç olmazsa 
ilk ve temel eğitim safhalarında böyle olınalıdır. ilk eğitim mecburidir. 
Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğ
retim ·liyakatlerine göre herkese tam eşitlikte açık olmalıdır.» 

Denilmpk suretiyle eğitime ve öncelikle mesleki ve teknik eğitim~ 

ağırlık vetilmesi gereğine işaret ettiği gibi, yine milletlerarası bir nitelik 
taşıyan Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi'nin «Mesleki Yönlendirme Hak
kı» başlıklı 9 uncu maddesi de, 

«Sözleşmeli taraflar, mesleki yönlendirme hakkının etkin bir biçim
de kullanılmasım sağlamak amacı ile, kişinin niteliklerini ve bu nitelik
leri ile kişinin iş bulma iı:nkan ve ihtimali arasındaki ilişkiy:i dikkate ala
rak, özürlü kişiler dahil" herkese, mesleki seçim ve meslekte ilerlemeye 
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ilişkin sorunlannı çözmek üzere yardım edecek ·bir hizmet sağlamayı ve
ya geliştirmenin gerekliliğini ka.ibul eder.:. 
denilmektedir. 

Y almz, bilinmelidir ki, eğitim ve bu yolla milli gelirin hıızlı artıniması 
da yeterli değildir. Bu gelirin bölüşümü de aynı ölçülerde önem taşımak
tadır. Bu hususta Birleşnllij Milletler Sosyal ilerleme ve Gelişme Bildiri
si'nin 7 nci maÇ-desinde de şöyle söylenilmektedir : 

«Milli gelirin ve zenginliğin hızla artması ve toplumun bütün üyele
ri arasında eşit bölüşümü, sosyal ilerleme için temeldir. Bu yüzden bu 
konu, her devletin ve hükümetin uğraştığı konuların başında gelmeli
dir.:. 

Petrol zengini ülkelerin milli gelirlerinin ve fert başına düşen mik
tarlarımn yüksekliği üzerindeki adillj.k tartışmaları bir tarafa bırakılır
sa, öteki ülkelerden fert payına düşen milli gelir miktarı yüksek olanla.
rın hemen tamamının endüstrileşmede ileri gitmiş ülkeler olduğu görü
lecektir. Bu ülkelerde, daha önce değindiğimiz biçimde gelir dağılımı adil 
kılınmaya çalışıldığı gibi, endüstrileşme yoluyla istihdam i:rnkanları da ar
tırılmış bulunmaktadır. 

Böyle bir ortamda, çalışmak isteyen hemen herkesin milli gelirden 
yüksek ve adil pay alma imk:am bulunduğundan, fert ve aile bütçelerin
den eğitim harcamalarına ayrılabilecek miktarlar da yeterli seviyelere 
yükselebilmektedir. Sonuç olarak, fert payına düşen milli gelir payları 
yüksek olan ülkelerde okur yazarlık oranları da yüzde yüze ulaşmıştır 
denilebilir. Bu görüşü destekleyen bir tabioyu inceleyerek, yüksek milli 
gelir payı, yüksek okuma oraniarım ve demokrasi ilişkilerini ortaya ko
yabiliriz. (8) 

(8) Toktamış ATEŞ 
Demokrasi (Kavram, Tarihi Süreç, Ilkeler) s.l81-183 
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Bu tablodaki veriler her ne kadar 1970'lerin ortalarına ait iseler de, 
aynı verilerin günümüze ait olanları da yapacağımız yorumda bir deği
şiklik yapmayacaktı. Hatta, yakın yıllara ait yeni bir tablo düzenlensey
di, özellikle «istikrarlı demokrasi»lere ait satırdaki verilerin ötekilerden 
daha yüksek bir oranda artış göstererek, mesafeyi daha da açtığı görü
lebilecekti. 

Tabloda görüldüğü gibi, istikrarlı demokrasilerle ilgili birinci satır
daki verilerden, okuma yazma oranı, her eğitim kademesinin birinci sını
fında bulunanların oranları, fert başına düşen milli gelir miktarı öteki
lerden yüksek olduğu gibi, tarımda çalışanların oranı da öteki ülkeler
dekinden daha düşüktür. 

Tabloda, sadece bir örnek olması için yer verilen bin kişiye düşen ga
zete sayısı da söylediklerimizi doğrulayan bir görüntü ortaya koyduğu 
gibi, şehirleşme oranı, doktor başına hasta sayısı, motorlu araç, radyo, 
televizyon, telefon vs. sayıları da aynı doğrultuda görüntüleri ortaya ko
ya:bilecek niteliktedirler. 

Sözü buraya getirmişken, içinde yruıadığımız günlerde karşılaştıkla
rımız ile bildirimiz arasında da kısaca bir bağlantı kurmayı uygun bul
maktayım : Demokrasi ile endüstrileşmenin başka bir yönü olan yüksek 
teknolojinin aynı ülkelerde toplanmasının ötesinde, bu yüksek teknolo
jinin dünyadaki demokrasileri koruma ve yaygınlaştırmada da büyük rol 
oynarlığına şahit olmaktayız. 

Bu örnekte de, yüksek bir fert başına düşen milli gelir ortalaması, 
milli gelirin fertler arasında Mil dağılımı ve yüksek endüstrileşmeye sa
hip olan ülkelerin aynı zamanda olgunlaşmış ve kökleşmiş bir demokra
siye de sahip olmalin sebebiyle, demokratik mekanizmalarını çalıştıra
rak alınan kararlar doğrultusunda bir birlik ve bir demokrasi cephesi 
oluşturdukları görülmüştür,. 

IV - DEMOKRASiLERDE DEVLETiN SOSYAL AMAÇLAR! 

Demokrasilerde ekonomik amaçlar kadar, hatta ekonomik amaçlar
dan daha ileri derecede «sosyal haklar»ın tesisi ve korunması üzerinde 
durulmaktadır. Çünkü, sosyal hakları koruyucu bir mekanizmanın oluş
turulması, piyasa mekanizmasının başıboş ve denetimsi•z bırakılması ha
linde, bu durumdan zarar görebilecek olan grupları şemsiyesinin koruma
cılığı altına alır. Başka bir anlatımla, belirttiğimiz türde ortamlarıiı mey
dana gelebilmesi hallerinde, kendilerini zarara uğramaktan koruyama
yanları koruyabilme, demokrasinin sosyal koruina ödevleri arasında sa
yılmaktadır. 
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BOGNETTi, çağdaş demokrasilerin sosyal amaç ve görevlerini iki ana 
alanda inceleyerek şu açıklamayı yapmaktadır. (9) 

a) Bugün, her Batı ülkesi, bir üretim faktörü olan «EMEK»i özel 
olarak korur. Bu koruma, çalışmayı Borçlar Hukuku'ndakinden farkh ola
rak bazı özel kurallara bağlamanın yanında, tam istihdamı sağlayacak 
bir politika izlemeye kadar gider. işçilerin, kuruluşlarıı.ı yönetimine ka
tılmaları bazan, sistemin çalışan kişiye ayrıcalıklı davranışların bir mü
kafatı olarak görülür. 

b) Günümüzde her demokratik devlet, imkan ve anlayışına göre, 
dar veya geniş bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmuştur. Böylece, vatan
daşlar hastalık, işsizlik ve yaşlılığa karşı güvence altına alınmıştır. 

Görüldüğü gibi, bu ve benzeri düşünceler, daha. önce bazı maddele
rinden aktarmalar yapmış bulunduğumuz insan Hakları Evrensel Beyan
namesi ile uyum halinde bulunduğu gibi, Birleşmiş Milletler Sosyal iler
leme ve Gelişme Beyannamesi'ne de uygundur. 

Bu beyanname'de «ilkeler»i belirleyen 2 nci maddede, 

«Sosyal ilerleme ve gelişme, insan saygınlığı ve değerine saygı üze
rine değerlendirilmeli ve 

a) Her türlü eşitsizliğin, kişilerin ve halkların sömürülmeslnin, ko
Ponyalizmin, .nazizm ve ırk ayrımcılığının Birleşmiş Milletler amaç ve 
ilkelerine a~kırı her türlü politika ve ideolojilerin derhal ve tamamen yok 
edilmesini, · 

b) Herhangi bir ayırım yapılmaksızın ekonomik, sosyal ve kültü
reL haklar kadar, kişi hakları ve siyasi hakların da tanınmasını ve etkin 
biçimde hayata geçirilmesini, gerektiren insan hakları ve sosyal adaletin 
gelişimini sağlamalıdırlar.» 

denildikten sonra 5 inci maddenin (c) bendinde de, 

«Bireylerin bir bütün olarak toplumdaki değişikliklerin bilincinde ol
ması amacıyla ulusal ve uluslararası bilginin. yayılması» 
ilkesi de eklenmektedir. 

Dikkat edilirse, bu son ilke bile toplumun demokratikleştirilmesinde 
fertlerin bilgi sahibi kılınmasına, bilinçlendirilmesine ve bunların sadece 
i,ilke sınırları içinde kalması yerine, milletlerarası bir yaygınlık içinde bu
lunmasının gerekliliğine işaret etmektedir. 

Kuşkusuz, böyle bir ilkeye ulaşılmasının, toplumun eğitilmiş olma
sından başka bir çıkar yolunun bulunmadığı da açıktır. Ne var ki, fert-

(9) Giovanni BOGNETTJ 
Liberal Demokrasilerde Ekonomik ve Sosyal Düzen s. 32 
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lerin yukarıdaki ilke doğrultusunda bilgi sahibi kılınınası ve bilinçlendi
rilmesi, demokratikleştinne hareketinde yeterli olamayacaktır. Bu yüzden, 
aynı Beyanname'nin yine «ilkeler»le ilgili 7 nci maddesinde, 

«Milli gelirin ve zenginliğin hızla artması ve toplumun tüm üyeleri 
arasında eşit bölü§ümü, sosyal ilerleme için temeldir. Bu yüzden bu konu, 
her devletin ve pükümetin uğraştığı konuların başında gelmelidir.» 
den,ilmek suretiyle, daha önce değindiğimiz «milletlerin zenginliği» hu
susuna önemle ve tekrar işaret etmektedir. Böyle bir zenginliğe ulaşma
nın en sağlıklı ve isabetliliği denenmiş yolunun da endüstrileşmeden geç
tiğine bir kere daha burada yer vermek yerinde olacaktır. 

V- SONUÇ 

1800'lerin ortalarında herkese oy hakkının tanınmasıyla demokra
siye ulaşılabileceği, hatta bu ulaşmanın çok kısa bir süre içinde gerçek
leşeceği kanaati vardı. 

Nitekim, O'CONNER'in 1842 yılındaki sözlerinden alıntı yapan Erich 
FROM şunları söylemektedir : 

« ... Charther'in kabul edilmesinden altı ay sonra ülkedeki her insan 
ve çocuk doyurulmuş, iyi konutlara ve giysilere kavuşturulmuş olacaktır. 
O günden bu yana, dünyanın hemen hemep. bütün ülkelerinde vatandaş
Iara kadın - erkek oy hakkı sağlanmış olduğu halde, dünyaı nüfusunun 
üçte biri hala doğru dürüst doymamakta, barınaınamakta ve giyineme
mektedir.» (10) 

Ama, seçme hakkının sağlanmış olması yalnızca Chartist'lerin umut
larını değil, bu hakkın vatandaşları sorumlu, etkin, bağımsız kişiler kıl
roayı sağlayacağına inananların umutlarını da tümüyle boşa çıkartmıştır. 
iyice anlaşılmıştır ki, bugün demokrasi sorunu oy hakkının sağlanması 
veya kısıtlanması sorunu değil, bu hakkın nasıl kullanılacağı sorunudur. 

Tabiatta, hemen her hususta, değerli olana ulaşmanın. zor olduğu bi
linir. Aynı görüşten hareket edilerek, demokrasiye ulaşma ve onu koru
mada da önemli zorluklar vardır. Bu zorluğu eski ve tecrübeli politika
cılarımızdan Mehmet Turgut şöyle açıklamaktadır : 

«Hür demokratik sistem bir manada çatışan ihtiras ve duyguların, 
adeta bir besleyicisi gibi çalışır. Çünkü, bu sistem, hürriyeti bütün şart
ları ile destekler, yani bir hürriyet rejimidir ve ancak hürriyet içinde var 
olur. Bu sistem aynı zamanda ferdi sorumluluğu da beraberinde getirir. 

(10) Erich FROM 
A.g.e. s. 203 
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Yani, ihtiraslar olacak ve çatışacak, hisier ve duygular kabaracak ve ça
tışacak, aynı zamanda herkes şahsi sorumluluk yüklenecek ve bu sorum
luluğun hakkını vermeye çalışacak. Sonra hiç bir gürültü çıkmadan, kav
ga ve döğüş olmadan, hak ve hukuk çiğnenmeden, herkes huzur ve ra
hatlık içinde yaşayacak. işte bu sebeplerden dolayı da sistemin çalışması 
ve yürütülmesi son derece zordur.» (ll) 

Bu sebeple, demokrasi anlayışı henüz bir kültür haline gelernemiş 
olan ülkelerde demokrasi zaman zaman sarsıntılar ve kesintiler geçire
bilmektedir. 

Demokrasi, bir siyasi yaşantı tarzı olmakla birlikte, ülkelerin Ana
yasaları da bu siyasi yaşantının sınırlarını belirleyen hükümlere yer ver
mektedir. Demokrasiye geçmiş ve yıllar yılı onu ya§atmayı becerebiimiş 
ülkelerin yapısı incelendiğinde, eğitim seviyesi ve okur - yazarlık oranı
nın yüksek olduğu görülür. Bu durum aynı •zamanda fertlerin ekonomik 
ve sosyal haklarının yüksek seviyede olduğunun da ayn bir belirtisidir. 

1924 yılında yürürlüğe giren Cumhuriyet Dönemi'nin ilk Anayasası' 
ndan itibaren ülkemizdeki bu gelişmeyi, 

- Okur yazarlık seviyesinin yükselmesi, 

- Ekonomik ve sosyal hakların Anayasalanmızda önce maddeler, . 
daha sonra da bölüm halinde yer alması, 
hususlannı aynntıları ile inceleyerek açıklamak mümkündür. 

1924 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği tarihte okur yazarlık oranı 

yüzde 10'larda bulunmasının yanında, bu Anayasada ekonomik ve sosyal 
haklar ile ilgili bir maddeye rastlamak da henüz mümkün değildir. Ania, 
bu tarihten sonraki çok partili rejim denemeleri ve yaklaşık 40 yıllık bir 
gelişmeler dizisinden sonra 1961 Anayasasında «Ekonomik ve Sosyal Hak
lar» önemli bir yer almıştır. 

Bu aşamada okuma yazma oranının yüzde 50'leri geçtiği de görül
mektedir. 

Hele, 1961 Anayasasının kazandırdığı 20 yıllık bir tecrübeden sonra 
1982 Aııçıyasası, ekonomik ve sosyal haklar yönünden daha belirgiu bir 
yapıya kavuşturulduğu gibi, bu tarihte okuma yazma oranı da yüzde 
80'lere ulaşmıştır. 

Aynı doğrultuda, endüstrileşme hareketlerinin, toplam milli gelirin 
ve fert başına düşen milli gelirin artışında da bir uyum görülmektedir. 

(ll) Mehmet TURGUT 
Siyasetten Portreler s. 262 
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5-9 Mart 1990 tarihleri arasında Tayland'da toplanan «Herkes için 
Eğitim Dünya Konferansı» dolayısıyla yayınlanan ve «Herkes için Eği
tim Dünya Beyannamesi» ismini taşıyan metinde ileri sürülen görüşlere 
burada yer vermek de gerekli olmaktadır : 

«Önemli ekonomik, toplumsal ve kültürel oluşumlar temel öğrenme 
ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen çabalan zorunlu kılmaktadır. 
Söz konusu oluşumlar, yaygın ekonomik durgunluk ve gerileme, ülkele
rin içindeki ve ülkeler arasındaki eşitsrzliklerin büyümesi, çevrenin ciddi 
biçimde bozulma eğilimi ve hızlı nüfus artışı şeklinde sıralanabilir. Oy
sa, temel eğitim bu oluşurulann düzeltilmesinde ve etkileriyle mücade
lede güçlü bir etken olabilir. İnsanın öteki temel ihtiyaçlannın karşılan
masına yardımcı olur. üretkenliği artınr. Toplumsal ve kültürel bilinci 
geliştirir ve uluslar arasındaki anlayışı güçlendirir.» 

Kuşkusuz, bütün bu saydıklarımız demokrasinin canı, hatta kani ola
rak görülmelidir. Yoksa, demokrasiyi şartları ne olursa olsun bir ülkenin 
ithal bir sistem olarak uygulaması ve hele bu uygulamasının uzun ömür
lü olması düşünülemez. Başka bir anlatımla, her ülke kendi demokrasisi
ni, şartlarını da bütünü ile oluşturarak kendi doğurur ve kendisi yaşa
tır. Eğitim seviyesi ve bundan kaynaklanan içe sindirilmiş demokrasi 
kültürü yetersiz olan ülkelerin, demokrasiyi dağursalar bile yaşatama
yacakları da açık bir gerçektir. 

Roger LACOMBE'da bu sözlerimizi doğrulamaktadır : Ona göre, 

«Sosyal yapıda yapılacak reformlar demokrasiyi kurtarnıaya yetmez. 
En fazla tasalandırılan problem, belki de moral nizarndan kaynaklanan 
problemdir : Vatandaşın siyasi formasyonu problemi. Hiirriyeti sağlamak 
için demokrasi, devleti ferdi iradelerin toplamına dayandırmak ister. Yine 
bu iradelerin gerçekten hür olmaya kabiliyetli bulunması ve toplumun 
saadetini istemesi gerekir. Demokrasi, insan kişiliğinin gelişmesiyle iki 
katlı dayanışma gibidir. Bu, gelişmeyi mümkün kılar, fakat belirli bir 
noktaya kadar onu gerçekleşmiş de fa;rzeder. Şu halde, demokrasinin ku
rulması ve insanın iç reformu birbirini destekler ve aynı zamanda ller
ler. Demokrasi, ancak üyelerinde bütün bir kahiliyet toplamına rastlarsa 
işleyebilir.» (12) 

Konuya, bir yazarın şu sözleriyle son verelim : 

«Gelir dağılımının az çok adaletli, gelir payının oldukça yüksek oldu
ğu toplumlarda demokrasiler, demokrasiye biraz daha benziyor. İnsanlar 

(12) Roger LACOMBE (Çeviren: Suat Erginer) 
Demokrasi Ruhranı s. 107 
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karınlarını doyurmakta büyük güçlüklere uğraınadıkları zaman, yıkarı
mak için su bulabildikleri, yorulduklan zaman, rahat rahat dinlenebildik
leri, manevi ihtiyaçlarını şu ya da bu yoldan karşılayabildikleri zaman 
devlete veya yöneticilere daha az sorun oluyorlar.» (13) 

Görüldüğü gibi, eğitim bir yandan kültürün oluşmasına yardımcı 

olurken, öte yandan ülkenin endüstrileşmesi yoluyla ekonomik zenginleş
mesine ve gelirin Mil dağılımına sebep olmaktadır. 

Bu durum, toplumda çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmasının ya
nında, fertlerin birbirlerine karşı olan davranışlarını da demokrasi ku
rallan içinde denetleyebilmesine yardımcı olmaktadır. 

BAŞIM.N - Teşekkür ederiz Sayın Gülerman. 

Şimdi söz sırası Profesör Doktor Sayın Koray Başol'un. 

Buyur~n Sayın Başol. 

(13) Afşar TJMUÇJN 
Demokrasi (ortak kitap) s. 15 
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Prof. Dr. Koray BAŞOL 

Dokuz Eylül üniversitesi t.t.B.}'. Iktisat Bölümü öğTetim tlyesi 

Sayın Başkan, saygıdeğer konuklar; «Milli Egemenlik ve Demokrasi 
içinde Laikliğin önemi» konulu tebliğimi sunmadan önce hepinizi saygıy
la selamlarım. 

I .. GiRiŞ 

Bir insanın yaşaması için bir amacı olmalıdır. insan bu amaca ulaş
mak için çaba gösterir. insanı amaca ulaştıracak, onun hırsı ve düşünce
leridir. Bu düşünceler belli bir olgunlaşma süreci içerisinde büyür, ge]jşir 
ve insam amacına ulaştırır. Toplumun da yaşamım sürdürebilmesi için 
ortak ilkelere sahip olması gerekir. Burada ilkelerden kaı:ıtımı•z ortak bir 
fikre sahip olmaktır. 

Türk toplumunun da Atatürk ilkeleri ayakta tutar ve yıllardan beri 
Türk toplumu Atatürk ve Atatürk'ün ilkeleri ışığında yürüyerek amacına 
ulaşmaktadır. Her Türk insanının özellikle yeni yetişen neslin hu ilkeleri 
bilmesi gereklidir. Bu. ilkeler sayesinde amacımıza ulaşacağımız doğaldır. 

Türk ve yabancı bütün bilim adamları Atatürk tnkılabının en önemli 
unsuru olarak laikliği kabul etmişlerdir. Gerçi Türk inkılabı, içinde taşı
dığı ilkelerle bir bütündür. Ama bu bütünün dayandığı iki ana temel, Mil
liyetçilik ve Laiklik öteki ilkeleri sağlamlaştırmaktadır. (1) 

Araştırmamızı, hu konuda kıymetli eserl~r vermiş olan, daima onla
rın fikirlerinden ve tecrübelerinden yararlandığımız yöntem olarak da 
bibliyografyamızda gösterdiğimiz değerli bilim adarnlanmn görüş, eleş

tiri ve tüm yayınianna borçluyuz. 

Il - LAiKLIK KA VRAMI 

A) Laikliğin Tammı, Nitelikleri ve Tarihçesi 

ı. Laikliğin Tammı 

Din işleriyle dünya işlerinin birbirinden aynlmasıdır. Bir başka de
yişle, siyasi ve dini iktidann birbirinden ayrılığı laiklik anlamına gelmek
tedir. Laik bir sistem içinde, devlet idaresi siyasi bir nitelik taşımakta, . 
siyasi yönetim, dini telkin, inanç ve yönelişlerin dışında dünya şartianna 
ve ihtiyaçlanna göre gerçekleştirmektedir. Dini inanç ve kurallar sadece 

( 1) Cumhuriyetçi/ik, Milliyetçilik, Halkçı/ık, Laiklik, 'Devletçilik,· lnkilapçılık. 
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kişiyi ilgilendirmekte, kişi dini kurallara uygun davranıp davranınamak
ta özgür olmaktadır. Siyasi iktidar kişiyi dini kurallara uygun düşünmek 
ve hareket etmek konusunda zorlamamaktadır. Bu husus devletin görevi 
olmaktan çıkmaktadır. 

~ Din kişinin devletle olan ilişkilerinin dışında, kişiyle «Allah»ı ilgilen
diren bir konu olmaktadır. Hukuki yönüyle laiklik sözcüğü özellikle din 
adamları arasında bir dine karşı }ıareket olarak gösterilmektedir. Gerçek
te laiklik din düşmanlığı ve aleyhtarlığı demek değildir. 

Laiklik kelimesi Yunanca «laikos» sözcü,ğünden gelmektedir. Eski 
toplumlarda, ruhhan s~nıfııidan olmayanlara laikus denilmekteydi. Laik
lik kelimesi, Fransızca'da «laic», «laique» kelimelerinden gelmektedir. Es
ki Yunanca'da halktan olan anlamındaki «laikos»tur. Kelimenin latince 
aslı ise «Laicus» olup sö'Zlük anlamıyla ruhani ·olmayan (rahipler sınıfına 
mensup olmayan), dini olmayan şey, fikir, kurum (dini sıfat yetkisi bu
lunmayan kimse), demektir~ Dinimizde tarif edildiği gibi bir sınıf bulun
madığı için böyle kimseleri ifade eden bu kelimenin Türkçe karşılığı yok
tur. 

Laiklik kelimesinin tarih terimi olarak anlamı şudur; Din ile felse
fenin, din ile bilimin, din ile hukukun, din ile sanatın aynlmasıdır. Din 
ile devletin ayrilması, bu gelişmenin en önemli halkası sonucudur. Şu hal
de laiklik kelimesinin anlamı sadece ·Din ve Devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması anlamına gelmemektedir. 

Tarihi gelişim gözönünde bulundurulursa, laikliği; rasyonel düşün
ce ile dinsel düşüncenin ayrılması, akıl ve vicdan hürriyeti şeklinde anla
mak daha doğru olur. 

Atatürk Devrimi, büyük devriınlerin (örneğin 1789 Fransız Devri-
mi) prensiplerinden esinlendiği için laikliğe 'büyük önem vermektedir. 
Fakat yine de diğer büyük devrimler ile Atatürk Devrimini karıştırma
mak gerekir. Çünkü Türk· inkılabı hazırlanış, uygulama nedeniyle diğer 
inkılablardan çok farklıdır. Türk bağımsızlığını beraberinde getirmiştir. 
Bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Türk inkılabında hazırlığı yapanlar 
fikri yönden olgunlaştıranlar ve onu aksiyon alanında başarıya götüren
ler aynı ekip aynı kişilerdir. Türk inkıla:bı bir doktrin hareketinin sonucu 
değildir. Bir doktrine de bağlı değildir. Teorik ve ideolojik hazırlığı bu
lunmamaktadır. 

Bu dönemde, laiklik kelimesi devletin belirli 'bir ideolojik sisteminin 
biçimlenmesini ifade etmemiştir. Sadece insanların mensup oldukları gru
bun dini nitelik taşımadığını göstermiştir. Laiklik bir sistem, bir düşün
ce biçimi, adi olarak, ?zellikle ortaçağda ve daha sonraları ortaya çıkmış-
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tır. Kilise ·Hıristiyan toplumunda gücünü arttınp siyasi iktidar üzerinde 
de egemen olunca, devletler bu dinin koruyucusu, uygulayıcısı ve yayıcısı 
durumuna girmiştir. Hıristiyanlık kendisine bağladığı siyasi iktidar eliy
le, kişilere zorla Hıristiyanlık inançlarını kabul ettirmek, bu dine uygun 
hareket ve düşünceyi sağlamak çabasına girişmiştir. 

Genel anlamıyla laiklik, dini ve düşüneevi otoriterlerin bir diğerin
den ayrılmasını ve devletin dinler karş_ısında tarafsız kalarak din hür
riyetinin sağlaması diye anlaşılır. Laiklikte, din düşmanlığı değil, dine 
tarafsız bir davranış mevcuttur. 

2. Laikliğin Nitelikleri 

Laiklik devletin yönetilişinin dini esas ve inançlara uygun bir şekil
de düzenlenmemesi anlamına geldiği kadar (1), o ülkede yaşayan her ki
şiye din hürriyeti ve din açısından eşitlik tanınması anlamına da gelir. 
L;:ıik bir devletin resmi bir devlet dini yoktur. Devlet hukuk kurallarını 
kişinin dini inancı ne olursa olsun, herkese eşit olarak uygulamak zoru~
dadır. Din hürriyeti ve eşitlik ancak, laik bir sistemde gerçekleşebilir. 

Laiklik modern devleti belirten bir vasıftır. Aynı zamanda laiklik 
'medeni yaşayışın bir şartıdır. Laiklik bir devletin temeli olunca, akla da
yanan uygulamalara· millet zaman yitirmeden çalışma ve kalkınma im
ka,m bulur. Devlet vatandaşın inancına karışmaz, inançlar çeşitlidir. Her
kesi bir doğrultuda inanca zorlamak imkansızdır. Bu herşeyden önce de
mokrasiye aykırıdır. Demokrasi, bir özgürlük rejimidir. Bu sebeple de
mokrasilerde devletin tek bir dini v;atandiışla'l"a benimsetmeye çalışması 
düşünülemez. Bu davranış demokrasiye uymaz. Kur'an «dinde zorlama 
yoktur» demektedir (Sure II, Ayet 256). Bundan başka Kur'an ve Hz. 
Muhammet devlet yönetiminde akla dayanılmasını isteyen pek çok buy
ruklar vermiştir. 

