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ÖN SÖZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, kuruluşu olan 1 985 
yılından bu yana yurdumuzun çeşitli illerinde geleneksel olarak gerçekleştirdiği 
milli egemenlik sempozyumlarının onyedincisini bu yıl Kırşehir ve İzmir' de 
gerçekleştinne kararı almıştır. 

Sempozyumlan, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan ve tarihler yazan 
bu kentlerimizde gerçekleştirmekten Kurul olarak büyük bir onur ve mutluluk 
duyduk. 

Bu bilimsel toplantılarda bildiri sunan değerli bilim adamlarımıza, bizlere ev 
sahipliği yapan Kırşehir ve İzmir Valilerine, Belediye Başkanlarına, Gazi Üniversitesi 
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne ve 
emeği geçen tüm görevlilere özenli çalışmalarından dolayı Kurul olarak teşekkür 
ediyoruz. 

XVII. Milli Egemenlik Sempozyumlarında sunulan bildirilerden oluşan bu eserin 
tüm okuyuculara yararlı olacağı ve özellikle Cumhuriyet tarihimize ışık tutacağı 
inancındayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültiır, Sanat ve Yayın Kurulu olarak bundan 
sonra da bu güzel geleneğimizi devam ettirmeyi ve Milli Egemenlik 
Sempozyumlarımızı güzel yurdumuzun tüm illerinde gerçekleştirmeyi hedefliyor ve 
eserin tüm okurlara yararlı olmasını diliyoruz. 

TBMM 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı 

3 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



İÇİNDEKİLER 

XVII. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU 
14 Nisan 2006 - KIRŞEHİR 

ACIS KONUSMALARI 

Prof. Dr. ZekiCemil ARDA 
Gazi Üniversitesi 
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanı ................................................................ ı 3 

Mehmet Lütfuilah BİLGİN 
Kırşehir Valisi .............................................................................................. ı 4 

Nevzat PAKDiL 
TBMM Başkanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı .......................................... ı 5 

OTURUM BASKANI 

Prof. Dr. Hüseyin BAGCI 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ......................................... 20 
"Küresel ve Bölgesel Gelişmeler lşığında 

Türk Dış ve Güvenlik Politikası" 

KONUSMACILAR 
Bengül BOLAT 
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Öğret. Böl. Öğretim Görevlisi ................................................. 2 ı 
"Milli Egemenlik Anlayışının Gelişimi Çerçevesinde 

Milli Mücadele ve I. B.M.M." 

Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA 
Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sos. Bil. Fak. 
Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi ........................................................................ .39 
"Milli Egemenlik ve TBMM'nin Uluslararasılaşması" 

5 

TBMM KUTUPHANESI



XVII. MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMU 
8 Eylül 2006 - İZMİR 

SUNUS KONUSMALARI 

Prof. Dr. Ülkü BAYlNDlR 
E U.. . 't . R kt" .. 68 ge nıversı esı e oru ............................................................................. . 

Nevzat PAKDiL 
TBMM Başkanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı ........................................... 69 

ACIS KONUSMASI 

Bülent ARINÇ 
TBMM Başkanı ............................................................................................ 7 1 

SEMPOZYUM 

OTURUM BASKANI 

Prof. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ............................................... 74 

KONUŞMAClLAR 

Yrd. Doç. Dr. Hakkı UYAR 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi .................................. 76 
"Tarihsel Süreçte Egemenlik Kavramı ve 

Atatürk'ün Egemenlik Anlayışı" 

6 

TBMM KUTUPHANESI



Yrd. Doç. Dr. Nedim YALANSIZ 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ................................. 83 
"Cumhuriyetçilik ve Ulusal Egemenlik" 

Dr. Harnit Emrah BERİŞ 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi ................................................ 91 
"21. Yüzyılda Egemenliğin Yeni Görünümü" 

ÖZGEÇMİŞLER (Soyadı alfabetik sırasına göre) ..................................... ! O 1 

7 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



XVII. 
MiLLI EGEMENLİK SEMPOZYUMU 

14 Nisan 2006 - KIRŞEHİR 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



SUNUCU - Sayın Meclis Başkanvekilim, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, 
Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım, sayın konuklar ve değerli basın mensuplarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı açılış yıldönümü ve Milli Egemenlik 

Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen I 7 nci Milli Egemenlik Sempozyumuna 
hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. 

Şimdi, sizleri büyük Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda 
I dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızın İcrasına davet ediyorum. 

SUNUCU- Değerli konuklar, programımıza başlayacağız; ama, öncesinde, eliıne 
az önce ulaşan telgrafları size okumak istiyorum. 

Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen aramızda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanımız Sayın 
Nevzat Pakdil bulunmaktalar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bülent Arınç da aramızda 
olmayı arzu etmişlerdi; ancak, daha önceden planlanan bir program dolayısıyla şu 
anda Manisa'dalar; dileklerini ilettiği bir mesaj elime az önce ulaştı. Müsaadenizle, 
okumak istiyorum efendim: 

"Düzenlemiş olduğunuz Milli Egemenlik Sempozyumu ve 86 ncı yıl özel 
konserine davetiniz için teşekkür ederim. Milli egemenlik, milli bilincin, ahlakın, 
karakterin ve bunların sonucu olarak, milli birlik ve beraberliğin zaferidir. Türk halkı, 
ordusuyla bir bütün olarak Kurtuluş Savaşında verdiği başarılı mücadele sonucunda, 
bağımsızlığına kavuşmuş, Türkiye Cumhuriyetini kurarak, özgür idaresiyle kendi 
kaderini ve geleceğini çizme hakkını elde etmiştir. Bu düşüncelerle, düzenlemiş 
olduğunuz sempozyum ve konserin başarılı geçmesini diler, size ve tüm katılımcılara 
sevgi ve selamlarımı sunarı m." 

Bülent Arınç 

TBMM Başkanı 

Efendim, diğer telgraf gönderenleri de sıralamak istiyorum: 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,. 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız Özak, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, 

Devlet Bakanı Ali Babacan, 
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Anavatan Partisi Genel Başkanı Isparta Milletvekili Erkan Mumcu, 

Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay, 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, 

Samsun Milletvekili Mustafa Demir, 

Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut, 

Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, 

Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İrfan Akgün. 

Evet, değerli konuklar, bilimsel toplantımızın açış konuşmalarını yapmak üzere, 
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zeki Cemil 
Arda'yı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
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Prof. Dr. Zeki Cemil ARDA 

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanı 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Milletvekillerimiz, Sayın 
Valimiz, değerli konuklarımız, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, saygıdeğer 

hanımefendi ler, muhterem beyefendiler; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat 
ve Yayın Kurulunun düzenlediği 17 nci Milli Egemenlik Sempozyumunu yeni 
kurulmuş olan Ahi Evran Üniversitemizde gerçekleştirmek üzere, Kırşehir'i ve 
üniversitemizi seçmiş olmalarından dolayı büyük kıvanç duymaktayım; hepiniz hoş 
geldiniz, şeref verdiniz. 

Milli Egemenlik kavramını günümüzün savaş, yoksulluk, açlık, sefalet görmemiş 
gençlerine açıklamak, hepimizin bir görevidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk'ün hangi koşullar altında ve ne gibi yeni unsurtarla donatıp açtığı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 86 ncı kuruluş gününü kutlamak, bu büyük günün anlamını 
yeniden yaşamaktan çok büyük heyecan duymaktayız. 

Üç değerli konuşmacımız, bizleri, o eski günlere yeniden götürecek ve bizlerin 
içinde bulunduğumuz çağı değerlendirmemize ve siz genç kuşakların da bu kutsal 
emaneti devraldıktan sonra nasıl bir geleceğin bizi beklediğini veya geleceğimizi 
nasıl biçimieyebiliriz şeklindeki düşüncelerine ışık tutacaklardır. 

Atatürk, zoru başaran bir insandır; çünkü, Türk Milletine karşı sevgisi, güveni ve 
birliktelik ruhu hiç sarsılmamıştır. Türk Milletinin içine düşürüldüğü sefaletten, 
yoksulluktan, daha da fecisi bayraksız, topraksız bırakılınasına mahkum edilmiş 
kaderini, yine ve sadece Yüce Türk Milletinin canını dişine takarak kurtarabileceğine 
inanıyordu. Ya istiklal ya ölüm; her bir Türk eviadının içinde yüce bir milli mücadele 
gerektiği inancını öne çıkarmıştı. Atatürk'ün, Türk Milletinin altın harflerle yazılı 
tarihi, zaferlerine Atatürk'le omuz omuza mücadele veren Yüce Türk Milleti ihtişamlı 
bir zafer daha katmış tır. Zaferler kazandı k; ama, zamanın akışı, insanlarımızı, ne yazık 
ki, hızla bu eski sefalet, yoksulluk, açlık, hastalık, savaş günlerinden hızla uzaklaştırdı. 
O günleri yaşayanların aramızdan ayrılmış olması da babadan oğula, dededen toruna 
anlatırnlara bir son verdi. Oysa, bu değederimizi canımız pahasına sahiplenmek, 
korumak, kollamak için eskisinden çok daha dikkatli olmamız gerekmektedir. 

Milli mücadelemiz sonucu hiç ummadıkları bir yenilgiyi tatmış olan yine o eski 
düşmanlar, bu kez, bomba, silah, kurşun yerine çok daha değişik silahlar ve 
stratejilerle ülkemizi tehdit etmeye devam etmektedirler. Bu yeni üniversitemizde, 
bizler, Atatürkçü ve milli birlik ruhuyla, ülkemize, milletimize, bayrağımıza sahip 
çıkacak genç kuşaklar yetiştirmeye devam edeceğiz. 

Bu bağlamda, katılımcılara başarılar diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

SUNUCU- Sayın Dekanımıza teşekkür ediyoruz efendim. 

Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere, şimdi de Kırşehir Valisi Sayın 
Mehmet Lütfullah Bilgin'i kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Valim. 
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Mehmet Lütfuilah BİLGİN 

Kırşehir Valisi 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Milletvekillerimiz, 
Çok Değerli Dekanım, Çok Değerli Öğretim Üyelerimiz, öğrencilerimiz, sivil toplum 
örgütlerimizin değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri; ben de, öncelikle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından I 7 ncisi ilimizde düzenlenen bu 
sempozyuma katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum ve sempozyumun ilimizde 
düzenlenmesi kararını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve 
Başkanvekilimize de şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Sempozyumun konusu olan milli egemenlik ya da milletin egemenliğine dayalı 
demokratik yönetim, demokrasi konusunda her birisi konusunda uzman olan değerli 
hocalarımızı biraz sonra hep beraber dinleyeceğiz. Onun için, o konulara girmem 
gerekınediği kanaatindeyim; ancak, şunu biliyoruz ki, hepimizin arzu ettiği, istediği, 
kalkınmış ve zengin toplum olmak için milletin egemenliğine dayalı demokrasiyi 
seçen ülkelerin ancak bunu başardıklarını görüyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri diye 
nitelendirdiğimiz ülkeler, ancak demokrasiyle idare edilen, hukukun üstünlüğüne 
inanan ve onu yaşayan ülkeler. Bizim de milli mücadeleyle başlayan, milletin 
egemenliğine dayalı yönetim biçimimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kurulmasıyla anlam kazanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönettiği milli 
mücadele sonunda başarı elde edilince, yeni Türk Devleti ve yeni Türk Devletinin 
yönetim biçimi cumhuriyet ilan edilmiş ve cumhuriyetin ilan edilmesinden bu yana 
da, ülkemiz, her alanda büyük ilerlemeler katetmiş, kalkınma yarışında birçok ülkeyi 
geride bırakarak dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri haline gelmiş ve öyle 
inanıyorum ki, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz süre 
içerisinde, önümüzdeki süreçte de milletlerarası kalkınma yarışında Türkiye 
Cumhuriyeti, Türk Milleti hak ettiği yeri kesinlikle alacak ve Türkiye dünya 
siyasetinde, dünya milletler camiası içerisinde sözü geçerli ve güçlü bir ülke, güçlü 
bir devlet haline kesinlikle gelecektir. 

Ben, sözü daha fazla uzatmadan, tekrar, Sayın Başkanvekilimize, sayın 

milletvekilierimize ve Sayın Başkanvekilimizle birlikte buraya gelen değerli 

hocalanmıza, değerli heyet üyelerine tekrar hoş geldiniz diyorum, sempozyumun çok 
başarılı geçmesini diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

SUNUCU- Efendim, Valimize de teşekkür ediyoruz. 

Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Pakdil 'in bilimsel toplantımızın aç ış 
konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriilerini arz ediyorum. 

Buyurun efendim. 
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Nevzat PAKDiL 

TBMM Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Saygıdeğer Valimiz, saygıdeğer dostum, saygıdeğer öğretim üyeleri, sevgili 
öğrenciler, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları; öncelikle, 17 nci Milli 
Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle 
selam lı yorum. 

Konuşmama başlarken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Kırşehirimize, 
Türkiyemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu üniversiteınİzin 
kurulması aşamasında gayretlerini esirgemeyen milletvekillerimiz Mikail Arslan 
Beye, Hacı Turan Beye ve Sayın Hüseyin Bayındır'a da huzurunuzda doğrusu 
teşekkür etmek isterim; çünkü, biliyorsunuz, üniversitelerin kurulmasında çok büyük 
talepler vardı Türkiye'nin her tarafından, bütün illerinden; ama, bu şanslı illerden bir 
tanesi Kırşehir oldu. Eğitim, kültür, ilim ve irfan şehri olan Kırşehir'e de yakışan 
buydu. Bu vesileyle, bu kanunun çıkmasında, hazırlanmasında emeği geçeniere ve 
hükümetimize de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının manasma yaraşır bir şekilde 
kutlanmasını ve yaşatılmasını teminen yurt genelinde Milli Egemenlik Haftası 
etkinlikleri tertiplemektedir. Bu etkinlikler kapsamında, milli egemenliğimizi konu 
alan bilimsel toplantılara ve kültürel faaliyetlere yer verilmekte ve bunlara bazen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız bizzat iştirak etmekte, bazı zamanlar ise 
Kültür, Sanat Yayın Kurulunu temsilen Başkanvekili olarak ben ve diğer mensubu 
bulunan arkadaşlarımız iştirak etmektedir. 

Burada temel amaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile vatandaşlarımızın 

kaynaşması ilkesi ışığında, milli ve manevi değerlerimizi, bağımsızlık kavramını 
bütün milletimizle paylaşmak, onların duygu ve düşüncelerine tercüman olmak ve 
bunları yerinde değerlendirmektir. Bu, yıllardır devam edegelen bir süreçtir, 1985 
yılından beri yirmibir yıldır çeşitli programlarla kutlanmaktadır ve adeta kurumsal 
bir hüviyet kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk demokrasisinin temel 
hukuki kaynağı olan milli egemenlik ilkesinin temsili ve kullanılmasında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önemli bir konuma sahiptir. 