Laiklik, vatandaş inancının en sağlam güvencesidir. inanç özgürlüğü 
devletçe sağlanır. Herkes inancında ve ibadetinde serbesttir. Laikliği res
mi politikası dinsizlik olan rejimlerden kesinlikle ayrı tutmak gerekir. O 
tür rejimlerde devlet dine karşıdır. Vatandaşın dinsiz olarak yetişmesi 

için gereken: her t~rlü tedbiri almaktadır. 

Laik devlet, vatandaşların dünyevi ihtiyaçları ile ilgilenir ve bunları 
karşılamaya çalışır. Din işleri tamamen ayrılmış bu işlerin düzenlenmesi 
özel teşekküllere ve cemaatlere bırakılmıştır. 

(1) Din, fertterin vicdanına terkedilmiştir. Din hürriyeti Fatih'in lstanbul'u alma
smdan başlar. Bugün Hıristiyan, Ermeni, Musevi tebaya ait ibadethaneler De'vle
tin güvencesindedir. 
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. Ancak, tarihi ve içtimat •zorunluluklar bazı ülkelerde dini makamların 
yakından murakebe edildiğini ve dinin bir kamu hizmeti olarak teşkilat
landırıldığını göstermektedir. 

3. Laikliğin Tarihçesi 

Teokratik sistem, en ağır bir şekilde kurulmuş, kişilerin dini inanç 
ve hürriyetleri yok edilmiştir. Engizisyon işkenceleri bu sistem ve düşün
ce biçiminin sonucudur. Batının yaşadığı bu teokratik zulüm döneminin 
ardından, laik düşünce ve sistemi savunan düşünürler belirmiştir. Bunlar 
dini iktidann, siyasi iktidara karşı üstünlüğüne karşı çıkmışlar, bu iki ik
tidarın bitbirinden aynlığını öngörmüşlerdir. Bu şekilde laiklik bir dü
şünce biçimi ve sistem olarak ortaya çrkmıştır. 

Laiklik düşüncenin belirmesinde, çağın ekonomik düşüncelerinin ve 
gelişen burjuvazinin etkisi olmuştur. Liberal ekonomik sistem, üretim 
araçlarına sahip olaniann sımrsız (1) ve müdahelesiz kazançlanm ön
görürken, bu imkarn sınıriayacak her türlü engeli de kaldırmayı amaç 
bilmiştir. Burjuvazi sınırsrz kazanma imkanlarını kendisine sağlayacak 
bir hürriyet düşüncesini, demokratik hürriyetlere sistemi ileri sürerken, 
bu sisteme dahil olarak din hürriyetini ve eşitliğini de ileri sürmüştür. 
Fransız devriminden (1 789) sonra, kişilerin dini eşitliği kabul edildiği 
gibi bu kural «İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi» nde de yer almıştır (2). 
Fiilen de kilisenin siyasi iktidarlar üzerindeki etkisi silindiğinden, dev
letler bu dini resmi din olarak kabul etmeseler bile, ortaçağın teokratik 
zulüm sistemi ortadan kalkmıştır. 

Fakat Laikliği kesin bir biçimde sistemleştiren, hukuk kurallanna 
bağlayan yine Fransa olmuştur. 1905 tarihli «kilise -Devlet Ayrılık Ka
nunu» din işleriyle devlet işlerinin ayn olduğunu, devletin dine, dinin dev
lete müdahale edemiyeceğini ilan etmiştir. 

Osmanlı imparatorluğunda tam teokratik bir sistem söz konusudur. 
ülkede siyasi ve dini iktidarı tekelinde bulundurabilen padişah islamiye
tİn koruyucusu ve siyasi iktidan dini kurallara göre kullanan kimse du-

(1) Sanayi inkilabı, 1750. 
(2) insan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM. 10 Aralık 1948, Fransız İnsan ve Va

tandaş Hakları Beyannamesi, 26 Ağustos 1789, 
Amerikan istikla(Beyannamesi, 1776 
- Loncaların Çöküşü 

-Rönesans 
-Reform 
- 1789 Fransız ihtilali 
- 1750 Sanayi inkilabı 
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rumundadır. Devlet siyasi: organizasyon olarak tamamen dini kurallara 
. göre biçimlendiği gibi, Müslüman kişiler de dine uygun hareket etmek 
ve ibadette bulunmak mecburiyetindedirler. Osmanlı toplumunda, Müs
lüman olmayanların islamiyeti kabulü için zorlama, işkence ve zulme baş
vurulmanuştır. Diğer. dinlerden olanlara hayat hakkı ve tolerans tanın
mıştır. Devlet sadece Müslümanlardan, islamiyete uygun hareket etme
lerini istemiştir. Buna karşılık Osmanlıların teokratik sistemi, Batıya 
oranla çok daha organik bir nitelik taşımakta, sistem gereği dini ve si
yasi iktidarlar kaynaşmış duruma girmektedir. 

«İslamiyet siyaseti emretmektedir»; kuralının gereği, dini ve siyasi 
iktidarların ayrımı reddedilmiş olmaktadır. özellikle, hilafet Osmanlılara 
geçtikten sonra; imparatorluk tam anlamıyla teokratik bir yapıya ulaş
mış, ilmiye sınıfı zamanla toplumun en etkin tabakası durumuna gelmiş
tir. Bu sınıfın rızası olmadan bir yeniliği gerçekleştirmenin mümkün ol
mayışı, devletin birçok gelişmelere kapalı kalması sonucunu doğurmuş
tur. (3) ilmiye sınifı, ulama birçok yeniliğe «şeriata aykın» bularak, işi 
isyana kadar götürmüştür. Bu şekilde dini otoriteyi sınırlamıştır. Bütüri 
toplumsal kuruluşlar da doğal olarak dini bir nitelik almıştır. 

Osmanlıların Batının kapitalist ülkeleriyle giriştiği ekonomik ilişki

ler ise, bütün teokratik sisteme rağmen, yapıyı etkilemiştir. Osmanlİ dev
leti emperyalist ülkelerin yarı sömürgesi durumuna girerken, bu devlet
ler kendilerini güvenlik verici bir siyasal yapının gerçekleşmesini iste
mişlerdir. Batı ülkelerinin yardımıarına muhtaç Osma.nlılar'da, Batılıla
rın istediği siyasi ve hukuki değişimleri gerçekleştirmek yoluna girmiş
lerdir. 

Tanzimat ve sonraki ıslahat hareketleri bu etkinin ürünüdür. Bu de
ğişimler sonucu kişilere din hürriyeti ve müslüman olmayanlara hukuki 
eşitlik resmen kabul edilmiş ve bu yolla laikliğin bir bölümü gerçekleşti
rilmiştir. 

B) Laikliğin Türkiye'deki Gelişimi 

Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetin ilk yıllannda Türkiye'de din 
ve devlet (dünya) işleri birbiri ile sıkıca bağlı olmuştur. Din ve devlet 
yönetiminde ve dünya işlerinin düzenlenmesinde şeriat yoluyla etkisini 
sürdürmüştür. Osmanlı imparatorluğu'na meşruti bir nitelik kazandıran 
1876 Anayasası'nın «Za-i Ha:zreti Padişahı hasbel halife Dini islam'ın 
hamisi ve biicümle tebaai Osmaniye'nin Hükümdar ve Padişahı'dır» şek
linde birinci maddesi Padişahı ·Halife olarak dinin, Sultan olarak devletin 
başı sayıyordu. 

(3) Autrachie ekonomisi 

60 



Kurtuluş Savaşından sonra Padişah'ın ih.aneti ve Türkiye'den kaçışı 
üzerine Saltanat'ın kaldınlışı laiklik ortarnını hazırlayan ilk aşama, 1924'te 
Hilafet'in Şeriye ve Evkaf Vekaletlerinin, _medreselerin kaldırılması da 
laiklik yolunda atılan ilk adım .oldu. Bunun üzerine, halkın bağlılığından 
yararlanan birtakım tarikat şeyh ve dervişleri Genç Cumhuriyet'e karşı 
muhalefet yolunu tuttular. 1925 Kasım'ında, çıkanlan kanunlar ile Tari
katlar, Tekke ve Zaviyeler kapatıldı, bu çeşit yerlerde i:badet toplantıları 
ve törenleri yasaklandı. 

Cumhuriyet'in dini politikası laikliğe dayanıyordu. Amacı dini yık

mak değildi, onu devletten ayırmak, dini yalnız inanç ve İbadet kanunla
riyle sınırlandırmak olan Genç Cumhuriyet'ine ne şekilde olursa olsun is
lami düşüneeye dünya, işlerine kanşmak hakkı tanımak istemiyordu. Ama 
halkın geleneksel dini ibadetlerini önlemek niyetinde de değildi. 

Laikliğe uygun hiçimde düzenlemelere girişilirken 9 Nisan 1928'de 
yapılan bir değişiklikle de Anayasa'nın 2. maddesindeki «Türkiye Dev
let'inin dini islamdır» cümlesi ile 26. maddesinde Büyük Millet Meclisi' 
nin görevleri arasında sayılan «ahkamı şer'iyenin tenfizi» cümleleri çı

karılarak devletin dini karekteri ortadan kaldınldı. Bu laikleşme hareke
ti kısa sürede etkisini göstermiş, ilahiyat Fakültesinin öğrenci sayısı 284' 
ten 20'ye düşmüştür. imam- Hatip Okullannda da aynı etki görülmüş
tür. 1932'de de okullann, 1933'te ilahiyat Fakültesinin kapanm.asıyla Tür
kiye'de resmi dini eğitim ortadan kalkmış oluyordu. Bu arada ibadetin 
türkçeleştirilmesine girişiidi ve ilk olarak ezanın Türkçe okunınası isten
di. 30 Ocak 1932'de «Tann Uludur» cümlesi ilk defa minarelerde çınlan
dı. 1935 başlarında çıkanlan bir emir ile Arapça ezanın yerini Türkçe ezan 
aldı. Böylece 1937'de de Laiklik ilkesi açıkça Anayasa'ya konmuş oldu. 

Devletin laiklik politikasına karşı ilk dini muhalefet 1940'da başla
dı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. yayınladığı, bilimsel temele dayanan islam 
Ansiklopedisi'ni halıane eden Sebilürreşat'çılar laiklik ilkesine karşı sal
dırıya geçtiler. 

1946'da çok partili hayata geçildikten sonra dini eğitim günün ko
nusu oldu. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclis'inde gerekse kamuoyunda 
uzun u·zun tartışıldı. Sonunda bir uzlaşma ile çözüme varıldı. 1949'da okul
lara din dersleri konuldu ve Ankara ilahiyat Fakültesi tekrar açıldı. Buna 
karşılık Ceza Kanunu'na laikliği koruyucu hükümler getirildi. 

1950'den. sonra dini eğitim daha yaygınlaştı. Yüksek islam Enstitü
leri ve imam- Hatip okulları süratle açılmıştır. Nitekim, 1951- 52 döne
minde (1. devre orta ve 2. devre lise) 7 okul, 27 öğretmen, 876 öğrenci, 
341 lise, 11.552 öğretmen ve 89.666 öğrenciye ulaşmış, özellikle küçük yer-
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leşim alanlarında d-ini egit_ime talebin arttığı görülmüştür, dini akımlar 
ve dini yayımlar çoğalmıştır. 

1. Osmanlı imparatorluğunda Laiklik 

Osmanlı imparatorluğunda tam bir teokratik sistem söz konusudur. 
ülkede siyasi ve dini iktidarı tekelinde bulundurabilen padişah, islamiye
tİn koruyucusu ve siyasi iktidarı dini kurallara göre kullanan kimse du
rumundadır. Devlet siyasi organizasyon olarak tamamen dini kurallara 
göre biçimlendiği gibi müslüman kişilerde dine uygun hareket etmek ve 
ibadette bulunmak mecburiyetindedirler. Osmanlı toplumunda, müslüman 
olmayanların islamiyeti kabulü için zorlama, ·işkence ve zulme başvurul
mamıştır. Diğer dinlerden olanlara hayat hakkı ve tolerans tanınmıştır. 
Devlet sadece müs.Iümanlardan, islamiyete uygun hareket etmelerini is
temiştir. Buna karşılık Osmanlıların teokratik sistemi, Batı'ya oranla çok 
daha organik bir nitelik taşımaktadır. Sistem gereği dini ve siyasi ikti
darlar kaynaşmış duruma girmektedir. 

«İslamiyet siyaseti emretmektedir» kuralının gereği, dini ve siyasi 
iktidarların ayrımı reddedilmiş olmaktadır. özellikle hilafet Osmanlılara 
geçtikten soıira, imparatorluk tüm anlamıyla teokratik bir yapıya ulaş
mış, ilmiye sınıfı zamanla toplumun en etkili tabakası durumuna gelmiş
tir. Bu sınıfın rızası olmadan bir yeniliği gerçekleştirmenin mümkün ol
mayışı devletin birçok girişimiere kapalı kalması sonucunu doğurmuştur. 

Daha önceki «Laikliğin Tarihçesi» bölümünde sözünü ettiğimiz. gibi; 
ilmiye sınıfı, ulema bir çok yeniliği «şeriata aykırı» bularak, işi isyana 
kadar götürmüştür. Bu şekilde dini otorite siyasi otoriteyi sınırlamıştır. 
Bütün toplumsal kuruluşlarda doğal olarak dini bir nitelik almıştır. 

Osmanlıların Batı'nın kapitalist ülkeleriyle giriştiği ekonomik ilişki
ler ise, bütün teokratik sisteme rağmen, yapıyı etkilemiştir. Osmanlı 

Devleti emperyalist ülkelerin yarı sömürgesi durumuna girerken, 'bu dev
letler kendilerine güvenlik verici bir siyasi yapının gerçekleşmesini iste
mişlerdir. Batı ülkelerinin yardımıarına muhtaç olan Osmanlılarda, Ba
tılıların istediği siyasi ve hukuki' değişimleri gerçekleştirmek yoluna gir
miştir. Tanzimat ve sonraki ısiahat hareketleri bu etkinin ürünüdür. Bu 
eşitlik resmen kabul edilmiş ve bu yolla laikliğin bir bölümü gerçekleş
tirilmiştir. 

Osmanlı hükümranlığına yeni bir temel bulma yönünde girişilen üçün
cü deney Osmanlı tahtının tek kalmış varisi olan genç II. Mahmut'un 17 
yıl sonra· mutlakiyetçi bir monarşi kurma aşamasına varması ile sonuç
lanacak olan, Osman-lı tarihinin çok paradokslu, fakat bir dönüm noktası 
sayılabilecek olan ve belki Osmanlı geleneğinin doğrultusuna en uygun 
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olan deneydir. ötekiler gibi bu da eski Osmanlı Padişahlık geleneğine ay
kırı bir tutum olarak gözükür, fakat bu ayrılıkların sonuncusudur. Baş
ka bir deyimle bu tutum, Batı'da, dönemi kapanmak üzere olan, mutla
kiyetçi monarşi kurma anlamında ilk batılılaştıncı siyasal çağdaşlaşma 
kanısını açmıştır. 

Bu deney Şer'i Hüccet'deki bir fikirle yani devletin islamlıkta «gele
neği yürütme, yeniliği önleme» ilkesine dayanması fikri ile ittifak sene
di'ndeki bir fikrin yani hükümdarın mutlak egemenliğinin tanınması fik
rinin mutlakiyetçi bir monarşiye esas olan merkeziyetçi hükümet kur
mayı engelleyen rakip güç parçalarını yok etme yönünde uygulanışıdır. 
Aslında, ikisi birlikte alınacak olursa eski Padişahlık aykırı olmamakla 
birlikte, «din-ü devlet» birleşimini «din» ve «devlet» ikilemine bölmesi 
açısından, çağdaşlaşma sürecinin yeni bir aşamasıdır. 

Osmanlı padişahlığının dünyasal otoritesi, pazarlık ya da sözleşme 
konusu halde, daha doğrusu siyasal eylem düzeyinde artık varlığı kalma
mış denecek duruma gelmiş olmasına rağmen, dinsel yeteneği hala sağ
lam duruyordu. Son yüzyıl içinde siyasal otoritece en zayıf, dince en ha
fif sayılacak padişahlar zamanında bile, «makam»ın değerliliği ve tanın
mışiığı zedelenmemişti. Hilafet, eskiden beri düşman mezhepler ya da 
kavimler (iranlılar- Araplar) tarafından bile reddedilmemişti. Vehha:bi
lik, Osmanlı Halifeliğine karşı bir akım görünüşü ile başlamış olmakla 
birlikte, çok geçmeden dinsel rengini yitirip siyasal bir akım rengini al
mıştı. Safeviliğin iran'da yıkılışı ile Şiilik büyük bir darbe yemişti. Na
dir Şahla yapılan mezhep pazarlıklarında Osmanlı halifeliği üstün çık
mıştı. Mısır'ı işgal eden Napoleon'nun islam halka seslenen bildirisi, Os
manlı halifeliğine karşı olmaktan ziyade onu belirtecek bir ton bile taşı
yordu. Kaynarca antiaşması büyük bir siyasal yeniliğin belgesi olmakla 
birlikte, Osmanlı halifeliğinin ruhani niteliğini devletlerarası hukuk içine 
sokmuştu. Osmanlı ülkelerinin dışındaki yerlerdeki islam halk üzerine 
siyasal egemenliğini .kurmakta olan Avrupa devletlerinin (özellikle Hin
distan'da olduğu gibi) yarattığı ürküntü, Hilafetin Osmanlı imparatorlu
ğu dışındak~ yerlerde bile değerini artırıyordu. 

Osmanlı egemenliği altında Hilafete karşı tek güç olarak sadece Bek
taşilik kalmıştı. Fakat bu islam sapkınlığı ( heresisi), aslındaki doktrin 
saflığını yitirdikten başka Hilafete değil, Sultanlığa düşman durumuna 
gelmiş olan yeniçeri esnafının (ve muhtemel olarak derebeylik akımla
rının) içine karışmakla tek başına Hilafet gücünün hedefi durumuna ken
dini getirmek gibi ileride içinden çıkılamayacak bir çıkmaz yola sokmuş ; 
Devrimsel 'bir rol oynamak imkanlarını yitirmişti. Şimdi sarayın tutuna-
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cağı yol hilafete sarılarak hem bektaşi yeniçeriliğine, hem de derebeyli
ğine karşı mutlak bir monark üstünlüğünü sağlamak olacaktı. 

Osmanlı devletine karşı olan Avrupa devletlerinde de artık islamlık 
(ve Hilafet) bir düşmanlık hedefi olmaktan çıkmıştı. Osmanlı Padişahı
nın bu yanına hala yaşamakta olan bir nitelik taşıdığı Avrupa diploma
sisin ce ancak Tanzimat döneminde sezilmeye başladı; IL Abdülhamit za
manında aşırı bir ölçüye bile getirildi. 

Bir Fransız gözlemcisinin II. Mahmut padişahlığınin ilk yıllarında 
yazdığı şu sözleri, o zaman belki anlamsız gibi gözükmekle birlikte, ye
rinde bir teşhistir : «Osmanlı imparatorluğu'nun hala nasıl devam et
mekte olduğunu, özellikle Türklerin nasıl hala Avrupa'da bulunuşunu an
lamakta güçlük çekilir. Hele ordulannın bilgisizliği, disiplinden yoksun
luğu, maliyesinin anarşi içinde oluşunu, kalelerinin bakımsız durumunu, 
ağaların istanbul'a yakın olanları arasında bile görülen isyanlarını yakın
dan görenler için bu anlaşılır şey değildir. Dünyanın en sallantılı tahtına 
oturan Sultanı yerinde tutan asıl güç, onun halifeliğidir.» 

Dış ve iç olayların Osmanlı imparatorluğunu kesin olarak yok etmesi 
gereken daha büyük ölçülere erişmiş olmasına karşın, Osmanlı devletini 
yine de yaşatan Mahmut'un 1808- 1825 yılları arasındaki en felaketli 
olaylar arasında tuttuğu yolun başarı sırrı, Halife olarak ulemaya, do
laylı olarak müslüman halka dayanmasıdır. Mahmut, buna islam olma
yan halkın separatizm eğilimlerine karşı dinsel kişiliklerinin ve kuralla
rının tanınmışlığını ve özgürlüğünü daha sonraları ilan etmek gibi ondan 
önce ve ondan sonra düşünülmesi güç olan ikinci bir başarı daha katmış
tır. 

Il. Mahmut bizim belieğimizde dünyasal bir monark, hatılılaştırıcı 
bir ~ğdaşlaşma dönemini açmış kişi olarak kaldığı için, 1826'dan sonraki 
niteliği ile başlangıçta onun «gerici» diyebileceğimiz kişileri yanına almış, 
hatta cihatçı bir halife rolüne girmiş bir kişi olduğunu belirtmek şaşır
tıcı olacaktır. Mahmut hakkında çağdaş Avrupa gözlemcilerinin çatışık 

yargılar vermesinde modern Türk okumuşlarının da Mahmut'un hüküm
darlığının ilk dönemini görmezlikten gelmesinde başlıca neden onu çev
releyen, destekleyen, hatta yöneten kişilerin açıkça gerici olan kişiler ol
masıdır. Bu dönemdeki sahnede başlıca rol oynayanlar (örneğin, Halet 
Efendi) bunların yaptığı işler, hatta Mahmut'un kendi tutumu 1826'dan 
sonrakilere hiç uymaz. ilk dönemde, adeta cinayet romanlarında okuyu
cuyu şaşırtmak için konmuş komplolara berrzer şekilde süren, her biri tu
tarsız, çoğu esrarlı olaylarla doludur. Bu olayların başında kurnazlığı, 

insafsızlığı, Batı' düşmanlığı ile ün kazanmış kişilerin bulunuşu ilk dö-
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nemle ikinci dönem arasındaki diyalektik çatışıklığı derinleştiren etken
ler olmuştur. 

2. Türkiye'de Laiklik 

Türk inkılabı içinde laiklik, Türkiye Cumhuriyeti devletjnin bilim ve
rilerine dayanan yasalarla yönetilmesi anlamına gelir. Bir başka deyişle 
Atatürk'ün Türk milletinde yaratmak istediği yeni düşünce yapısının da
yanağı, yani Atatürk ilkelerinin beynidir. Laiklik ilkesinin amacı yeni 
Türk milletinde yeni 'bir vatandaş yaratmaktır. Düşünce yapısından baş
layarak çağdaş bilim verilerine dayanarak yepyeni bir kişilik oluşturmak
tadır. Daha önceki yıllarda dinsel yasalarla yönetilen Osmanlı toplumu
nun içine girmiş olduğu çılunazı Atatürk gözönüne almıştır. Ortaçağla, 
Avrupa'yı sararak her türlü ilerlemeyi baltalayan skolastik din düşünü
şünü ve daha sonra yapılan reformlarla Batı'da alınan sonuçl'an Atatürk 
çok iyi bilmektedir. Çağdaş uygarlığın ve sosyal değişmalerin getirdiği 
yeni sorunların kalıplaşmış dinsel inançlar ve teoriler ile çözürnlenemiye
ceğini tam olarak tespit etmiş ve bu görüşlerini söylev ve demeçlerinde 
açıkça ortaya koymuştur. 

Osmanlı toplumunda din kurumu siyasal güçle birleştikten sonra saf
lığındaı;ı. ve gerçekliğinden kayıplar vermeye 'başlamıştır. Din bundan son
ra hurafeleşrniş, bağnazlık, bilirnin gelişme yollarını tıkamıştır. Din, insan 
ve toplum ilişkilerini bilim ve özgürlük dışı yönetir olmuştur. Yapılacak' 
iş, din kurumunun elinden siyasal gücünü almak, aynı zamanda, ilim, fel
sefe ve sanatta da özgürlüklerini kazandırmaktı. 

Dünya işlerine uygulanan din kurallarının, insanlığın gidişine, za- . 
rnanın gelişine ayak uyduramaması ve ileri devrin ihtiyaçla:ı:ına cevap ve
remeyişi din kurallarına dünya işlerini düzenlemenin dışı olduğunu bir 
kere daha ortaya çıkarmıştır. 

Yeni Türk devrimi bu gerçeği tespit etmek, devleti modernleştirme
nin yolunu laik anlayışta bulmuştur. Çağdaş uygarlık düzeyine erişme 
yolunu ise Türk toplumunu ağır baskı altında bulunduran dinsel görüşler 
ve anlayıştan kurtarıp laik bilince varmada araıımıştır. 

Laiklik, öte yandan uygar yaşayışın da vazgeçilmez bir koşulu idi. 
Yeni Türk devletinde laiklik hareketi adım adım gelişerek sırasıyla dev
let, hukuk ve öğretim sistemlerimizin laikleşrnesinde ortarnı hazırlaya

caktı. 

Türk devrimi devlet, hukuk ve öğretim dışında kalan diğer birçok 
sosyal kurumları ila laikleştiriyordu. Takvimin, 'kılık kıyafetin, hafta ta
tilinin Cuma'dan Pazar'a· alınmasının, nihayet Türk alfabesinin dinsel en-
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dişelerinden ve kısıtlamalardan uzak 'kalarak sırf dünyasal bıir görüşle 
yeni ülkelere göre düzenlenmesi laikliğin amaç ve anlamını belirtiyordu. 

Türk toplumunda laikliğin gelişmesi kademeli bir rol izlemiş, önce 
teokratik devletin dayanaklanndan biri olan saltanat yıkılmış, sonra ha
lifelik kaldırılmış, öğretim laikleşmiş, dinin yüksek makamını temsil eden 
Şer'iye Bakanlığı hükümetten çıkarılmış, hukuk düzeni laikleştirilmiş, en 
sonunda laiklik Anayasa'da gerektiği şekilde ifadesini bulmuştur. 

Laikliğin Türkiye'de kabul edilnıesi, aynı zamanda, siyasal, sosyal, 
hukuksal ve ekonomik zorunluluğun da bir sonucu olmuştur. Laiklik, Türk 
toplumu için bir yaşam sorunu, varolma, uygarca yaşama sorunu olarak 
düşünülüyordu. 

Sonuç olarak, Türkiye'de laiklik bir sosyal politika ilkesi olarak libe
ral ve gelişmiş devlet düzenini kuran, yeni fikrin, gerçek fikrin, özgür bir 
zaferi olmuştur. Türkiye'de laiklik ulusal eğitim, ulusal karakter ve renk 
taşıyordu. Uluslararası islamcılık yerini Türk Milliyetçiliğine bırakmıştır. 

3. Yabancı ülkelerde Laiklik 

Laikliğin Türkiye'de ve Batı'da oluşum ve gelişimi birbirinden fark
lıdır. öncelikle belirtilmelidir ki tarihte, din işleri bakımında,.n genellikle 
.üç devlet sistemi görülmektedir : 

a) Teokratik devlet sistemi (dine bağlı devlet sistemi), 
b) Yarı teokratik devlet sistemi, 
c) Tam laik devlet sistemi. 

Batıdaki durum 19. yüzyıldan önce teokrati~ olarak görülmektedir. 
Siyasi ve sosyal planda meydana gelen ve kilisenin nüfuzunun artmasın
da etkili olayların yanı sıra kilise, kendisine resmi doktrin kurmaya ça
lışmıştır. Ruhani iktidarın bünyevi iktidara üstünlüğü şeklinde ifade edi
lecek olan bu doktrinin temelleri Saint Paul zamanında atılmıştır. Saint 
Paul egemenliğin kaynağının «Tanrısal» olduğunu belirtmekle, kilisenin 
üstünlüğü iddiasına ilk ortamı hazırlamıştır. Ondan sonra gelen bir Hıris
tiyan ilahiyatçısı S. Augtıstinus, Saint Paul'un açtığı yoldan yürümüş ve 
«Tanrı Devleti» adlı eserinde, ilk günahın mahsulü olan ve bıundan ötürü 
şeytani bir kurum sayılması gereken dünya devletinin, Tanrı Devletine 
uyması gerektiğini ileri sürmüştür. Ruhani iktidarın laik otoriteye uy
gunluğu hakkında iddia kilise için bir tez idi. Bununla beraber önceleri 
Hıristiyanlığın amacı, siyasi ve toplumsal devrimleri yapmak değil, vic
danları doğru yola yöneltmekti. Zamanla kilisenin bu anlayışı silinmiş, 

özellikle güçlü olduğu daha doğrusu kendisini kuvvetli sandığı zamanlar-
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da bu manevi görüşe dört elle sarılmış, güçsüz zamanlarında ise ödün ver
mek zorunda kalmıştır. 