Şunu ifade etmek isterim ki, mağlup almadığımız halde ittifak ettiğimiz ülkelerin 
mağlup sayılmasıyla birlikte, biz de mağlup sayıldığımız dönemde, o günün güçlü 
devletleri, bir taraftan Anadolu coğrafyasını ve o gün elimizde bulunan misak-ı milli 
sınırları içerisine almış olan coğrafyamızı işgallerle paylaşmak arzusunu izhar 
etmişler, bunu fiili olarak tahakkuk ettirmişler. İşte, o zaman İstanbul 'da Meclisi 
M ebusanı n almış olduğu misakımilli sınırları içerisinde bağımsız bir devlet kurulması 
çalışmaları, Ankara' da faaliyete geçen Millet Meclisimizle birlikte tahakkuk etmiştir 
ve bu Meclis, Millet Meclisimiz, aynı zamanda gazi bir Meclistir; bir taraftan 
Türkiye'nin o günkü coğrafyasında yönetilmesi için kanunlar çıkarırken, bir taraftan 
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ise bizzat orduyu yönetmekte ve Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazmaktaydı. 
Gazi Mustafa Kemal Paşaya başkomutanlık unvanını veren de bu Meclistir. Onun 
içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasında Meclisimizin çok çok 
önemli bir yeri vardır. Bunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

İşte, bunları tertipiemiş olduğumuz MilJi Egemenlik Sempozyumlarıyla 
pekiştirrnek gayesindeyiz. Bu sempozyumlarda mil11 egemenlik, cumhuriyet, 
parlamenter demokrasi, temsil ve barış kavramlarının biJimsel ortamlarda 
tartışılmasını ve geJiştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunu sağlamak için, 
üniversitelerimizdeki değerli öğretim üyesi arkadaşlarımızın tecrübelerinden, 
birikimlerinden istifade ediyoruz. Kendilerini davet ediyoruz ve kendileri, burada, 
konuşmalarında, bizi hep beraber geçmişten bugüne taşıyorlar, mill] egemenlik 
kavramını ve bunun uluslararası kavramdaki yerini ve Türkiye'nin bugünkü 
konumunu, Meclisimizin konumunu bizlere kendi bilgileri çerçevesinde aktarıyorlar. 
Bugüne kadar bu hususta hizmeti geçmiş olan, bizlere ilimlerinden, İrfanlarından 
istifade etme imkanı sağlamış olan bütün öğretim üyesi arkadaşianınıza minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yurt genelindeki üniversitelerimizle ve valiliklerimizle işbirliği yaparak, 
Türkiye Büyük MilJet Meclisinin en üst seviyede ve tüm siyası partilere mensup 
milletvekilJerinden oluşan bir heyetle iştirak ettikleri bu toplantılarda milli irade 
kavramının en güzel örneklerini sunmayı hedetliyoruz. 

Değerli konuklar, ülkemizin sahip olduğu demokrasiyi derinleştirip, yerleşik bir 
demokrasiye dönüştürmek için, onun katılımcı ve çoğulcu niteliğini geliştirmek 
zorundayız. Yani, bu coğrafyada yaşayan yetmişüç milyon insanımızı; ki, bunların bir 
kısmı oylarını kullanıyorlar, o hakkı elde etmişler, bir kısmı ise bunu kullanamıyorlar; 
ama, katılımcı olarak en küçük yaştan başlamak üzere bütün yaştaki 

insanlarımızın, bu katılımcılıklarını teşvik etmemiz gerekiyor. 

Milletimizin bütün fertlerinin şunu bilmesi gerekir ki, demokrasiye sahip çıkmak, 
sadece genel seçimlerde yahut da yerel seçimlerde oylarını vermekle bitmiyor. Bu 
demokrasi ve cumhuriyetimize -ki, cumhuriyetin içerisinde, biliyorsunuz, cumhur 
kelimesi vardır ve bu milletin kendisidir- her halükarda bu memleketin bütün 
fertlerinin, bütün bireylerinin kendilerinin bir hakkı olarak sahip çıkması gerekir. 
Cumhuriyet ve demokrasi hepimizindir; yoksa, birilerinin sahiptenrnek istediği gibi 
değildir. Cumhuriyeti sevmek, korumak, yüceltmek ve demokratik nizarn içerisinde 
gelişimini çağın şartlarına uygun olarak yapmak hepimizin görevidir. Bu görev, 
yetmişüç milyon Türk eviadının hepsine aittir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 

Vatandaşlık bilincinin tam olarak anlaşılması gerekiyor ve bunu bireysel anlamda 
yaşamamız da gerekiyor. Biz, demokrasiyi ve cumhuriyeti ne kadar özümsersek, ona 
ne kadar sahip çıkarsak, bu memleketin istikbali de o kadar aydınlık olacaktır. Bunu 
açık seçik ifade etmek gerekiyor ve seçmiş olduğumuz hükümetleri ve iktidarları 
seçim süreçleri içerisinde denetiediğimiz gibi, seçim süreçlerinin arasındaki 

dönemlerde de bu milletin, memleketin menfaatlarına uygun davranmaları için, 
demokratik nizarn içerisinde, demokratik haklar içerisinde ve meşru zemin içerisinde 

. Bu meşruiyet tamamen Anayasadan ve yasadan, milletin kendinden aldığı haklada 
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sağlanacaktır. Herkesin kendisi için bir meşru hak talep ederek, bir alan tayin ederek, 
bu şekildeki millet iradesini, milletin hakimiyetini gölgelemesine kesinlikle fırsat 
vermememiz lazımdır; çünkü, bu hak yetmişüç milyon insan olarak hepimize birden 
aittir. Birileri bu hakkı daha çok sahiplenmek, burada biz daha çok hak sahibiyiz 
diyorlarsa, demek istiyorlarsa veya bunu birkısım argümanlarla destekliyorlarsa, 
onların bilmeleri gerekir ki, bu hak yetmişüç milyonun hepsine birden, hepimize 
birden aittir. Kimsenin burada rüçhaniyet ve tercih hakkı yoktur. Herkesin de bunu 
gayet iyi anlaması ve bilmesi gerekir. 

Başta siyaset kurumunun üyeleri olmak üzere, kanaat önderleri, siyaset bilimcileri 
ve aydınların, milletimizin temsilcisi olan Meclisin anlamı, itibarı ve gücü 
konusunda bilgilendirici ve bütünleştirici bir anlayış içinde olmaları kaçınılmazdır. Bu 
anlayış milli egemenlik şemsiyesi altında demokrasinin yerleşmesi, gelişmesi ve tam 
anlamıyla uygulanabilmesi için ön şarttır. Nihayetinde, millet iradesi seçimlerle tecelli 
ediyor, milletin huzuruna gidiyor ve ortaya bir tablo çıkıyor. Ortaya çıkan bu tablo yu, 
herkesin kendisinin istediği şekilde, bir kısmını yok sayarak yorumlama hakkı yoktur. 
Ortaya çıkan tabioyu o dönem içerisirıJe herkesin sahip çıkması ve kabullenmesi 
şarttır. işine geldiği şekilde demokrasiyi sahiplenmek, arzu etmediği milletin ortaya 
koyduğu neticeler çıktığı zaman da ondan uzak durmak, kimsenin istemediği bir 
husustur ve bu kimsenin de haddi olmasa gerektir. Onun içindir ki, her zaman, milletin 
ortaya koyduğu, milli egemenliğin ortaya koyduğu tabloya hepimizin beraber rıza 
göstermesi ve razı gelmesi şarttır. Bu beğensek de beğenmesek de böyle olması 
gerekir. Burada ortaya çıkan tablonun ne zaman değiştirileceği de milletin iradesiyle 
seçim zamanları ortaya çıkmaktadır. 

Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, doğrudan, üstün, 
emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek 
sahibi milletin kendisidir. Milli egemenliğin en kısa anlamda tanımı şu olmak 
gerekir: Egemenliğin tek meşru kaynağı ve sahibi millettir. Bunu hepimizin özellikle 
genç kardeşlerimizin hafızalarına çok iyi kazımaları gerekmektedir. Egemenliğimizin 
tek meşru kaynağı ve sahibi bu milletin, Türk Milletinin kendisidir. 

Millet iradesi, fertterin iradelerinin bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından 
oluşmaktadır. Milli egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder. Bu coğrafyada 
hep beraber yaşayan, 780 000 kilomctrekarede hep beraber yaşayan ve Türküm 
diyen her insanın vatan toprakları üstünde ayrıcalıksız ve kaynaşmış Türk Milletini 
temsil ettiğini bilmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ün "millete efendilik 
yoktur" kavramını, ifadesini çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır" ilkesi doğrultusunda, hiçbir güç, 
hiçbir iç ve dış kuvvet, bu hakkı milletin elinden alamaz. Milletimiz en kutsal varlığı 
olan bağımsızlığını, gerektiğinde, canı pahasına korumuştur ve her zaman da 
koruyacaktır. 

Değerli konuklar, bugüne kadar, Ankara, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, 
Afyon, Kütahya, İzmir, Edirne, Denizli, Kars, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Çanakkale, Konya ve Manisa İllerimizde düzenlenen toplantıtarla Milli Egemenlik 
Haftaları bilimsel ve kültürel etkinliklerle coşkuyla kutlanmıştır. Bu yıl 17 ncisini 
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düzenlediğimiz Milli Egemenlik Sempozyumunun ilkini milli mücadeleye sağladığı 
önemli katkılarla tarihe geçmiş Kırşehir'de yapıyoruz. Kırşehir, tarihte kültürel, 
toplumsal ve dolayısıyla, ekonomik bakımlardan büyük bir zenginliğe sahip olmuş 
çok yönlü bir kenttir. Konya Selçukluları döneminde Anadolu'nun büyük ilim ve 
kültür merkezlerinden biri haline gelen Kırşehir, zaman içerisinde Ahilik teşkilatının 
da en önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Adları Kırşehir'le özdeşleşmiş 

Muzafferüddin Behramşah, Nurettin Caca, Hacı Bektaşi Veli, Aşıkpaşa, Ahi Evran, 
Baba İlyas, Ahmet Gülşehri ve Şeyh Edebalİ gibi Türklüğe ve bütün insanlığa ışık 
tutan büyük isimler diyarında hep birlikte milli egemenlik coşkusunu yaşıyoruz. 

Bu büyüklerimizden birinin söylediği gibi, temel unsur insandır. Bizim 

medeniyetimizin temel ekseni, geçmişimizde ve bugünüroüzde insandır. Hani meşhur 

söz "insanı yaşat ki, devlet yaşasın" düsturunu hiç unutmamamız gerekmektedir. Esas 

olan, insanların ölümü değil, insaniann yaşamasıdır; çünkü, en kutsal varlık, dünya 

yüzünde insanın kendisidir. O halde, bir insanı öldürmenin, bütün insanlığ-ı 
öldürmekle özdeş olduğu kendi kültürümüzü çok iyi bilerek, insanlarımıza çok iyi 

davranmak, onların hakkını ve hukukunu çok iyi korumak mecburiyetindeyiz. Bir 

insan her şeydir. Bizim kültürüroüzde bunun örnekleri pek çoktur. O halde, bütün 

insanlarımızı bu coğrafyada yaşayan, hatta ve hatta bütün dünyada yaşayan 
bütün insanlığın fertlerini bir mukaddes emanet olarak ele almak ve onları 
ineitmernek gerekmektedir. 

Sevgili Kırşehirliler, Osmanlı Devleti döneminde kuruculuğu ve birleştiriciliğiyle 

öncülük yapan Kırşehir halkı, Mondrvs Ateşkes Anlaşmasından sonra başlayan 

işgallere karşı İstanbul Hükümeti gibi teslimiyetçi bir tutum takınmamış, milli 
mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin bütün çalışmalarını 

yakından takip etmiş ve sonuna kadar da yanlarında yer almıştır. Milli mücadeleye 
sağladığı manevi desteğin yanı sıra, Kırşehir halkı, cephede de, bütün Anadolu 
şehirlerinde olduğu gibi, bilfiil görev yapmıştır. Bu yüzdendir ki, Kırşehirli her 

ailenin, diğer Anadolu vilayetlerimizde olduğu gibi, ya şehidi yahut da gazisi vardır. 

Burası Osmanlı coğrafyasının ve bugün içinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasının en 

orta merkezlerinden birisidir. Dolayısıyla, Kırşehir'i Müslüman bir Türk yurdu haline 

getirdikten sonra, belki bu coğrafya hiç işgal filan görmemiştir. Onun için, işgal gören 
coğrafyaların insanları bu ıstırabı daha iyi bilir. Bu coğrafyada yaşayanlar, belki 

başka illerimizden gelmiş olan ve kendilerine göçmen yahut da muhacir denilen 

insanların, komşuluktan kaynaklanan bir anlayışla, ıstıraplarını bilebilirler; ama, çok 
şükür ki, bu coğrafya hiçbir zaman göçe muhatap olmamıştır. Belki hem Selçuklu 

hem Osmanlı döneminde, diğer diyariarın Müslümanlaşmasında ve Türkleşmesinde 
oralara buradan insanlar gönderilmiş, o bölgeler ilim ve irfanla aydınlatılmıştır. Belki 

Kırşehirimizin böyle bir fonksiyonu olmuştur; ama, bugüne kadar olduğu gibi, 

bugünden sonra da hem maddi hem manevi anlamda bu güzel kentimizin böyle bir 
konuma düşmesini Cenabı Haktan hiçbir zaman dilemeyiz. Kırşehir'e yakışan, 
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bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da bu coğrafyada insanlan ilimle, kültürle, 

irfanla aydınlatmaktır ve bunu bütün Kırşehirlilerden bekliyoruz. 

Saygıdeğer katılımcılar, milletimizin bir daha zor günler yaşamaması ve yaşanan 

acı günleri bir an önce unutınası temennisiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 

silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizde varlıklarını si per eden bütün 
kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğuruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi 

rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. 

Çektikleri büyük acılara rağmen yılmayan, özgürlüğünden ve birliğinden hiçbir 

zaman taviz vermeyen Yüce Milletimizi saygıyla selamlıyor, milli değerlerimizin bir 

kez daha anılmasına ve bunları sizlerle paylaşmamıza vesile olan, bizleri burada 

konuk eden siz Kırşehirlilere, Sayın Valimize, Gazi Üniversitemize ve bütün emeği 
geçeniere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hepiniz sağlıcakla, esenle kalın efendim. 

SUNUCU- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Pakdil'e teşekkür ediyoruz. 

Evet, değerli konuklar, bilimsel toplantımızda bildirilerini sunmak üzere, Değerli 

Hocaları m ız Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeliği 
Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Bengül Bolay'ı, Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ömer Faruk 
Gençkaya'yı ve aynı zamanda, toplantımızın oturum başkanlığını da yapmak üzere, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağcı 'yı sahneye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
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Prof. Dr. Hüseyin BAGCI 

ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

Sayın Başkan muhterem dinleyenler; şu andan itibarenakademik içerikli 
toplantımızı açıyorum. 

Önümüzdeki dakikalarda, sizlere, hem milli egemenliğin ne olduğundan başlayıp 
Parlamentonun ne gibi görevler yapmasından, son dönemlerdeki küresel ve bölgesel 
gelişmeleri kapsayacak uzun bir ufuk turuna çıkacağız. O nedenle, daha fazla vakit 
kaybetmeden, ben, ilk konuşmacı olarak hanımefendi yi rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

20 dakikalık süreniz var. 
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Bengül BOLAT 

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi 

Teşekkür ederim, sağ olun. 

Sayın konuklarımız, değerli öğretim elemanları ve sevgili öğrencilerimiz; ben, 
öncelikli olarak, Türkiye'yi milli mücadeleye götüren sebepler üzerinde durmak 

istiyorum. 

Giriş 

Milli Egemenlik Anlayışının Gelişimi Çerçevesinde 

Milli Mücadele ve I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

I. Dünya Savaşı 'nın sebepleri, rahatlıkla Fransız ve Sanayi Devrimlerine 
bağlanabilir. Fransız Devriminin sonucunda, ortaya çıkan milliyetçilik fıkri,hem 
imparatorlukları, hem de devletlerarası ilişkileri etkilemiştir. Çünkü imparatorlukların 
yönetimi altında bulunan milletierin ayaklanmaları Avrupa'da çok uzun süren savaşlar 
ve ihtilaliere yol açmıştır. İtalyan ve Alman Milli birliklerinin tamamlanması, Avrupa 
dengesine yeni bir boyut getirmiştir. Balkanlardaki milli duyguları kamçılayarak, 
1870'den itibaren bu bölge Avrupa diplomasisinin rekabet alanı haline gelmiştir. 1 

Sanayi Devrimi ile iyice güçlenen batı dünyası daha güçlü sömürge alanlarına 
kavuşabilmek için etki alanlarını Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu'ya doğru 
yaymaya başlamışlardır. İşte bir tarafta milli birliklerin oluşması diğer taraftan 
sömürgeciliğin gelişmesi menfaatleri ~atışma noktasına getirmiştir. Almanya 'nın 
gelişmesinden rahatsız olan İngiltere, Fransa ve Rusya 1907 tarihinde Üçlü İtilafı, 
diğer tarafta Almanya, Avusturya- Macaristan ve İtalya'da Üçlü ittifakı 
oluşturmuşlardır. Ancak İtalya zayıf olarak bağlı olduğu bu bloktan diğerine 
geçmiştir.2 

Bu bloklaşma ve rekabet ı 9ı4 yılında savaş olarak gelişmiştir. 
Bu sıralarda Osmanlı Devleti'nin durumu ise şöyledir; ı 9. Yüzyılda artık 

Osmanlı Devleti yıkılınanın eşiğine gelmiştir. Girdiği savaşlardan savaşlarda sürekli 
yenik çıkması toprak kayıplarına, askeri ve ekonomik düzeninin bozulmasına yol 
açmıştır. Avrupa'nın 19. Yüzyıl boyunca gösterdiği tüm alanlardaki üstünlüğüne 
karşın Osmanlı Devleti buna ayak uyduramamıştır. Ayrıca Milliyetçilik akımları da 
devleti etkilemiş ve ı 829'da Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya gibi İslam 

1 
/. Dünya Savaşının Sebepleri hakkında geniş bilgi için bkz. Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşına 

Giden Yol, Ankara, bty. 
2 

/. Dünya Savaşı ile ilgili geniş bilgi için bkz .. Pierre Renouvin, 1. Dünya Savaşı, 1914-1918. Çev. 

Adnan Cemgi/, byy., 1982 
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olmayan unsurları, daha sonrada Arap unsurları Osmanlı'dan kopmaya başlamıştır. 3 

Osmanlı Devleti 18. Yüzyıldan itibaren batılılaşma ve Devleti kurtarma adına bir 
dizi ısiahat yapmasına rağmen içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulamamıştır. 
l870'lere kadar İngiltere'ye dayanarak· yürüttüğü denge politikasıda iflas etmiştir. 
Çünkü İngiltere yıllardan beri kendi menfaati doğrultusunda yürüttüğü Osmanlı 
Devleti'ni Rusya'ya karşı koruma politikasını bırakmış, hatta Almanya'ya karşı 
Rusya 'yı kendi yanına çekmek için Osmanlı 'yı denge unsuru olarak kullanınaya 
başlamıştır. Bu doğrultuda İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya I. Dünya Savaşı 
öncesinde ve savaş esnasında bir takım gizli anlaşmalar ile Osmanlı Devleti 'nin 
topraklarını paylaşmışlardır.4 

Bu durumda Osmanlı Devleti güçlü gördüğü Alınanya 
ile anlaşarak5 

I. Dünya Savaşına girmiştir. 
1918 yılında Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu grup savaştan yenilgi ile 

çıkmıştır. I. Dünya Savaşı 'nı kaybeden devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının 
içeriğini belirlemek için Paris 'te bir banş konferansı ( 18 Ocak 19 ı 9) toplanmış ve yenik 
devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının esaslan tespit edilmiştir. Buna göre, 
Almanya ile Versailles 

6 
(28 Haziran 1919) Avusturya'yla Saint Germain

7 
(lO Eylül 

1919), Bulgaristan ile Neuilly
8 

(27 Kasım 1919), Macaristan'la Trianon
9 

(2 Haziran 
1920) Osmanlı Devleti ile de Sevres Banş Aritlaşması 10 

(lO Ağustos 1920) imzalanmıştır. 
Savaş sonrasında Osmanlı Devleti'ne baktığımızda; 30 Ekim I 9 I 8'de İstanbul 

Hükümetine imzalattırılan Mondros Mütarekesi, İtilaf Devletleri'nin savaş sırasında 
yapılan gizli antlaşmalar ile belirtilen yerleri işgal etmelerine olanak tanımakla birlikte 
şu iki hükmü de öngörmekteydi: ı- Boğazlar bölgesi işgal altına alınacak 2- İtilaf 
Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri bölgeleri işgal edebileceklerdi. Mondros bir 

3 R~fkı Salim Burçak, Siyasi Tarih (Ders Notları), Ankara, 1984, s. 9-1 O. 
4 Osmanlı devletini paylaşmak için yapılan gizli anlaşmalar şunlardır. 
1- Boğazlar Anlaşması (18 Mart 1908) 

2- Londra Anlaşması (26 Nısan 1915) 

3- Sykes Picot Anlaşması (16 Mart 1916) 

4- St. Jean de Maourienne Anlaşması (21 !.'isan 1917) 

5- Balfour Deklarasyonu (2 Kasım 1917) 

· Geniş bilgi için bkz. Mediha Akarslan, " Osman/ıyı Yağma Yarışı", Tarih ve Medeniyet, Sayı: 28, 
1996, s. 3-8.; Abdü~ahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, TTK. Yay., Ankara, 
1997., s. 19-23. 

5 Osmanlı Devleti ve Almanya 'nın imzaladığı İttifak anlaşması için bkz., YusufHikmet Bayur. Türk 
İnkılap Tarihi, Cl/, Kısım Jı~ Ankara, 1991, s. 626-658., Renouvin, a.g.e, s.208-209. 

"Fahir Armaoğlu; 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1984, s./46. 
7 

Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, 1985, s.436-437. 
11 

a.g.e, s. 43 7. 
9 Armaoğlu. a.g.e, s./48. 
10 

Osman Olcay- Seha L. Meray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküş Belgeleri, Ankara, 1977, s. 43-179. 
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ateşkes olmakla birlikte esasen İtilaf Devletleri açısından Osmanlı Devleti'nin 
paylaşılması antiaşması idi. Özellikle bu antlaşmanın 7. maddesi ile buna kılıf 

ll 
uydurulmuştu. 

Ayrıca, İtilaf Devletleri antlaşmalarda ifade edilen Mezopotamya ve Kilikya 
gibi sınırları tarihsel olarak belli olmayan bölgelerin sınırlarını kendi çıkar bölgeleri 
doğrultusunda genişleterek Türklere bırakılacak yerleri Anadolu içlerinde küçük bir 
bölge ile sınıriandırmaya çalışmışlardır. 

Bütün bu gelişmeler, barış görüşmelerinde İtilaf Devletleri'nin Türklere karşı 
hoşgörü ile yaklaşmayacaklarının göstergesiydi. 

12 

Bu durum karşısında Osmanlı Devleti'nin tutumuna gelince; Padişah İngiltere'nin 
nüfuzunu kullanarak Devleti yıkımdan kurtarıp, İngilizlerin himaye ve rehberliğinde 
tam bir hakimiyet sağlamak istemiştir. Osmanlı Hükümeti temsilcileri için tek çözüm 
bu idi. Esasen İngilizler de bu duruma kayıtsız değillerdi. Padişahın kendilerinin 
Türkiye'de yerleşmeleri için pek arzulu olduğunu ve padişah-halife ellerinde olursa, 
İslam dünyası üzerinde halifenin nüfuzunu kullanarak "büyük bir ek denetim" elde 
edebileceklerini görüyorlardı 13 

ki bu noktada "umutlarını Allah 'a ve İngiltere 
hükümetine bağladığını" söyleyen Damat Ferit Paşa Hükümeti, onların bu 
düşüncelerini rahatlıkla gerçekleştirebileceklerini göstermekteydi. 

14 

Mütarekenin uygulanmaya başlaması ile cephelerdeki kumandanlardan ciddi 
tepkiler gelmeye başlamıştır. Mustafa K~mal Paşa şartları öğrenince, komutası altında 
bulunan 2. ve 7. Kolordulara, gönderdiği bir emirle Suriye hududunun Osmanlı 
Devleti'nin elinde bulunduğunu ve burada Türklerin çoğunlukta ya~adığını bildirerek, 
mütareke şartlarının daha açık hale getirilmesini istemiştir. 5 

Fakat İstanbul 
Hükümeti tartışmaları önleyebilmek için 7 Kasım 191 8'de Yıldırım Ordularını 
lağvetmiş, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağırmıştır. Böylece Mustafa Kemal 
Paşa 1 3 Kasım 1 9 I 8 'de İstanbul' a gelmiştir. 16 

Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geliş günü ilginç bir rastlantı ile İtilaf 
Devletleri 'nin 60 parçalık büyük fılosunun Çanakkale Savaşı 'nda geçernedik leri 
boğaza girerek İstanbul'a demir attıkları güne rastlamıştır. Bu donanınayı gören 
Mustafa Kemal Paşa bu durumdan etkilenerek "geldikleri gibi giderler" 

17 demiştir. 

Mediha Akarslan, Atatürk ve Türk Dış Politikası (Yükııek Lisans Tezi), Ankara, /984, s./2. 
12 

Bu durum İngiliz Yüksek Komiseri Amirat Calthorpe 'un Lord Curzon 'a yazmış olduğu 6 Haziran 
1919 tarihli mektupta şu şekilde dile getirilmiştir: "Yüksek komisyonun almış olduğu hem yazılı ve hem 
de sözlü talimatlar uyarınca hiçbir Türk 'ü ne olursa olsun hiçbir şekilde kayırmamak ve onlara umut 
vermemek, ayrıca savaşın sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu 'na davranışımızın muhtemelen çok 
sert olacağını göstermek bizim tutarlı davranışımız olacaktır. " Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul, 
İletişim Yay., İstanbul, 2000, s.14. 
13 

Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, C.1, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1998, 
s.167-168. 
14 

Türk Dış Politikası (1919-1980), C.1, Ed. Baskın Oran, İletişim Yay., İstanbul, 2001, s. 140. 
15 

Tevfik Bıyıklıoğlu, vd, Atatürk Anadolu'da, ( 1918-1922), TİB Yay. Ankara, /988, s. 65. 
16 

Gotthard Jaeshchke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, ( 30 Ekim 1918-11 Kasım 1922), 2. Baskı, 
TTK Yay., Ankara, 1989, s. 4. 
17 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal ( 1881-1919), C. I, İstanbul, /974, s. 341. 
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Mustafa Kemal Paşa, İstanbul' a geldiği sırada Ahmet İ zzet Paşa hükümeti 
çekilmiş ve Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu durum onda hayal kırıklığı 
yaratmıştır. Ona göre İzzet Paşa kabinesini iş başına getirmek lazımdı. Çünkü kendisi 
İzzet Paşa kabinesinde sorumluluk yükleneceğini ve bu işbirliği ile ülkenin kurtuluşu 
için çare bulabileceğini düşünmüştür. Tevfik Paşa kabinesinde ise yapabileceği bir 
şey yoktu.

18 Padişah ve mebus arkadaşlan ile görüşmüşse de Tevfik Paşa kabinesinin 
19 • 

kurulmasına engel olamamıştır. Mustafa Kemal Paşa bundan sonra Istanbul' daki 
girişimlerine bir süre daha devam etmiştir. 29 Kasımda Padişahla yaptığı görüşmeden 
de umduğunu bulamamıştır. Ortak olduğu Minher Gazetesinde Tevfik Paşa 

aleyhinde, özellikle padişahı uyarmak için kampanyalar başlatmıştır.2° Fakat bundan 
da bir sonuç çıkmamıştır. 

İstanbul'dan, Samsun'a gidinceye kadar Mustafa Kemal Paşa'nın çalışmaları 
genellikle hükümette görev almaya çalışmak olmuştur. İstanbul'da çalışmalarını 
sürdürürken kendisine hükümetçe Konya'da bulunan II. Ordu Müfettişliği teklif 
edilmiş, bu teklifi rahatsızlığını öne sürerek reddetmiştir.21 Şubat ı 9 ı 9'da 6. Ordu 
Komut~n.lıŞ] 'na atanmasını istenmiş, Mustafa Kemal Paşa bu isteği de kabul 
etmemıştır. 

Trakya Paşaeli Haklan Savunma Derneği Şubat I 91 9'da Mustafa Kemal Paşa'yla 
ilişki kurmuş ve kendilerinin başına geçmelerini istemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa 
ise parça parça değil, "bütün ülke yazgısını yönetecek ele alacak bir kuruluş oluşturup, 
birlikte çalışmayı" önermiştir.23 

Tüm bu çabalar sonunda Mustafa Kemal Paşa artık 
İstanbul'da yapılacak bir şey olmadığını anlamış ve Anadolu'ya geçmeye karar 

• • 24 
vermıştır. 

Mustafa Kemal Paşa Anadolu' da direnme merkezi kurmak için gitmeyi 
tasarladığında Ali Fuat Paşa'yla birlikte şu ilkeleri saptamıştır: ı) Terhis işlemi 
durdurulacak 2) Cephane ve silah düşmana verilmeyecek 3) Genç ve dinamik 
komutanlar işbaşma getirilecek 4) Milli direnmeye taraftar yöneticiler görev başına 
getirilecek 5) Particiliğin yarattığı ayrımcılık engellenecek ve kamuoyunun morali 
yük se 1 ti I ecek. 

25 

Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geniş yetkilerle geçme fırsatı, 2 ı Nisan 
19 ı 9'da, General Calthorpe'un İstanbul hükümetine verdiği nota ile çıkmıştır. 
Karadeniz bölgesinde, Samsun, Vezirköprü, Merzifon ve dolaylarında Rum Pontus 

Aydemir, a.g.e, s. 344. 
19 

Sabahattin Se/ek,; Anadolu İhtillili, İstanbul, 1981, s. 199. 
20 

Sadi Borak, Atatürk'ün İstanbul'daki Çalışmaları (1899-16 Mayıs /919), İstanbul, 1998, s. 140. 

n İslam Ansiklopedisi, Atatürk Maddesi, C. I, s. 732. 
21 Bıyıkoğlu, a.g.e, s. 34. 
23 

a.g.e., s. 204. 
24 

Lord Kinross; Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, 12. Baskı, Çev. Necdet Sonder, İstanbul, 1994, 
s. 26 
25 

Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, C.!., Ankara, 1990, s.287. 
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çetelerinin İslam halka saldırılarını, İngilizler tam tersine yorumlayarak İstanbul 
Hükümeti'nin bu bölgeye bir müfettiş gönderip olayları durdurmasını istemişlerdir. 
Ayrıca bölgede meydana gelen olayların sorumluluğunun da Türk halkı olduğunun 
rapor edilmesini istemişlerdir. Damat Ferit Paşa kabinesi, o bölgeye halkı ikna 
edebilecek ve kendi sözlerinden çıkmayacak bir komutanı göndermeyi 
düşünmüşlerdir. Padişah ve hükümet, dürüst, güvenilir ve iyi bir asker olduğu bilinen 
ayrıca da kendilerinin hiç sevmedikleri İttihatçılarla arası açık olan Mustafa Kemal 
Paşa'yı, 30 Nisan 1919'da 9.0rdu müfettişi olarak geniş yetkilerle Anadolu'ya 
gönderme kararı almışlardır.26 

Harbiye Nezareti" Mustafa Kemal Paşa'yı Dokuzuncu 
Ordu Müfettişliği 'ne tayin etmiş ve irade-i seniyye alınmak üzere bu husus u bir yazı 
ile sadaret makamına bildirmişti. 27 

Mustafa Kemal Paşa bu görevi Anadolu'ya 
geçmek için çok uygun bir fırsat olarak değerlendirmiş ve Yunanlıların İzmir' e asker 
çıkarmalarından bir gün sonra güvendiği 18 subay ıx ile 19 Mayıs 1919 günü 
Samsun 'a varmış tır. 

Mustafa Kemal Paşa, yurdun kurtuluşu için büyük bir sorumluluk altına girmiştir. 
Bu yüzden çetin mücadelenin başında, dayanacağı fikirleri çok iyi tespit etmiştir. 
Samsun' a ayak basar basmaz 20- 22 Ekim ı 9 ı 9' da hükümete gönderdiği telgratlarda 
milli egemenlik fikrini ön plana çıkartmıştır. Öncelikle Mustafa Kemal Paşa'nın ön 
plana çıkarttığı bu fikir üzerinde durmak gerekir. 