14. yüzyılda laik düşüncenin doğmasına etkili olan yazar ve dü,şünür
ler ortaya çıkmış, ayrıca türlü alanlardaki ve özellikle coğrafi keşifler 
laik düşüncenin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Böylece dünyanın 
gerçek boyutlarının ortaya çıkışı, halkın kiliseye ve kilise mensuplarına 
olan inancını sarsmıştır. Yine dünyanın dönüşünün kanıtlanması birçok, 
temelini bu görüşün aksinden alan dogmatik görüşler temelsiz bırakmıştır. 

Batı'da ortaya çıkan Rönesans ve Reform hareketleri de, dinsel bağ
nazlığın hür fikirler üzerindeki baskısını kaldırmıştır. Böylece siyaset 
felsefesinin de laikleşmesi sağlanmıştır. Bütün bunlar da laik devletin 
doğmasına yardımcı oldular. 

Descartes ve Voltair'in akılcılık felsefeleri, kilise otoritesinin tümüy
le sarsılmasını; 18. yüzyılın kanunlaşma hareketleri de (tedvin, kodifi
kasyon) dinsel geleneklerin önemlerini kaybetmelerini sağlayarak, yal
nız akla ve deneye dayanan hukuk kurallarının kabulünde önemli rol oy
namıştır. 

Milliyet akımları da; getirdikleri fikir ve felsefe sayesinde laik dü
şüncede etken olmuştur. öte 1 776'da «Amerikan insan Hakları Beyanna
mesi» nde; 1789'da «Fransa insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi» nde, din 
özgürlüğü 'belirtilmiş; 19. yüzyılda da Pozitivist felsefe sayesinde laik an
layış güçlendirilmiştir. 

ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, milletlerarası alan ve ilişkilerde yer 
alan laiklik ilkesi, Birleşmiş Milletler'in «İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi»nin 18. maddesinde şu yargı ve görüşe bağlanmıştır; «Her kişi
nin fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır. Bu hak din veya kanaat 
değiştirmek özgürlüğünü, dinini veya inancını tek başına veya topluca 
açık olarak veya öz-el surette öğretim, uygulama, ibadet ve ayinlerle açık 
özgürlüğünü gerektirir.» 

III - TüRK iNK.iLABINDA LAiKLtGtN GELiŞMESi 

A) Hilafetin Ortadan Kaldırılışı 

Atatürk'ün 14 Şubat 1924'te yani .izmir'e hareketinden önce İsmet 
Paşa ile hilafetin kaldırılması konusunda konuşup anlaşmaya vardığı an
la~ılmaktadır. isınet Paşa bir konuşmasında halifelik konusunda şunları 
söylemektedir : 
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«Halifeyi ziyaret meselesi, halife meselesidir. 

Devlet adamı olarak hiç bir zaman hatırdan çıkaramayacağız ki hi
lafet 9rduları bu memleketi harabezara çevirmiştir. Türk milleti acı ıstı
raplarını halife ordusundan çekmiştir. Bir daha çekmeyeeektir. 

Tarihin herhangi bir devrinde bir halife, bu memleketin mukaddera
tına karışmak arzusunu zihninden geçirirşe, o kafayı behemehal kopara
cağız.» 

Bu beyanatı, halifenin herhangi bir taltif ve iltifat davranışlarının 
bile Hiyanet-i Vataniye sayılacağı sözleriyle devam ediyordu. 

Mesele gruba geldiği zaman iş olgunlaşmıştı, grupta direniş görül
medi. Hatta hilafetin kaldırılması ve halifeyle hanedan mensuplarının 
yurt dışına çıkarılması hakkındaki kanun teklifinin altında· ve en başta 
bir din adamının imzası vardı. Şeriye ve Evkaf Vekaletleri ile Erkanı Har
biye-i Umümiye Vekaletinin kaldırılmasını isteyen diğer bir teklifin al
tına karışmak arzusunu zihninden geçirirse, o kafayı behemehal kopara
rilmesi {tevhid-i tedrisat) hakkında bir teklif meclise sunuldu. Bazı iti
razlar görüldüyse de 3 Mart 1924 g_ünü saat 6.40'ta tartışmalar bitti ve 
T.B.M.M. 429, 430, 431 sayılı kanunları çıkararak : 

«- Türkiye Cumhuriyetinde, halkın muamelatına dair olan hüküm
lerin teşri ve insafi T.B.M.M. ile onun hükümlerine ait» olarak kabul edil
di. 

«- Şeriye ve Evkaf Vekaletleri ile Erkanı Harbiye-i U mürniye V e
kal eti kaldırıldı.» 

«- Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye, bil
cümle medreseler Maarif Vekaletine devredildi ve oraya bağlandı.» 

Bu suretle de halife indirilmiş, halifelik makamı kaldırılmıştı. Şeyh 
Saffet Efendi ve arkadaşlarının takdirine göre «T.B.M.M. dünyevi ve uh
revi ( *) bütün yetkileri nefsinde toplamakta» idi. 

Bu kanunlarla Türkiye, siyasi iktidarda dini nitelik ifade eden yarı 
teokratik vasfı11dan biraz daha ayrıldı. Dini siyasetten ayrılan devlet ida
resinde dini ilke ve müesseseleri devlet dışı kalan laik bir devlete doğru 
yöneldi. Bu harekette de, tıpkı saltanatın kaldırılması, daha sonra Cum
huriyetin ilanı hareketlerinde oiduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal'in yön 
tayin edici ön.derlik karar ve tesirini görmemek kabil değildir. Onun iÇin
dir ki laiklik hareketi; tıpkı Hakimiyeti Milliye ve Cumhuriyette oldugu 
gibi, Mustafa Kemal'in asli ilkelerinden biridir. 

(*) Ahirete ait. 
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Yeni kanuniann uygulanmasını İsmet Paşa kabinesi düzenleyeeekti. 
ilk olarak haned~n azasının, damatlar da dahil olmak üzere kadın erkek 
bütün mensuplann en Çok on gün içinde ülkeyi, terketmeleri gerekiyordu. 
Devlet malı olan saraylar ve eşya millete iade ediliyordu. Hanedanlar özel 
mallarını bir senede velPlleri aracılığıyla tasfiye edeceklerdi. Bu süre zar
fında tasfiye edilmeyen mallar millet malı olacaktı. Halifenin ve çocuk
larının çıkarılması için on gün beklenilmedi. Kanun çıkar çıkmaz, halife 
ile yakınlan sınır dışına çıkarıldı. Bu suretle de Türkiye'de Osmanlı Sal-

• 
tanatı gibi, Osmanlı Hanedanlannın varlığı da sona erdi. 

Ordunun siyasetten aynlmasına gelince, Erkanı Harbiye-i Umı1miye 
vekaletinin kaldınlması, Genelkurmay Başkanının kabineden çıkanlarak 
bu servisin müstakil teşkilatlandınlması, bu konuda en önemli adımı teş
kil ediyordu. ülkede en teşkilatlı kuvvet orduydu. Ordu mensuplannın 
yönetirnde doğrudan doğruya iştirakleri olmadan bu işlerin başaniması 
mümkün olmazdı. Mücadeleyi örgütlendirme işleıi ancak ordu ile işbirliği 
şekil ve derecesine gör~ yürütülebildi. Ankara'da Büyük Millet Meclisi 
Mustafa Kemal'i ilk buhranda, bütün idari ve siyasi yetkililerle ordunun 
başına getirmiştir. 

B) Laik Devlet ve Dini Hizmetler 

3 Mart 1924 Tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat ,roı.nunu 4. mad
desine göre : 

«Maarif Vekaleti, Yüksek Diyanet işleri mütehassıslan yetiştirilmek 
üzere, Darülfünunda (üniversitede) bir ilahiyat Fakültesi tesis ve imam
lık ve Hatiplik gibi dini hizmetlerin ifası vazifesi ile mükellef memurların 
yetişmesi için de ayn mektepler açacaktır», ifadesine yer verilmiştir. 

Bu madde, dini mahiyetli bazı hizmetleri devletin eline vermek sure
tiyle, devletin mutlak laikliğini zedeliyordu. Aynca dini hizmetlerin na
sıl yürütüleceği ve teşkilatlanacağı sorunu da vardı. Gerçi Şeriye ve Ev
kaf Ve}mleti lavğ edilmişti, ama onun hizmetlerini de düzenlemek gere
kiyordu. Çünkü; Şeriye ve Evkaf Vekaletini kaldıran 3 Mart 1924 tarih 
ve 429 sayılı Kanunun 1. maddesi devlet bünyesinde bir «Diyanet işleri 
Reisliği» oluşturulmasını emrediyordu. 

Dini hizmetler, laik devletin yapısında yer almakta ve dolayısı ile 
devletin laiklik vasfı kayıtlı bulunmakta idi. Ve devletin dini islam dini 
idi. Bu işleri örneğin; Türkiye'de yaşayan diğer diniere mensup cemaat
lerde var olduğu gibi devlet dışı bir cemaat teşkilatma bağlayıp halka 
terk etmedikçe bunun böyle kalmasından başka yol yoktu. 
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IV - LAiKLiGiN ANAYASALARIMIZA GiRiŞi 

Laikliğin Anayasalarımı·za girişi tarihi gelişme içinde 1924, 1961, 
1971 ve 1982 yıllarını esas olarak ele aldığımız zaman hepsinde gayet açık 
hükümler olduğunu görüruz. 

Devlet yapısına yeni bir düzen verilmeye çalışıldığı bir gerçekti. An
cak Anayasa (Teşkilatı Esasiye Kanunu) aksaktı. 20 Mart 1921 tarihine 
kadar T.B.M.M.'nin bir Anayasa'sı yoktu, zaten bu Anayaııa da bir ihti
lal Anayasası idi. 20 Nisan 1924'te 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu 
kabul edildi. Bu kanun, bazı değişiklikler ile 27 Mayıs 1960 ihtilaline ka
dar devletin Anayasası olarak kalmıştır. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu 
devletin niteligini ve temel ilkelerini (8) maddelik Alıkarnı Esasiye'de 
toplamaktadır. 

MADDE 1 - Türkiye Devleti 'bir Cumhuriyettir. 

MADDE 2 - Türkiye Devletnin dini; islamdır. Resmi dili, Türkçe' 
dir. Makarn: Ankara şehridir. 

MADDE 3- Hakimiyet bilakaydüşart milletindir. 

MADDE 4 -.Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegane ve ha
kiki mümessili olup millet narnma hakkı hakimiyeti istismal eder. 

MADDE 5- Teşri selahiyeti ve icra kudreti Büyük Millet Meclisin
de tecelli ve temerküz eder. 

MADDE 6 - Meclis teşri selahiyetini bizzat istismal eder. 

MADDE 7 - Meclis icra selahiyetini, kendi tarafından müntehap 
Reisicumhur ve onun tayin edeceği i cra V ekiileri Heyeti marifetiyle is
tismal eder. 

MADDE 8 - Hakkı kaza, millet namına, usulü ve kanunu dairesin
de müstakil mehakim tarafından istismal olunur. 

Bu maddelerde ilk belirtilen husus devletin batı anlamı ile demok
ratik bir tarza yönelişidir. Fakat devlet aynı zamanda bir din devletidir. 

1 

Çünkü devletin resmi dini vardır. Gerçi bu resmi din kanunları ve organ-
ları ile toplum düzenine inmiş değildir. Din devletin değil, ancak halkın 
malıdır. Türkiye'nin laik bir cumhuriyet olduğu hususundaki hüküm an
cak 1937 yılında Anayasaya girmiştir. 

Bu sebeple, Anayasa'nın kabul ettiği laiklik, Devlet işleri ile Din iş
lerini birbirinden ayıran bir laikliktjr. Yani idare edenler Devletin organı 
olarak Din işlerini Devlet işlerine kanştırmayacaklardır. Milletin fertleri 
istediği dini seçip, ona inanabilider ve onun ibadetini yapabilirler. Ana-
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yasa'nın 19. maddesi bUf1U kendilerinf? tanımı§tır. Ancak, hiç kimse fnan
dığı dini ba§kalarına zorla kabul ettiremez. Hiç kimse inandığı dinden do
layı kınanamıyacağı gibi farklı ve imtiyazlı muamele de göremez. 

Anayasa'nın 57. maddesi, siyasi parti tüzüklerinin La* Cumhuriyet 
Hkelerine uymasını zorunlu olduğunu, buna uymayan siyasi partilerin te
melli kapatılacağını hükme bağlar. 

. . 
Ayrıca, gerek Cumhurbaşkam'nın gerek parlamento üyelerinin Ana-

yasa'daki ant içme metinlerinde herhangi bir dinsel terim kullanmaktan 
kaçınmışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Anayasa'sı olan 20 Nisan 1924'te kabul 
edilmiş olan Teşkilatı Esasiye Kanunu madde 2. «Türkiye devletinin di
ni, islam'dır, hükmü taşıdığı için, uygulamada değilse de, hukuk alanın
da devletin teokratik karekteri devam ediyordu. Devlet dininin islam. di
ni olduğu belirtilmekle birlikte şer-i hükümlere yer verilmemiş, siyasi ik
tidarın kaynağının ilahi olduğu kabul edilmemiştir. Nitekim yürütme ve 
yasama organları şer-i esaslara da bağlanmamıştır. . . 

1924 Anayasa'sının 26 maddesinin ilk şeklinde, şer-i hükümleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine getireceği belirtilmişti; 16. maddey
le de, milletvekillerinin ve Cumhur başkanının yeminlerinde «V allahi» ke
limesine yer veriliyordu. Bunlar, zamanın şartları gereği konmuş hüküm
lerdi ve Anayasa'nın 70. maddesi vicdan hürriyetini açıkça ortaya koyu
yordu. Atatürk Anayasa'nın laik esaslara uydurulması gerektirdiği, ger
çek laikliğe ancak bu surette kavuşacağını «Nutuk'da» belirtiyordu. Söz 
konusu hükümler 10 Nisan 1928 tarihli ve 1222 sayılı Kanunla kaldırıl
dı. Kanunun gerekçesi olarak -devletin laik ve demokrattk bir cumhuri
yete yönelmesi gereği gösteriliyordu ve bi~ kanunla Anayasanın 2, 16, 26, 
38. maddeleri değiştirilerek «Türkiye'nin resmi dini» kaydı kaldırılıyor
du, meclisin şer-i hükümleri yerine getirmesi görevine ve yeminlerdeki 
dini niteliğe dair hükümler Anayasadan çıkartılıyordu. Ayrıca CHP'nin 
193l'deki kongresinde, parti doktrinini meydana getiren altı ana hedef 
parti programında gösterildi. Bu h~eflerden biri laiklik ilkesi idi. Bu da 
1937 yılında 3115 sayılı bir kanunun yaptığı değişiklik ile Anayasa'da yer 
aldı ve bir Anayasa kurumu oldu. 

Oysa 1961 Anayasa'sı genellikle 'bütün Anayasalara oranla laiklik ko
nusunda daha açık ve ayrıntılı hükümler getirmiştir. 2. madde «Türkiye 
Cumhuriyeti'nin laik bir devlet» olduğunu belirtir. 19. madde de «Her
kes vicdan ve dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir». 

Kamu düzenine ve genel ahlaka veya bu amaçlarla çıkarılan kanun
iara aykırı olmayan ibadetler, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse iba-
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dete, diııi ayin ve törene katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklama.
ya zorlanamaz. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz» 

der. Aynı madde din eğitim ve öğretimin de «ancak kişilerin. kendi iste
ğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine» bağlı olduğunu be
lirtir. Bu maddenin en ön~mli düzenlemesi son fıkrasıdır. Bu fıkraya gö
re «kimse devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve hukuki temel düzenini, kıs
men de olsa din kurallarına dayandırmak veya siyasi ve şahsi çıkar ve nü
fuz sağlama amacıyla, her ne surette olursa olsun, dini veya din duygu
larını yahut _dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kul
lanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasına bu yolda kışkırtan ger
çek .veya tüzelkişiler hakkında, kanunun gösterdiği hükümler uygulanır 
ve siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temeleli kapatılır». Nitekim 
Anayasa ~1ahk~mesi 20 Mayıs 1971 tar\h ve E. 1971/1 ve K. 1971/1 sa
yılı kararıyla Milli Nizarn Partisini kapatmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne 
göre laiklik anlayışı, Anayasa'nın başlangıç 2, 19, 57. maddelerinde de 
yazılı hükümlerine göre belirlenmiştir. 

Ayrıca, 1961 Anayasa'sının 154. rn,ııddesi de Diyanet işleri Başka:Q.
lığı'İun «genel idare» içinde kalması öngörülmüştür. Bunun ya:ıiında 1982 
Anayasa'da madde 136'da Diyanet işleri Başkanlığı'na ayrı bir önem ve 
yer verilmiştir. «Diyanet işleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda 

bütün siyasi görÜş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanış
ma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunla da gösterilen görevleri 
yerine getirir», denilmiştir. Laiklik 'bir devlette· Diyanet işleri Başkanlı
ğı'nın genel idare içinde yer almasını dağınık din işlerini bir elde topla
mak, din işlerini düzene sokmak ve dini toplum işlerinden vi~danlara ite
bıilmek amacına.bağlamak gerekir. 

1971 Anayasa'sında ise; 

BiRiNCi KlSlM 

Genel Esaslar 

II - Cumhuriyetin şekli, 

(MADDE 2 -Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, milli demokratik, Laik ve sosyal bir hu
kuk devletidir.f şeklinde ifadesini bulan bu madde tartışmaya, yoruma 
yer vermeyecek şekilde· düzenlenmiştir. 

Nihayet 1982 Anayasa'sında ise; 
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BiRiNCi KlSlM 

Genel Esaslar 

II - Cumhuriyetin Nitelil.qeri, 

MADDE 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanış
ma ve adalet içinde, insan haklarına saygılı Atatürk Milliyetçiliğine bağ
lı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, Laik. ve sos
yal bir 'hukuk devletidir. 

Burada da tartışılacak, yorumlanacak, · çeşitli yönlere çekilecek bir 
durum söz konusu değildir. Yani kısa, öz, Türkçe, herkesin anlayabilece
ği, açık bir şekilde Laiklik sınırları çizilmiştir. 

Sonuç olarak, dört Anayasa'mızda da kesin sınırlarıyla Laiklik üze
rinde hassasiyetle durulmuş temel ilkelerimizden en önde geleni sayılmış
tır. 

Türkiye'de laiklik sadece din ile devletin ayrılığını ifade eden bir ni-' 
telik değil, aynı zamanda vicdan hürriyetine imkan veren ve akılcılığa 
esas olan temel bir teori olarak ortaya çıkmıştır. 

V - TüRK CEZA HUKUKU AÇlSINDAN LAiKLiK . 

Türk Ceza Hukuku sisteminde laikliğe ilişkin hükümler, doğ'rudan 
doğruya laikli"ği koruyan kurallar ve din hürriyetini koruyan kurallar şek
linde ikiye ayrılır. Doğrudan doğruya laikliği koruyan kurallar «Türk 
Ceza Kanunu'nun 163. maddesi ve 6187 sayılı «Vicdan ve Toplantı Hür
riyetinin Korunması Hakkında, Kanun», doğrudan laiklikle ilgili kuralla
rı kapsar. 

Laikliği gerçekleştirmek ve korumak için Türk Ceza Kanunu'na ko
nulan 163. madde «Laikliğe aykırı olarak, devletin -içtimai veya ikti
sadi veya siyasi veya hukuku temel nizamlarını, kısmen de olsa dini esas 
ve inançlar ile uydurmak amacıyla cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk 
idaresini .cezalandırır». Böylece, Laikliğe aykırı davranışlar, daha açık de
yimle, ülkenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve yasal düzenini değiştir
mek, bunları diııi kurallar üzerine yerleştirmek için cemiyet kurulması, 
bu amaçla birleşmesi, toplanılması yasaklanmıştır. 

Bu maddenin uygulanabilmesi için mutlaka medeni ·hukuk anlamın
da bir tüzelkişiliğin kurulinası gerekli değildir; belirli bir . düzende bir
leşme veya toplanma halmin varlığı yeterlidir. Maddede yer alan içti
mai nizarn devletin yurttaşlarla, bireylerle olan ilişkileri ve onlara karşı 
görevlerini düzenleyen temel kurumları, iktisadi nizarn ise toplumdaki 
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üretim, tüketim, sermaye ve emek ilişkilerini b~lirtir. Gene maddedeki 
siyasi temel nizarn devletin varlığını, kuruluş şeklini ve bunların işleyi
şini bildiren kuralları, hukuki temel ni·zam da toplum hayatının devamı 
için her alanda devletin kanunlarla kurduğu ve kabul ettiği kural ve hü
kümleri ifade eder. Bu maddenin diğer fikralarında, ·ıaikliğe aykırı gir
mek ya da yol göstermek, dağıtılmış cemiyetleri yeniden kurmak veya 
laikliğe aykırı propaganda yapmak da çeşitli cezalarla yasaklanmıştır. 
6187 sa,Yılı Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin Korunması Hakkındaki Ka
nun'un en önemli özelliği Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin kap
samının genişletilmesi ve devletin temel düzenini değiştirmek amacını 

gütmeyen, fakat siyasal ya da kişisel yarar gayesi ile yapılan dini p.ro
pagandayı da cezalandırmasıdır. Kanunun ilk maddesinde bu nokta açık
ca belirtildiği gib~ diğer maddelerinde de fiilen cemiyetin katılması du
rumunda cemiyetin feshedileceği belirtilmiştir. 

Ceza Kanun.u hükmünü genişleten bu kanun, .devrin Adalet Baka
nı'nın ifadesiyle «memlekette irticai bir zümre yaratmamak}>, 

«Masum ve tertemiz bir Türk vatandaşının içinden ve yüreğinden 
bağlı olduğu din hislerinin istismarını» önlemek için yürürlüğe konulmuş
tur. Yani bu kanunda da laikliği koruyan hükümler vardır. 

Din hürriyetini koruyan kurallar, Ceza Kanunu'na din hürriyetini 
sağlamak için de çeşitli maddeler konulmuştur. Bu maddelere göre «dini 
işlerin, ibadet ve ayinin men ve ihlal edilmesi», «dini duyguların tahKir 
ve tezyif edilmesi», «ruhani memur (1) hakkında bir suç işlenmesi», «di
ne tahsis edilmiş eşyanın tahkir maksadıyla kırılıp bozulması» suç sayı
lır .. 

Türk Ceza Kanunu'ndaki 163. madde ile suç kalıbı iyi ele alınmamış
tı. Redaksiyonu da yanlıştı. 163. maddenin temeli sağlam olinadığı için 
istikbali de endişeli idi. Ayrıca hukuk tekniği açısından da güvenli değil: 
di. Çok esnek, yoruma açik ve siyasi dönemlere göre değerlendirilebilmek
teydi. ·Nihayet günümüzde 12.4.1991 tarihli 3713 sayılı «Terörle Müca
dele Yasası»nın madde 23/c bendi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
163. maddesi kaldırılmıştır. Diğer taraftan yalmz cezai müayyide ile de 
kanunların yürütülemeyeceği açıktır. Hukukun. laik olması demek, dev
letin kanun koyarken dini esaslara uyma mecburiyetinde olmaması de
mektir. 

VI - SiYASI PARTiLER KANUNU AÇlSINDAN LAiKLiK 

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunumuzda ·laikliği koruyan hükümler 
vardır. Böylece Anayasa, Siyasi Partiler Kanuriu, gibi modern hukuk an-

(1), Imam, müezzin, müftü gibi insan. 
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Jayışımız bir bütün olarak, dinin devlet işlerine karışmasını ve hukukun 
akli olmayan (nakli) kaynaklann tesiri altında kalmasını reddeder. 

Siyasi Partiler Kanununun bir kaç maddesini örnek olarak sunabiliriz. 

Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği : 

Madde 86 - Siyasi partiler, Türki;ve Cumhuriyetinin laiklik niteliği
nin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve 
bu amaca yönelik faaliyetlerde bulun~ma:zlar. 

Din. ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı : 

Madde 87 - Siyasi Partiler, devletin sosyal veya ekonomik veya si
yasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa dini esas ve inançlara uy
durmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis 
eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanı
nan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, 
istismar edemez vey:a kötüye kullanamazlar. 

Dini gösteri yasağı : 

Madde 88 - Siyasi Partiler, herhangi bir şekilde dini tören ve ayin 
tertipleyemez veya parti sıfatıyla bu gibi tören ve ayinlere katılamazlar. 

Siyasi Partiler, dini bayramlar, ayinleri ve cenaze törenlerini parti 
gösterilerine ve propagandalanna vesile yapamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cena:ze törenleri ile. partisinden bir 
üyenin ölümü halinde veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer parti 
üyesinin veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili veya 
parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri, bayramlaşmalar siya
si propagandaya dönüştürülmernek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dı
şındadır. 

Diyanet işleri Başkanlığının yerinin korunması : 

Madde 89 - Siyasi Partiler, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün si
yasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bü
tünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yapmak du
rumunda olan Diyanet işleri Başkanlığının, genel idare içinde yer alma
sına ilişkin Anayasanın 136. maddesi hükmüne aykın amaç güdemezler. 

Bu örnekleri çağaltmak mümkündür. Bazı siyasi partilerin «Teokra
tik Devlet» için çalıştıklarını gözönünde tutmak gerekir. Siyasi Partiler 
Kannnuna dayanarak, çeşitli dönemlerde laikliğe aykınlık nedeniyle si
yasi partilerin kapatılması Türk hukukunda sorun olmuştur. (1) 

(1) Milli Nizarn Partisi kapatılmıştır. 20 Mayıs 1971 Anayasa Mahkemesi kararı. 
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VII • ATATüRK'üN DiN VE LAiKLiK ANLAYlŞI 

Atatürk, gericiliğe, din ye devlet işlerinin birbirine kanştınlmasına 
karşı idi. Atatürk': «din vicdan meselesidir ve herkes vicdanının emrine 
uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz, düşünüre ve düşüneeye mu
halif değiliz». Atatürk, dini siyasete alet edenlere her zaman karşı olmuş 
ve onlarla açıkça mücadeleyi gerekli görmüştür. 

<<Dini kendi ihtiraslanna alet yapan hükümdarlar ve onlara yol gös
teren hoca namlı hainler hep bu sonuca devleti sürüklemişlerdir. Böyle 
yapan halife ve din bilginlerinin arzulanna kavuşmadıklarını tarih bize 
sonsuz misallerle izal}. ve ispat etmektedir~ Artık bu milletin ne öyre hü
kümdarlar ne de öyle alimler görmeye tahammülü ve imkanı yoktur. Ar
tık kimse öyle hoca kıyafetli sahte alimierin yalan dolanına ehemmiyet 
verecek değildir. En cahil olanlar bile o gibi adamıann mahiyetini gerek-. . 
tiği gibi anlamaktadır. Fakat bu konuda tam güven sahibi olmamız için 
bu göz açıklığı, kuvvetiyle bıu uyanıklığı onlara karşı, bu nefreti hakiki 
kurtuluş anına kadar bütün kuvvetiyle hatta artan bir kararlılıkla· mu
hafaza ve devam ettirmeliyiz. Eğer onlara karşı benim şahsırndan bir şey 
anlamak istersenrz, derim ki ben onlann düşmanıyım». 

öte yandan Atatürk islam dininin akıl ve mantığa yer verdiğini mü
kemmel bir din olduğunu ifade etmektedir. (1) 

«Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan do
layıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme 
ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. 
Müslümaniann toplumsal hayatında, hiç kimsenin özel bir sınıf halinde 
mevcudiyetini muhafaza hakkı yoktur. Her fert dinini, din duygusunu, 
imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir». 

VIII • ATATüRKÇü LAiKLiK POLiTiKASI 

«Bir politika Atatürk'çü olmak için niye laik olmalıdır?» 