Dilimizde "hakimiyet" sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılan "egemenlik" 
hükmeden, buyuran, buyruğunu yürütebiten üstün gücü ifade eder.

29 Egemenliğin 
kimde olacağı, kimin tarafından kullanılacağı çeşitli teorilerle açıklanmıştır. Bunların 
bir kısmı tanrısal kökenli ya da ilahi kökene dayanan görüşler olarak bilinir.

30 
Devletin 

egemenliği ile devlet içinde egemenlik kavramları birbirinden farklıdır. Devletin 
egemenliği bir milletlerarası hukuk konusudur. Bir devletin egemen olması, o devletin 
kendisi dışında bir güce tabi olmaması demektir. Manda ve himaye altında bir 
yönetim, bir sömürge egemen değildir. Bağımsız bir devlet egemendir. 

Devlet üç unsura dayanır. 
ı- Sınırları belli bir ülke 
2- Aynı siyasi otorite altında birlikte yaşayan bir insan topluluğu 
3- Kendisinden üstün bir güce bağımlı olmayan bir kudret yani "egemenlik" 

Buna karşılık " devlet içinde egemenlik" denilince söz konusu olan devletin 

gücünün nereden ka~naklandığıdır. Egemen olan bir şahıs mı?, bir zümre mi? yoksa 
millet mi sorusudur. 

1 

6 
Tayip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Birinci Kitap, Ankara, 1959, s. 80 vd. 

27 • 
Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, C./, MEB Yay., /stanbul/991, s. 226-228. 

ıx Bu konularda geniş bilgi için bkz. Sadi Borak, Atatürk'ün İstanbul'daki Çalışmaları. /<;tanbul, 1998, 
s. 270-272. 
n . 

Turhan Feyzioğlu, " Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün Temel Ilkelerinden Biri Olarak 
Millet Egemenliği", Atatürkçü Düşünce, Atatürk Araştırma Merkezi, byy, 1992, s./82. 
311 Erdoğan Teziç, "Milli Egemenlik İlkesinin Kabulü ve Gelişimi" konulu paneldeki konuşma, 5 Mayıs 
1986, İstanbul. s.ll. 
31 Feyzioğlu, a.g.m, s./83. 
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Egemenlık kavramı, ı 789 Fransız Ihtılalınden once, kralın devletın gucune tek 
başına sahıp oluşunu meşru bır temel e oturtmak, manarşının hukukı ızahını yapmak 
ıçın ortaya atılmıştır Fransız Devrım ı "egemenlık" kavramını esk ı hukuktan alıp kral 

32 
yerıne mıllete mal etmıştır 

Batıda bu gelışmeler olurken Osmanlı Devletı gen kalmışlığından kurtulmak ıçın 
ısiahatlar yapmıştır Ilk oneelen bu ıslahatlar, daha çok Osmanlı Devletı 'nın gucunu 
oluşturan askerı alanlarda yapılmıştır Ancak bu ıslahatlarla ıstenılen sonuca 
ulaşılamamıştır Fransız Ihtilalının yaptığı etkıler, mıllı egemenlık ve demokrası 
fıkrının Avrupa'ya yayılması, Osmanlı Devletını de bu alanlarda ısiahat yapmaya 
yonlendırmıştır Artık 19 Yuzyıldan ıtıbaren Osmanlı Devletı sadece askerı alanda 
değıl sosyal hayatta, kışı hakları ve hurrıyetlerı konularında da ısiahatlar yapmak 
zorunda kalmıştır Tanzımat Fermanı ve daha sonrakı I ve II Meşrutıyet 

donemlerınde de mıllı egemenlık kavramı Osmanlı Devletı 'nde ozellıkle aydın sınıf 
arasında benımsenmeye başlanmıştır Bu donemlerın her bın bu manada bır 

oneekınden daha gelışmış olarak karşımıza çıkmaktadır Fakat Osmanlı Devleti 'nın 
felaketlı yılları bu fıkrın daha yaygın hale gelmesını ve tam manasıyla uygulanmasını 

33 
engellemıştır 

ı. Boltim 

Milli Egemenlik Kavramının Milli Mücadele içersindeki Gelişimi 
Turkıye'de mıllı egemenlık kavramı ozellıkle Mıllı Mucadele donemınden 

ıtıbaren gelışme gostermıştır Mustafa Kemal Paşa daha Anadolu 'ya geçmeden o nce 
ınılletın kurtarılması ıçın tek yolun mıllı egemenlık olduğunu ve mıllı ıradeye dayalı 
bır devlet kurularak bunun gerçekleşebıleceğını duşunmuştur Daha Sofya'da 
ataşemılıter ıken yazdığı "Zabıt ve Kumandan ıle Hasbıhal" adlı eserınde, fıkrın ve 
ınancın ınsanların yonetılmesındekı buyuk rolune dıkkat çekmıştır Dunyadakı 
demokratik gelışmelerın oluşturduğu değışıının farkındadır Çağın mıllı devletler çağı 
olduğunu ve demokrası akımının gucunu anlamıştır 34 

Bu duşunce ışığında Turk 
Mılletı Mıllı Mucadele'nın her aşamasında mıllı egemenlık goruşune adım adım 
yaklaşmıştır 

Mustafa Kemal Paşa, mıllı mucadelenın başında Samsun' dan 22 Mayıs 19 ı 9' da 
Istanbul' a S adaret makamına gonderdığı raporda, 

35 bır taraftan ışgallere karşı ulkede 
mıllı bılınce dayalı bır butunluk sağlamaya çalışırken, dığer taraftan ınılletın 
egemenlığını geleceğe hakım kılmak gerektığını vurgulayıp Turk kımlığını on plana 
çıkartmıştır Ilk etapta kullanılan hakımıyet sozcuğu daha çok kurtuluş ve bağımsızlığı 
sağlamak olarak algılanabılır Daha sonraları ıse bu fıkır ınılletın kendı kendını 

36 
yonetmesı esasına dayanan bır reJım oıçımıne donuşmeye başlamıştır Mustafa 
Kemal Paşa'nın Samsun 'a geldığı ı 9 Mayıs ı 9 ı 9 tarıhı Mıllı Mucadelenın de 

a.g.m s 182 
33 

Bu konuda bkz Bu/ent Tanor Osmanlı-TurkAnayasal Gelışmelerı 2 baskı Istanbul 1998 
34 Feyzıoğlu a.g.m s 181 
J~ 

Bu raporda Mustafa Kemal Paşa şoyle demıştır Mı/Jet yek vucut olup hakımıyel (egemen/ık) ewsmı 
Turkluk duygusunu hedef ıttıhaz (kabul) etmıştır 
ll) 

Feyzıoğlu a.g.m s 187 
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başlangıç tarihi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Samsun 'a geldiği esnada ülkenin 
içinde bulunduğu durumu Nutukta şöyle anlatmıştır. "Osmanlı Devleti 'nin içinde 
bulunduğu grup I. Dünya Savaşı 'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta 
zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış. Büyük savaşın uzun yılları 
boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleket i I. Dünya Savaşına 
sürükleyen/er, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmış/ar. 
Saltanat ve hilafet makamında oturan Valıdettin soysuz/aşmış, şahsını ve bir de tahtını 
koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmaktadır. Damat Ferit Paşa 'nın 

37 
başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak ... " Bu özetten sonra Mustafa 
Kemal Paşa, o tarihlerde öne sürülen çeşitli kurtuluş çarelerine değinmiştir. Bu 
çareterin mandacılık ve bölgesel kurtuluş çareleri olduğunu belirterek milli 
egemenliğe dayalı kendi görüşünü de şöyle ifade etmiştir: "Efendiler, ben bu 
kararların hiç birinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller 
ve mantıklar çürüktü, es ass ız idi .. Efendil e.~ bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. 
O da milli hakimiyete dayanan, ,kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti 
k k / 38 urma .... 

Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın maksadını açıkça ortaya koymaktadır. Milletin 
katılımı ile teşkilatlı bir mücadele, bağımsız ve milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet. 

Mustafa Kemal Paşa bu hedefleri gerçekleştirıneye yönelik adımları atmaya 
başlarken, bu arada ülkede İzmir'in işgal edilmesine karşı mitinglerle tepki 
gösteriliyordu. Mustafa Kemal Paşa da Samsun'dan Havza'ya geçerek milleti Milli 
Mücadele düşüncesi etrafında toplamak ve bütün yurtta milli bir teşkilat kurmak için 
benzer faaliyetleri organize etmeye çabalamıştır. Ancak milli bir hareket şeklindeki 
bu tepkiler Mustafa Kemal Paşa tarafıııdan desteklenip memnuniyetle karşılamakla 
birlikte, bu tip faaliyetlerin gerçek amaca ulaşınada yetersiz olacağı düşüncesindedir. 
Ona göre, bu hareketler milli bütünlüğü sağlamada bir araç olmalı ve bu durum millet 
iradesini temsil eden bir güce dönüştürülmelidir. 39 

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun ve Havza'daki faaliyetleri ile halkı örgütlerneye 
çalışması İngiliz ve İstanbul hükümetlerinin tepkisine sebep olmuş ve 8 Haziran 1919 
da geri çağrılmıştır. Buna karşın İstanbul'a dönmemiş ve hükümete bir bahane 
uydurarak 12 Haziran' da Amasya 'ya gelmiştir. İstiklal fikrini daha da geliştirmek ve 
genişletmek için, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Re fet Paşa ile buluşarak 19 Haziran' da 
müzakerelerde bulunmuştur. Genel durumun anlatıldığı, çözüm yollarının açıklandığı 
metin üzerinde çalışarak Konya'da bulunan ordu müfettişi Cemal Paşa ve Erzurum'da 
bulunan Kazım Karabekir Paşaların onaylaması sonucunda Amasya Genelgesi

40 

yayınlanmıştır. Milletin içinde bulunduğu durumu anlatan bu belgede artık "Milletin 
istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." cümlesi ile mili egemenlik 
amacı açıkça ilan edilmiştir. 

37 
Kemal Atatürk, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s. 1. 

311 
Atatürk, a.g.e, s. 9. 

39 
Hakan Uzun, Atatürk'ün Nutuk'Uiıun İçerik Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe 

Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2005, s. 222. 
40 

Amasya Genelgesi Hakkında Geniş Bilgi İçin bkz. Celal Bayar. Bende Yazdım, Milli Mücadeleye 
Gidiş, CB, İstanbul, 1997, s. 110-128.; Mehmet Evsile, "Amasya Tamimi ve Atatürk 'ün Amasya 'daki 
Faaliyetleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C XIV. Sayı: 40, Ankara, /998, s. 70-96. 
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İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı geri getirmeye uğraşırken, Onun 
Anadolu'daki faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir. Dahiliye Nazırı Ali Kemal 
Bey 23 Haziran'da yayınladığı genelge ile Paşa'nın ~örevden azledildiğini, artık 
resmi tüm girişimlerinin geçersiz olduğunu bildirmiştir. 1 

Fakat Mustafa Kemal Paşa 
o sırada daha önceden tarihi belirlenmiş olan Erzurum Kongresine katılmak üzere 
yola çıkmıştır. Nihayet 3 Temmuzda Erzurum 'a ulaşmış ve asker kimliği olmadan 
sivil lider olarak 23 Temmuzda başlayan Erzurum Kongresinin başkanı seçilmiştir.42 

Erzurum Kongresi şüphesiz Milli Mücadelenin en önemli aşamalarından biridir. 
Kongrede alınan "yurdun bütünlüğü ve işgale karşı direnişe geçilmesi, milli güçlerin 
etken ve milli iradenin egemen kılınması ilkesi, yabancı devletlerin mandasının kabul 
edilmemesi" kararlan kongrenin dikkat çekici noktalarıdır. Bu kongre adeta yeni Türk 
devleti'nin habercisi olmuştur.43 

Erzurum Kongresi ülke genelinde aldığı kararlarla bölgesel olmaktan çıkmış ve 
milli bir hale gelmiştir. Hatta hem Sivas Kongresine, hem Misak-ı Milli kararlarına, 
hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne kaynaklık etmiştir. Şöyle ki; Cumhuriyet 
rejiminin özü olan "İrade-i Milliyeyi hakim kılmak esastzr" kararı bu Kongre'de 
alınmıştır. "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz" cümlesi ile 
"Misak-ı Milli" de belirlenecek milli sınırlar gündeme getirilmiştir.44 O halde 
Erzurum Kongresinin, sınırları belirlenmiş, milli irade ile yönetilen Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olduğu söylenebilir. 

Erzurum Kongresinin başarı ile sonuçlanması, milli hareketin Mustafa Kemal 
Paşa'nın liderliğinde devam etmesi, nihayet Sivas Kongresi'nin hazırlıklarının 
başlaması, İstanbul Hükümeti'ni ve İtilaf Devletleri'ni tedbir almaya zorlamıştır. 
Artık Milli Mücadeleyi tehlikeli görmüş ve durdurmaya yönelmişlerdir. Damat Ferit 
Paşa, milli hareketi "ihtilal" olarak nitelemiş ve şu tedbirleri almıştır. I- Anadolu' daki 
milli hareketi ve kongreleri halkın gözünden düşürmek amacıyla Milli Meclisin 
toplanması için seçim hazırlığına başlamak. 2- Anadolu 'ya, hükümete bağlı 

kumandan ve valiler atayarak milli hareketi zayıflatıp, merkezi otoriteyi kurmak. 
3- Sivas Kongresi 'ni basarak hareketi yürütenleri tutuklayıp, milli mücadeleyi başsız 
kılmak. 4- Padişahı, milli önderiere karşı silah olarak kullanmak.

45 

Sivas Kongresi 'ni durdurmaya yönelik bu çabaların Anadolu üzerinde etkisi 
olmakla beraber, hatta Amerika mandası taraftarlarının baskıları artmasına rağmen 
Mustafa Kemal Paşa'nın aldı~ı tedbirler ve yaptığı çalışmalar sonucunda tüm bu 
girişimler başarısız olmuştur.4 

4 Naşit Hakkı Uluğ, Hemşehrimiz Atatürk, 3. Baskı, TİB yay, byy, 1997, s. 13. 
42 

Erzurum Kongresi ile geniş bilgi için bkz., Mahzar Mü.fit K ansu, Erzurum 'dan Ölümüne Kadar 
Atatürk 'le Beraber, C. 1, TTK Bas., Ankara, 1988. Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, 
Ankara, 1968. 
43 

a.g.e, s.45. 
44 

Zeki Çevik, Milli Mücadele'de Müdafa-i Hukuk'tan Halk Fırkasma Geçiş (1918-1923), Ankara, 
2002, s. 210. 
45 

Sabahattin Se/ek, Anadolu ihtilali, 4. Baskı, İstanbul, 1968, s. 280. 
46 

Çevik, a.g.e, s.2ll-218. 
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Nihayet Sivas Kongresi, 4 Eylül I 9 ı 9 da toplanmıştır. ı I Eylül 1919' da sona 
eren Sivas Kongresi, ulusal kurtuluş eyleminin kongreler dönemini kapatıp, 

Anadolu'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelen gelışıneleri hızlandıran 

kongredir. Sivas Kongresinde elde edilen sonuçlar başarılıdır. İlk önce mıllİ amaca 
erişmek yolunda ayrı ayrı çalışan dernekler birleştirilmiştir. Artık mücadele tek 
örgütçe, bütün yurda yaygın biçimde yönetilebilecektir. Ayrıca, Milli Egemenlik 
ilkesınİn kabulü ile "Saltanat ve Halifeliğın" kurtarılacağı görüşü ortaya atılmıştır. 
Bu çok önemli bir adımdır ve böylece Osmanlı saltanatının üstüne, Mıllı Egemenlık 
çıkarılmaktadır. Bu nedenle Sivas Kongresı ıle milli bır devletın kurulduğu 

söylenebılir.47 

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, milli mücadele hareketini 
bir teşkilata kavuşturmaya, ona bir meşruluk temeli oluşturmaya çalışmıştır. 

" Heyet-i Temsiliye" de bu ihtiyaçtan doğmuştur. Bu sağlanırken aynı zamanda, 
mücadelenin fıkrı temeline de büyük önem vermiştir. 48 

Mustafa Kemal Paşa, millet egemenliği ilkesine dayalı bir mücadeleyı adım adım 
teşkilatlandırırken, İstanbul'da 12 Ocak 1920'de Meclis-iMebusan toplanmıştır. Bu 
Mecliste Misak-ı Milli Metni kabul edilmiştir. 28 Ocak 1920 de günü Meclısı 
Mebusan'ın gızli oturumunda kabul edılen Misak-ı Millı49 metniyle mılli sınırlar 
içinde milli egemenliğe dayalı, tam bağımsız yenı bir Türk Devleti'nin esasları 

50 
oluşturulmuştur. 

Misak-ı Milli metninden hiç hoşlanmayan İngilizler, Osmanlı Devleti'ne büyük 
bir gözdağı vermek ve Milli Mücadeleyi durdurmak amacıyla Devletin başkenti 
İstanbul 'u 16 Mart 1920 'de resmen işgal ettiklerinde

51
, Padişah M ebusan M eel ı sini 

kapatmıştır. Bu olayla artık Milletin haklarını savunacak bir meclis kalmamıştır ortada. 

47 
Ahmet Mumcu, Türk Devriminin Temelleri VP Gelişimi, Jııtanbul, 1981, \' 44-45 

48 Feyzwğlu, a gm, s 188-189 
49 

Şerafettın Turan, Türk Devrim Tarihi, ll Kıtap, Istanbul, /992, s 301-302 
50 

O gunlerde mıllı egemenlık konusuna Sarayın ve Ankara 'nın ne kadar farklı baktığı Rauf Orbay 'm 
anılarında yer almıştır Rauf Bey, Ballkesır Mı/letvekılı Abdulazız Mec.dı Efendı ve Konya Mılletvekı!t 
Vehbı Efendı saraya gıderek Mısak-ı Mıllı metnın de kabul edılmesıyle ılgılı olarak, Padışah Vahdettm 
ıle goruşmuşlerdır Sarayın pencerelerınden ıse duşman donanmaları gorunmektedır Vehbı Efendı "Ne 
yapsalar mılletı yıldıramaı/ar . musterıh olunuz padışahım "demıştır Fakat padışah rahat değıldır ve 
"Rıca ederım dıkkat edın, bu adamlar her şeyı yaparlar mec./ı<;tekı sozlerınıze dıkkat edınız" şeklınde 
cevap vermıştır Bu defa Abdulazız Mecdı Efendı "Padışahım, bu kafirlerın zoru ışte bu ~u Aenarına 
geçer Otesıne sokmez Anadolu pulattır (çelık) atıldığı muwdelede mutlak muvaffak olacaktır Bundan 
emın olunuz" Fakat padışah bunları adeta duymayarak " Tekrar edıyorum Akılıçın yol bırdır Vazıyet 
meydandadır Isterlerse yarın Ankara ya gıderler" dıyerek teslımıyetçı ve mıllı muwdeleye karşı olan 
tavrını açıkça ortaya koymuştur Reşat Kaynar, "Atatürkçülük Nedir" Atatürkçü/ük II. Kitap, 
Genelkurmay Basımevı, Ankara, 1983, s 25-26 
51 

Tansel, a.g.e, s 80 
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II. Bölüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve Yapısı 

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgalinden üç gün sonra I 9 Mart I 920'de, mülki 
ve askeri makamlara gönderdiği genelgesinde Ankara'da yeni bir meclisin toplanması 
gereklilığİnİ bildirmiştir. Bu bildirinin ilk taslağında" meclis-i müessisan" (kurucu 
meclis) deyimini kullanmıştır. Bu deyimi kullanınakla bile Mustafa Kemal Paşa'nın 
asıl amacı milli egemenliğe dayalı yeni bir rejim oluşturmaktır. Fakat henüz tam 
bağımsızlık sağlanamadığı için, Mustafa Kemal Paşa, rejım değişıkliğı ıçın şartların 
olgunlaşmasını beklerneye karar vermiştir. Zamanı geldiği zaman ise bu meclisın 
kurucu meclis gibi kararlar vermesini sağlamıştır. 52 

22 Nisan 1 920' de yayınladığı acele bir telgrafta, Büyük Mı ll et M eelısı 'nin 
açılacağı 23 Nisan gününden ıtıbaren "Bütün mülki ve askerı makamların ve bütün 
milletm başvuracağı yer Büyük Mıllet M eelısı 'dır" 53 demıştir. Bu cümlede Meclıs en 
üst makam haline gelmiştır. Meclisın kurulma amaçlarından bırisi de meşruıyete 
dayanmak ve halkın gözünde haklı bir noktaya gelmektır54 • Nıtekım Mustafa Kemal 
Paşa bu konuda şunları söylemiştir. " Şımdı her şey meşru olmalıdır Mıllet ışlerınde 
meşruıyet, ancak mı/li kararlara, m ılle tm temayü/lerine dayanmakla elde edılır ... 
Türk Milleti, esaret ve zilleti kabul etmez. Millet açıkça görünce en doğru kararı 
verecektir Meclıs nazarıye değıl, gerçektir. Gerçeklerin en büyüğüdür. Önce Meclıs 
sonra ordu! Mill e tm azi m ve kararı yüz binlerce ınsan, milyonlarca para demek olan 
orduyu yaratacaktır. 55 

Mustafa Kemal Paşa, bu cümlelerınde sadece meşruıyetı 
değil bırçok konuyu açıklamıştır. Önce ordu, sonra meclıs dıyenlere de cevap 
vermiştir. Ayrıca Meclisin geçici olmadığının vurgusunu yapmış, bağımsızlık ve mıllı 
irade kavramları tekrarlanmıştır. Burada Meclisın hukuksal bir zemıne oturtutması 
oldukça önemlidir. Aynı gün alınan bir kararla meclisın yetkıleri oldukça geniş 
tutulmuştur. Şöyle ki; 

5 
Mustafa Kemal Paşa 'nın sozlerı şu şekı/dedır "M aksadım da toplanacak meclısın repmı değıştırmek 

yetkı!>ıyle ılk anda donatılmı~ olmasını sağlamaktı Fakat bu deyımm kullanılmasındaki ama u gerektığı 
olçude açıklayamadığım ıçın veya açıklamak ıstemedığım ıçın, Erzurum ve Sıvru 'tan ıkaz edıldım Bunun 
uzerıne Selahıyet-ı fevkaladeye ma/ık bır meclıs (olağanustu yelkılere sahıp bır mec.lıs) deyımını 
kullanmakta yetmdım" Ataturk, a.g.e, s 288, Feyzwğlu, a gm, s 192 H Naıl Kuba/ı, Türk Devrim 
Tarihi, Istanbul, 1973, s 129 
53 

Ataturk, a.g.e, s 300, Ankara ya gelen mılletvekıllerı ıle yapılan toplantıda yenı kurulawk mec.lı\e 
verılecek mm uzermde dw u/muştur Yunus N adı 'nın anlatlığına go re, bu konudakı tartışmalara II 
Nısan 'da başlanmıştır Halıde Edıp ve Hamdullah Suphı Tanrwver, Turk larılımden esınlenerek Kuru/tay, 
Celalettın Arif Bey, Medıs-ı Kebır-ı Mıllı adını onermışlerdır Bunun Turkçe karşılığı Buyuk Mı/fet 
MeG!ı!>ı 'dır Sonunda meclıse bu Hmın verılmesınekarar verılmı~tır Buyuk Mı/fet Medısı admın ba.}ına 
Turkıye kelımesııse ılk defa açılıştan 9,5 ay sonra 8 Şubat 192I gunku Bakanlar Kurulu kmarnamesmde 
kullanılmıştır Bunu 23 Nısan gununun "U/um/ Bayram" sayılmaçma ılışkm ya!>a ızlemı~tır Bundan 
sonrada M ec/ıs hep bu ısım/e amlmı~tır Şerafettın Turan, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, 2004 \ 299 
54 

Mustafa Albayrak, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarihttel Gelişimi, Ankara, 1999, '1 61 
55 

Tevfik Bıyıklwğlu, "Bırınu Turkıye Buyuk Mı/fet Meclısı 'nın Ihtılalcı Karakterı ", Belleten, C XXIV. 
Sayı, 93, Ankara, 1960, s 646 
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Madde 3- Mecliste toplanan millet iradesini, bilfiil vatanınkaderine el koymuş 

olarak tanımak esas ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin üstünde bir kuvvet 

mevcut değildir. 

Madde 4- Yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde 

toplanmıştır. Meclisten seçilecek ve vekalet verilecek kurul hükümet işlerini görür. 

Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.56 

Bu kararlarda Padişah ve Halifenin, işgallerden kurtulduktan sonra Büyük 
Millet Meclisi'nin düzenleyici kanun esasları dahilinde vaziyetini alacağı 

belirtilmiştir. Bir taraftan millet egemenliğine dayalı bir meclis oluşturulurken, diğer 
taraftan, padişah yetkilerinin ileri sürülmesinin önüne geçilmiştir. 57 

Nitekim Mustafa 
Kemal Paşa, 24 Nisan ı 920 tarihinde yaptığı bir konuşmasında da şunları söylemiştir: 
"Anadolu 'da geçici bir süre için bile olsa, bir hükümet reisi veya bir padişah 
kaymakamı ihdas etmek caiz değildir "5

x diyerek Devlet başkanlığı sıfatı kullanmaktan 
kaçınmıştır. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte Türk Milletine ait tüm 
temsil yetkileri İstanbul'dan Ankara'ya geçmiştir. 59 

Fakat yine de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 'nin Osmanlı Devleti 'nden ayrı bir yapı, ayrı bir milli devlet gibi 
ifadelerden kaçınılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti gayesini, ''Hilafet 
ve Saltanatı, vatan ve millet, milli hakimiyet prensibinin gerektirdiği esaslar dahilinde 
kurtarmak" olarak belirterek, ilk etapta Osmanlı Devleti'nin temel unsuru olan 
Saltanat ve Hilafete açıkça karşı çıkmamıştır.60 

Fakat, İstanbul Hükümeti ve Padişah Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne karşı 
olumsuz bir tepki göstermişlerdir. ı ı Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Esseyit 
Abdullah Efendi, yayınladığı fetvada, Kuva-yı Milliye'ye katılanları asi olarak ilan 
etmiş, Damat Ferit Paşa Hükümeti ise onları ihanetle, fıtne ve fesat çıkartınakla 
suçlamıştır. 61 İstanbul'un en önemli amacı Milli Mücadele liderlerini Anadolu 
halkının desteğinden yoksun bırakmaktır. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ı Mayıs 1920'de yayınladığı bildiride Padişah ve Halifeye karşı 

olmadıklarını açıklamak zorunda kalmıştır. Fakat ı O Mayıs 1920' de Mustafa Kemal 
Paşa ve beş arkadaşı hakkında, "Kuvay-ı Milliye adı altındafitne vefesat çıkardıkları, 
Anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, şehirleri yakıp 
yıkmaya kalkış mak" gibi suçlardan i dama mahkum kararı çıkartılmıştır. 62 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı M ebusan Meclisi 'nden farklı 

56 
Atatürk. a.g.e, s. 300. 

57 . VI b k Feyzıog u, a.g.m, s. 194-195.; Al ayra , a.g.e. s. 63. 
511 Bıyıklıoğlu, a.g.m, s. 652. 
59 Tarık Zafer Tunaya, Mütareke Döneminin Özellikleri (1918- /922), İstanbul, bty, s. 387. 
60 ••• 

Tunaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri", J.U.H.F. Dergisi, 
İstanbul, 1958, s. 13. 
61 Kazım Karabekir, İstik/al Harhimizin Esasları, İstanbul, 1988, s. 606-608. 
62 

Albayrak, a.g.e, s. 64. 
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özelliklere sahiptir. Bu nedenle de ihtilalci nitelik taşıdığı belirtilmiştir. Bu düşünce 
şöyle ıfade edilebilir. Meclisin adında bulunan "büyük" nitelemesı, onun üstünde 
bir padişah otoritesi olmadığını gösterir. Bu meclis Kanun-i Esasiye göre, padişah 
tarafından değil, Heyet-i Temsiliye reisi tarafından oluşturulmuştur. Toplanma yeri 
İstanbul değil, Ankara'dır. Mebusan Meclisi'nde olduğu gibı Ayan Meclısı de 
yoktur. Meclıs üyelerı yenı bır sıyası oluşumun A-RMHC'nın, yanı halkın seçtığı 
ve Sivas Kongresme yolladığı vekilierden oluşmuştur.63 Başka bır deyişle Türkıye 
Büyük Millet Meclisi millet ve memleketin kaderini elinde tutan, en üstün kudret 
olan Milli Hakimiyeti kullanacak tek meşru organdır.64 

Birincı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 Ocak 1921 'de Teşkilat-ı Esası ye 
Kanununu yapmıştır. Meclis artık bu anayasa ile kurucu meclis olma özellİğİnı 
ortaya koymuştur. 65 

Türkiye Devleti 'nin dayandığı esaslar, hıçbır şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Anayasanın ilk maddesınde bulunan, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" 
cümlesi ile bu ilke ilk defa, Türk Anayasa Hukukunun temel ilkesi haline 
dönüşmiıştür. İkinci maddede, "gerek yasama, gerek yürütme yetkisinın milletin 
tek ve gerçek temsılcisi olan Büyük Millet Meclis ı 'nde toplanır" denınıştir ve 
özellikle olağanüstü dönemde tüm yetkiterin kendinde toplandığını belırtmıştır. 
Nitekim Meclıste milli mücadeleyi yönetmek için alınacak kararların hızlı olması 
amaç edınilmiştir. Üçüncü maddede ıse, "Türkıye Devletı, Büyük Mıllet Meclısi 
tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Mıllet Meclisi Hükümeti unvanını 
taşır "66 denını ştir. Artık Türkıye Büyük Millet Meclısi Hükümeti, egemenliği 
halk adına kullanan en yetkilı organ olup, Halife ve Saltanatı kurtarmak ıçin değıl 
ulusal nitelikteki bağımsız bir devletin varlığını kabul ettirmek amacını ortaya 

67 
koymuştur. 