Burada asıl amaç bir toplumu 'belirli bir uygarlık düzeyine belirli bir 
medeniyet ölçüsüne götürmektir. Bu Atatürk için Batı uygarlığı veya o 
zamanki deyimle «Garp Medeniyeti» olmuştur. Uygarlık ve Batı uygar
lığı zamanımızın tek ve hakim medeniyeti. Bu uygarlığa mutlaka kavuş
mamız gerektiğine Atatürk inanmakta idi, kişi ve toplum olarak bağım
sız yaşamak ve O'nun söylediği gibi «milli bir hareket içinde milli bir fert 

(I) Atatürk, AnktNa'nın modern şehir planının yapıldığı dönemde. maketle cami ol
madığını görmüş ve Kocatepe Cami ve Külliyesinin yerini, bizzat işaret buyur
muşlardır. 
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olmak». işte Atatürk'ün en büyük amacı ~uydu. Ve Türk Devriminin te
melinde yatan prensipte de bunu bulmak mümkündür. 

Niçin Batı öyleyse; Biraz önce 'belirttiğimiz gibi tek~ ve hakim mede
niyet olduğu için. üç büyük sanayi ihtilalini başardığı için. Ne buhar ne 
elektrik ne de nükleer enerji buluşları Doğu'da olmamıştır. Batı çok bü
yük ilerlemelerle tabiata karşı veya tabiattan faydalarima suretiyle me
deni bir hayat seviyesine erişmiştir. Bundan faydalanmak için böyle bir 
düzeye çıkabilmek içindir ki Atatürk, ölmüş sanılan ve hasta adam diye 
asırlarca tekrarlanan ve bu nitelikte bir millet sanılan Türklerin, böyle 
bir düzeye çıkmalarını istiyordu. Yalnı.z bu medeniyet hangi medeniyet
tir? Mehmet Akif'in dediği gibi «Medeniyet dediği tek dişi kalmış cana
varı» biz emperyalizm olarak alıyoruz. Gerçek Batı medeniyeti bu değil
dir. 

Batı Atatürk'ü:n dilinde «müşterek medeniyettir». Bütün insanlığın 
malıdır. Yani, gelişmiş olsun, az ·gelişmiş olsun bütün toplumlar bu:pdan 
faydalanacaklardır. Herkesin kıtası, rengi, dili, cinsi, ne olursa olsun, bu 
medeniyete kendi ·katkısı olabileceği gibi bu medeniyetten yararlanmaya 
da hakkı vardır. 

işte bu, Atatürk'çü ekibin batı medeniy-etinden çıkarmış olduğu· bir 
sonuçtur. Çünkü emperyalizmi doğrudan doğruya reddeder. 

Laiklik dendiği andan itibaren Atatürk'ün adını onun yanında gör
mek lazımdır. ·Atatürk dediğimiz andan itibaren de, laikliği sanki onun 
yanına yazıyormuş gibi koymak ve okumak gerekir. Laiklik prensibini 
anayasası ile ilan etmiş bıir devlette siyasi iktidar ya da hükümet dinci 
çevrelerin plüralist, demokr~tik bir siyasi hayat içinde birer siyasi kuv
vet olmalarını kabul edemez. Oy mekanizmaianna din adına siyaset ya
parak karışmahmnı hiç kabul edemez. Ama bugün Anayasaları besme
leyle başlayan islam devletleri laikliğe gidiyorlar., Laiklik soyut bir pren
sip değil varlıgıİnızL koruma prensibidir. Türk devriminin doğal prensi
bidir. Bizim için hayat, bir ölüm kalım mücadelesinin eseri olarak mey
dan.:ı çıkmış bir prensiptir. Dinamik bir kavramdır. Bir amaç değildir. 

Amaç, kalkınmış, gelişmiş refahlı «Mesut ve muzaffer» bir Türkiye'dir. 

Laiklik bıir şekil meselesi değildir. Aynı zamanda bir oy meselesi ya
pılamaz. Laiklik, hakim medeniyete varmanın, varmak amacının temina
tıdır. Bizim için insanca bir yaşama m.eselesidir. Bayatlamış müessese-. 
ler le kendine has, kendinin· vücuda getirdiği kuruluşlarla yaşaması ve 
bunları kuramamışsa bunların bir an önce kurulması gerekir. Laiklik uzun 
bir süre biçimsel bir mesele olarak ele alınmıştır. Fakat bugün görülü
yor ki laiklik doğrudan doğruya sosyal yapıyla ilgilidir. Az gelişmiş bir 
ülke için de çok büyük bir önem kazanır. Laiklik dediğimiz bu prensip az 
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gelişmişlikten çok gelişmişliğ~ geçmenin teminatı da sayılabilir. Çünkü 
laiklik bir kurtuluş prensibi olunca, az gelişmişlikten gelişmişliğe geçme
yi sağlayan köprüyü kurar. Fakat az gelişmişlikte engel olan daha doğ
rusu kalkınma sürecimizi köstekleyen engellerle savaşma gücünü ve meş
ruluğunu da bize verir. Türkiye fikir hayatının dönüm noktasındadır. Bun
dan dokuz on yıl evvel konuşulmayan meseleler bugün açıklıkla konuşu
luyor. Bir çok sonmlar tartışılabiliyor ve yine bir çok sorunlar üzerinde 
ortak metodlar bulma imkanları da ortaya çıkmış oluyor. 

Şunu tekrar söylemek gerekir : Laikliği soyut görünmeyen şekliyle 
değil, doğrudan doğruya pratik, her günkü yaşantımıza ait ve geleceği
mizin ve hatta bu günÜmüzün teminatı olarak kabul etmek gerekmekte
dir. Türkiye'de laiklik prensibinin önemi bu şekilde o-rtaya çıkınca, laik
lik aleyhine her hareket veya böyle bir harekete müsamaha göstermek 
tekrar ediyorum ki hergün bir Ruhilay'ın şehit edilmesine eşittir. Ata
türkçülük idealine sapianan bir hançer~ir. Bağımsız Türkiye idealine ve 
istiklal Savaşına karşı bir suikasttır. Onun içindir ki Türkiye'de laiklik 
prensibi Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için bir şart olarak ortaya çı
kıyor. Bunu bozacak bir' gücü, bunu zayıflatacak bir kuvveti tasavvur et
mek zordur. Çünkü tarihin yürüyüşüne uygun olan bir prensibi yapma 
tutucu kuvvetlerle ortadan kaldırmaya imkan yoktur. Nitekim, bu kadar 
saldırıya rağmen gördüğümüz de budur ve bütün saldınlar da zaten laik
lik prensibini hedef edinmişlerdir. 

Tarih yürüyor ve devrim devam ediyor. Bu yürüyüş içinde Türkiye' 
nin fikir hayatında olumlu gelişmeleri görüyoruz. öyle sanıyorum ki bun
dan ancak kendimize iftihar ,payı çıkarabilirioz. 

IX - LAiK CUMHURIYET 

Atatürk -devrimi, şeriat hukukuna bağlı bir devletle, devletin gücü
ne sığınmış şeriat sömürücülerinin düzenini yıkmış, şeriat hukuku yeri
ne Anayasa'ya bağlı hukuku ve devletin temeline d'e o bu sömürücünün 
gücünü değil, doğrudan doğruya halkın gücünü getirip oturtmuştur. Böy
lece laik halk devletinin aydınlığı, açıklığı karşısında, dinsel devletin ko
ruyuculuğuna bütün ortacağ yönetici güçleri, kısacası büyük bir sömürü-. ~ 

cüler bölüğü açıkta kalmıştır. 

Cumhuriyet laiklik ilkesiyle tanrısal inancı özüne kavuşturmuştur. 
Denilebilir ki dine, tanrzya saygıyı insanın fizik ötesi sorunlara yönelme
si özgürlüğünü - aradan Ortaçağ karanlığı ve sömürücüleri çıkarmak is
teyerek - asıl Cumhuriyet getirmiştir . 

. inanç sömiirücülerinin, ortaçağ düzeninin sürdürülmesinde çıkarı 

olanların ve insanın inanç özgürlüğüyle düzenleri bozulanlann Cumhuri-
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yete ve onun temeli laikliğe düşmanlıkları, dindar olmalarından, tanrıya 
inanınalarından gelmemektedir. Tanrı yoluyla yönetim gücündeki, toplu
mu kendi çıkarları yolunda yönetmekdeki boş yerlerinin yitirilmesinden 
gelmektedir. 

Cumhuriyet, Laik Cumhuriyet bu gericiler ordusunu yenerek ilerle
meler~n, yenileşmelerin, değişmelerin temelini laikliğe, yani devleti halkı 
kendi dünyasının, kendi çıkarlarının, kendi yasalarının temeline oturt
muştur. Laikliği yerrnek Cumhuriyeti yerrnek demektir. 

X- SONUÇ 

Demek ki, laiklik vatandaş inancının en sağlam güvencesi olmakta
dır. öyleyse inanç özgürlüğü devletçe sağlanmalıdır. Herkes inancında ve 
ibadetinde serbest olmalıdır. Laikliği re.smi politikası dinsizlik olan re
.i imlerden kesinlikle ayrı tutmak gerekmektedir. O tur rejimlerde devlet 
dine karşıdır. Vatandaşın dinsiz olarak yetişmesi için gereken her türlü 
tedbiri alır. Atatürkçü laiklikte ise, devlet işlerine kanştırılmaması ko
şutuyla tam bir din ve inanç özgürlüğü vardır. 

Ttirk devleti aynı zamanda nüfusumuzun 'fo 95'inden fazlasının inanç 
sahibi müslüman olduğu gerçeğini de görmüştür. Müslümanların inanç 
ve ibadet hizmetlerini devlet yüklenmiştir. 

Din eğitimi ve öğretimini yapan kurumlar açılmış, buralarda Ata
türkçü, ayrın, akılcı, laik din adamları yetiştirilmeye hız verilmiştir. Hiç 
bir dönemde Anadolu'da Cumhuriyet dönemindeki kadar camii yapılma
mıştır. 

Turk Devleti ve Milleti varlığını ancak inanç özgürlüğü içinde çağın 
gereği olan akıl ve bilim kavramlarının yolunda, insancıl bir laikliği be
nimseyerek sürdürebilir. Geriye dönüş mümkün değildir. Böyle bir tu
tum zamana ayak uyduramamak; çağın dışında kalmak olur. 

Türkiye'de devletin laikleştirilmesi, toplum hayatında laik değerlere 
yer verilmesi dinin, devlet hayatında siyasi bir fonksiyon ifa etmesine 
kesin olarak son verme şeklinde görülmüştür. Ancak din işleri, bir kamu 
hizmeti sayılmış, Diyanet işleri devlet teşkilatı arasında yer almıştır. Tür
kiye, dini siyasete karıştıran devlet sisteminin ızdıraplannı her ülkeden 
daha çok çektiğinden din_işleri ve kurumlan Cumhuriyet rejiminde ta
mamen başıboş bırakılmamış mevzuatı ve teşkilatı ile kontrol altında bu
lundurulmuştur. 

Laikliğin Türkiye'de kabulü siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik zo
runluluğun bir sonucu olmuştur. Laiklik Türk toplumu için bir hayat me
selesi olarak düşünülmüştür. Türkiye'de laiklik bir sosyal politika pren-
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sibi olarak liberal ve gelişmiş devlet düzenini kuran yeni fikrin gerçek 
fikrin bir zaferi olml;lştur~ 

Bu araştırmamızı yaparken gayri ihtiyari insanın aklına, laiklik bu
gün kaldınlırsa Türkiye'nin hali ne olurdu? diye bir soru gelmiştir. 

Olayı yeni kurulmuş Atatürk Türkiye'sinde yani Türkiye Cumhuri
yeti'nin ilk günlerinden ele alacak olursak laiklik düzeninin kabul edil
medjği varsayımı hiç şüphesiz aklımrza Cumhuriyet öncesi teokratik top
lum düzeninin hortlamasının kaçınılmaz olacağı haklı olarak gelmektedir. 

Devlet yönetiminin dizginleri tekrar şeriatın eline verilirse sonuç ne 
olacaktır? 

Bir kere kişi özgürlüğü kal~ktır. Din baskısı yurttaşı istediği gibi 
düşünme ve yaşama özgürlüğünden edecektir. Aynca din sistemi düşün
ce özgürlüğünün eseri olarak bmmsel gelişmeyi durduracaktır. Bilimsel 
gelişme aklın egemenliği ile mümkündür. Çünkü, bilimsel anlamda, bilim, 
dinsel kurallara göre değil, gözlem ve deney sonuçlarına göre gelişebilir . 

• 
Şeriat ise Kur'an varken başka bilimiere ihtiyaç olmadığını çü:ç.kü 

Kur'an da bütün bilimlerin yer aldığı kanısını savunmaktadır.· llımlı din
ciler, batıdan bilim ve tekniğin alınmasını· gerçi kabul ederler ama, top
lum hayatını ve toplum düzenini sağlayan hukuk .düzenini değiştirilme
sini asla hoş görmezler. 

1926 da Medeni Kanunla ortaya çıkan aile hukuku, şeriattan yana 
olanların saldırdığı başlıca hedeftir. Çünkü yeni aile hukuku kadına da · 
eşit haklar tanımıştır. Dört ka;dınla değil bir kadınla evlenme kuralı koy
muştur. Şeriat ise kadının örtünmesini, hak sahibi olmamasını ister. Bu· 
anlamda ise şeriat ve inkılap birleşmeleri imkansız iki uçtur. inkılap laik
liğe dayanmakta, şeriat ise devleti dine bağlamaya çalışmaktadır. 

Oysa din inkılaplarla bağdaşabilir. Bunu peygamberimiz Hazreti Mu
hammed'in Hadisleri ile de açıkça görmek mümkündür. 

öte yandan islam ülkeleri arasında laikliği tek savunan ülke Türki
ye'dir. Ancak ülkemi•zde laikliğin sosyal temeli zayıftır. Organik bir din 
eğitimi vardır. 

Artık inanç çağı yanında 21. yüzyılda akıl çağı, uzay çağı, kompitur 
çağı vardır. Medeniyeti reddedip islamlığı yaymak iaiklikle bağdaşma
maktadır. Diğer taraftan laiklikte isl.am kurallannı bölmek de yoktur. 

Laikliğin Türk Toplum ve Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açısından 
önemini çok, ama çok büyük bir titizlikle, ülkemizin ali me11faatleri açı
sından muhafaza etmek ~erekmektedir. 
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Laikliğin korunması ve yaşatılması için ise, eğitim, TV, basın, semi
nerler, konferanslar, sempozyumlar düzenleyerek konu kamuoyuna ob
jektif olarak tamtılmalı, aniatılmalı ve aktarılmalıdır. 

Bu bakımdan Türk toplumunun din eğitiminin yeniden; modern, batı 
akıl çağı, uzay çağı çerçevesi içinde büyük bir inançla düzenlenmesi şart
tır. Yeni bir yasa gereklidir. 

Laiklik sorununda en önemli husus teokratik rejimin bir daha geri 
gelmemesidir. Laik olmayan bir devlet ortaçağ devletidir. 

Türk toplumundrt büyük bir çoğunluğu teşkil eden inançlı müslüman
lar, Atatürk'ü gerçek kimliği ile sever ve sayarlar. Etkinliklerini yitirmiş 
olan gerici yobaz takımı ise din adına Atatürk'ü eleştirir. O'nu dinsizlik
le suçlar. 

Bu gün eğer Türk toprakları üzerinde Müslüman Türk milleti ser
bestçe ibadet edebiliyorsa, camiierin kapısı açıksa bunu Atatürk'e borç
ludur. 

O, Milli Mücadeleyi yapmasaydı Hıristiyan emperyalizmi İzmir'de de
nrze dökülmeseydi, şu anda Türkiye'nin bir çok yerinde ve özellikle Ege 
de kiliselerin çan sesi ezan sesini bastıracaktı. 

Türk toplumunun kendisine I<:;emalist düşünce dışında sistem veya 
ideoloji aramasına gerek yoktur. Bilindiği gi'bi, ~emalizmin amaçları üni
versel, · bilimsel ve objektiftir. 

Türk toplumunun sigortası, güvencesi, temel taşı, laikliktir ve bunu 
Türk toplumuna getiren Ulu önder Atatürk olmuştur. 
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Prof. Dr. Durmuş TEZCAN 

Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Sayın Başkan, değerli Vali, muhterem rektörüm, aziz misafirler, kıy
metli öğrenciler; benim konum, «Çoğulcu Demokrasilerde insan Hakları 
Açısından Ulusal Egemenlik» kavramı. 

ı. Egemenlik Kavramı : 

Bir ülkede siyasi iktidarın (hükümet edenlerin) gücünün kaynağını 
açıklayan bir kavram olan egemenlik, (1) ülke içinde tüm gerçek ve tü
zelkişiler üzerinde üstün bir güç olan kamu gücünü hükümet edenlerin 
kullanma yetkisini ifade ederken, uluslararası ilişkilerde ise, diğer dev
letlerle olan eşitliği simgeler ve bu bağlamda bağımsızlık kavramıyla öz
deşleşir. (2) 

Egemenliğin kökeni başlçmgıçta metafi·zik düşünceleri yansıtan ilahi 
görüşlerle açıklanırken, (3) bu görüşlerin yanında ulusal egemenlik ve 
halk egemenliği şeklinde demokratik görüşler de belirip şekillenmeye baş
lamış ve egemenliğin kaynağını toplumda bulduğu görüşü özellikle 1789 
Fransız ihtilaliyle bütün dünyaya ilan edilmiştir. (4) 

.Demokrasinin aynlmaz bir parçası haline gelen egemenlik, ulusal ege
menlik ve halk egemenliği görüşleri açısından bazı farklılıklar içerse de 
genelde pek çok ortak özelliğe sahip bulunmaktadır. Buna göre, egemen
lik tektir bölünemez, devir ve ferağ edilemez, zamanaşımı ile kazanıla
maz. 

Egemenliğin sahibinin millet (ulus) olduğunu ifade eden milli ege
menlik, Fransız ihtilalinden beri Fransızlann kurup geliştirdikleri bir 
teori olmakla birlikte, Türkiye'de de Kurtuluş Savaşı, esas itibariyle bu 
teori üzerine inşa edilmiş ve başta 1921 tarihli Anayasa olmak üzere, 1924, 
1961 ve 1982 tarihli Anayasalar (5) da yer verilmiştir. Ancak, ulusun 
gücünü simgeleyen milli egemenlik, yanlış birtakım yorumlara konu ol
mamalıdır. (6) Zira, Millet Meclisi ulusun gücünü, temsili demokrasinin 
·zorunlu bir gereği olarak ulusun temsilcileri aracılığıyla kullanır. Millet 
Meclisi üyelerince açıklanan görüşler ise, kişisel olmayıp, ulusal gücün 
bir anlatımı olarak kabul edilir ve çıkan kararlar, millet adına uyulması 
gereken «kanun» ismini alan ulusal gücün bir ifadesi sayılır. (7) Ulusal 
temsilin gerçek anlamını anlayabilmek için millet temsilcilerinin Mecliste 
daha önceden mevcut olan bir iradeyi sadece yazıya dökme görevini üst
lenmediklerini bilmek gerekir. Burada söz konusu olan, milletin temsil
cileri. olan kişilerin işlemlerin içeriğini belirledikleri andan itibaren ulu
sal iradenin oluşması ve ulusun bunu böyle istediğinin kabul edilmesidir. 
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l3ir başka deyişle, ulusal gücün temsilciler aracılığıyla temsili, bazı organ
ıara ulusun istek ve özlemlerini yorumlama yetkisini vekaleten vermek 
amacı gütmez, aksine bu organıara ulusun arzu ve isteklerini dile getir
me yetkisi tanıyarak ulusal iradenin kimseden emir almadan yaratıcılık 
gücüne sahip temsilcileri olmalarını sağlamayı hedefler. (8) 

Ulusal kurtuluşun TBMM'nin üstünlüğüne dayalı bir yönetirole ger
çekleşmesi, Fransız milli egemenlik anlayışının Türkiye'de de bütün yön
leriyle benimsenmesine ve adeta «millet iradesiyle meclis iradesini birbi
rine kaynaştıracak ve bütünleştirecek» bir etken olmuş, ve «1924 Anaya
sasının uygulandığı dönemde, Türkiye'de egemenlik anlayışı, siyasi ik
tidarı kuUananlar tarafından yani meclis içinde tek başına çoğunluğa sa
hip parti tarafından, tıpkı Fransız devriminde olduğu gibi, kendi üstün
de bir güç tanımıyan bir irade olarak kabul» edilmiştir. (9) Ancak bugün 
1961 Anayasası gibi, 1982 Anayasası da «Hukuk Devleti» anlayışını sim
gelemekle, ulusa ait olan egemenliğin kullanılışında hukuk kurallarına 
bağlı hareket etme zorunluluğu egemenliğin yeni içeriğini ortaya koy
maktadır. Bununla birlikte, 1982 Anayasası'mn 80. maddesi, hukuk dev
leti anlayışının doğal sınırı içinde ve 175/3. maddeyle getirilen sınırlı re
ferandum hakkına rağmen, «TBMM üyel~ri, seçildikleri bölgeyi veya ken
dilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler» hükmüyle temsili de
mokrasiyi vurgulamaktadır. (10) 

2. Egemenliğin Uluslararası ilişkiler A~ısından Konumu : 

Egemenliğin artık günümüzde hukuk alanı içinde hukuki sonuçlar 
doğuran işlemleri yapma yetkisi şeklinde kazandığı yeni anlam, uluslara
rası ilişkiler açısından ise, devletin egemen eşitliği, içişlerine karışınama 
ve doğal kaynaklar üzeTinde sürekli egemenlik ilkeleri biçiminde şekillen
mekte (ll) ve belli istisnaları beraberinde getirmektedir. Bunlar arasın
da konumuzia ilgili olarak en çok dikkat çekici gelişme, insan haklarına 
aykırı davranışların, kapsamı en azından andlaşmalara dayalı olarak, iliş
ki türüne göre değişmekle birlikte, uluslararası denetime tabi tutulma 
eğilimi göstermesidir. Buna karşılık, andlaşmalara dayalı olmaksr~ın, dev
letlerin içişlerine karışmamak gereği, hukuk lehine ve hukuk sınırları 

içinde kalma hali hariç, devletlerin içişlerine karışınama ilkesi gereğince 
bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. (12) Ancak bu görüş, bazı yazar
larca eleştirilerek, devletin egemen eşitliğinin demokrasiyi işleten ülkeler 
için, bir başka deyişle, devletin yanlı tutumunu sergilediği ifade olunan 
işlemlere karşı yargı yolunun açık olduğu ülkeler için geçerli olmasını, 
bunu sağlamayan ülkelerin içişlerine karışmanın, hukuk lehine ve hukuk 
sınırları içinde kalma şartıyla geçerli olmasını sağlayacak uluslararası 
bir düzenlemeye gidilmesi gerekliliğinden söz edilmekte ve Körfez Sava
şının bu çerçevede olumlu bir adım oluşturduğu vurgulanmaktadır. (13) 
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3. insan Haldarının Çoğulcu Demokrasilerdeki Görünümü ! 

insan haklan, bugünün çoğulcu demokrasilerinde sadece yasalarda 
beyan edilmekle kalmayan ve bu konuda bireye bu hakları yargısal yolla 
koruma imkanı tanınmış bir görünüme sahiptir. Nitekim insan hakları
nın XX. yüzyıl açısından adeta başlı başına bir din haline dönüştüğü ve 
üzerinde son yıllarda en çok konuşulup yazılan bir alan olduğu vurgulan
maktadır (13/1) Ancak, insaniann bir toplum içinde birlikte yaşamala
nyla ortaya çıkan insan haklarının bugünkü aşamaya gelmesi oldukça 
uzun aşamalardan geçerek kazanılan deneyimlerle gerçekleşmiş olmakla 
birlikte, bu gelişmelerin tamamlanması söz konusu olmayıp, aksine yeni 
olayların ve gelişmelerin ışığında bu sürecin sürmesi çok doğaldır. 

Tarihi gelişim içinde, 'bu süreci yakından incelediğimizde, insanın in
san olarak kişiliğine bağlı dokunulamaz, devredilemez, ·zamanaşımına uğ
ramaz hak ve özgürlüklerinin olduğu fikrinin, Grotius ve Pufendorf gibi 
filozoflann gayretleriyle anayasalarda yer aldığını görüyoruz. (14) Ulus
lararası ilişkiler açısından, bireyin durumu ve haklan ise, uzun süre bir 
iç sorun olarak ele alınmıştır. (15) Bu tutumda şüphesiz en önemli etken, 
bireyin Uluslararası Hukukta uzun süre bir süje olarak görülmemesinin 
rolü büyük olmuş, (16) ikinci Dünya Savaşının sonlarında insan hakları
nın uluslararası düzeyde korunması fikri güçlenerek bugünkü gelişmelere 
temel oluşturmuştur. Zira, II. Dünya Savaşı öncesi ve savaş döneminde 
yaşayan soykırım; sürgün, toplama kamplan ve işkence gibi olaylar bü
yük tepki çekmiş ve uluslararası önlemlE-r alınmasını zorunlu kılmıştır. (17) 

Bu çerçevede hazırlanan insan Hakları Evrensel Bildirgesi ve onu 
Avrupa yöresi için somut güveneelere bağlama fikri çoğulcu demokrasi
lerin özellikle savaş sonrası oluşan Marksist ideolojiye dayalı Doğu Bloku 
karşısında daha da çok taraftar t?plamıştır. Bugün artık özellikle Doğu 
Blokununda çökmesiyle insan haklarının iç hukukla sağlanan güvenceler 
yanında bireyin, Uluslararası Hukukun süjesi olarak, sözleşmelerle koru
nan temel hak ve özgürlüklerini uluslararası makamlar önünde aktif bir 
şekilde savunması fikri düşünceden eyleme dönüşme aşamasına girmiştir. 

4. Devletlerin insan Haklan ihlalleri Karşısında Takındıklan Tavır : 

Çoğulcu demokrasilerde, özellikle kitle iletişim araçlarının etkin bir 
şekilde kamu oyunu yönlendirdikleri bir ortamda, artık ulusal egemen
lik kavramı, dar kalıplara sığmamakta ve en azından Birleşmiş Milletler 
örgütü bünyesinde insan hakianna aykın tutumlar gündeme getirilerek, 
son Körfez krizinde olduğu gibi, devletlerin uluslararası kamuoyunu çok 
fazla rahatsız eden insan haklan ihlalleri karşısında topluca tavır takın
dıkları ve gereğinde saldırgan savaşçı devlete ya ·da ~erörizmi destekleyen 
devletlere B.M. Şartı çerçevesinde yaptırımlar uygulama yoluna gittikleri 
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bir gerçektir. Ayrıca Avrupa Konseyi bünyesinde olduğu gibi, bu örgüte 
yeni üye olan devletler dışında, hepsinin, bireyin iç hukuk yollarını tü
ketmesinden sonra, doğru. dan Avrupa insan Hakları Komisyonuna baş
vuru hakkını ve Divan'ın zorunlu yargı yetkisini tanıyarak, üye devlet
lerin insan hakları ihlalleri karşısında çok olumlu bir tavır takındıkları 
söylenebilir. 