Birincı Türkiye Büyük Mıllet Meclisi'nin hazırladığı bu ilk anayasada 
"Halkçılık prensibi" göze çarpmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın, 13-18 Eylül 
1920 tarıhlerı arasında Meclise sunduğu halkçılık programının 6. Maddesi Teşkilat
ı Esasiye Kanununun 1. Maddesi olmuştur.68 

Bu anayasa Türk İnkılabının sı yasa ve 

11 
Tanor. a.g.e, s 244-245 

114 
Albayrak, a.g.e, ~ 65 

65 
a.g.e, s 66 

M • 
Suna Kı/ı- ŞerefGozubuyuk, Türk Anayasa Metin/eri, Sened-i Ittifaktan Günümüze, Ankara 1973, 

s 91 , Klasık Anayasa hukuku, hukumet sıstemlerzm sınıflarken ya~ama ve yurutme kuvvetlerzmn 
bırbırlerı ıle olan ılışkılerını krıter olarak kabul etmektedır Buna gore, yasama ve yurutme kuvvetlerını 
aynı organda toplayan reJımler. kuvvetler bırlığı rejimlerıdır Bu ıkı kuvvetın yurutme organında 
bırleşmesı mutlak manarşılerde ve dıkta reJımlerınde gorulurken yamma organında bırleşmesıne ıse 
medıs hukumetı denmektedır TBMM yasama ve vurutme yetkılerını Meclıste toplayarak meclı'i hukumetı 
şek/mı almıştır Ancak uygulamada meclıs hukumetı modelınden onem/ı sapma/m olmuş, parlamenter 
rejimden çok farklı olmayan bır şekı/de ıştenmıştır Ergun Ozbudun, Turk Anaya~a Hukuku, 8 Ba~kı, 
Ankara,2005, s 28-29 
67 

Albayrak, a.g.e, s 72 
611 

Enver Zıya Kara/, Atatürk'ten Düşünceler, /stanbu/1981, s 24, Tanor. a.g.e, s 258 
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ideolojik olarak başladığının da bir göstergesi olup Türkiye'de Cumhuriyet 

rejiminin başladığı da ifade edilmiştir. 69 

Mustafa Kemal Paşa, 1 Aralık 1921 'de Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini 
belirleyen kanun üzerinde yaptığı konuşmada "Bu hükümet demokrat bir hükümet 
midir? Sosyalist bir hükümet midir? Yani şimdiye kadar okuduğumuz kitaplarda ismi 
zikredilen hükümetlerden hangisidir? Buyurdular. Efendiler bizim hükümetimiz 
demokratik bir hükümet değildir, sosyalist bir hükümet değildir ve hakikaten 
kitaplarda mevcut olan hükümetlerin, mahiyet-i ilmiyesi itibarıyla hiç birine 
benzemeyen bir hükümettir. Fakat hakimiyet-i milliyeyi yegane tecil ettiren bir 
hükümettir, bu mahiyette bir hükümettil: İ/mi içtimai noktasından bizim hükümelimizi 
ifade etmek lazım gelirse "Halk Hükümeti" deriz "

70 demiştir. Mustafa Kemal Paşanın 
Halk hükümeti olarak nitelendirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi kısacası, Kuvay
ı Milliyeyi ve irade-i Milliyeyi esas almış olan tümüyle milli nitelik taşıyan bir" 
Meclis hükümetidir" Meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği vekiller aracılığı ile 
yürütme işlerini yapması, bunları yönlendirmesi ve denetlemesi, gerektiğinde 
azledebilmesi

7 
yeni üyeler seçebilmesi gibi kuvvetler birliği meclis hükümetinin tipik 

özellikleridir. 
1 

Birinci Meclis bu özelliklerine rağmen muhalefetsiz değildir. A- RMHC'ni kuran 
Sivas Kongresi'ne katılan delegeler hiçbir siyasi partinin amacını taşımamışlardır. Bu 
anlayış Meclisin açılışında da devam etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan 
sonra bütün üyeler A-RMHC üyesi sayılmışlardır. I 920 den 1922 yılı ortalarına kadar 
bu cemiyetin başkanlığını Mustafa Kemal Paşa yapmıştır. Daha sonra, 1923 'te 
Cumhuriyet Halk Fırkasına dönüşünceye kadar Ali Fuat Paşa başkanlığını yapmıştır. 
Fakat Mustafa Kemal Paşa tabii başkan olarak kalmıştır. Fakat aynı kuruluşun üyeleri 
arasında bölünmeler başlamış ve zamarı geçtikçe de muhalefetin sesi de artmıştır. 72 

Mustafa Kemal Paşa, 1920 yılının ikinci yarısında, mecliste kurulan bu ilk grupların 
Tesanüd Grubu, Müdafa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi ve Isiahat grupları olduğunu 
belirtmiştir.73 

Mustafa Kemal Paşa sayıları çok üyeleri az olan grupların aralarındaki 
tartışmaların iyice yoğunlaşması üzerine Müdafaa-i Hukuk grubunu kurmuştur. 74 

Mustafa Kemal Paşanın bu grubu kurmasında iki amacı vardır. 
1- Misak-ı Milli esasları dahilinde memleketin bütünlüğü ve milletin istiklalini 

sağlayacak barış dönemine ulaşmak. 

2-Yeni anayasanın getirdiği temel fikirlere göre kurulan hükümetin sağlam esaslar 
üzerinde rahatça çalışmasını sağlayarak, devlet ve millet örgütünün alt yapısını 

75 
hazırlamak. 

"
9 
lahannes Glasneck, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Çev. Ar((Gelen, Ankara, 1976, s. 222. 

70
Atatürk'ün Söylev Demeçleri, 5. Baskı. C./, TTK Bas. Ankara, 1997,s. 211. 

71 
Tanör, a.g.e, s. 259. 

72 
Çevik,a.g.e, s. 397. 

73 
Atatürk, a.g.e, s. 403-404 

74 
Atatürk, a.g.e, s. 404. 

75 
Çevik, a.g.e, s. 402. 
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II. Grup ise, Mustafa Kemal Paşanın şahsi egemenlik kurmasına ve meclisin 
üstünlüğü ilkesinin, aykırı uygulamalarla zedelenmesi endişesi taşıyorlardı. Bu 
düşüncelerini de Temmuz 1922 de başkomutanlığın 3. kez uzatılınası görüşmelerinde, 
örgütlü bir muhalefet yaparak göstermişlerdir.76 

Tüm bu gelişmeler Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin içinde zaman zaman çok şiddetli tartışmaların yaşandığı 
ve muhalefetin de olduğunu kanıtlamaktadır. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin önemli özelliklerinden birisi de, 
29 Nisan I 920 tarihinde kabul ettiği "Hıyanet-i Vataniye Kanunu" dur. Böylece 
Meclis yasama ve yürütme yetkilerinin yanına yargı yetkisini de almıştır. Bu kanuna 
göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, "İstiklal Mahkemeleri"ni kurarak, olağanüstü 
tehlikelere karşı, örneğin vatana ihanet, yolsuzluk, soygun, saldırı, ayaklanma gibi 
durumlarda da etkili hale gelmiştir. 77 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminin en önemli olaylarından birisi, 
Saltanatın kaldırılmasıdır. Aslında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bir bakıma 
saltanatın hukuki dayanağını ortadan kaldırmıştır. Resmen kaldırılması ise Milli 
Mücadelenin kazanılmasından sonra gerçekleşmiştir. 

Sadrazam Tevfik Paşa, ı 7 Ekim I 922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
olarak değil, Başkomutan sıfatını kullanarak, Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği 
yazıda kazanılan zafer ile birlikte İstanbul- Ankara ikiliğınin de sona erdığinı, İtilaf 
Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine hem İstanbul, hem de Ankara 'nın beraber 
katılacağını belirtmiştir. Bu yazının ardından İtilafDevletleri'nin de görüşmelere her 
iki hükümeti beraber davet etmeleri, Mecliste tepki doğurmuştur. 78 

Bu şekilde 
İstanbul Hükümeti 'nin zafere ortak olmak istemesi, Saltanat kurumunun da 
tartışılmasına sebep olmuştur. Savaş boyunca koşullardan dolayı Saltanat makamına 
direk tepki göstermeyen, fakat bu kurumu kaldırmak isteyen Mustafa Kemal Paşa, bu 
fırsatı değerlendirmiş ve Saltanatın kaldırılmasını gündeme getirmiştir. Mustafa 
Kemal Paşa Mecliste yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. "Millet mukadderatını 
doğrudan doğruya eline aldı ve milli saltanat ve hakimiyeti bir şahısta değil, bütün 
efradı tarafindan müntehap vekillerinden terekkübeden bir meclisi alide temsil etti. 
İşte o meclis Meclisi alinizdir: Türkiye Büyük Millet Meclisi 'dir. Milletin saltanat ve 
hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 'dir. .. Bundan başka 
bir heyeti hükümet yoktur ve olamaz. "

79 
Nihayet yapılan oylamasonucunda Türkiye 

Büyük Millet Meclisi I Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. 

ı 9 ı 9-1922 yılları arasında özetlenıneye çalışılan bu olayları dikkate alındığında, 
gerçekten de Türkiye'de çok önemli olayların yaşandığı fark edilir. Anadolu 

76 
Ahmet Demırel, Birinci Mecliste Muhalefet, İkinci Grup. I Baskı, Istanbul, 1994, \' 379 

n . 
Albayrak, a.g.e, s 76-77 lstıklal Mahkemelerı ıle ılgılı genış bılgı ıçın bkz Ergun Aybars, Istiklal 

Mahkeme/eri, Ankara, 1975 
711 Feyzıoğlu, a gm, s 197 
79 

Atatürk 'ün Söylev Demeçleri, s 296 
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insanı geçirdiği onca badire, felaket ve acıdan sonra şüphesiz değişmiştir. Milli 
egemenlik fikrine alışılmaya başlanmıştır.

80 

Altı yüz yıllık Osmanlı Saltanatının sona ermesinden sonra, egemenlik artık 
milli bir temele oturmuştur. Mustafa Kemal Paşa sorunların çözümlenmesinde 
zamana ve duruma uygun hareket ettiği için Saltanada birlikte Halifelik makamının 
kaldırılmasını gündeme getirmemiştir. Bu iş daha sonraya bırakılmıştır. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi I Nisan 1923 tarihinde seçim kararı almış 
ve bu ilk dönem tamamlanmıştır. 

Sonuç 
Altı yüzyıllık bir geçmişi olan Osmanlı Devleti için sonun başlangıcı, şüphesiz 

batıdaki gelişmelerdir. Coğrafik keşifler, Rönesans ve Reform batı dünyasını 
ekonomi, bilim, sanat ve düşünce alanlarında yükseltirken, Fransız Devrimi ile de 
siyasal bir değişimin içine sokmuştur. Batı bu büyük değişimi tüm şiddeti ile yaşayarak 
gerçekleştirmiştir. Uzun süren çalkantılann sonucunda milli ve güçlü büyük devletler 
oluşmuş, hatta bu devletler üstünlük yanşma girerek büyük bir savaşın eşiğine 
gelmişlerdir. 

Osmanlı Devleti ise tüm bu gelişmelerin başında her açıdan en güçlü dönemlerini 
yaşamaktadır. Fakat bu zirve çok uzun sürmemiştir. Dünyadaki her şey batının 
durmadan ilerlemesi ile değişmiştir. Teknoloji, bilim, sanat, dünya görüşü, yaşam 
biçimi, siyaset, savaş usulleri ve ekonomik ilerlemeler artık Osmanlı'nın çok 
ilerisindedir. Osmanlı Devleti bu baş döndürücü hıza ayak uydurmak, özellikle de 
Fransız Devrimi ile yayılan milliyetçilik düşüncesi ile dağılınaktan kurtulmak için 
tedbirler almasına rağmen yıkılınaktan kurtulamamıştır. I. Dünya Savaşı 'nda da 
yenilenlerle aynı saflarda yer alarak ve Mondros Mütarekesini imzalayarak yıkılışını 
resmileştirmiştir. 

Mondros Mütarekesi, sadece Osmanlı Devleti'nin yıkıldığının belgesi değil, aynı 
zamanda Anadolu Halkının, binlerce yıllık yurdundan atılacağının da belgesı 
olmuştur. Fakat Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlayan Milli Mücadele 
sonucunda Türk M illeti, tüm kayıplarına rağmen Anadolu 'nun kendi vatanları 
olduğunu tüm devletlere savaşarak kabul ettirmiştir. 

Milli Mücadele sonucunda, bağımsızlık kazanılmıştır. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın 
asıl amacı milleti kendi kendini yönetmek yetkisi ile donatmaktır. Milli Mücadele'nin 
başından itibaren bu amacını ortaya koymaya başlamıştır. Yüzyıllardan beri hanedan 
yönetimi altında kalan Türk Milleti de Milli Egemenlik fikrini benimsemiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 'nin açılması, Milletin temsilciliğini üstlenmesi, Milli Mücadeleyi 
kazandıran kararları alması milletin güvenini kazanmasına yetmiştir. Meclıste alınan 
kararla Saltanat'ın kaldırılması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi daimi hale gelmiştir. 

Tüm bu gelişmeler Türkiye'de yaşanan büyük bir değişimi göstermektedir. Batıda 
olduğu gibi Türkiye'de de yaklaşık üç yüz yıllık bir geçmişi olan büyük bir devrimin 
yaşandığı görülmektedir. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ederim. 

Feyzwğlu, a.g.m., s 198. Zıya Gokalp, Hazıran 1922 'de yazdığı "Kuçuk Hemşıre" adlı manzum 
hıkayesınde mıllı egemenlık ılkesını zıhnıne na<ııl yerleştırdığını şu dızeler/e ıfade etmıştır 

"Hukumet ha/kındır. sultanın değıl. 

Ferman mılletındır, Dıvanın değıl 

Teşrı, kaza. ıcra, her hak onundur 

Taht onun, taş onun. toprak onundur " 
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OTURUM BAŞKANI-Teşekkür ediyorum Sayın Bolat. 

·Asıl dinlemesi gerekenler, yani, genç arkadaşlarımızın birçoğunun salondan 
ayrılması, aslında, Ankara'dan buraya kadar gelip, sizleri bilgilendirmek isteyen bu 
zevata üzüntü vermektedir; çünkü, Kırşehir'in burada herhangi bir şekilde işgale 
uğramadığı söyleniyor. Herhalde onun için arkadaşlarımız, nasıl olsa hiçbir zaman 
işgale uğramayız diye çekip gidiyorlar; ama, en azından, gitmek isteyenler varsa 
şimdiden gitsinler de, kalanlarla biz de ağız tadıyla bir bilimsel tartışma yaratalım; 
çünkü, sürekli olarak kalkıldığı zaman, akademisyenlerin konsantrasyonu bozuluyor, 
ya dinleyin ya da bazı arkadaşlar, gitmek isteyenler şimdiden çıksınlar ki, ona göre 
buradaki arkadaşlarımızın da tabii konsantrasyonunu bozmayalım; ama, asıl 

dinlemesi gereken, özellikle bayan arkadaşlarımızın çıkıp gitmesi beni gerçekten 
üzdü, dinlemeleri tercih edilirdi. 

Şimdi, ben sözü fazla uzatmarlan biraz daha Bolat Hamının söylediğinin bir 
sonrasını, yani, Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin neden kurulduğunu, hangi koşullarda 
kurulduğunu ve özellikle bu kuruluşun uluslararası politika anlamında ne demek 
olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor; çünkü, toplumlar sonuç itibariyle, Sayın 
Pakdil'in de konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olmak 
kolay bir iş değildir. 

Biraz sonra değineceğiz, bir taraftan Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığmı 
söyleyeceksiniz, diğer taraftan da dünyanın nereye gittiğini ve bu ülkenin nasıl 
kurulduğunu anlamaya çalışmayacaksınız; bu olmaz, yani, ikisi arasmda bir bağlantı 
olması lazım. Dünyanın nereye gittiğini bugün aniayabilmeniz için geçmişi çok iyi 
bilmeniz lazım. Bu cumhuriyetin hangi koşullar altında kurulduğunu, bu cumhuriyeti 
kuranların nasıl zorluklarla kendilerini dünyaya kabul ettirdiklerini anlayabilmek çok; 
ama, çok önemlidir, hele hele Meclis olarak siyasi iradenin temsilcisi olanların 
uluslararası alanda -Sayın Konuşmacımız şimdi ona değinecek- Meclisin 
uluslararasılaşması açısından çok önemli diye düşünüyorum. 

Geride kalan, ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantığından hareketle, gidenler 
gider kalanlar bizimdir mantığından hareketle şimdi, bundan sonra burada kalacak 
olan arkadaşlara bir entelektüel ziyafet çekmek istiyoruz. Bu ziyafeti sizler 
tadacaksmız. Bu ziyafetinikinci konuşmacısı da meslektaşım Doç. Dr. Ömer Faruk 
Gençkaya. Kendisi, uluslararası alanda özellikle Parlamentoyla ilgili çalışmalarda bir 
markadır, bir değerdir. Bütün uluslararası toplantılarda Türkiye Parlamento tarihini 
anlatan bir arkadaşımızdır. 

O kadar dünyanın her yerinde konuşan bir insanın sizler gibi Kırşehiriilere de 
konuşması Kırşehirliler için bir lükstür, bir değerdir ve Prof. İlber Ortaylı 'nın nefis 
bir sözü vardır der ki: "Değer olan her şeyin peşinden koşun uz." O nedenle, siz 
Kırşehirliterin bu değeri aniayacağını ve bileceğini düşünerek şimdi sözü uluslararası 
nitelikteki bu akademisyenimize veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA 

Bilkent Üniversitesi İk., İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, Sayın Valim, sayın 

milletvekillerim, değerli öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar; 
ben esas itibariyle çok mütevazı bir insanım. Sayın oturum başkanım, değerli dostum, 
kadim dostum Hüseyin Bağcı beni epeyce yüceltti, kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Ankara buraya çok yakın, ilk defa ben Kırşehir' e geliyorum. Aslında benim için 
buraya gelmek lüks oldu. Bu kadar kısa mesafeli bir yere bu kadar uzun zaman sonra 
gelmiş olmak hakikaten benim için lüks; ama, tabii sizlerle beraber olmak, kısa süreli 
de olsa görüşlerimi sizlerle paylaşmak, eğer ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsem 
özellikle genç arkadaşlarımıza; çünkü, bizim için, öğretim üyeleri için en önemli 
unsur genç insanlar; çünkü, geleceği onlar kuracak ya da bizim atalarımızın kurduğu 
yapıyı bizler onlara devredeceğiz ve onlar da yarınları kuracak. Bunu ideal anlamda 
söylemiyorum değerli arkadaşlar; çünkü, Türkiye'de nüfusun büyük bir kesimi genç; 
dolayısıyla, gençlere büyük sorumluluk düşüyor. Burada biz yaşlılar ya da 
yaşlanmaya yüz tutmuş olanların sorumluluktan vareste tutulacağı anlamını 

çıkarmıyorum. Ancak, gelecek belki bizim yaşadığımızdan daha hızlı, dakikalar ve 
saniyeler içerisinde hızla akıp giden ve değişen bir süreç. Dolayısıyla, birbirimizden 
öğreneceğimiz çok şeyler var. Kuşkusuz bu sınırlı sempozyum içerisinde 
öğreneceklerimizle de sınırlı kalmayacağız. Ben yeniden buraya gelmeye 
çalışacağım, davet etmeseniz bile. Sizleri Ankara'ya yolunuz düştüğü takdirde 
odamda konuşmaya bekleyeceğim; çünkü, hayat, hangi düşüncede olursak olalım, 
hangi beklentide olacak olursak olalım bir etkileşim süreci. 

Biraz sonra kısaca sunmaya çalışacağım tebliğünde de belirteceğim gibi bu 
etkileşimi en iyi düzeyde yapan uluslar, tüm dönüşümlere, değişimlere karşın 
varlıklarını sürdürecekler. Diğerleri ise bu yarışta geri kalacaklar ve varlıklarının 
tehlikeye düştüğünü sürekli yazacaklar, çizecekler ve kara kara düşünecekler. 

Ben mütevazı olduğum kadar, son derece iyimser bir kişiyim; ama, realist 
koşullar, gerçekçi koşullar içerisinde de düşüncemi, geleceğe ilişkin utkumu 
belirlemeye çalışırım. 

Bu sempozyumu düzenleyeniere çok teşekkür ediyorum ve hepsine başarılar 
diliyorum bize bu olanağı sunduktan için. 

İçinde bulunduğumuz süreçte Saym Bengül Hamının yapmış olduğu sunuştan 
ben tarihsel olarak uzun bir zıplama yaparak bugüne gelmek istiyorum; çünkü, 
tarihsel gelişmeleri kitaplarda çok değişik yazarların çalışmalannda okuma imkanınız 
var. Son konuşmacımız, oturum başkanımız Sayın Bağcı 'nın yapacağı konuşmaya 
da bir anlamda belki çerçeve çizmek için ben bugün içinde bulunduğumuz yapının 
kavramsal çerçevesi ve bu bağlamda Parlamentoların ve özelde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve milli egemenlik, milli irade kavramlarının hangi çerçevede 
anlaşılabileceğini sizlerle kendi görüşlerim çerçevesinde paylaşmak istiyorum. 
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İçinde bulunduğumuz süreç bir uluslararasılaşma süreci. Bu kavramsallaştırma 
bizi karamsarlığa kaptırmasın. Sanki, uluslararasılaşma olunca ulusallık ya da millilik 
vasfı yitirilirmiş gibi çok genel bir kanı var; ben bu genel kanıya katılmayan 
akademisyenlerden biriyim; çünkü, uluslararasılaşma sürecinin egemen güçlerinin 
yapılarını incelediğinizde hala onların ulusal varlıklarını, kimliklerini koruduklarını 
gözlemliyorum. Bilmiyorum Sayın Bağcı bu konuda ne diyecek. 

Şimdi bu süreçte neler görüyoruz; bu süreç yeni başlamadı, aşağı yukarı yüz 
yıldan daha eski bir geçmişi var uluslararasılaşma sürecinin. Bu süreçte mallar, 
hizmetler ve kapital ya da anamal diye tanımladığımız bazı araçlar hareketlilik 
halinde, dünya yüzeyinde bir yerden bir başka yere doğru gitmekte. Son zamanlarda 
bu süreci küreselleşme diye daha kesin, daha belirgin bir kavramla tanıtmaya 
çalışıyoruz. Bu küreselleşme sürecinde gözlemlediğimiz şunlar: Ulusal nitelikteki 
hükümetler, karar alma sürecinde, özellikle Parlamento biliyorsunuz karar alma 
sürecinin Türkiye'de olduğu gibi tüm demokratik ülkelerde parlamentolar ya da 
yasama meclisleri karar alma sürecinin son nihai yetki veren merkezidir; ancak, bu 
uluslarasılaşma ve küreselleşme sürecinde gözlemlediğimiz ulusal hükümetlerin 
giderek artan oranda uluslararası kurallar, yükümlülükler, düzenlemeler ve 
uluslararası kuruluşlara daha fazla öncelik verdikleri, onların belirttikleri, ortaya 
koydukları ilkeleri daha çok dikkate aldıklarını gözlemliyoruz. Aslında biz bu sürece 
pek de yabancı değiliz, özellikle 200 I yılında başlayıp hala da devam eden, 
biliyorsunuz Sayın Dışişleri Bakanı iki gün önce yanılmıyorsam, bir açıklamada 
bulundu ya da dün basında yer aldı, yeni bir reform paketi daha geliyor. Kendi 
tabirimle-eski bir tabirimizi uyariadım tabii- 2001 'den beri Avrupa Birliğiyle yatıp, 
Avrupa Birliğiyle kalkıyoruz. Bu esas olarak biraz önce söylediğim ulusal 
hükümetlerin ya da karar alma süreçlerinin, organlarının, kurumlarının giderek artan 
oranda uluslararası ilkeler, düzenlemeler ve kuruluşları dikkate alarak düzenlemeler 
yaptıklarının çok somut bir örneği. Bu, sadece Türkiye'ye özgü de değil. 2005 yılında 
Avrupa Birliğine tam üye olan ülkelerin hemen hemen hepsinde karşı karşıya 
geldiğimiz zaman gerek o ülkelerin sayın milletvekilleri, gerekse akademisyenleri, 
illallah, Avrupa Birliğinden iliallah diyorlar. Ancak, tabii her iliallah dediğimiz, 
yakındığımız ya da maliyeti olan sürecin bir de faydalı ya da yarar yönü vardır. Burada 
tabii fayda maliyet analizi, -aramızda ekonomiyle ilgilenenler vardır, kuramsal olmasa 
bile en azından uygulamadan- biliyorsunuz optimum dediğimiz bir şey var, yarar ile 
maliyeti dengeli tutabildiğimiz takdirde bu süreçler, uluslararasılaşma süreci, 
küreselleşme süreci bize yararlı şeyler de getirecektir. 

Hayatta yaşadığımız sürece hiçbir şeyi korkuyla, şüpheyle ve endişeyle 

karşılamayalım; çünkü, içinde bulunduğumuz yapılarda hemen hemen her şey bize 
özgü, yani, biz yaratıyoruz bunları. Dolayısıyla, onları içimize ne kadar dahil 
edebilirsek, yine moda tabirle içselleştirebilirsek, o kadar onlarla mücadele etmeyi, 
onlarla birlikte yaşamayı da öğrenebiliriz. Tabii bu süreç içerisinde küreselleşme 
içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi de toplumlararası etkileşmeler. Bu salonda 
internet kullanmayan kaç kişi var? Herkes kullanıyor, en azından sükut ikrardan 
sayılır. Şimdi internet herhalde yine en fazla üzerinde konuşan sözcüklerden bir tanesi 
ve araçlardan bir tanesi. Mektup yazma alışkanlığımız vardı, dostlarımıza, 
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akrabalarımıza. Şimdi yazışıyoruz, çok kuru belki, ama, giderek artan oranda 
birbirimizle eklemleşiyoruz, hiç tanımadığımız insanlarla dost oluyoruz; dolayısıyla, 
bu süreç de küreselleşmenin bir parçası. İster yadsıyalım, ister karşı çıkalım. 
Toplumlar giderek birbirine daha yakınlaşıyor, sadece kullandığımız gıda, giyim, 
teknik malzemeler değil, aynı zamanda düşünce yapıları çerçevesinde. 

Yalnız şunu yine bir dip not olarak ya da bir ara değerlendirme olarak sunayı m: Bu, 
nihai bir süreç değil, yani, şu anda içinde bulunduğumuz süreç belki felsefi bir 
yaklaşım çerçevesinde diyalektik olarak düşündüğümüzde, insan sürekli evrim 
geçirecek. Biliyorsunuz I 990'ların başında Fransız Fukuyama Tarihin Sonu diye bir 
tez geliştirdi; fakat, dört, beş yıl sonra kendi tezini kendisi yalanlayan yeni çalışmalar 
yaptı. 

Yine başlangıçta belirttiğim gibi hayat o kadar dinamik, devingen bir yapı 
içerisinde gelişiyor ki, bugün belki karşı çıktığımız şeyleri yarın benimseyeceğiz, 
hatta onlara belki yeni yapılar eklemleştirmeye çalışacağız. Bu kavramsal çerçevenin 
sonucu olarak şunu söyleyebiliriz ki, giderek -yine yanlış anlamayın lütfen
ulusallıktan değil, ama, ulusal yapılardan; çünkü, kavramlar biliyorsunuz, ünlü bir 
siyaset bilimci vardır Giovanni Sartori, yıllar önce I 960'ların sonu veya 1 970'lerin 
başında kavramların yanlış düzenlenmesi nedeniyle bir kavram kargaşası 
yaratılabileceğini söylemişti. Bence şu anda içinde yaşadığımız süreçte bu kavram 
kargaşasını yaşıyoruz. Ulusallıktan değil, ancak, ulusal yapılardan uzaklaşma 
içerisindeyiz. Bu neden oluyor; işte Avrupa Birliği var, Kuzey Amerika Ekonomik 
Bölgesel Birliği var, Karadeniz Ekonomik İşbirliği kuruldu; bunun gibi pek çok 
uluslararası bölgesel ulusüstü teşkilatlar var. Bu teşkilatları gözardı ederek artık 
hareket edemiyoruz, istesek de edemiyoruz; çünkü, bölgesel gelişmeler bu 
kuruluşların geliştirdiği ilkelerin, yapıların dikkate alınmasını gerektiriyor; aksi 
takdirde İzolasyon içinde oluruz. Yani, tek başınıza varlığımızı sürdürebildiğimiz 
kadar sürdürebiliriz; ancak, bu sınırlı ölçekli olabilir. Bu nedenle ister istemez bu 
yapılar içerisinde biz de dinamik bir biçimde etkili ve etkin bir biçimde yer almak 
zorundayız. 

Şimdi karar alma süreciyle ilgili olarak özellikle dışpolitika bağlamında devletler 
bölgesel ve uluslararası yapılara bazı egemenlik haklarını devrediyorlar. Biraz önce 
Bengül Hamının belirttiği bundan seksenbeş yıl önce Türkiye Cumhuriyeti 
kurulurken ya da I 920 ilk Mecliste göz önüne alınan bazı ilkelerden belki kavramsal 
olarak biraz farklı noktalara doğru gidiyoruz; ama, işin özünden değil, sadece yapılar 
olarak bir değişim içerisindeyiz. 

Ulusal yapılar, hükümetler, meclisler, parlamentolar siyasi karar alma yetkilerini 
uluslararası ya da ulusüstü diye tanımladığımız kurumlara devretmektedirler. Bu ister 
istemez yaşanmakta olan bir süreçtir ve aynı zamanda başlangıçta da belirttiğim gibi 
kendi ulusal karar alma mekanizmalarında yasama görevini yaparken uluslararası 
yükümlülüklerini daha fazla dikkat etmektedirler. Bu sadece yasama sürecinde değil, 
biliyorsunuz I 987 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkını kabul ettik; yani, uluslararasılaşma süreci sadece yasama meclisiyle sınırlı 
değil, aynı zamanda yargı alanında da uluslararasılaşma sürecindeyiz. Bunları gözardı 
etmemiz maalesef mümkün değil. Ancak, burada yine kaygı ya kapılmanın anlamı 
yok. Ulusal niteliğimizi yitirmeden de uluslararasılaşma sürecine iştirak edebiliriz. 
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Burada hassas noktayı, tabii sadece karar alıcılar değil, bizler, sıradan vatandaşlar da 
iyice ayırt etmemiz gerekiyor. Bu süreçte tabii çok farklı düzeyde yapılanınalar 

gerekiyor. Biliyorsunuz son zamanlarda yine önemli bir moda tabiri ortaya çıktı, 
yönetişim, eskiden yönetim vardı, hükümet vardı, idare vardı; şimdi, yönetişim diye 
daha şık, daha moda bir tabir kullanıyoruz, aslında bu da bir anlamda yönetim. Ancak, 
yönetişimi diğer eski tabirlerden, kavramlardan farklılaştıran bir unsur bu sürece 
giderek daha fazla sayıda ve farklı katmanlardan gelen aktörlerin katılması, en temel 
tabanda vatandaş, en üst düzeyde hükümet dışı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar gibi 
ve yine karar alma süreci farklı düzeylerde gerçekleşmekte; yerel, bölgesel, ulusal, 
uluslararası ya da ulus üstü düzeylerde. Bu tabii işi, süreci giderek karmaşıklaştıran, 
bazen anlamamızı güçleştiren ve bazen de katılmamızı güçleştiren Türkiye gibi belki 
çok farklı sorunları olan ülkelerde bu farklı düzeyde karar alma süreci yapılarının 
olması bizim zaman zaman olaya bir mesafe koymamıza, çekingen davranmamıza 
yol açıyor. Bunu şu bağlamda söylemek istiyorum, biliyorsunuz son I 982 Anayasanın 
90 ıncı maddesiyle ilgili bir anayasa değişikliği yaptık, uluslararası anlaşmaların 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onayianmasını düzenleyen 90 ıncı maddemiz 
var; burada uzun bir madde olduğu için okumak istemiyorum; ancak, biliyorsunuz 
90 ıncı maddesinin son fıkrasına 7 Mayıs 2004 tarihinde yapılan bir değişiklikle bir 
hüküm eklendi, bu hüküm neydi: "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andiaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz." Bu tabii büyük bir tartışma, başlıbaşına bir 
sempozyum konusu. Tıpkı bir seınpozyum konusu oluşturan bu iki cümlelik anayasa 
değişikliği, değişiklik yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi değişiklik 
yapıncaya kadar ülke kamuoyunda büyük tartışmalar çıktı, bağımsızlığımızı 

kaybediyoruz, egemenliğimizi devrediyoruz, dünyanın sonu geldi diye. Bugün hemen 
hemen iki yıl geçti aradan, -burada tabii ben ne Türkiye Büyük Millet Meclisine ne 
de bu anayasa değişikliğini getiren imza sahiplerini savunma noktasında değilim; 
ancak, olaylara lütfen gerçekçi gözlükle bakmamız gerekiyor- egemenliğimizden 

neleri devrettik, bir sempozyum daha yapalım; orada da bunu tartışalım. 