5. insan Haklanmn Uluslararası Denetimi : 

insan hakları ihlı:ı.llerinin iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra, 
uluslararası denetime açık tutulması, Türkiye'nin de taraf bulunduğu Av
rupa Konseyi'nin Avrupa insan Hakları' ve Ana Hürriyetleri Sözleşmesi 
çerçevesinde sadece üye Devletlerle sınırlı kalmayarak, doğrudan bdreye 
tanınması, bir uygarlık simgesi olmuş ve demokratik hukuki değerlerin 
güçlenip pekişınesini sağlamıştır. Burada bu denetimin nasıl yapıldığını 
anlatmaya yer ve zaman müsait olmadığından ilgilenenler için konuyla 
ilgili çalışmaları zikretmekle yetinerek, (18) bu gelişmeyi pekiştiren ve 
1975 yılında Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasıyla başlayan Avrupa 
Güvenliği ve işbirliği Konferansı (AGiK) sürecinin, 1990 yılında Paris 
zirvesiyle noktalanmasına ve 34 Avrupa ülkesinin imzaladığı Yeni Bir 
Avrupa için Paris Yasası'na değinmek istiyoruz. Zira bu belge ile üye 
devletler: 

«Milletlerimizin tek yönetim sistemi olarak demokrasiyi kurmayı, 
sağlamlaştırmayı ve güçlendirmeyi taahhüt ederiz. insan hakaları ve te
mel hürriyetler, tüm insanların doğumlarıyla birlikte iktisap ettikleri vaz
geçilmez haklardır ve kanunlarla garanti altına alınmışlardır. Bunların 
korunması ve geliştirilmesi devletin başta gelen ödevidir. Bunlara saygı, 
zorba bir devlete karşı asıl güvenceyi oluşturur. Bunlara uyulması ve tam 
olarak uygulanması hürriyetin, adaletin ve barışın temelidir. Herkesin 
haklarının ihlali halinde, ulusal ve uluslararası alanda yasal yollara baş
vurma hakkını garanti altına alacağız. Bu ilkelere tam saygı, yeni A vru
pa'yı üzerinde inşa etmeyi amaçladığımız temeli oluşturmaktadır.» (19) 
şeklinde somut taahhütlerde bulupmuşlardır. 

Avrupa insan Hakları Sözleşmesine göre bugüne kadar yapılan ulus- . 
lararası denetimin AGiK çerçevesinde tüm Avrupa ülkelerine yayılması 
çok olumlu bir gelişme olacaktır. · · 

Biz burada, insan haklarının bir yandan Birleşmiş Milletler bünye
sinde korunması için alınan önlemlere ve diğer yandan da üye devletler
de insan haklarına aykırı davranışlara karşı Avrupa insan Hakları Ko
misyonu ile Avrupa insan Hakları Divanının kararlarına değinmek müm
kündür. 
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Bunlardan ilkine, Körfez krizi: örneğini vererek tartışmak bir metod 
olarak benimsenebilir. Aslında B.M. örgütü, dünya milletlerinin barış ve 
özgül'luk içinde yaşamaları için özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ola
ğanüstü gayretler göstermiş, fakat veto hakkına sanip B.M. Konseyi Dai
mi üyelerinin Doğu Blokunun çöktüğü son zamanlara kadar, aralı:ırında 
alınacak kararlar konusunda birlikte hareket edemedikleri için Konseyin 
etkinliği çoğu zaman oldukça azalmıştı. Körfez krizindeki tutumu olsun, 
uluslararaSı teröri-zmi desteklediği ve suçlulara yataklık yaptığı için, Lİb
ya'ya karşı takınılan son tavır ve alınan önlemler olsun, -içerikleri tartı
şılabilir olmakla birlikte-, B.M. örgütünün faaliyetlerine ümit verici bir 
işlerlik kazandıracağı izlenimini vermektedir. 

ikincisine ise, Avrupa Konseyi bünyesinde, suçluların geri verilmesi 
alanında muvazılı işlemlerin insan haklarına aykırı olduğuna dair karar
ları örnek olarak zikredebiliriz. Zira bu alandaki gelişmeler, insan hakları 
ile ilgili güvencelerin, devletlerin yabancılar için uygulaya geldiği kural
ların da insan hakları açısından denetimine ta:bi tutulduğunu göstermek
te ve gereğinde ülkeye sokmama veya yargılamasız sınır dışı etme uygu
lamalarının insan haklarına aykırı bulunmasının ilginç örneklerini oluş
turmaktadır. Bu gelişmede şüphesiz Avrupa Konseyini pek çok ülkesi için 
bireyin kişisel başvuru yoluyla Uluslararası Hukukun aktif süjesi haline 
dönüşmesinin de payı yadsınamaz. Devletlerin suçluların geri. verilmesin
de ikili ya da çok taraflı iade sözleşmesine uymaması ve hatta bazen ulu
sal haber alma örgütleri aracılığıyla yabancı bir ülkeden suç failini kaçı
rıp getirmeleri halinde sanık ve vekilierinin bu hukuk dışı uygulamayı 

ileri sürmeleri, Fransa'daki Argoud davasında olduğu gibi, mahkemelerce, 
ülkede işlediği bir suçtan dolayı yetkili ve görevli mahkeme önüne çıkar
tılmış olan sanığın yurt dışından ülkeye yasa dışı yollardan getirtilmiş 
olduğunu iddia etmesinin herhangi bir hukuki değeri olmadığı, zira Ulus
lararası Hukukta yurttaşın menfaatlerinin korunması düzenlenmekle bir
likte, bu olayda menfaatine aykırı bir durum olmadığı ve ayrıca son bu
lunduğu ülkenin de bu konuda resmi bir başvurusunun bulunmadığı gerek
çesiyle dikkate alınmazken, (20) daha sonraki yıllarda konu, Avrupa in
san Hakları Komisyonunun önüne geldiği, Amekrane davasında ingiliz Hü
kümeti, 17.8.1972'de Fas Kralı II. Hasan'ın uçağına başarısrz bir suikast 
girişiminde bulunan askerlerden ingiltere'ye ait olan Cebel-i Tarık (Gib
raltat) 'a sığınan Albay Amekrane'ı, ingiliz Makamlarının ·hakim önüne 
çıkarmaksızın Fas makamlarına teslimini Komisyon Avrupa insan Hak
ları Sözleşmesine aykın bulduğundan, sulh ,YOluyla Bayan Amekrane'a 
yüklü bir tazmina.t ödemek zorunda kalmıştır. (21) Daha yeni bir olayda 
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ise, İsviçre'ye doğru italya'ca aranan suçlu Bozano'yu sınır dışı etmek su
retiyle muvazalı iadeyi gerÇekleştirdiğinden 'bahisle Fransa Avrupa insan 
Hakları Divanınca mahkum edilmiştir. (22) 

6. Sonuç: 

insan haklannın uluslararası denetiminin sağlanması yoluyla gerçek
leştirilen adım, insanlık tarihinde çok ileri 'bir aşamanın göstergesidir. 
Ulusal egemertliğin kazandığı yeni anlam ve mevcut Anayasamızda bu ge
lişmelere uygun düşen anlatım (23) çoğulcu demokrasi içinde sağlanan 
yeni .imkfmlarla güçlenmekte ve insan haklarından beklenen özlemler daha 
somut güveneelere bağlanmaktadır. Bundan böyle tüm toplum bireylerine 
düşen görev, ulusal egemenliğin kazandığı yeni anlam içinde bu güven
celeri pekiştirecek anlayışı yaşatıp güçlendirmektir . 

.BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın .Tezcan. 

Şimdi sözü «Mali Egemenlik ve Mali Demokrasi» konusunda konuş
mak üzere Sayın Profesör Doktor Naci Muter'e veriyorum. 
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NOTLAR 

(1) Bkz. YAYLA Yıldızhan, Anayasa Hukuku, Istanbul, 1985, s. 56 vd.; GöZOBO
YOK Şeref, Anayasa Hukuku, Ankara, 1991, 3. b., s. 62 vd.; öZÇELIK, A. Sel
çuk, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Istanbul, 1982, s. 72 vd.; ARSEL, /lhan, 
Anayasa Hukuku (Demokrasi), Ankara, 1968, s. 64 vd. KUBALI, H. Naili, Ana
yasa Hukuku, İstanbul, 1969, s. 196 vd.; TUNAY A, T. Zafer, Siyasal Kurumlar 
ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1980, s. 149 vd.; TAN/LLl. Server, Devlet ve De
mokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, Jsianbul, 1985, s. 263 vd.,- ALD1KAÇTI Or
han, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, Istanbul, 1982, 4. b., 
s. 190 vd.; ÖZBODUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 1989, 2. b., s. 68 
vd.; TEZiÇ Erdoğan, Anayasa Hukuku, Istanbul, 1991, 2. b., s. 118. 

(2) Bkz. PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, ll. kitap, Ankara, 1990, 
2. b., 20 vd.; öZÇELIK, s. 74.; Buna karşılık egemenliğin klasik anlamını yi
tirdiğini ileri sürenler de vardır, bu konuda Bkz. TEZiÇ, s. 118, 

(3) Bu konuda Bkz. KUBALI, s. 228 vd.; öZÇELIK, s. 75 vd.,- GöZOBO
YüK, s. 62 

(4) Bkz. ÖZÇELIK, s. 77 vd.; GöZüBüYüK, s. 63 vd.; s. 118.; MILACIS S., 
Droit constitutionnel et inst. pal., Libr. Montaigne, Bordeaux, 1989-1990. Livre 
ll/ ll, P44 et s.: -..Gerek eski ve gerekse bugünkü görüşler, aynı soruya yanıt 
arar yasal güce kim sahiptir? Tanrı mı? insan mı? Laik devlet düzeninde haki
miyet yeryüzündedir ve kişiler adına devlettir.» 

(5) Sözkonusu Anayasaların metinleri için Bkz. AT AY Cevdet, Karşılaştırmalı Türk 
Anayasa/arı, ·Bursa, 1991, s. 19 vd.; ayrıca diğer ülke anayasaları için Bkz. GOR
BüZ Yaşar, Anayasalar, Filiz Kitapevi,lstanbul, 1981, 493 s. 

(6) Basında çıkan bir haberde, TBMM'nin 72. kuruluş yıldönümü için hazırlanan 
afişlerde «Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» yazdığı ifade olunarak ila
ve olunan «milli» sözcüğünün yanlış anlarnalara zemin hazırlayacağı Prof. Dr. 
Zafer OSKÜL'e izafeten belirtilmekte ve egemenliğin halifeden millete geçişini 
simgeleyen mevcut Anayasa kuralının zedeleyeceği ve şEgemenlik tanrınındır ama 
milli egemenlik milletindir» şeklinde laik devlet düzeniyle bağdaşmayan bir ikile
min yaratılacağı endişesi dile getirilmektedir. (Bkz. AŞlK Melih, Açık Pencere : 
Egemenliğin ne kadarı milletin», Milliyet Gazetesi, 14.4.1992, s. ll. Bu konuda 
şunu belirtmek isterizki, 1958 tarihli son Fransız Anayasasının 3. maddesi «Ulu
sal egemenlik halkındır; halk bu egemenliği temsilcileri aracılığıyla ve referan
dum yoluyla kullanılır» dedikten sonra, bu anlatırnın egemenliğin kullanılmasının 
hiçbir zümre veya kişiye mal edilemez kuralına yer vermiştir. Bkz. GORBÜZ, 
s. 106-107. 

(7) Bkz. BURDEAO Georges, Traite ·de Science politique, tome V: Les Regimes 
Politiques, Ed. LGDJ, Paris, 1985,3. ed., no. 119, p. 222. 

(8) BURDEAU, op. cit., p. 222. 

(9) Bkz. KAPANi Münci, Politika Bilmine Giriş, AüHF yay., Ankara, 1983, s. 56. 
Ayrıca Bkz. TEZJÇ, s. 92-96. 

(10) Milli Egemenlik ve Demokratik Devlet anlayışıyla ilgili olarak Bkz. ÖZBUDUN, 
s. 68-70. 
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(ll) P AZARCI, c. 2. s. 24 vd. 

(12) PAZARCI, c. 2. s. 26 vd. 

(13) Batılı pekçok gazeteci ve yazarın paylaştığı bu görüşle ilgili olarak Bkz. 
IULLIARD Jacques, Souvrainete des Etats et droits de l'homme, Revue COM
MENT AIRE, 1991. no. 54. 

(13/1) Geniş bilgi için Bkz. KABAOGLU İbrahim ö., Kollektif özgürlükler, DOHF 
yay., Diyarbakır, 1989, s. 18 vd. 

(14) Bkz. DAVER Bülent, Insan Hakları ve Türkiye, Avrupa Konsey~ Dergisi, 1982, 
sayı 2-3, s. 15. 

(15) BECET Jean-Marie/COLLARD Daniel, Les droits de l'homme, I. Dimentions 
nationales et internationales. Paris, I982. p. 5. 

(16) Bkz. AKIN /lhan, Kamu Hukuku, Istanbul, 1987, s. 336 vd. 

(17) Bkz. BECET/COLLARD, op. cit. 75; DA VER, agm., s. 16. 

(18) MADRA ömer, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, 
AOSBF yay., Ankara, 1981, s. 5 vd; AYBAY Rona, Avrupa Insan Hakları Söz
leşmesi ve Türk Pozitif Hukuku, Insan Hakları Armağanı, XXX. yıl, Ankara, 
1978; ÖZMAN Aydoğan, Avrupa Insan Hakları Divanı'nın 1979 Yılında verdiği 
Kararlar, AOHF Dergisi, c. 36, s. 121 vd (Ayrıca 1980 yılı kararları için Bkz. c. 37 
489 vd.); GöLCOKLO Feyyaz, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinde Barışçı 
Yoldan Çözüm, AOSF Dergisi, c. 41. 105 vd.; KUTLU Meltem, Uluslararası 
Bildirilerde Temel Hak ve özgürlüklerin Doğuşu ve Bireysel Başvuru Hakkı. 
(yayınlanmamış seminer ödevi), 41 s.; BADINTER Robert, L'universitalite des 

'droits de l'homme dans un monde pluraliste Revue Universelle des Droits de 
l'Homme, vol. 1, nos 1-12/1990. p. 1 ets. 

(19) Bkz. Yeni Bir Avrupa için Paris Yasası, Basın-Yayın ve Enf. Gen. Md. yay., 
Ankara, 1990, s. 1 vd. 

(20) Fransa'da 'işlediği suçtan cezasız kalamayacağı ileri sürü/erek, Almanya'dan is
tihbarat elemanlarınca gizlice bayıltılarak kaçırılan eski albay Argoul'nun Fran
sa'nın Avrupa insan Hakları Sözleşmesini imzalamadan önceki yargılamasıyla 

ilgili olarak Bkz. COCATRE-ZILGJEN, L'affaire Argoud, Ed. Pedone, Paris, 
1965; TEZCAN Durmuş Territorialte et Conf/its de luridictions en Droit Pı
nal International, AOSBF yay., Ankara 1983. s. 54. 

(21) Ingiltere Hükümetinin Alman asıllı Bayan Amekrane ve çocukları için 8.7.1974 
tarihli kararla 37.500 sterlin tazminat ödemeyi sulh yoluyla kabul etmesine iliş

kin Avrupa Insan Hakları Komisyonu raporu hakkında Bkz ... Rapport de la 
Commission europeenne des droits de l'homme relatve ala requete no. 5961/72, 
AMEKRANE contre ROY AUM-UNI. Doc. 5961 /72; Ayrıca Bkz. TEZCAN, 
s. 55. 

(22) Bozano'nun Fransa tarafından lsviçre'ye doğru sınır dışı edilmesinin bir tür 
mu vazaa/ı iade olduğuna, dolayısıyla Avrupa Insan Hakiare Sözleşmesinin 5/1. 
maddesine aykırı olarak özgürlüğünün kısıtlandığına dair Avrupa Insan Hakları 
Divanının 18.12.1986 tarihli karar için Bkz. Arret de la Cour des Droits de' 
l'homme, Affaire BOZANO (5/1985/91/138), Strasbourg, 18.12.1986, 24 p. 
(Av. Kon. yay.) 

(23) Bkz. KANETi Selim, Avrupa Topluluğu Hukukunun Ostünlüğü Karşısında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Yargısı, c. 7, Ankara, 1990, s. 131 vd. 
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Prof. Dr. Naci MUTER 

Dokuz Eylül üniversitesi t.t.B.F. öğretim üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekili, sayın üyeler, sayın 
Valim, Sayın Komutanım, Sayın Rektörüm, değerli konuklar, sevgili öğ
renciler ; tebliğimi sunuyorum : 

MALi EGEMENLiK VE MALı DEMOKRASi 

«Bir devletin hukuk bakımından dışta diğer devletlere eşit, ülkesi 
içinde .ise diğer kuruluşlara üstün bir kudrete s.ahip olması» olarak ta
nımlanabilecek olan egemenlik kavramı, bu toplantının konu başlığını oluş
turan «milli» olma sıfatı eklendiğinde; «bireysel iradelere üstün olan, par
çalanması ve devri mümkün olmayan, Zanıan aşımına da uğramayan, mil
letin geçmiş, 'bu günkü ve gelecekteki nesillerinin değerlerini taşıyan, üs
tünde hiçbir kuvvetin geçerli olmadığı ve ancak millet tarafından kulla
nılan üstün irade»yi ifade etmektedir. O halde, bir devletin varlığı için 
zorunlu bir unsur olan «egemenlik», «milli» olma özelliğine kavuştuğu za
man çağdaş bir görünüm kazanabilmektedir. «E.gemenlik» kavramının 

içerdiği «üstün irade»nin Ulus (Millet) tarafından kullanılması ise günü
müzde; evrensel ölçüde geçerli olduğu halde ( esefle kaydetmek gerekir), 
Dünya'da çok az sayıda ulusun yararlanabildiği bir imtiyaz olma özelli
ğini korumaktadır. Milli iradenin en iyi biçimde belirmesinde evrensel öl
çüde kabul görmüş siyasal sistemin ise «çoğulcu demokrasi» olduğu bi
linmektedir. 

Milli egemenlik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Devletin da
yandığı temel esası oluşturmaktadır. Devletimizin kurucusu Büyük ön: 
der Atatürk'ün Nutuk'ta da vurguladığı gibi; «Türk Devletinin dayandığı 
esaslar «Tam BağımsızJık» ve «Kayıtsız Şartsız Milli ~gemenlik»ten iba
rettir». 

Milli Egemenlik ilkesinin oluşmasını sağlayan ve Erzurum Kongresi
nin bir ürünü olan «Milli Kuvvetleri amil ve Milli irade'yi egemen kılmak . 
esası», Sivas Kongresinde millet temsilcilerinin oybirliği ile güçlendiril
miş ve 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa'da «Egemenlik, Kayıtsrz Şartsız Mil
letindir. idare usulü halkın kendi kendini idare etmesi esasına dayanır.» 
hükmü 1. maddede yer almıştır ve daha sonraki Anayasa'larda da yer 
almaya devam etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuritluşundaki temellerden, Eg~
menliğin ayrılmaz bir parçası olan bir diğeri ise «Tam Bağımsızlık»tır. 
Atatürk; «Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, ekono-
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mik, adli, askeri, kültürel vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbest
lik demektir. Bu saydıklarımızın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun
luk, millet ve memleketin gerçek manası ile bütün bağımsızlığından yok
suniuğu demektir» demektedir. 

Milli Egemenlik ve Tam Bağımsızlık ilkeleri üzerinde bu kadar has
sasiyetle durulmasının nedenlerinden başlıcası, hiç kuşkusuz Osmanlı İm
paratorluğu'nun 19. yüzyıl içerisinde izlemiş (veya izlemek ·zorunda bıra
kılmlş) olduğu iktisadi, mali politikaların Devleti nasıl adım adım yıkıma 
götürdüğüne şahit olmalarıdır. iktisadi, mali egemenliğe verdikleri önem
de aşağıda özetleyeceğimiz talihsiz olay ve gelişmelerin çok büyük etkisi 
olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır kanısındayız. 

Osmanlı imparatorluğunda iktisadi, Mali Egemenliğin Kaybı ile So
nuçlanan Gelişmeler 

19. yüzyılda Dünya ekonomisinde önemli gelişmelerin olduğu bir yüz
yıldn·. Başta ingiltere olmak üzere Avrupa devletlerinin büyük kısmında 
sanayi devrimi gerçekleşmiş ve üretimde büyük artışlar sağlanmıştı. Mey
dana gelen bu teknolojik gelişme, Batı ekonomilerinin yapısını değiştir
diği gibi uluslararası iş'bölümünün de gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı 

ekonomisi sanayileşme sürecinde olduğu gibi uluslararası işbölümünde de 
yerini alamamış, Avrupa ekonomilerinden sanayi mamulleri satın alan 
buna karşılık hammadde ve yiyecek maddeleri satan bir ülke konumun
da kalmıştır. Bu yüzyıldaki iki önemli olgu bu durumun pekişip yerleşme
sinde etken olmuştur ki bunlar; imparatorluğun imzaladığı ticaret söz
leşmeleri sonucu ülkesindeki ticari, altına girmiş (veya sokulmuş) olduğu 
büyük borç yükü dolayısıyla da mali egemenliğini neredeyse tamamen 
kaybetmiş olmasıdır. 

1. 1838 Osm~nlı - ingiliz Ticaret Sözleşmesi : 

Osmanlı ekonomisinin serbest rekabet sistemine geçmesmın hedef
lendiği ileri sürülerek imzalatılan bu anlaşmanın başlıca hükümleri ara
sında; 

- Kapitülasyonların bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümlerinin es
kiden olduğu gibi sürmeye devam edeceği, 

- Osmanlı Devleti ihracatta yasak koyma, yani belirli malların ek o-· 
nomik ve stratejik nedenlerle ihracatını yasaklama yetkisinden ettiği gibi 
ithalatta da herhangi bir miktar sınırlaması getirme yetkisine de sahip 
olamayacağı, 

- Osmanlı Devleti'nin tekel (inhisar) kurma yetkisinden feragat 
edeceği, 
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- Yabancı tüccarın imparatorluğun her yaronda en çok gözetilen 
yerli tüccara eşit hak ve kolaylıklardan yararlanacağı, 

- ithalattan % 5, ihracattan % 12 ve transit ticaretten de % 12 
gümrük resmi alınacağı; gibi hiçbir şekilde Devletin egemenliği ile bağ
daşmayan ve Devleti ekonomik bağımlılığa mahkum eden hükümler yer 
alıyordu. 

2. Merkez Bankacılığında V esayet : 

Egemenliğin aynlmaz bir parçası olan mali egemenliğin, tarihsel ge
leneklerin de etkisi altında ilk belirtisi Devletin kendi parasım basması
dır. Metal para kullamldığı çağlarda paranın değeri yapıldığı madenden 
kaynaklandığından bir ülkede milli para tekeli mevcut olamazdı. Ancak, 
banknot kullanımına geçilmesiyle durum değişmeye başlamış. ve banknot 
çıkarma imtiyazı devletin hazinedarlığını yapan tek bir bankaya verile
rek ekonomide para hacminin denetiminin ve bu hacme ilişkin karariann 
hızlı biçimde uygulamaya konulması sağlamak amacıyla gelişmiş Batı ül
kelerinde merkez bankacılığı uygulamasına XVIII. yüzyıldan itibaren baş
lanmıştır. 

Osmanlı Devletinde merkez bankacılığının doğması ise Tanzimat son
rası para ve kredi alanındaki örgütlenmede sarraflardan bankalara geçiş 
ile olmuştur. Ancak, bu geçiş sağlıklı bir ortamda olmayıp. başansız. para 
politikalan ve özellikle Tanzimat sonrası Hazinenin içine düştüğü büyük 
gelir sıkıntıları sonucu borçlanmaların hızla arttığı bir dönemde gerçek
leşmiştir. 

Bu dönemde Hükümetin daha çok ingiliz sermayesi kanalı ile borç
lanmaya gitmesi sonucu 1856'da bir ingiliz girişimi olan Bankı Osmani 
(Ottoman Bank) kurulmuştur. Kuruluşundan yedi yıl sonra 1863'de Ean
kı Osmanii Şahane'ye dönüşerek biremisyon bankası niteliği kazanmıştır. 

Bankı Osmanii Şahane· banknot çıkarma tekeline sahip ve ülkenin 
para politikasının düzenlenmesinde etkili olduğu halde uygulamada bu 
yönde önemli bir etkinlik göstermemiş, kasalannda önemli altın stokları 
bulunduğu dönemlerde bile (1/3 karşılıkla emisyon yapma hakkına sahip 
olduğu halde) çıkardığı banknot miktan çok sınırlı kalmıştır. Merkez 
bankalarından beklenen en önemli işlevlerden biri olan Devletin kısa va
deli borçlanma taleplerini karşılamamış, ayrıca diğer önemli bir işlev olan 
reeskont ve karşılıklar yoluyla kredi miktarını denetleme işlevine hiçbir 
zaman sahip olmamıştır. Böylece Bankı Osmanii Şahane, Devletin finans
man ihtiyacından çok banka sermayesinin karlılığı ölçütünü ön planda 
tutmuştur. 
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1875 yılında banka'nın sözleşmesinde yapılan değişiklikle Banka'ya 
Osmanlı Devleti Bütçesi üzerinde adeta bir denetim yetkisi de verilmiş
tir. Banka'nın yönetim kurulu başkanı ya da üst düzey yöneticilerinden 
biri Bütçe Komisyonunda bulunma hakkına sahipti. Bütçeye olağanüstü 
ödenek konulması gerektiğinde Banka karşı çıkmayacaktı; ancak bu öde
neğİn konulabilmesi için Bütçe Komisyonunun bunu onaylaması ve gide
rin yeni bir gelir kaynağı ile karşılanması gerekiyordu. 

3. Muharrem Kararnamesi ve Mali Egemenliğin Kaybı : 

1854 yılına kadar Osmanlı Devleti dış borç almayan az sayıda ülke
den biri idi. Kırım Savaşına İngiltere ve Fransa'nın müttefiki olarak gi
rilen bu yıla kadar Devletin gelir ve giderlerinin kısa vadeli borçlanma
larla denge içinde tutulabildiği anlaşılmaktadır. Savaş ·giderlerini finan
se edebilmek için ilk dış borçlanma 1854 yılında yapılmış ve borçlar 1874'e 
kadar giderek artan miktarda sürmüştür. Bu arada Osmanlı Devleti'nin 
açık seçik bir bütçe yapmaya 1863 yılında başladığını da kaydetmek ge
rekir. 

Osmanlı Devleti, Savaşı izleyen yıllarda bazen bir saray yapımı, ba
zen bir yatırımı gerçekleştirmek için, bazen de tedavüldeki kağıt parala
nu kaldırılması için 'büyük miktarlarda dış · borçlanma yapmış, sonuçta 
bunlann faizlerini bile ödeyemez duruma düşmüştür. Devletin iflası ola
rak nitelendirilebilecek 28 Muharrem 1299 (20 Aralık 1881) tarihli «Mu
harrem Kararnamesi» ile toplamı 220 milyon altına ulaşan dış borçlar 
yaklaşık yarı yarıya düşürülmüş, bunu takiben alacaklı durumdaki Gala
ta Bankerieri ile Avrupa Devletlerinin temsilcilerinden oluşan ve borçla
rın ödenmesine yönelik Rüsum-ı Sitte idaresi kurulmuş, bu idare de Dü
yun-ı Umumiye idaresi'nin kuruluşunun ilk aşamasını oluşturmuştur. Rü
sum-ı Sitte olarak adlandırılan altı önemli gelir kaynağı (tuz ve tütün te
keli gelirleri ile ipek öşrü, müskirat resmi, su ve kara avı vergileri ile 
damga resmi gelirleri) Düyun-ı Umumiye idaresinin yönetimine terke
dilmişti. 

Bu idarenin kurulmasıyla Osmanlı Devletinde biri Maliye Nezareti 
diğeri Düyun-ı Umumiye idaresi olmak üzere iki mali yönetim ortaya 
çıkmıştır. Devletin maliye politikasını ve en önemli gelir kaynaklarını 
elinde tutan ve ülke çapında örgütlenmiş bulunan bu kuruluş, zamanla 
denetim alanını genişleterek Maliye Nezaretinden daha etkili bir duruma 
geçmiştir. Kurulduğu tarihte Düyun-ı Umumiyenin Devlet gelirleri için
deki payı % 17 iken, 1912 yılında bu pay ·% 31,5'e yükselmiştir. 
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Lozan ve Sonrası Mali Egemenlik Mücadelesi 

LO'zan Andiaşmasında en çetin tartışmalara yol açan konulardan bi
ri de Du.yun-ı Umfımiyenin tasfiyesi konusunda olmuştur. Kabul ettiri
len çözümün özünü Osmanlı imparatorluğu borçlarının, imparatorluk ara
zisinin paylaşımına katılan bütün devletler arasında, herbirinin aldığı ara
·zinin gelirleri ile orantılı bir şekilde yapılması ilkesi oluştı.ırmuştur. 

Andlaşma, horçların bölüşümü ilkesini kabul ederken; anapara
larının ·ve yıllık taksitlerin miktarlarının saptanması ve dağıtımının 
yapılması Düyun-ı Umfımiye Meclisi ile bir Komisyöna bırakıldığından, 
bu konuda Lozan Audiaşmasının yürürlüğe girdiği tarih olan 6 Ağustos 
1924'den itibaren 1928 yılında Paris'te yapılan anlaşmaya kadar önce 
anaparanın bölüşürnü sonra da ödeme biçimleri üzerinde görüşmeler oldu. 
Anaparanın bölüşümü hakerne müracaat edilerek yapılabildi.· 

Borçların bölüşümü yanında ödemenin hangi para ile yapılacağı, tak,. 
sitlendirme ve bilahare borç miktarının yeniden belirlenmesi 1928 ve 1933. 
Paris Anlaşmaları ile gerçekleşti. Nihayet 25 Mayıs 1954 tarihinde asır
lık Osmanlı horçları dönemi acı deneyimlerle kapanmıştır. 

Cumhuriyet yönetiminin para politikası da, Osmanlı döneminde ya
şanmış olan deneyimlerin ışığı altında Türk Para Piyasasının Türklerin 
elinde olmasına ve özellikle Devletin kendi Merkez Bankasına sahip olma
sını sağlamaya yönelik olmuştur. Düyun-ı Umumiye taksitlerinin yükü 
ve· Lozan Antlaşmasının 1929'a kadar gümrükleri sınırlayan hükmü kar
şısında Türk Lirasının bu yıla kadar karşılaştığı değer düşmesine rağ
men 1930'da T. C. Merkez Bankası'nın kurulması başarılmıştır. Türk emis
yon bankası, Alman Merkez Bankası Başkanı Dr. Hjalmar Schact'ın «pa
ra istikrarının sağlanması güven altına alınmadan bir merkez bankası 
kurulmasını mevsimsiz bulan» olumsuz raporuna rağmen T. C. Merkez 
Bankası kurulmuş; ancak daha sonra önerilerine uygun olarak 1931-1938 
arasında Banka'nın altın mevcudu 6.127 Kg'dan 26.190 Kg'a ulaştırılmış 
ve ödemeler dengesinin korunmasına dikkat edilmiştir. 

Genç Cumhuriyetin maliye politikasının temel hedefi Devlet Bütçesi 
dengesinin sağlanması olmuştur. Atatürk'ün maliye politikasında Devlet 
Bütçesinin açık vermesi kesinlikle yasaktır. Bu tutumun klasik iktisadın 
katı bütçe ilkelerine sadakatten çok, Osmanlı dönemi bütçe açıkları so
nucu doğan borçların Devlete açtığı gaileler ve Cumhuriyet maliyesinin 
özellikle yurt dışında güçlü olma zorunda olmasından kaynaklandığı ifa
de edilebilir. Atatürk'e göre ekonomik bağımsızlığı sağlamanın başka yolu 
yoktur. 
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Mali Demokrasi ve «Büt~e Hakkı» 

Siyasal demokras; «toplumu ilgilendiren bütün konularda karar al
ma sürecine geniş kitlelerin mümkün olduğu kadar büyük ölçüde katıl
malarının sağlanması» olarak tanımlanabilir. Mali demokrasi de ayni kav
ram ve sistemin ayrılmaz bir parçası olarak; «mali konulardaki karar
ların olduğunca geniş kitlelerin katılımıyla alınması» olayıdır. Ayrıca, bu 
konuda vurgulanması gereken husus; demokrasi tarihi sürecinde, günü
müzde çok partili pariementer sistemlere varan gelişmelerin öncelikle hal
kın yürütmenin mali konulardaki kararlarına katılımlarını sağlamak için 
vermiş olduğu mücadelelerle başlamış olduğudur. Bu alanda verilmiş olan 
mücadelelerin siyasal demokrasi tarihindeki yeri özel bir konumdadır. Ay
rıca, konunun günümüzde de önemini koruduğu; hükümet politikalarının 
gözden geçi:ıjlip kendisine bunları icra için gerekli mali imkanların veril
diği (veya reddedildiği) süreç olarak bütçe müzakerelerinin geniş kitle
lerin en çok ilgisini çeken siyasal olay olmasından da anlaşılmaktadır. 

ilk meclisler halkın, monarkın salacağı her türlü verginin ancak halk 
temsilcileri tarafından onaylandıktan sonra uygulanabileceği ilkesinin 
monarka kabul ettirilmesi ile toplanmıştır. Bu konuda bilinen ilk resmi 
örnek .1215'te ingiltere'de Magna Carta ile Kral John'un «ülkede her tür
lü cizye ve salmanın ancak Common Council tarafından konulabileceği» 
ni kabul etmesidir. 

Hiç şüphesiz monarklar vergi koyma yetkilerini kolayca meclisiere 
terk etmemişlerdir~ Bu alandaki gelişim, günümüzde diğer ülkelere model 
oluşturan gelişmiş Batı ülkelerinde uzun ve hatta zaman zaman kanlı mü
cadelelerden sonra gerçekleştirilmiştir. 

Mali alanda, temsili demokrasilerde temsilcileri kanalıyla halkın söz 
sahibi olması mücadelesi ikinci aşamada İcranın harcamalarının da tem
silcilerce onaylanması ilkesini kapsamına almış ve bu onayların her yıl 
yenilenmesi kabul edilmiştir. (hıgiltere'de 1688 ihtilali ile bu uygulama
lar kesin olarak yerleşmiştir). 

Siyasal terminolojide Bütçe Hakkı olarak adlandırılan ve ingiltere' 
de XVII. yüzyılın sonlarında Temsilciler Meclisince kullanılmaya başlanan 
bu hak, Osmanlı Devletinde ilk kez 1876 Anayasa'sında yer aldı ise de uy
gulanması ve yerleşmesi ancak Cumhuriyet döneminde mümkün olahil
miştir. Bütçe hakkını açıkça ifade eden hükümler olarak; «Vergilerin an
cak kanunla salınıp alınacağı», «Devlet mallarının bütçe dışı harcanama
yacağı» ve «bütçe kanunlarının bir yıl için geçerli oldukları», 1924, 1961 
ve 1982 Anayasalarında bütçe hakkını açıkça ifade eden hükümler olarak 
yer alagelmişlerdir. Ayrıca, bütçe hakkını millet adına kullanan TBMM' 
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nin bütçenin uygulamasını da denetleme imkanı Kesin Hesap Kanunu ile 
verilmiştir. 

Burada üzerinde önemle durulması gereken bir husus da, günümüzde 
en yaygın olan temsili demokrasi modelinde mali demokrasinin ancak uy
gun bir seçim sistemi eşliğinde" değişik görüşleri temsil eden çok partili 
bir ortamda sağlanabileceği gerçeğidir. Mali alanda kamusal tercihierin 
en iyi biçimde yansıtılabilmesi ancak böyle gerçekleşebilecektir. Zira, her 
siyasal partinin seçmeniere sunduğu hizmetler vaadi gelecekteki kamu 
harcamalaarının yönünün belirlenmesinde temel etken olacağı gibi, siya
sal eğilimleri de bu harcamaların finansmanı kaynaklarının neler olabile
ceğini ortaya koyacaktır. Böylece, değişik görüşleri temsil eden çok par
tili seçimler sonucu oluşacak yasama ve yürütme erki mali demokrasinin 
de özünü oluşturmaktadır. 

Kitlelerin mali kararlara katılmalarını sağlamada referandum ve ple
bisit gibi diğer teknikler de mevcuttur. Ancak, gözlemler mali referandu
mun marjinal ve sınırlı bir teknik olduğunu göstermektedir. Marjinaldir; 
zira, bazı anayasalar üstü kapalı da olsa bu yöntemi devre dışı bırakmak
tadır. örneğin İtalyan Anayasası 75. maddesinde «500.000 seçmen veya 
5 yerel konsey tarafından talep edilmesi halinde bir yasanın veya yasa 
hükmündeki bir metnin kısmen veya tamamen ilgasına karar vermek için 
referanduma başvurulacağını; bütçe, vergi, af ve ceza indirimi ile ulus
lararası anlaşmalan onaylayan yasalar hakkında referandum yapılamaya
cağını» hükme bağlamaktadır. 

1962'de büyük değişkliklere uğramış olan 1958 tarihli Fransız Ana
yasası referanduma başvurulacak alanlan genişlettiği halde mali referan
dumlan açıkça düzenlemediği için mali alanda yarı -doğrudan demokra
sinin genel çapta pek kabul görmediği söylenebilir. Ancak, yerel düzeyde 
durum farklıdır. İsviçre'de kantonlar, Fransa'da Koroünler ve A.B.D.'de 
federe devletler düzeyinde mali referandumlara başvurulmaktadır. Mali 
plebisitler ise, özellikle Fransa'da Devlet borçlanmalannda ve borç yöne
timinde başan sağlamak amacıyla bu senetleri ellerinde bulunduranlara 
yönelik bir uygulama olmuştur. 

Son Saptamalar 

Günümüzün gelişmiş ve egemenlik haklarına sahip olma ve bunu kul
lanınada diğer ülkelere örnek oluşturmuş olan ülkeler demokrasi gelenek
leri içinde toplumsal dinami-zmlerini canlı tutmayı başarahilmiş olan ül
kelerdir. Hatta bu ülkeler, Avrupa Topluluğu örneğinde olduğu gibi, milli 
çıkarlannı daha geniş çerçevede gerçekleştirebiirnek için klasik egemenlik 
haklarının bir kısmından Topluluk lehine feragat edebilmektedirler. Üye 
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ülkelerin KD.V. gelirlerinin % 1,4'ünü Topluluk bütçesine tahsis etme
leri ve bu asrın sonuna kadar ortak para kullanımına geçme çalışmaları 
bunun örneklerini oluşturmaktadır. Böylece egemenlik tek tek üye dev
letler ile birlikte ve hatta miların üzerinde Topluluk çerçevesinde gerçek
leştirilmektedir. 

Günümü·zdeki diğer bir gelişme de, geçmiş asırlarda yasama organı
nın yürütme organına karşı vermiş olduğu mücadele olarak gelişmiş olan 
demokrasi mücadelesinin yerini, toplumun daha yüksek refah taleplerine 
cevap verebilmek amacıyla özellikle mali alanda gerekli uygulamaların 
hızla yapılmasını sağlamak için, yasama organının sınırlı da olsa bir kı
sım yetkilerini yürütme organına devrettiğini görmekteyiz. 1958 Fransız 
Anayasası bu alanda ileri hükümler kapsamaktadır. Demokrasi geleneği
nin köklü olarak yerleştiği ülkelerde bu uygulamalar yürütmenin ikti
sadi, mali politikalarını uygulamasını kolaylaştırmadan öteye bir sakınca 
yaratmamakt~dır. Artık demokrasinin her alanda yasama ve yürütme 
arasındaki mücadeleyi değil, veri oları;ık alınan demokratik kurum ve ku
rallar çerçevesinde en iyiye ulaşma yolundaki karşılıklı etkileşimi ifade 
etmekte olduğu kanısındayız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Muter. 

«Türkiye'de Milli Egemenliğin Tarihi» konulu tebliğini sunmak üze
re Sayın Aybars'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aybars. 
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Prof. Dr. Ergün AYBARS 

Dokuz Eylül üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 
Müdürü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekili, değerli konuklar; 
«Türkiye'de Milli Egemenliğin Tarihi» konulu tebliğimi sunuyorum. 

Genelde Yakın çağda kurulu devletler, özelde tarihte kurulaJ1 devlet
lerle kıyaslandığında görülür ki, Türkiye Cumhuriyeti gerek geçmişteki 
Türk devletlerine, gerekse çağdışı olan devletlerin kuruluşunda karşılaş
tıkları güçlüklerden çok daha büyüklerini yenmek zorunda kalmıştır. Hat
ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu haziriayan Türk inkılabını diğer 
inkılaplarla (Fransız ve Rus) karşılaştırdığımızda görürüz ki Türk inkı
labı iç ve dış büyük güçlükleri yenmiştir. Fransız ve Rus İnkılaplan ken
di iç bünyelerinde yaşanırken, Türkiye önce emperyalizme karşı silahlı 

bir mücadele vermek zorunda idi. Mazlum uluslar üzerindeki etkisi açı
sından ele alındığında da Tü:rk inkılabı bu yönde en etkili olanıydı. 

Tarihte kurulan Türk devletlerinin sayısı yüzün üzerindedir. Bugün 
Cumhurbaşkanlığı Forsu üzerinde bulunan onaltı yıldız, yalnızca büyük 
olan, imparatorluk düzeyinde devletleri gösterir. Hemen tüm Türk dev
letlerinin geçmişte kurulurken karşılaştığı güçlükler, çağlarının gereği . 
olarak, yerel, yani yakın çevrenin güçlükleri idi. Hatta Osmanlı impara
torluğu'nun güçlenme ve gelişme dönemindeki dış güçlükler de bir dere
ceye kadar çevreden gelmekteydi. Oysa Türk istiklal Savaşı ile kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti karşısında hemen tüm dünyanın büyük devletlerini 
bulmuştu. Atatürk, B.M.M.'nin açılışı vesilesiyle yaptığı bir konuşmada 
bu durumu şu şekilde dile getirmektedir : «23 Nisan Türkiye Milli tarihi
nin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir husumet dünyası
na karşı ayaklanan Türk halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vücu
da getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.» Gerçektende Türk 
milleti, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğe dayanan ye
ni bir Türk devletinin kuruluşunun ifadesi oları Milli Mücadele'de yalnız 
dünyanın en güçlü devletlerini değil, onunla işbirliği yapan Padişah - Ha
lifenin de iradesini yeniyordu. Bu büyük, üstün başarıdır ki, bu olaya 
Türk mucizesi dedirtiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi için 
yenilmesi gereken üç büyük güçlük vardı. 

1. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin Türkiye'yi işgal et
miş olan silahlı kuvvetleri ve bu kuvvetlerin arkasında olan ve Türkiye' 
ye «A vrupa'nın Hasta Adamı» damgasım vurmuş bulunan, Türk siyasi 
egemenliğine son vermek isteyen ve Türk'ün anavatanını yağmalamak is
teyen iradenin yenilmesi. 
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2. Kurulduğu dönemde kendi çağına göre en ileri olan, fakat orta~ 
çağ sistemi olup, ilerleyen çağiara ayak uyduramayan giderek bozulan, 
yaşama olanaklarını yitirmiş bulunan Osmanlı imparatorluğu'nun kurum
lannın tasfiyesi, 

3. Osmanlı Devleti'nin ve kurumlannın yerine, çağdaş uygarlığın 
esasını oluşturan, çağdaş uygarlığın dünya görüşünün ürünü olup, tanrı 
hakları sistemini yıkarak, insan haklan sistemine geçilmesiyle gelen ku
rumları getirmek gerekiyordu. 

Bu üç güçlük birbirinden ayrı veya birbirini izleyen zincirleme bir 
sırayla yenilmek durumundaymışlar gibi gözükmekteyseler de, her üçü de 
Atatürk'ün fikir ve hareketindeki üstün yöntemiyle iç içe bir durumda 
fakat bir tarihi süreç izlenerek yenildiler. 

Atatürk daha 1902 yılında genç bir subay iken, Osmanlı imparator
luğu'nun dağıldığını ve çöktüğünü görmüş ve kurtuluşu Osmanlı Islahat
çıları veya ittahatçılar gibi Osmanlı imparatorluğunu yaşatmakta arama
mış, tam tersine Türk ulusunun çoğunlukta bulunduğu topraklar üzerin
de Türk ulusunun dinamik gücüne dayanan bir Türk devleti kurmayı dü
şünmüştür. ikinci Meşrutiyeti de yeterli bulmayıp, bunun köklü bir inkı
laba dönüştürülmesi gerektiğini savunmuştu. Cumhuriyetçilik düşüncele
rinden dolayı ittihat Terakki içinde, yalnız kalmıştı. Atatürk Samsun'a 
çıktığı gün bu ki temel fikri vicdanında milli bir sır olarak sakladığını ve 
bunları zamanı geldikçe aşama aşama uyguladığını Nutuk'ta belirtmek
tedir. 

Ulus, ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik, ulusal devlet 1789 Fransız 
Devriminin ortaya koyduğu esas fikirlerdendir. Tanrı haklan sistemin
den, insan hakları sistemine geçişin bir sonucu olarak halk egemenliği, 
demokrasi esasına dayanan ulusal devlet hareketi 19. yüzyıl Avrupasını 
ve daha sonra dünyayı etkiledi. Avrupa'da 19. yüzyıl, ulusların bağımsız 
devlet kurmak için yaptığı mücadeleler yüzyılı oldu. Bir yandan ticaret 

. kapitaliozminden sanayi kapitalizmine geçen, uluslaşma ve ulusal çıkariara 
dayalı devlet olmayı modernleşme ve uluslaşmayı içiçe yaşıyordu. öyle 
ki 2.0. yüzyılı l).azırlayan tüm sosyal, ekonomik, siyasal fikirler ve bun-

. lara dayalı her çeşit etkilerin tohumları 19. yüzyılda atılmıştı. Birinci Dün
ya Savaşı'nın sebebi de 19. yüzyılda aranmalıdır. İtalyan ve Alman Dev
letleri'nin kuruluşu ve Avrupa'da ekonomik, siyasal rekabetin üçlü itti
fak ile üçlü itilafın askeri rekabetine ve savaşa dönüştü. Birinci Dünya 
Savaşı modernleşme, uluslaşma ve sosyo ekonomik gelişmesini tamamla
mış ülkelerin sömürgecilik rekabetinden çıktı. Savaş bittiği zaman büyük 
bir gerçek görülüyordu. Dünya nüfusunun üçte ikisi sömürge, üçte biri 
ise sömürenlerden oluşuyordu. 
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İtilaf Devletleri «Doğu Sorunu»nu Ocak 1919'da Paris Barı§ Konfe
ransında özellikle ingiltere'nin istediği bir biçimde çözüyorlardı. «Avru
pa'nın Hasta Adamı»nın mirası bu isimleri koyan Rusya'nın olmadığı bir 
masada yağmalanırcasına paylaşılıyordu. ingiltere Osmanlı imparator
luğunu tam bir sömürge gibi görüyor. ve o şekilde paylaştınyor, aslan 
payını yani petrol alanlannı kendisine ayırıp, Fransa'ya doyurucu bir 
hisse ve İtalya ile A.B.D.'ne de sus payları bırakıyordu. Türk'ün dokuzyüz 
yıllık vatanı olan Anadolu'nun batısını Yunanistan'a verip «Megali idea» 
ile ingiltere arasında bir birlik sağlıyor; Doğu Anadolu'yu Ermeniler'e ve
rip bir Ermenistan kurmayi planlıyordu. Böylece ileride Boğazlar ve Kaf
kasya'dan güneye uzanacak olan Sovyet (Rus) tehdidini engellerneyi ve 
ingiltere'nin güdümünde olan bu iki devlet aracılığı ile kendi çıkarlannı 
korumayı istiyordu. Bu politikanın faturası ise Türkiye'ye ödettiriliyor
du. Paris banş Konferansında belirlenen ve 15 Mayıs 1919'da Yunan or
dusunun izmir'e ayak basmasıyla uygulamaya konan Türk'ü yok sayan 
yağma politikasının siyasi belgesi ise «Sevr» idi. Başlangıçtan beri ingi
liz güdümüne giren ve tüm işgalleri kolaylaştıran Osmanlı Halife- Padi
şahı 10 Ağustos 1920 günü «Sevr»i kabul etti. Sevr'i kabul eden Osmanlı 
Sultanı Türk ulusuna karşı en büyük ihaneti işliyordu. Batı Anadolu'nun 
Türk'ünü Yunanistan'a ve Doğu Anadolu'nun Türkünü Ermeni ihtirasla
rına terk eden Vahdettin bunun karşılığında sözde hükümranlık haklannı 
ingiltere'nin himayesinde koruyacağını sanıyordu. 19 Mayıs 1919 günü 
Samsun'a ayak basan M. Kemal'in önderliğinde başlayan «Milli Mücade
le» bütün bu hesaplan alt üst edecektir. 

Orta Çağın genel karakterini oluşturan bir devlet biçimi olarak teok
ratik esasa göre kurulmuş bulunan Osmanlı Devleti'nde temel yasa «Şe
riat»dır. Şeriat, dinsel bir inanış biçimi, toplum düzeni, ahlak sistemi, ta
rihin açıklaması ve devlet düzenidir. Tann ile kul ilişkisine dayanan ya
şam biçimi siyasal olunca, egemenliğin kaynağı da buna bağlı olarak ila
hileşmişti. Bütün zamanlar için konmuş, ·hemen tüm islam devletlerinin 
değişmez anayasası olan Kur'an, Osmanlı Devleti'nin de temel yasası idi. 
Osmanlı Devleti kuruluş yönünden Türk, hukuk sistemi yönünden islam 
idi. Türklerin Araplardan ayn bir yaşam 'biçimi ve dünya görüşü olması 
sebebiyle, Tanrı hukuk yapısı anlayışından çok, insan hukuk yapısına bağ
lı olan hareketleri «Örf Hukuku»nun oluşmasını hazırladı. Ancak Osman
lı imparatorluğu çeşitli ırk ve diniere 'bağlı halklan bünyesinde bulundur
duğundan, islam hukuku yalnız müslümanlara uygulanabiliyordu. Her çe
şit haklar yönünden müslümanlar eşit kabul edilmiş ve devlet yönetirnin
de görev alabilrnek için de kesinlikle islam hukukuna ~abi olmak gerek
miştir. Müslüman olmayanlar ise kendilerine tanınmış olan haklar çerçe
vesinde serbest olup, din ve mezhep haklan garanti altına alınmıştır. is
lam hukukundan yararlanalnadıkları için de siyasal haklar tanınmamış-
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tı. Devlet yönetimine katılmak hakkına rağmen müslüman olaniann da 
can ve mal güvenlikleri bulunmamaktaydı. 

Osmanlı Devleti'nde egemenlik, biri tannsal diğeri ise hanedan hak
lan olmak üzere iki kaynaktan oluşur. Taht «takdir-i ilahi»ye açık olma
sı dolayısıyla kutsaldır. Yenilikçi bir Padişah olan III. Selim bile «Tann 
ecdadınızın mirası olan taht-ı hümayunu sana ita ve ihsan etti» espirisiy
le tahta çıkmıştı. Tannya, ya da Tann iradesine "dayanan bir sistemde 
otoritenin daha güçlü ve denetimsiz kullanılabilmesi, sorumluluk taşıma
ması sebebiyle Osmanlı Padişahlan ulemanın da etkisiyle, Saltanatlannı, 
Saltanat hukuku yerineTann hukuku sistemine dayandırmayı tercih et
mişlerdir. islam teokrasisinde gördüğümüz bu sistem, hıristiyan teokra
sisinde de vardır, bu bakımdan tüm Orta ve yeni çağlarda teokratik dev
let sistemi hemen bütün Avrupa'da ve islam dünyasında egoemen olmuş
tur. istanbul'un alınması ile birlikte devlet anlayışına, Bizans'ın mutlak 
otorite anlayışı da girince Osmanlı Padişahlannın yetkileri oldukça güç
lenmiştir. 

iktidar yetkisini, tanndan alan Padişah'ın sorumluluğu da yine tan-
• ;rıya karşıdır. iktidar Padişah'ın seçtiği sadrazam ve Şe:y-hülislam tarafın-

dan yürütülmekte fakat iktidarı temsil yalnızca Padişah'a aittir. 
Padişah'ın yalnızca tannya karşı sorumlu olması sebebiyle, onun ik

tidarını denetleyebilecek bir güç ve yasal bir kuruluş bulunmamaktadır. 
Divan, padişah tarafından seçilmiş olduğu için onun da denetim yetkisi 
ve olanağı yoktur. islam devlet ve hukuk anlayışında devletin başında 
bulunanların adil olması gerekmekte, adalet ilahi bir emir olarak tanım
lanmakta; adaletsiz hükümet m üstebit ve müstekit olan hükümet ahlak
sız olarak belirtildiğinden; Halife (veya Sultan) Hak yolundan aynidığı 
takdirde şeriatın tayin ettiği hükümler içerisinde kendisini hal veya katı 
(huruç yahut ihtilhal) bütün müslümanlara vaciptir. islam devlet anla
yışına göre Osmanlı Devleti'nde de Padişaiı, devleti Şeriat'a göre idare 
etmek zorundaydı. Ancak 'bu örgütlenmiş bir sistem değildi. Gerçi Ka
nuni devrinde konmuş bir kararnamede, padişahın doğru yoldan aynima
sı durumunda ulema ve vükelanın ordu reisierini haberdar ederek Padi
şah'ı tahttan indirerek yerine ·«Osmanlı Hanedanı»ndan başka birisini 
çıkara:bileceği belirtilmiştir. Ancak bu uygulamanın nasıl yapılacağı belli 
olmadığı gibi, zaman zaman Şeyhülislam fetvasİyle Yeniçeri Ocağı tara
fından başvurulan ve yöntem hukuki de değildir. Yeniçeri ocağının bütün 
yenilik hareketlerine bu yöntemle karşı çıktığı ·gözönüne alınırsa, iktida
rın denetimi, toplumsal vicdandan doğan bir biçimde değil, Ocağın ve ule
manın çıkarları doğrultusundadır. Padişahlar tahttan indirilmiş, hatta 
öldürülmüş olmalanna rağmen, Henedan'ın kutsal bir anlam kazanmış ol
ması sebebiyle, tahta mutlaka Hanedandan biri getirilmiş; hanedanlann 
değiştirilmesi düşünülememiştir. 
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Görülüyor ki padişah'ın «keyfi» yönetimini sınırlamak ve denetlernek 
sağlam b4r örgüte değil, «şeyhülislam» fetvasına dayanmaktadır. Ancak 
bu sistemde denetim padişah tarafından atanan şeyhülislamların karak
teri ile Padişahların insafına ve din korkusuna kalmaktadır. 

Orta Çağın devlet ve toplum anlayışı olan dinsel esaslar, 1789'da 
Fransız Devrimi ile yıkılıp, tanrı hakları sistemi yerine insan hakları sis
temi kuruldu. Teokratik devlet ve onun· dayandığı esaslar çökerken, çağı
mızı hazırlayan devlet ve toplum anlayışının da temelleri atılıyordu. Ulu
sal bağımsıozlık ve ulusal egemenlik (hak egemenliği) savaşlarının ve mü
caddelerinin yüzyılı olan 19. yüzyıl, anayasacılık açısından da özellikle Av
rupa'da, halkların iktidarı seçmek, denetlemek, yani iktidara siyasal ka
tılma için yaptıkları mücadeleler yüzyılı oluyordu. Halkın iktidara katıl
mak için elde ettiği başarılar, 'bu yüzyılın anayasalarına da iktidarın yet
kilerinin kısıtlanması, daha yaygın bir biçirp.de halk tarafından denetlen
mesi, seçme ve seçilme haklarının en geniş anlamda gerçekleşmesi biçi
minde yansımaktaydı. 

İzmir'in işgali karşısında vatanı koruma görevini yapmayan Padişah' 
ın yerine ulus «hukukunu bizzat korumaya» karar verdi. Padişah'ın aczi 
ve teslimiyetçi tutumu karşısında ulusun önderliğini yapan Atatürk «Bu 
durum karşısında bir tek karar vardı. Ulusal egemenliğe dayanan, ka
yıtsız ve koşulsuz, bağımsız yeni 'bir Türk devleti kurmak» diyerek ba
ğımsızlık savaşının amacını belirliyordu. Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı 
yalnrzca düşman ordularına karşı yapılmıyordu. Amasya Genelgesiyle 
belirtilen ulusal egemenliği getiren bir ihtilaldi. Osmanlı imparatorluğu' 
nun temeli olan dinsel devlet yerine ulusal ve laik bir devlet kurmanin 
da savaşı idi. Daha Erzurum'da arkadaşı Mazhar Müfit Bey'e, savaşın 
kazanılmasından sonra Cumhuriyet'in ilanı, Saltanat ve Hilafet'in kaldı
rılacağını ve çağdaş Türkiye'nin esaslarını not ettiren Atatürk, daha işin 
başında son amacın ne olduğunu kesinlikle saptamıştı. Bu sebeple Türk 
Devrimi, Atatürk'ün düşüncesinden doğarak, gerçekleşen bir başarılar di
zisidir. 

Amasya Genelgesi'nde ulusun kurtuluşunun, ulusun kendi iradesine 
bağlanması, Erzurum Kongresi'nde, «kuvay-ı milliyeyi etken ve milli ira
deyi üstün kılmak» esasının belirlenmesi ulusal bir ihtilal olarak örgütle
niyordu. Gerçi başlangıçta hareket bir askeri ayaklanma 'biçiminde gö
rülmüştü. Fakat Atatürk'ün meşruluk anlayışı ve ulusa olan inancı hare
keti uluslaştırırken; Erzurum ve Sivas Kongreleri ile tüm asker ve sivil 
güçlerin bir otorite altına alınması da 'başarılıyordu. Ulusal bir örgütlen
me, Atatürk'ün buna bir ruh vermek için her ulus 'bireyini ve düşünce
sini buna bağlamaktaki üstün yeteneği sayesinde Anadolu'da Padişah ira
desinin yerini alıyordu. Ulusal bağımsızlık için «Ya istiklal ya ölüm» fik-
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rini Atatürk kabul ettir~bilmek İçin Sivas K:ongresi sırasında zorlu gün
ler geçirecektir. «Mandacılanın karşısında yalnız kalan Atatürk'ün ka
rarlılığı sonunda üstün gelecektir. Atatürk'e göre «Esas, Türk milletinin 
onurlu, ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam ba
ğımsızlıkla sağlanabilir». Yabancı bir devletin himayesi altında yaşamak 
acizliktir. Atatürk için, başarısızlık söz konusu değildir. «Bir millet var
lığını ve bağımsızlığını sağlamak için, düşünce sınırlarını aşan girişimler 
ve özverilerde bulunduktan sonra başarılı olur. Ya başanlı olmazsa demek, 
o milletin ölmüş olduğuna hüküm etmek demektir» diyen Atatürk, Türk 
ulusu için başansızlığın söz konusu olamayacağını Sivas'ta bir yabancıya 
böyle anlatıyordu. 

Ulusal Savaş, dış düşmana karşı vatanın kurtuluşunu ilk amaç say
ınakla beraber, savaşı başanya erdikçe, aşama aşama «Ulusal egemenlik:. 
idaresinin bütün esasları da tarihi bir zaruret olarak, önüne geçilmez bir 
şekilde gerçekleşiyordu. Bunu anlayan Hanedan, Ulusal Savaşın amansız 
düşmanı olduğu gibi, Atatürk ile beraber yola çıkmış olanlardan bazılan 
da, ulusal egemenlik ve devrime doğru gelişmelerde, kendi idrak sınıria
nna erdikçe Atatürk'ün yanından ayrılarak karşısına geçmeye başlaya
caklardır. 

T.B.M.M.'nin açılması ile birlikte, ulusal egemenlik fikrinin meşrulu
ğu tartışılmaz bir biçimde ortaya konurken; Atatürk'ün «Yeni bir Türk 
Devleti» ülküsü de gerçekleşiyordu. «Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun
dur.» hükmü, yeni Türk Devleti'nin egemenlik anlayışını, kaynağını halk
tan alan insan hakları esaslarına dayandırıyordu. 23 Nisan 1920'de ege
menlik istanbul'dan Ankara'ya (Saltanattan halka) geçmekle kalmıyor, 

egemenliğin kaynağı ve yapısı da kökden değişiyordu. Yasama ve yürütme 
yetkilerini elinde toplayan T.B.M.M. bir ihtilal meclis olarak tarihsel bir 
sorumluluk yükleniyordu. Meclis'in kurucusu Atatürk bu olayı, «23 Nisan 
Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir 
husumet dünyasına karşı ayaklanan Türkiye halkının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ni vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade 
eder» diyerek; ulusal iradenin eseri olarak gösteriyor. Hatta Meclis top
lanmadan önce, ordu toplanmasını, sonra gerekirse bir meclis toplanma
sını ileri sürenlere; meclis halk iradesinin meşru temsilcisidir, önce mec
lis, sonra ordu. Asker ve vergi toplamak için karan halkın temsilcileri 
verebilir» yanıtını vererek ulusal iradeye ve egemenliğe olan inancını be
lirtiyordu. Türk ulusu uzun savaş yıllan içinde bitkin ve perişan. düşmüş
tü. Türkiye'de yaygın bir biçimde düşman işgali kabulleniyordu. Yöresel 
direnmeler ise yeterli alamıyordu. Padişah tahtını kurtarabilmek için düş
manla işbirliği yapıyordu. Padişah iradesinin yüz yıllardır kökleşmiş din
sel ve geleneksel etkisinde olan, bu 'İradenin dışında bir irade bilmeyen 
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Türk ulusu, Padişah'ın ihanetinden habersiz olduğu için, başlangıçta Ulu
sal Savaş ile bütünleşmiyordu. Ancak, Atatürk'ün ulusu savaşa kazandır
makta ve yeni bir devlet kurmadaki dehası bütün zorlukları yenecektir. 

20 Ocak 1921 tarihinde «Teşkilat-ı Esasiye Kanunuımda «Türk Dev
leti» sözü yer alıyordu. Atatürk'ün devlet kuruculuğundaki çabalan ve 
inancı başarıyla sonuçlanıyordu. Böylece «Ulus egemenliği», «halk ege
menliği» ilkesine dayanan yeni bir devlet kurulurken; Yasa'nın 2. mad
desinde yer alan «Yürütme kudreti ve yasama yetkisi milletin yegane tem
silcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır» ilkesiyle, egemen
liğin kaynağının halka geçtiği, ulusun kendi iradesi olarak belirleniyordu. 
Olağanüstü tehlike karşısında B.M.M. yasama ve yürütme kuvvetlerini 
kendinde toplarken, ihtilal mahkemeleri olan istiklal Mahkemeleri ku
rarak da yargı yetkisini de kendinde bulunduruyordu. Olağanüstü tehlike 
karşısında başvurulan bu kuvvetler birliği sistemi, Atatürk'ün bu durum
da uygulanabilecek tek yol olarak gördüğü çözümdür. 

Ulusal devlet ilkesine dayanan devletin temelleri atılırken, onun ay
rılmaz bir parçası olan laiklik ilkesi ise ancak savaşın bitmesi ve ayrı bir 
sava~ımla başanlabilecektir. Uluslaşmayı başaramayan toplumların mo
dernleşemeyeceğini (çağdaşlaşamayacağını) belirten Atatürk için uluslaş
mak ve ulusal devlet kurmak ve ulusal bağımsızlığı kazandırmak, sava
şın birinci bölümüdür. Emperyalizmin askeri işgalinden kurtulmakla so
run bitmeyecektir. A~ıl önemlisi, Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine 
erişmesidir. Ulusal Savaş içinde temelleri atılan «Atatürk Milliyetçiliği», 
sosyal bir ulusçuluktur. Osmanlı imparatorluğu döneminin tüm tutumları
nın hiç birini, Yeni Türkiye'nin siyasal yapısının tu taeağı yol olarak gör
meyen Atatürk, ulusun güçlü, mutlu ve süreli yaşaması için devletin tüm 
uluslar bir siyasa izlemesi ve bu siyasanın iç örgütlere uygun ve dayalı 
olması gerektiğini belirterek, Yeni Türkiye'nin ulusal siyasasını şöyle 

açıklıyor : «Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze 
dayanarak varlığımızı sürdürmek; ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğu
na, kalkınmasına, çalışmak, gelişigüzel büyük özlemler peşinde ulusu uğ
raştırmamak, harcamamak, Uygarlık dünyasından insanca karşılık ve 
dostluk görmeyi beklemek.» 

Ulusal Savaş, ulusal benliğin idraki, Türk halkının Atatürk'ün önder
liğinde ümmetten ulus haline geçişinin tarihidir. Atatürk, Türk ulusunun 
ortak duygusu olan din duygusunu sömürmekten özenle kaçınmıştır. Ulus
çuluk duygusunu sarsılmaz bir inançla kullanmış ve halkı bu yeni değer 
etrafında birleştirmeyi ve Türk askerini bu inançla savaştırmayı başar
mıştır. Osmanlı imparatorluğu'nda, «Osmanlılık» her şeye damgasını vur
muştu. Toprak «Memalik-i MahrL!sa-i Osmaniye»! devlet «Devlet-i .Al-i 
Osmaniye», hatta sanat ve tüm değerler bu, şekilde konmuştur. Savaşlar 
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bile halkın değil Osmanlı'nın savaşı olmuştur. Ulusal Savaş ile tüm bu 
değerler yıkılıyordu. Atılan her adım, her girişim, başına bir sıfat alı

yordu. «Milli sıfatı, Mücadele millidir. Mücadelenin siyasi programı milli
dir. Misak-ı Milli. Vanlmak istenen sınırlar millidir. Hareketin enerji mer
kezi olmak üzere kurulan teşekkül millidir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi» Savaş millidir. Halkın kendi savaşıdır. 

Atatürk milliyetçiliği, ırkçılığı kesinlikle reddeden, halk (ulus) ege
menliği ilkesine dayanan birleştirici bir ilkedir. 14 Ağustos 1920'de, daha 
savaşın başında yaptığı konuşmada izlenen politikanın, kuvvetin, kudre
tin, egemenliğin idarenin doğrudan doğruya halka verilmesi olan «halk
çılık» olduğunu belirtirken; Türk Milliyetçiliğinin esaslarını da bütün mil
letiere hürmet ve riayet eden, bütün milletierin gereklerini tanıyan, «hod
bin ne ve mağrurhane olmayan» bir milliyetçilik biçiminde açıklıyordu. 

Din temeline dayanan Osmanlı imparatorluğu'nda halkı birleştiren 
en önemli değer de yine din olduğu için, bayramlar da dinsel bayramdır. 
Oysa tüm Batı'da ulusal bağımsızlık ve egemenlik hareketleri ulusların 
bayramları olarak kutlanmaktadır. Ulusal bağımsızlık ve egemenlik sa
vaşı yapan Türk ulusunun iradesinin eseri olan Büyük Millet Meclisi'nin 
açılışının ulusal bayram· olması da kaçınılmazdı. Bu amaçla bir yıl sonra, 
yani 23 Nisan 192l'de Atatürk'ün yanında olanlar bu büyük günün «İyid-i 
milli» olarak kabulü için bir yasa önerisinde bulundular. öneriyi yapan
lar ulusal bayramın üzerinde hiç bir bayram olmayacağını belirtirken, bu
na karşı çıkan meclis içindeki gericiler, «böyle nümayişlerin bayram ol
mamasını ve dini itikadlar varken milli bayrama ihtiyaç olmadığını» ileri 
sürüyorlardı. Gericilerin azınlıkta kalması üzerine, yapılan bir öneri ile 
de «iyid-i milli» sözü Türkçeleştirilerek «Milli Bayram» önerisi kabul 
edildi. 

Büyük zaferden sonra toplanacak barış konferansına Osmanlı Hükü
meti'nin katılmak istemesi, Saltanat sorununu ortaya koyuyordu. Atatürk 
sadrazam Tevfik Paşa'ya yolladığı yanıtta, Türkiye Devleti'nin kurulu-· 
şundan beri ancak T.B.M.M. Hükümeti'nin var olduğunu, istanbul'un si
yasi varlığının bulunmadığını kesin bir dille belirtiyordu. 1 Kasım 1922'de 
Saltanat'ın kaldırılışı ile altı yüzyıllık Osmanlı egemenliği sona ererken; 
bu sırada Atatürk'ün şu tarihi sözleri onun ulusal egemenlik konusunda
ki kararlılığını belirtiyordu : «Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve 
zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin egemenlik ve saltanatma 
el koymuşlardı; bu tesallutlannı altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. 

Şimdi de Türk milleti bu saldırganların hadlerini ihtar ederek, hakimiyet 
ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bifiil almış ·bulunuyor. Bu bir olup 
bittidir. Söz konusu olan, millete saltanatını, egemenliğini bırakacakmı
yız, bırakmayacak mıyız; meselesi değildir. Mesele zaten bir olup bitti 
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gerçeği açıklamaktır. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, Meclis 
ve herkes. meseleyi tabii görürse, fikriınce uygun olur. Aksi takdirde, yine 
gerçek usulü dairesinde ifade olunur. Fakat ihtimal bazı kafalar kesile
cektir. Ulusal egemenlik bu güçlü iradenin eseridir. Atatürk bundan asla 
ödün vermez. Ulusal egemenliğin ve ilhak devletin en büyük engeli olan 
Saltanat - Hilafet makamının siyasal gücü yok edilmişti. Türk devriminin 
ikinci bölümü olan Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma eylemi 
başlıyordu. Atatürk Meclis içinde ve dışında bu oluşuma karşı çıkanlara 
Halifeye siyasal güç kazandırmak isteyenlere kararlılığını, 23 Ocak 1923' 
te bir yurt gezisinde yaptığı «İnkılabıın kanunu mevcut kanunların üstün
dedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafamızdaki cereyanı boğmadıkça, başla
dığımız devrim ve ilerleme bir an bile durmayacaktır». 27 Ocak'ta rzmir' 
de annesinin mezan başında milletin bu kadar kan dökerek elde ettiği ege
menliğin korunması uğruna annesinin yanına gitmekte bir an bile durak
samıyacağını belirten sözleriyle açıklıyor; 20 Mart 1923'te Konya'da yap
tığı bir konuşmada da gericilere karşı tek başına kalsa dahi «yine tepeler 
ve yine öldürürüm» sözleriyle, dönülmez yolun anlamını vurguluyordu. 

«Yeni Türkiye'nin eski Türkiye ile hiç bir ilgisi yoktur. Osmanlı hü
kümeti tarihe kanşmıştır. Şimdi yeni bir Türkiye doğmuştur.» tam ba
ğımsız, çağdaş Türkiye kuşkusuz yeni bir temel üzerine kurulacaktır. Bu
nun için 29 Ekim 1923'te yeni devletin idare biçiminde, 23 Nisan 1920'den 
beri fiilen uygulanan, halk egemenliği sistemi olan «Cumhuriyet» olacak
tır. Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı kurumlanndan kurtarmak, Türk top
lumunu dünyaca kabul edilmiş sosyal ve kültür değerlerine kavuşturmak 
gerekiyordu. Atatürk 30 Ağustos 1924'de Dumlupınar'da yaptığı konuş
mada «Milletimizin hedefi, yani milli mefkuresi, bütün cihanda tam ma
nasıyla medeni ve içtimai heyet olmaktır» sözleriyle anlatıyordu. Ord. 
Prof. Enver Ziya Karaı bu esasları şöyle belirtiyor : 

ı. Yeni ve modern bir Türk Devletinin kurulması, 

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

3. Batı uygarlığını meydana getiren ilim ve vasıtaya bağlanılması, 
. . 

4. Yeni Türk Devleti kanun ve örgütlerinin dünya ihtiyaçlanna gö-
re düzenlenmesi, 

5. ilmin hayat için tek mürşit kabul edilmesi». 

İslamiyet ise özüne dönüyordu. inanç (Kelime-i Şahadet) ve onun ay
rılmaz parçası olan ibadet serbest idi. Bu bakımdan Atatürk islamiyeti, 
halkın batıl inançlarından ve ulemanın elinde politik araç olmaktan kur
tararak, en büyük hi·zmeti yapıyordu. Türk Devrimi'nin temel ilkelerinden 
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ilki olan ulusçuluk, gecikmiş olarak, Osmanlı imparatorluğu'nda yaşayan 
tüm unsurlann ulusçuluk ilkesi ile bağımsızlıklannı kazanarak ayrılmala
rından sonra ortaya çıkmıştı. Uluslaşmayan toplumların çağdaşlaşamaya
cağını ileri süren Atatürk'e göre «emperyalizmin suçunu yalnız Batı uy
garlığına yüklemek yetmezdi. Sömürge durumunda olan toplumlar, ulus
laşmadıkça, hala çağ gerisi değerlere bağlı kalarak yaşamakta direndik
çe, uygar ulusların avı olurlar. Bu uluslar Batı uygarlığı düzeyine çıka
cak devrimleri başarroadıkça eşit hak ve güç sahibi iddiasında buluna
mazlar. Türkiye'nin uluslaşma eylemi çağdaşlaşma savaşıdır. Bu sebep
le, emperyalizme karşı yapılan silahlı ulusal bağımsızlık savaşı tüm dün
yanın sömürge uluslanna da örnek olacaktır. Bunu anlayan emperyalist 
devletler Türkiye1ye aman vermek istememişlerdir. Türk ulusunun ba
ğımsızlık mücadelesi yalnız kendi savaşı değildi. Eğer öyle olsaydı daha 
az kanlı olurdu diyen Atatürk; soyunulan davanın bütün mazlum ulusla
rın, şarkın davası olduğunu belirtiyor, bunu günün ağırışı kadar kesin ol
duğunu inançla açıklıyor. 

Ulusçuluk, ulusal savaş içinde başarılan birleştirici bir unsur olmuş
tu. Fakat savaşın kazanılmasından sonra, yeniden kurulma döneminde, 
Türkiye Batı uygarlığına yönelirken temelde yatan yeni ideoloji «laiklik» 
olacaktır. Türk ulusunu ulusal bilince eriştirmek, bağımsrz, ulusal ve laik 
bir devlet kurmak amacında olan Atatürk için din devletinin yıkılınası ge
rekliydi. Laiklik, insan aklının sonsuz gelişimine inanmış, yaşamdaki bü
tün gerçeğin ilirnde ve fende olduğunu gösteren, bunun dışında gerçek 
aranamayacağını açıkça söyleyen Atatürk için yeni Türk Devleti'nin dev
let sistemi olacaktır. Tann haklan sisteminin yıkılarak, insan haklan sis
temine dayanan devlet biçiminin olduğu kadar, ulusal egemenlik ve biri
liğin de ideolojisi olan Laiklik ulusçuluk ideolojisinin tamamlayıcısıdır. 
Ulus, iktidarının, dini iktidardan üstünlüğünü vurgulayan laiklik için· en 
büyük engel olan Hilafet 3 Mart 1924'de kaldırıldı. Atatürk'e ve Türk 
Devrimi'nin bu aşamasına karşı çıkan tüm güçler, O'nun iradesi karşısın
da ve istiklal Mahkemeleri aracılığı ile yıkıldılar. 1928'de Anayasadaki di
ni inanç özgürlüğüne ve laikliğe aykırı olan dinle ilgili hüküm de kaldı
rılınca amaç tamamlanmış oldu. Yeni düzenin temel ideolojisi olan Laik
lik, devlet sisteminin ve siyasal yapının ve toplumsal ilişkilerin de dina
mizmini oluşturuyordu. Türkiye'nin tüm devlet yapısı ile birlikte sosyal 
yapısı da yeni çikan yasalarla laikleştirilmeye 1ha.şlandı. Bu anlamıyla laik
lik Türkiye'nin çağdaşlaşmasının da temel ilkesi oluyordu. Bunlann içinde 
Türk toplumunu doğulu toplum olmaktan kurtaran, Türk kadınına eşitlik 
ve özgürlük getiren Medeni Kanun özellikle önemli bir yer alır. Laiklik 
ulusal egemenliğin temelini oluştururken, asırlarca sürmüş olan mezhep 
kavgalarına son vermek, ulusal birliğin de esasını oluşturuyordu. Bu ba-
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kımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus_çulukla birlikte esasını ve geleceğini 
belirliyordu. 

Atatürk, Osmanlımn dinsel ideolojisini yıkarak, ulusal ve laik ideo
lojiyi getirmişti. Osmanlı ideolojisinin devlet biçimi Hilafet idi. Din ve 
Hilafet örgütlerinin hukuk sistemi «Şeriat» idi. Bunlann eğitim sistemi 
ile dine dayalı eğitim sistemi olan «medrese» id~. Bunların dayanağı ah
lak, anlayışı ise din ahlakı idi. 

Yeni Türkiye'de bu örgütlerin tümü değişti. Din ideolojisi yerine ulu
sal-laik ideoloji, Halifelik ve Saltanat yerine Cumhuriyet, Şeriat'ın ye
rine çağdaş hukuk alındı. Medrese yerine çağdaş eğitim geldi. Din ahla
kının yerini de laik ahlak aldı. Böylece, Atatürk devrmi ile, Türk toplu
munu, kapalı Orta çağ toplumu olmaktan açık, sivil, demokratik ve mo
dern bir toplum olmaya, ümmetten ulusa, ulusal devlete, Cumhuriyeteve 
demokrasiye geçişin; yani doğulu bir toplum olmaktan kurtularak çağdaş 
uygarlığa yöneiten köklü bir detişimin gerçekleşmesi başanlıyordu. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aybars. 

Son olarak «Milli Egemenlik ve Siyasi Partiler» konulu tebliğini sun
mak üzere Sayın Devrim'e söz veriyorum. 
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Prof. Dr. Fevzi DEVRiM 

Dokuz Eylül üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, sayın milletve-kil
leri, Sayın V alim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, 
Sayın Rektörüm, değ·erli konuklar, sevgili çocuklar; bugünkü Milli Ege
menlik ve Demokrasi konulu panelimizde, sempozyumumu·zda son konuş
macı olarak tebliğimi sunuyorum. 

I- MiLLi EGEMENLiK DOKTRiNi 

18. yüzyılın son döneminde ortaya çıkan ve Fransız ihtilalinin fikri 
gelişimini etkileyen fikir akımları içinde «Milli Egemenlik» doktrini önem
li bir yer tutmuş ve bu ilke, ihtilal ideolojisinin temel taşlarından biri ol
muştur. Fransa'da burjuvazi halkın tümü adına ve kendi hesabına siyası 
iktidarı ele geçirebilmek amacıyla, kendsini destekleyen halkla birlikte, o 
dönemde mevcut ayrıcalıklar~ karşı yoğun bir mücadeleye giriştiği için, 
iktidara sahip olma ve onun kullamlmasına ilişkin «radikal görüşler» ge:.. 
tirmiştir. 

Klasik de-mokratik teoriler içinde önemli yeri olan «Milli Egemenlik» 
doktrininin fikir babası J. J. Rousseau'dur. Rousseau, «Sosyal Sözleşme» 
isimli eserinde fertlerin iradelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan genel 
iradenin salt bireylerin tekil iradelerinin toplamından ibaret olmadığını 
belirterek, bu iradelerden ayrı; onların üstünde kollektif iradeden bah
setmiştir. Bu kollektif irade toplumsal (ortak) yarardır. Sosyal sözleş

meyle toplumun üyeleri, tüm haklarını genel iradeye devretseler bile, as
Jında genel iradeye itaat ile kendilerine itaat etmiş olurlar ve tüm hak
larıyla, özgürlüklerini kullanmaktan geri kalmazlar. 

Otorite kullanma yetkisi ve üstünlüğü şeklinde ifade edilen egemen
lik olgusu, Fransız ihtilaliyle birlikte mutlak ve sınırsız iktidar sahibi olan 
kraldan alınarak millete verilmiştir. Dolayısıyla millet, egemenliğin tek 
ve meşru sahibi ve kaynağı olmuştur. Millet, belirli bir zamanda bir ül
kede yaşayan fertlerin somut kişiliklerinden ayrı olup, manevi bir kişiliği 
ifade etmektedir. Fiziki bir varlık olmayan milletin egemenliğini kullana
bilmesi için birtakım uygulayıcı birimlere ihtiyaç vardır. Bu uygulayıcı 
birimler, ülkede yaşayanların seçim ·yoluyla işbaşma getirdiği temsilciler
dir. Millet egemenliğinin kullanılışıhda özellikle seçim kurumunun önemli 
fonksiyonları vardır. Seçim olgusu ve burjuva·zinin soylulara karşı ver
diği iktidar mücadelesi, parlamentolara ve temsile de önem kazandırmış
tır. 
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Köken itibariyle Fransızlara ait olan milli egemenlik doktrini, Türk 
Milli Mücadelesinin başansında öncü rol oynamış ve Türk Kamu huku
kundaki Fransız etkisi nedeniyle, hukuk ve siyaset literatürümüze de geç
miştir. Milli egemenlik, 1919 Amasya Bildirisinde «Milletin istiklalini yine 
milletin azmi ve karan kurtaracaktır» ifadesiyle milli mücadelemizin pa
rolasıydı. Bu parolanın önemi ve içerdiği anlamın özü, Erzurum ve Sivas • Kongrelerinde vurgulanarak, 23 Nisan 1920'de kurulan T.B.M.M.'nin ve 
T. C. Devletinin temel ilkelerinden biri oldu. 20 Ocak 1921'de hazırlanan 
Anayasamızda «hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir» ifadesi ile, milli 
egemenlik, anayasal bir ilke haline getirilerek, hukuki hüviyete kavuştu
rulduğunun somut göstergesi olmuştur. 

Milli egemenlik en genel anlatımıyla; halkın kendi kaderini bizzat 
kendisinin belirleme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakkın millet adına kul.: 
lanılması milleti temsil eden parlamentolarca yürütülür. ülkemi•z örneğin
de egemenliğin tam manasıyla kullanılıp, halk adına ve yaranna kararla
rın alınıp, uygulamaya konulması için lbir fazilet rejimi olan Cumhuriye
tin ilan edilmesi zorunluluktu. Gerek Cumhuriyetin ilanı, gerekse salta
nat ve hilafetin kaldırılmasıyla, bir anlamda halkın iradesi daha 1920'ler
de kurumsallaşmıştır. 

1921 Anayasasında «hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir» sözcük
leriyle ifadesini bulan milli egemenlik ilkesi, 20 Nisan 1924 tarihli Ana
yasamızın 3. maddesinde tekrarlanmış ve aynı anayasanın 4. maddesinde 
«T.B.M.M., milletin yegane ve hakiki temsilcisi olup, millet narnma hak
kı hakimiyeti istimal eder» denmek suretiyle, milletin temsilinde T.B.M.M.' 
nin bir kurum olarak önemi vurgulandı. Aynı ilkenin, çok partili siyasi 
hayatın 1961 ve 1982 Anayasalarında da tekrarlanması, bu ilkenin T. C. 
Devleti açısından sahip olduğu önemi işaret etmektedir. 

II- MiLLI EGEMENLiK VE TEMSiL 

Milli Egemenlik ilkesi, demokratik siyasi rejimimizin meşru temele 
dayanmasında önemli bir yer tuttuğu gibi siyasal rejimimizin istikrarlı 
bir şekilde işlemesinin de en büyük yardımcısıdır. Milli egemenliğin temel 
ögelerinden bir tanesi temsil sistemidir. Siyasal temsil, modern anlamda 
kullanılmaya başlamasıyla birlikte yönetme hak ve yetkisine sahip olan, 
Robbes'un deyimiyle gerçek bir kişiyle bu yetkiyi onun bulunmadığı za
manlarda kullanma izni ve hakkı kendisine gerçek kişi tarafından veril
miş olan yapay kişi arasında ortaya çıkan bir ilişkidir. Temsil ilişkisi, bi
reyin kendini yönetme hakkına kendisinin sahip olması, fakat birta.kım 
zorluklar nedeniyle onu simgeleyen, onun yokluğunda bu yetkiyi kulla
nan ve ona hesap vermekle yükümlü bir ikinci kişi aracilığıyla kullanıl
masıdır. Milli Egemenlik ilkesinin gereği olarak, milletin olan egemenlik 
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temsilciier eliyle kullanılır. Milli egemenlik, siyasi iktidarın kullanılma~ 
sım, arzuladığı gibi sınırlayahileceği bir seçmen kitlesinin seçtiği, fakat 
hiç bir biçimde talimat veremeyeceği temsilcilere bırakır. Yine, temsiilci
ler belirli bir sınıfın, yörenin temsilcisi değildirler. Dolayısıyla seçmenin 
kendilerine verdiği yetkiyi tüm toplum adına ve yararına kullanırlar. Bu 
yarar ise, seçimden seçime halk tarafından kontrol edilir. Halkın doğru
dan yasama faaliyetlerine katılması, temsilcilerden hesap sorması ve azın
lıkların temsil edilmesi bu anlayışa yabancıdır. özellikle bireylerin tem
sileiye herhangi bir biçimde kanşmaları, temsili sistemin özüne aykırıdır. 

Seçim kutumu temsili demokrasinin temel kurumlanndan bir tane
sidir ve millete ait olan egemenliği somut olarak kullanacak kişileri (tem
silcileri) saptamaya yöneliktir. özel anlamda bireyleri genel anlamda tüm 
toplumu ilgilendiren siyasetçilerin oluşturulmasında, seçmen tercihleri, 
milli egemenliğin kullanma biçimini yansıtması açısından son derece önem
lidir. 

Çoğulcu demokratik siyasi rejimlerde millet egemenliğini seçtiği tem
silciler eliyle kullanırken, bu süreçte yapılan seçimlerde katılımın yoğun
luğu, millet egemenliğinin kullanma yoğunluğuna denk düşer. Bir başka 
deyişle, seçimlere katılımın sıklığı ve seçimlerin yasaksız, özgür ortamda 
yapılması, milli egemenliğin sağlıklı ifadesi açısından zorunludur. Aksi 
halde, milli egemenliğin kullanılmasını üstlenen kurumların yapısal bo~ 
zukluğu söz konusudur. Böyle bir ortamda ise demokratik gelişme yavaş 
ve sancılıdır. Milli egemenliğin kullanılmasının aracı durumunda olan tem
silcilerin belirli bir siyasi örgüt içinde birtakım idealler etrafında birara
ya gelmeleri, örgütlenme dolayısıyla siyasal parti olgularını ozorunlu kı

lar. Günümüzde siyasal partisiz demokrasi düşünülemez. 

Genel olarak siyasal partilerin fonksiyonlan aynı zamanda milli ege
menlik - siyasal parti ilişkisini de ifade etmektedir. Siyasal partilerin fonk
siyonları; toplum içindeki farklı nitelikteki çıkar ve istekleri birleştirmek 
suretiyle, ülkenin genel siyasasının oluşum sürecine katkıda bulunmak
tır. Siyasal partilerin bu fonksiyonu daha önce ifade ettiğimiz gibi milli 
egemenliğin temsili niteliğini ortaya çıkarır. Temsil ilkesinin gereği ola
rak, temsilciler salt kendilerini seçen seçmenierin değil tüm milletin tem
silcileridir. Bu temsilciler ülkenin farklı bölge ve sosyal grupları arasın
daki mesafeyi daraltıp, birbirine yakın eğilim ve çıkarları biraraya geti
rip, bağdaştırma amacını güderler. Siyasal partilerin bir diğer fonksiyo
nu da; kitleler ile siyasi iktidar arasında köprü rolü üstlenmeleridir. Bu 
nedenle çağdaş siyasi rejimlerde siyasi partiler siyasi katılmanın temel 
kanalları arasındadır. Siyasi partiler seçmenleri harekete geçirmek (mo
bilizasyon) suretiyle, milli egemenliğin kullanılmasında önemli rol üstlen
mişlerdir. Siyasi partilerin bir diğer fonksiyonu da; hükümet etmedir. 
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Hükümet etme fonksiyonuyla milli egemenliğin, millet yararına siyasa~ 
ların oluşturulması sağlanır. Siyasi partiler toplimida aynı zamanda ·si
yasi iktidarın kullanılışını da denetlerler. Bu fonksiyon tıpkı hükümet et
me fonksiyonu gibi iktidar partisinin dışındaki diğer. siyasi partilerce de
netlenmesi suretiyle (muhalefet etme), milli egemenliğin ülkenin ekono
mik, sosyal ve siyasal gelişimi yönünde kullanılmasım sağlamaktadır. 

Siyasal partilerin milli egemenliğin kullanımı sürecinde arzu edilen 
katkıyı sağlayabilmesi için öncelikle arzu edilen nokta; siyasi rejimin oto
ritelikten uzak siyasete katılımın geniş ölçekli olması gerekir. Bir başka 
deyişle, siyasal kararların alınma ve uygulamaya geçilme sürecine, farklı 
siyasal görüşlere sahip olanların örgütlü düzeyde katılımına imkan tanın
malıdır. Bu amaçla, yasal ve anayasal seviyede özgürlükler ortamı olabil
diğince geniş olmalıdır. Aksi halde İnilli egemenliğin temsilciler eliyle kul
lanımı sağlıksız olur; sonuçta bu durumun ortaya çıkardığı olumsuz ya
pılanma nedeniyle, ülkede siyasal istikrars~·zlık baş gösterir. 

Milli egemenlik ilkesi, Türkiye'de siyasal rejimin işleyişini önemli' 
ölçüde etkilemiştir. Osmanlı imparatorluğundaki meşrutiyet denemeleri
nin I. Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte başlayan dönemi, bilindiği 
gibi, milli mücadele dönemidir (1918- 1925). ittihat Terakki örgütünün 
tek parti iktidarından C.H.P.'li tek partili döneme geçineeye kadar olan 
':lra döneminin temel özelliği, ülkeyi dış düşmanlardan kurtarmaktı. Bu 
amaçla kurulan cemiyetterin başında Müdafaa-i Hukuk Cemiy,ti geliyor
du. Bu cemiyetin başlıca niteliği, Turraya'nın da ifade ettiği gibi, taşra 
burjuvazisi, sivil- asker aydınlarla büyük çiftçilerden oluşmasıydı. Bu ce
miyet daha sonra 23 Ekim 1925'de kurulan Halk Fırkasını seçmiş, Halk 
Fırkası önce 10 Kasım 1924'de Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'de yapı
lan kurultayında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 

Milli mücadelenin başladığı dönemde M. Kemal her vesileyle, bu mü
cadelenin, özgürlükler, hakimiyet-i milliye ve istiklal ile birleşerek elde 
edileceğini vurgulamıştır. Nitekim 23 Nisan 1920'de T.B.M.M.'nin açılma
sıyla birlikte milli egemenlik düşüncesinin meşruluğunun genel kabulü yö
nünde önemli bir adım atılmıştır. T.B.M.M.'nin açılmasıyla birlikte Os
manlı Devletinde egemen olan «Hakimiyeti Siyasiye», «Hakimiyet-i Milli
yeye» dönüşmüştüf. Bilindiği gibi Osmanlı Devletinin sınırları içindeki 
egemenliği, genel olarak çok uluslu imparatorluğun etnik kökenieri farklı 
alanları disiplin altına alma işlerini üstlenmişti. Osmanlı Devletindeki çok 
uluslu yapı, 17. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle Batının büyük dev
letleri başta olmak üzere Osmanlı aleyhine kullanılmış, sonuçta impara
torluktaki etnik köken itibariyle farklı ulusların devletten kopuş süreci 
başlamıştır. Hakimiyet-i Siyasiyenin Osmanlı Devletini uğrattığı çökün
tüye işaret eden M. Kemal «Hakimiyet-i Siyasiye» ilkesiyle yeni siyasi re-
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jimin hiç bir ilişkisi olmayacağını çeşitli vesilelerie dile getiriyordu. Nite
kim «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» ifadesi, aynı zamanda yeni 
Türk Devletinin ülküsünü ve egemenlik anlayışını da dile getirmiştir. Esa
sen milli egemenlik ilkesi daha 17 Ağustos 1919'da imzalanan Milli Mi
sak'da ifadesini bulmuştur. M. Kemal'e göre millet egemenliği hakimiyet-i 
siyasi de olduğu gibi Sultancı (Monarşik). olmayıp, kayıtsız şartsız mil
Iete aittir; ve meclis halk iradesinin meşru temsilcisidir. Nitekim T.B.M.M.~ 
nin 23 Nisan 1920'de kurulmasından 1923'e kadar T.B.M.M. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini temsil eden milletvekillerinden oluş
muştur. 1920 -1922 arasında savaş süresince mecliste siyasi parti yoktu. 
Fakat 1921 Anayasası kabul edilirken yapılan tartışmalarda görüş ayrı
calıkları açıkça belli olmuştur. Fakat meclisin ilk açılışında tüm üyeler 
cemiyetin öngördüğü ilkeleri benimsedikleri için seçilmişlerdi. 

1922 Anayasası hazırlanırken meclisteki ciddi tartışmalarda bir ke
sim «Hükümet geçicidir. Osmanlı Devleti ve islam Halifeliği kurtulunca
ya kadar görevini yapacaktır» düşüncesini taşımaktaydı. Diğer grup ise 
«Egemenlik milletindir. Kurtuluş yalnız yabancı düşmanlardan değil, baş-

' ka alanları da kapsamaktadır.» şeklindeki düşünceleriyle bir anlamda milli 
egemenliğe olan bağlılıklarını dile getiriyorlardı. M. Kemal'e göre de, ku
rulacak yeni Türk Devleti belirli kişi veya grupların olmayıp, halkın dev
leti olacaktı. Millet mukadderatını kendi eline alacak ve Atatürk'e göre 
bu alandaki başarı milletin bağrından fışkıracaktı. M. Kemal, milli ege
menliğin halkın genel çıkarı olduğunu ifade ederken egemenliğin kulla
nılışında siyasal partilerin önemini de vurgulamıştır. M. Kemal, siyasal 
partierin asli görevinin, halkın uygarlık yolunda ilerlemesinde ve tüm 
toplum,un yararına olan noktaların ortaya çıkarılmasında temel araçlar 
olduğunu düşünüyordu. 

III- TüRKiYE'DE SiYASAL PARTiLER VE MiLLI EGEMENLiK 

Türkiye'nin siyasi hayatında parti ve partileşme olgusu çok önemli 
rol oynar. Ö'Zellikle siyasal partilerin devletle toplum içindeki çeşitli grup
lar arasında bağlantı kurması, Türkiye'de siyaseti Frey'in deyişiyle parti 
siyaseti yapmaktadır. 

Türk toplumunun siyasal gelişmesinde «partileşme» olayının kökleri, 
Osmanlı Devletinin son döneminde kurulan siyasi derneklere kadar uza
nır. Osmanlı Devletindeki ilk siyasi dernekler azınlıklar tarafından, ba
ğımsızlıklarını elde etmek amacıyla kurulan ihtilal komiteleri biçimindey
di. Aynı dönemde Türklerin kurduğu dernekler ise özellikle I. Meşruti
yetten önce ortaya çıkmış ve ülkede anayasal bir yönetimin temellerinin 
atılması için mücadele vermişlerdir. Anayasal bir yönetim için başlatılan 
bu hareketler, Türk toplumunda bir anlamda Batı tipi s1yasi kurumlara 
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olan ilginin arttığı bir döneme denk düşer. Bir başka deyişle 1876'da ilan 
edilen I. Meşr~tiyetle birlikte başlayan anayasacılık hareketleri, Batıdaki 
anayasacılık hareketlerinin adeta bir serpintisi olup, gittikçe güçlenmeye 
başlayan Avrupa karşısında tutunabilmek amacıyla Batı tipi kurumların 
imparatorluğa getirilmesiydi. 1865'de oluşturulan yeni Osmanlılar Cemi
yeti, aynı dönemde bir parti sistemi oluşmadığı için parti olarak nitelen
dirilmesi de bir anlamda bir kadro örgütlenmesi şeklinde olup, bir proto 
partiydi. Gerek Yeni Osmanlılar, gerekse I. Meşrutiyet döneminin belir
gin özelliği; meeşrutiyete geçilmesine rağmen, bu geçişin bir şekil ve ad
dan ·ibaret kalması, onun ötesine gidememesiydi. Nitekim I. Meşrutiyet 
çok kısa sürmüş, Mart 1877'de açılan «Meclis-i Umumi» bir yılını bile dol
durmadan Şubat 1878'de kapatılmıştır. 

I. Meşrutiyet döneminin 1876 tarihli Anayasasının konumuzia ilgili 
olarak dikkati çeken özelliği; dernek kurma hürriyetini tanımaması, bu 
nedenle siyasi partilerin kurulmasına hukuken izin vermemesiydi. 

Osmanlı Devletinde IL Meşrutiyetin 1908'de ilanıyla birlikte ise, bi
limsel açıdan bile olsa, parlamenter düzene geçilerek, Kanun-u Esasi ye
niden yürürlük kazanmıştır; Il. Meşrutyetin ilanının bize göre asıl öne
mi, Türk siyasi yaşamında yavaş yavaş geniş kitleleri siyasi hayata kat
maya başlamasıdır. Kanun-u Esasi'nin 120. maddesinde 1909 yı_lında ya
pılan bir değişiklikle cemiyet kurma hürriyeti tanınması, 3 Ağustos 1909 
tarihli Cemiyetler Kanununun 2 .. maddesi ile ruhsata lüzum olmadan ce
miyet kurulabileceğini öngörmüştür. 1908'de başlayan II. Meşrutiyet dö
nemiyle ittihat ]'erakki'nin kesintisiz iktidar dönemi (1913- 1918) Türki
ye'de siyasal parti örgütlenmesinin yavaş yavaş başladığı bir dönemdir. 
Bu dönemin ve bu döneme damgasını vuran kadroların temel özelliği her 
ne kadar siyasi parti anarşisi ve ittihat Terakki ve itilaf Fırkası arasın
daki ciddi ve şiddetli mücadeleler olarak belirtiise bile, Türk toplumunda 
özellikle fikri planda ciddi bir hareketliliğin başlangıcı sayılabilir. Nite
kim aynı dönemde kurulan partilerin kimi teokratik, kimi sosyalist, kimi 
de ademi merkeziyetçi görüşleri savunuyordu. Bu farklı görüşleri benim
seyen örgütler, dönemin özellkle kültürel açıdan zenginleşmesine zemin 

. hazırlamıştır. Bu dönemde siyasi cemiyetlerin sayıları 25'i bulsa bile, bu 
cemiyetler içinde en etkili siyasi mücadele, daha önce belirttiğimiz gibi, 
ittihat Terakki ile İtilaf Fırkası arasında geçmiştir. Her ne kadar özel
likle ittihat Terakki'nin bir cemiyet mi, yoksa fırka mı olduğu, kendi yö
neticileri arasında bile tartışma konusu yapılmışsa da, 1913'de kabul et
tikleri Nizarnname ile ittihat Terakki'nin bir siyasi parti olduğu resmen 
benimsenmiştir. ittihat Terakki Partisi geniş bir taşra örgütüyle köylü 
ve muhafazakar kitleler dışında geniş bir çevreyi etkilemiş, zamanla es
naf ve sanatkar arasında yayılmıştır. ittihat Terakki'nin son dönemi si-
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yasal alanda partiyle siyasal şiddeti birtakım uygulamaları nedeniyle ade
ta özdeşleştirmiştir. 

Osmanlı imparatorluğunda Meşrutiyet denemelerinin I. Dünya Sava
şıyla sona ermeye başlamasıyla birlikte, anılan dönem (1918 - 1923) bilin
diği gibi milli mücadele dönemidir. ittihat Terakki'nin tek parti iktida
rından C.H.P.'nin tek parti iktidarına geçişine kadar olan devreye karşı
lı~ gelen dönemin temel sorunu, ülkenin tam anlamıyla dış düşmanlann
dan kurtanlmasıydı. ülkeyi emperyalist devletlerin ideallerinden kurtar
mak amacıyla kurulan örgütlerin başında Müdafaa-i Hukuk Gerniyeti ge
liyordu. Cemiyetin başlıca -niteliği Tunaya'nın da ifade ettiği gibi taşra 
burjuvazisi, sivil ve asker, aydınlar ve büyük çiftçilerden oluşmasıydı. Ce
miyet daha sonra 23 Ekim 1923'de kurulan Halk Fırkasını seçmiş, Halk 
Fırkası önce 10 Kasım 1924'de Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında 
yapılan kurultayında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 

M. Kemal 6 Aralık 1922'de Hakimiyet-i Milliye, Yeni Gün ve öğüt 
gazeteleri muhabirierine Halk Fırkasının kuruluş nedenini açıklarken, 

özellikle fırkanın «kişisel ve keyfi kararların alınmasını önlemek», «te
mayül-i hakikiyenin, vatansever kişilerin tartışması yolunda ortaya çık
masını sağlamak» şeklinde ifade ediyordu. M. Kemal'in fırka hakkındaki 
görüşü, esasen uzun dönemde Türk toplumu için arzuladığı çoğulculuk ve 
çok sesliliğin dile getirilmesiydi. M. Kemal'e göre Halk Fırkasının ama
cı; Halk egemenliğine dayanarak memleketi yenileşme ve d üzeltıneye yö
neltmek, böylece halkın mutluluğunu sağlamaktı. Halk Fırkasının kurul
masıyla birlikte Amasya Genelgesinde sözü edilen «Milli Egemenliğin» 
fırka aracılığıyla temsiline dayanak oluşturmuştur. 

Gerek Halk Fırkası, gerekse Fırkanın C.H.P.'ne dönüştüğü ilk dö
nemde çok partili siyasi yaşama geçilmemesi, çeşitli tartışma ve eleştiri
lere neden olsa bile, bu dönem demokratik sürecin şartlannın oluşması 
için gerekli olan zemini hazırlama mücadelesiydi. ·öncelikle milli müca
delenin zafere tamamiyle ulaşması, inkılapların oturması ve ardından çok 
partili siyasi yapının kurulması nihai hedefti. 

Halk Fırkası, kurulduğu günden itibaren özellikle Cumhurbaşkanlı
ğına seçilen M. Kemal Paşa'nın Fırkanın umum reisliğini üstleurnesi ne
deniyle ülkenin resmi partisi olmuş ve 1935'lerden itibaren devletle öz
deş hale getirilmiştir. 

Esasen parti daha milli mücadele döneminde Anadoluda bizzat dev
letin gözetim ve denetiminde olsa bile, farklı düşüncelerin örgütlenmesi
ne imkan verilmiştir. Nitekim aynı dönemde özellikle Sovyetlerle olan 
dostluğun etkisiyle 1920'de komünist örgütlenmelere 'bile hoşgörü gös
terilmiştir. Yine aynı dönemde «resmi» Türkiye Komünist Fırkası bizzat 
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Paşa'nın bilgisi dahilinde yakınları tarafından kurulmuştur. Esasen böyle 
bir örgütün ,resmiyet faktörüne bağlı olarak kurulmasına izin verilmesi, 
ileride Türkiye'de çok partili siyasi yaşama geçileceğinin habercisi· sayı
labilir. 

M. Kemal'in 7 Şubat 1923'te Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada si
yasi partilere ilişkin görüşleri ilginçtir. M. Kemal bu konuşmasmda «bu 
milletin siyasi fırkalardan çok canı yanmıştır. Batıda siyasi partilerin 
çokluğu, Batıdaki s_ınıfların çokluğundan kaynaklansa da bizde farklı sı
nıflar yoktur, dolayısıyla Halk Fırkası tüm milleti kucaklayacaktır. Halk 
Fırkası, Türk Halkının eğitimi için bir okuldur.» 1920'li yılların iç ve dış 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri gözönüne alındığında M. Kemal'in siyasi 
partilere ilişkin görüşleri yerindedir. 1924'de Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası muhalefet partisi olarak bizzat milli mücadele önderlerinden Ka
zım Kara:bekir ve Ali Fuat Paşaların yönetiminde kurulmuş ve çok par
tili siyasi hayata geçiş denemesi başlatılmıştır. Fakat bu deneme kısa 
ömürlü oldu. özellikle Doğudaki Şeyh Sait isyanı ve Ankara, İzmir'de re
jim karşıtı hareketler nedeniyle, bizzat dönemin Ankara istiklal Mahke
mesinin raporuyla 5 Haziran 1925'de parti kapatılmıştır. Komünist Par
tisi de 1925'de yasa dısı ilan edildi. M. Kemal Söylev'de Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası'nı ~kendisine ve Cumhuriyete yönelmiş bir suikast 
olarak nitelendirerek, fırkanın kapatılma gerekçesini açıkça ifade edi
yordu. 

Çok partili siyasi hayata geçişin ikinci denemesi olan ve bizzat M. 
Kemal'in arzusuyla 12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fır
kası, kurulduğu ilk günden itibaren M. Kemal ve inkılap karşıtı olanların 
rağbet ettiği bir parti hüviyetine bürünmüştür. Bizzat bu partinin, grev
Iere ve karışıklıklara sebep olan hükümet aleyhtarı halk tepkisi, yeniden 
karşı - devrim hayalini canlandırdı. Dolayısıyla parti kurulduktan kısa bir 
süre sonra 17 Kasım_1930'da kapatıldı. Her iki partinin de uzun süre ya
şamaması, Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçilmeyeceği ve ülkenin 
uzun yıllar tek partiyle yönetileceği izlenimini doğ·urmuştur. Nitekim 
1930'lı yıllarda dünyanın içinde bulunduğu durum, ardından II. Dünya 
Savaşının patlak vermesi birara C.H.P.'nin İtalyan faşizmindeki faşist 

parti gibi yapılanmasını bile gündeme getirmiştir.· Fakat 1946'ya kadar 
hakim parti olan C.H.P. böyle bir yapılanmaya gitmemiştir. Gerçi dev
let- parti özdeşliği -kurulmuş, fakat bu bile geçici bir süre için düşünül
müştür. 

ülkemizde 1946'da çok partili siyasi yaşama geçiş bilindiği gibi ana
yasal alanda birtakım değişiklikler yapılm~d?n 1924 Anayasası ile ger
çekleşmiştir. Burada kısaca, 1924 Anayasasının cemiyet kurma hakkına 
ilişkin getirdiği düzenlemelere çok genel hatlarıyla değinmek yerinde ola-
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caktır. Aynı Anayasanın 70. maddesinde cemiyet kurma hakkı tanınmış 
ve 79. maddede cemiyetlerin, hürriyetlerin kanunla sınırlandırılacağı ön
görülmüştür. 4.10.1926'da yürürlüğe giren Medeni Kanun ise, cemiyet
lere devletin müdahalesinin ancak kanuna ve ahlaka aykırılık hallerinde 
cai·z görmüş ve 1909 tarihli Cemiyetler Kanununun en önemli hükümlerini 
kaldırmıştır. 28.6.1938 tarihli Cemiyetler Kanunu ile, siyasi cemiyetlerin 
ana tüzük ve bildirimlerini Dahiliye V ekaJetine verdiklerine ve faaliyete 
geçebilmek için tescil olduklarına ilişkin bilgi almak zorunda olduklarını 
hükmetmiştir. Bu kanunun karakteri özellikle yasak cemiyetleri sayan 
9. maddesinde kendini göstermektedir. Bu madde esasen dönemin kendine 
özgü koşulları içinde tek parti yönetimine uyum göstermeyecek herhangi 
bir siyasi cemiyete hayat hakkı tanımıyordu. Siyasi birliği bozan dernek · 
yasağı, tek parti rejiminin çoğulculuğu engelleyen anlayışının bir ifade
siydi. Burada belirtilmesi gereken nokta; çoğulculuğu reddeden anlayışın 
uzun sürmemesi ve 1946 yılında C.H.P. içinden gelen kadroların önderli
ğinde D.P.'nin kurulması, böylece çok partili siyasi hayata geçilmesiydi. 

Bilindiği gibi Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçişinde iç ve dış 
faktörlerin etkisi olmuştur. özellikle dışta II. Dünya Savaşı sonunda de
mokrasi eephesinin otoriter rejimler karşısında başanya ulaşması, içte de 
inkılapların halk gözünde genel kabul görmesi, C.H.P.'nin tüm toplumun 
okulu misyonunun sona ermesine katkısı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıl
larından itibaren tek parti yönetimine gidilmesinin asıl nedeni ülkedeki 
hakim parti (C.H.P. . .) ile Çağdaş uygarlık düzeyine varmaktı, fakat bu 
yeterli olmayınca bu düzeye varmak için, Batının en büyük özelliği olan 
çok partili demokrasiye geçilme kararı alındı. 

Çok partili siyasi 'yaşamın başlangıcından 1960'a kadar olan dönem
de Türk siyasal sisteminin ~lirgin özelliklerinden bir tanesi, yöneticile
rin farklılaşmasıdır. Bir başka deyişle, bu dönemde Türkiye'deki siyasi 
aktörler çeşitlenmiştir. C.H.P.'nin iktidarı döneminde millet egemenliği, 
millet adına dönemin kendine özgü ve zorunlu koşullarıyla temsil edilir
ken, D.P.'nin 1950'deki iktidarıyla birlikte siyasi iktidarı kullananların 
sınıfsal niteliğinde de değişiklik gözlenmiştir. D.P.'nin kesintisiz 10 yıllık 
iktidarı boyunca «devlet - millet» özdeşliği sağlanmıştır. 27 Mayıs 1960'da 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil yönetim~ müdahalesiyle birlikte D.P. ik
tidarının son bulması, millet egemenliğinin kendi iradesi dışında yapay 
olarak el değiştirdiğini göstermesi açısından ilginçtir. Bu müdahale sü
recinde hazırlanan 1961 Anayasası da, 1924 Anayasası gibi egemenliğin 
kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunu belirtmiştir. 1924 Anayasası 
millet adına egemenlik hakkını yalnız T.B.:r.I.M.'nin kullanabileeeğini vur
gularken,"1961 Anayasası 1924 Anayasasına ek olarak millet egemenliği
ni Anayasanın koyduğu esaslara göre,. yetkili organlar eliyle kullanaca-
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ğına hükmetmiştir. Dolayısıyla 1961 Anayasası ile meclis, egemenliği kul
lanan tek organ olmaktan çıkanlmış ve Anayasada belirtilen organlardan 
biri durumuna getirilmiştir. 

27 Mayıstan kısa bir süre sonra ordunun kışlasına dönmesiyle, ülke
mizde demokratik siyasi süreç yeniden işlemeye başlamıştır. 1961 - 1971 
yıllan arasında Türk siyasi rejiminin belirgin Ö'zelliği, siyasete ilginin art
ması ve farklı siyasi· görüşlerin belirli siyasi partiler etrafında örgütlen
meleriydi. Bu dönemde siyasette gözlenen çok sesliliğe rağmen, ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunların artması ve ülkenin bunalıma düştüğü iddia~ 
sıyla 12 Mart 1971'de ordunun yeniden siyasi yaşama müdahale etmesi, 
dönemin bir diğer ilginç gelişmesiydi. Sevindirici olan bu müdahale de 
uzun süreli olmamış, kısa bir süre sonra yapılan seçimlerle yeniden de
mokrasiye dönülmüştür. 1971- 1980 arasındaki dönemde ise Türk toplu
munda çok farklı siyasal tercihierin iktidara tal~p olmalan, toplumun si
yasal iktidardan beklentilerinin _geniş boyutlara ulaşması, Türkiye'nin si
yasal gelişimi açısından önemliydi. Bu sevindirici gelişme maalesef 1970' 
lerin sonund:;ı ülkenin toplumsal yapısındaki bunalımın etkisiyle yeni bir 
askeri müdahaleyle son bulmuştur. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer müdahalelerde olduğu gibi uzun süreli ikti
darda kalmamış, 1983 genel seçimleriyle yeniden sivil yönetime geçilmiş
tir. Bu noktada milli egemenlik konusunda belirtmemiz gereken nokta. 
12 Eylül döneminde hazırlanan 1982 Anayasasında da, tıpkı 1961'de oldu
ğu gibi, millet egemenliği Vurgulandı. Bu egemenliğin Anayasasının koy
duğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılacağı ifade e~ilmiştir. 
Görüldüğü gibi, gerek 1921 ve 1924, gerekse 1961 ve 1982 Anayasalann
da, milli egemenlik Anayasanın temel ilkelerinden 'biridir. Dolayısıyla 

tüm Anayasalarda T. C. Devletinin «Milli Egemenlik» ülküsü ifade edil
miştir. 

1983'de sivin yönetimin işlemeye başlamasıyla birlikte dikkatimizi çe
ken sevindirici gelişme; genel ve yerel seçimlere seçmenierin yoğun ilgi 
göstermesi ve katılımın yüksek olmasıdır. Katılımın geniş boyutlara var
masının en özlü açıklaması ise, Türk insanının kendi iradesinin devlet yö
netimindeki önemini iyi kavraması ve siyasi Ibilineinin her geçen gün da
ha da yükselmesidir, 
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