Bağımsızlığımızı kaybettik mi; yine sempozyumda onu da tartışalım. Bazen öyle 
anlamsız tartışmalarla zaman geçiriyoruz ki, buna benzer hükümler başka ülkelerin 
anayasalarında da söz konusu, özellikle Avrupa Birliği ... 

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak 5 dakika içinde bitirmem istendi. 

Şimdi, 90 ıncı maddeyi neden söyledim değerli arkadaşlar, sayın konuklar; 
biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer parlamentolar gibi iki tane temel 
işlevi vardır; -sunuşumu ders gibi yapmak istemediğim için epeyce değiştirdİm ama, 
sonucu isterseniz biraz ders gibi bitirelim. Tabii bu sınırlı süreyle bunu da söylediğim 
gibi tutmayalım, ileride inşallah ben yine arabama atlayıp gelmek isterim zaman 
ayırabilirseniz sizlerle bu konuları paylaşmak isterim- bir tanesi yasama, diğeri 
denetim işlevi. Onun dışında Anayasamızın ilgili maddesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevlerini sayan ilgili maddesinde pek çok para basmadan -son zamanlarda 
pek basmıyoruz ama, Yeni Türk Lirası dışında- savaş ilan etmeye, uluslararası 

anlaşmaları kabul etmeye kadar pek çok, hatta, Anayasamızın 7 nci maddesinde 
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düzenlenen yasama yetkisini, Anayasanın 9 ı inci maddesi hükümlerine göre yürütme 
erkine, kanun hükmünde kararname çıkarma çerçevesinde devretme yetkisi de dahil 
pek çok kapsamlı görevleri var Türkiye Büyük Millet Meclisinin; ancak en önemlisi 
-biraz önce de belirttiğim gibi- en önemli ikisi yasama ve denetim işlevi ya da görevi. 
Bunlar içerisinde 90 ıncı madde, önemli, giderek önem taşıyan maddelerden biri; 
lütfen okuyun. Ben öğrenciterime şunu söylüyorum, iyi bir vatandaş olmanın -ben de 
bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldım, çok teşekkür ederim; ancak, 
Anayasanın her yerde, internette de bedava olarak hem Türkçesine hem de diğer 
dillerde ulaşabilirsiniz, okuyun lütfen- en önemli alfabesi, a, b, c'si Anayasayı 
okumak. İster iyi olsun, ister kötü olsun. 

Bakın ı 982 'den bu yana yirmidört yıl geçti, hepimiz eleştirdi k, yüzde 91, sizler 
değil tabii, o zaman 1982 Kasımında oy verme yetkisine sahip olan yüzde 9 ı "evet" 
dedi; çünkü, zarflar şetfaftı, belki olmasaydı evet denilmeyecekti; çünkü, mavi kağıt 
koyduğunuz anlaşılabiliyordu; o yüzden herkes şirin gözükmek için pembe koydu; 
ama, ondan sonra bu Anayasanın 113 'ünü değiştirdik. Bu büyük bir rakam; ama, 
oturup da yeni bir Anayasa yapmadık. Şimdi biraz da mesaj vereyim, Sayın Pakdil 
aramızda ve sayın milletvekillerimiz aramızda olduğu için. Bu iradeyi göstermemiz 
lazım, sizler lütfen daha hızlı karar alan nesiller olun, daha hızlı; çünkü, bu bir yarış, 
kötü bir yarış değil, sonunda hepimiz ödül kazanacağız ne kadar hızlı hareket edersek. 

Son bir, iki şey daha söyleyeyim, belki size köprü olmuş olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararasılaşması da yeni değil; yani, 90 ıncı 
maddedeki anayasa değişikliğiyle gerçekleşen bir şey değil. İşte kaybettiğimizi ya 
da kaybedeceğimizi varsaydığımız egemenlik yetkimiz, bağımsızlığımız hiçbir şey 
henüz gerçekleşmedi, hiçbir zaman da gerçekleşmeyecek. Neden; çünkü, siz güçlü 
iradenizi koyacaksınız. İradenizi koymadığınız takdirde ne egemenlik olur, ne de 
bağımsızlık olur. Yani, egemenlik ve bağımsızlığın en önemli kaydı, şartı iradedir; o 
ister sandıkta tecelli etsin -ben politikacı olmadığım için sandığa atıfta bulunmayayım 
izin verirseniz- isterse başka yerlerde gerçekleşsin, önemli olan milletin iradesidir, 
milletin inancıdır, milletin kararlılığıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararasılaşma sürecine ta ilk kurulduğu 
yıllardan beri başlamıştır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok değişik 
uluslararası kuruluşlarda temsilimizi sağlayan birlikler vardır; öncelikle Dışişleri 
Komisyonumuz var, sürekli bir komisyondur. Dışişlerini ilgilendiren konularda görüş 
bildirmek ya da dışişleriyle ilgili yasama sürecinde görüş bildirmek üzere sürekli 
daimi komisyonlardan biri Dışişleri Komisyonudur. Bunun dışında Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, NATO Parlamenter 
Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi gibi -hepsini saymayayım sizi 
yarmamak için- toplam ı O tane, yine böyle sürekli, daimi delegasyonumuz söz 
konusu. Burada çok değerli sayın milletvekillerimiz bizi temsil etmektedirler; çünkü, 
biraz önce de belirttiğim gibi kararların bazıları bu delegasyonlarda alınıyor. Bizi 
bağlayan, özellikle Avrupa Konseyi çerçevesinde. 
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Yine, adlarını burada sayamayacağım ama, epeyce dostluk grubumuz var. 
Biliyorsunuz iyi ilişkiler dostluktan geçer. Bu nedenle sadece Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değil, dünyadaki pek çok parlamentoların da dostluk grupları var, 
ilişkileri sıcak tutmak ve geliştirmek amacıyla. 

Tabii son olarak, -son bir noktayla tamamlayayım Sayın Bağcı- Avrupa 
Birliğiyle olan ilişkilerimizin gelişmesi sürecinde Avrupa Birliği Komisyonumuz da 
kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki daimi, sürekli komisyonlara bir yenisi 
eklendi; bu da Avrupa Birliği Komisyonu. Neden; çünkü, yine başta belirttiğim 
kavramsal çerçeve ve ilkeler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi almış 

olduğu pek çok kararda, özellikle yasama sürecinde gerekçeleri okuduğunuz takdirde 
-lütfen okuyun, Parlamentoda çalışan bir kişi olarak bunu sizden rica ediyorum, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok iyi işlevsel bir web sayfası var, orada kanun lar, 
teklifler, tasarılar gerekçeler yer alıyor- son yıllarda özellikle kendini tekrar eden bazı 
cümleler var, Avrupa Birliğiyle uyum süreci, Avrupa Birliğinin müktesebatı gibi işte 
bu da çok somut bir örnek. Avrupa Birliği Komisyonunun kurulması yeni yasalanmızı 
yaparken ya da var olan yasaları değiştirirken Avrupa müktesebatına ya da Avrupa 
mevzuatına -daha yeni Türkçeyle söyleyelim- ya da yasal düzenlemelerine uyum 
sağlamak üzere, görüş bildirmek üzere bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon 
yine her Avrupa ülkesinde aynı adla olmasa bile aynı işlevi gören komisyonlara 
paralel olarak kurulmuştur. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararasılaşma 
sürecinde önemli kurumsal bir gelişme noktasını teşkil etmektedir. 

Sorularınız olursa onları oturum sırasında ya da daha sonra yazılı, sözlü ya da 
diğer iletişim araçlarıyla cevaplamaya çalışacağım. 

Sabrınız için çok teşekkür ediyorum; sizlere, öğrenci arkadaşlara başarılar 
diliyorum; diğerkonuklarada saygılarımı sunuyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. 

Şöyle bir yöntem uygulamayı düşünüyorum; size e-mail yoluyla değil de 
doğrudan soru sorma fırsatı da yaratmak için. Saat 5'e 21 dakika var. 21 dakikalık hak 
kullanayım ben başkan olarak, son yarım saati de soru cevap kısmına ayıralıın. 

Müsaadenizle ben de konuşmaını kısaca kürsüden yapayım. 

Sayın Başkan, muhterem öğrenci arkadaşlarım; öncelikle ilk iki konuşmacının 
anlatmış oldukları çok önemli şeyler var; birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ilk tanıyan, ilk yabancı diplomat temsilci gönderen ülke Afganistan' dır. Şu anda NATO 
çerçevesinde Afganistan'da bulunan Türk askerlerimizin, Afganistan'da çok büyük 
bir ilgi gördüklerini bilmenizde fayda var. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğundan bugüne geçen süreç içerisinde sizleri, 
yani hem gelecek olan sizleri hem de geçmişinizi temsil eden, Türkiye'yi uluslararası 
alanda irade temsili olarak gösteren tek kurum tabii ki Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Türkiye' de savaş ilan etme, barış yapma, barış anlaşması imzalama 
tamamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir; yani, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesi olmadan Türkiye'nin herhangi bir savaşa girmesi veyahut da 
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herhangi bir anlaşma yapması söz konusu değildir. Seksenüç yıldır, Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren seksenüç yıldır Türkiye Cumhuriyeti hiçbir 
savaşa girmemiştir. Daha önceki konuşmacılardan, Sayın Dekandı zannediyorum çok 
ilginç bir cümle söyledi, dedi ki: "Savaşmamış bir toplumun çocukları olarak sizlere 
o çekilen acıları anlatmak zordur." Tabii ki, muhakkak her şeyi çekmeniz gerekmiyor; 
ama, anlamaya çalışmak çok önemli. Anlamak da çok önemli bir tarihsel bilince sahip 
olmaktan geçer. Siz tarihinizi bilme~seniz, tarihinizi anlamazsanız, anlamaya 
çalışmazsanız size anlatırlar; yani, sizi yönetirler, yani sizi koloni haline getirirler. 
Özellikle Türk gençliğinin bu noktadan itibaren tarihini bilmeme, tarihini anlamama 
lüksü yok. 2 I inci Yüzyılda eğer var olmak istiyorsanız Osmanlının modem Türkiye 
Cumhuriyetinin tarihini yeni baştan yorumlayarak anlamak durumunda ve ona göre 
21 inci Yüzyılda var olma mücadelenizi yapmak zorundasınız. 

Hiç kimse kendini kandırmasın ne Hüseyin Bağcı söylediği için bu böyledir ne 
de buradaki diğer arkadaşlarım söylediği için; bu böyle olduğu için böyledir, iki kere 
ikinin dört etmesi gibidir. O nedenle yeni bir bilince gerekli olduğumuz bir sürece de 
girdik. 

Dün ülkemizi ziyaret eden, Türkiye'ye gelen Claudia Roth Kırşehir'e gelmedi, 
Diyarbakır'a gidiyor. Eğer Diyarbakır'a gidiyorsa Diyarbakır'aniçin gittiğini tarihsel 
olarak bilmeniz lazım. Yoksa Kırşehir'e niye gelmedi diye yüz yıl daha kendi 
kendinize sorarsınız ve öğrenemezsiniz. 

İki tane kitap ismi veriyorum özellikle genç arkadaşlara; bir, Prof. Ali Halil 
İnalcık Tarihçiterin Kutbu. Bundan sonra amentünüz olacak; bu kitabı okuyacaksınız; 
çünkü, bu kitabı okumadan, Osmanlının, Türkün, Türkiye tarihinin ve bizim ileriye 
yönelik olarak bakışımızın ne olacağını anlamanız zor. 

İkincisi, televizyonlardan da çok takip ettiğiniz, çok tonton, çok bilgili, 
Türkiye'de tarihi sevdiren bir insan, Prof. Dr. İlber Ol tay lı 'nın kitabı Zaman 
Durmuyor; onu da özellikle okumanızı rica edeceğim. Bu iki kitap size entelektüel bir 
altyapı oluşturacak; yani, benim vereceğim başka kaynaklar daha çok akademik 
içerikli kaynaklardır; ama, bunlar size çok rahat bir şekilde, Türkiye'nin, Türk 
toplumunun, Türk tarih bilincinin hap şeklinde belki size iletilmesi olacaktır. 

Muhterem dinleyenler, özellikle uluslararası toplantılarda biz Türk 
akademisyenleri çok zor durumlarda kalıyoruz. Yani, biz istesek de istemesek de 
Türkiye'nin dışına çıktığımız anda uluslararası toplantılarda burada bulunan herkesin, 
sayın milletvekillerimiz nasıl bizleri irade olarak temsil ediyorlarsa bizler de 
akademisyenler olarak Türkiye'nin tarihini bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle 
temsil etmek ve onun sorumluluğunu üstlenmekle yükümlüyüz. 

Türk olmak kolay bir iş değildir, çok zor bir iştir; ama, bir o kadar da zevkli bir 
şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar haksızlığa, bu kadar saldırıya, bu kadar 
haksız entelektüel baskıyla karşılaşan şu anda dünyada başka bir ulus yok. O nedenle 
başkaları bir okuyorsa bizim on okumamız gerekiyor. Tarihi yeni baştan 
değerlendirmeye alırken, özellikle şu anda bizim dış politikamızda ve güvenlik 
politikamızda ortaya çıkan sorunlar, kafamızı kurcalayan sorular daha da giderek 
artacak. 
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Ben Türk dış politikası dersi anlatan biri olarak şunu söylüyorum öğrencilerime, 
I 9 uncu Yüzyıl tarihini anlamadan bugünün Türkiyesini anlamak mümkün değil. 
Niye biliyor musunuz; çok basit, çünkü tarih yeniden yazılıyor, sınırlar yeniden 
çiziliyor. Dünya çok önemli bir kargaşaya girdi. Atiantik'in öbür tarafında olan ve 
bizlerle uzun zamandır ikili ilişkileri olan Amerika Birleşik Devletleri bugün fiilen 
hukuki anlamda Türkiye Cumhuriyetinin komşusudur, lrak'ı işgal etmiş durumdadır 
ve fiilen Türkiye'nin komşusudur. 

Türkiye'nin dış politikasında iki tane önemli temel unsuru vardır; bir tanesi, biz 
uluslararası ilişkilerde transatiantik ilişkileri çerçevesinde yani, uluslararası güvenlik 
yapıları içerisinde Türkiye, ahde vefa veyahut da onun Latince deyimiyle Pacta Sund 
Servanda; yani, uluslararası anlaşmalara bağlı kalan, dünya üzerinde -bakın bu çok 
ilginç bir şey-ender ülkelerden biriyiz. Uluslararasıörgütleredeyim yerindeyse körü 
körüne gereğinde uyan bir ülkeyiz. Biz Türkler, birçok bazı ülke gibi kötüyle 
kullanmıyoruz uluslararası örgütleri; bu, bazen bizim karşımıza dezavantaj olarak 
çıkıyor; yani, biraz daha belki bu alanda esnek davranmak gerekecek. Biz I 9 uncu 
Yüzyıldan bugüne kadar geçen süre içerisinde -Sayın Pakdil dedi ki: "780 576 
kilometrekarelik bir Türkiye." Bu doğru- Türkiye, dünyada nüfus itibariyle 26 ncı, 
ekonomik olarak ilk 20'de olanveRand Cooprationın yaptığı araştırmaya göre şu 
anda dünyada ı 6 tane çatışma bölgesinin ı 3 'üne doğrudan, ama dosdoğru, yakınında 
olan; yani, onların bir hapşırması bizi nezle eden bir durumla karşı karşıyayız; yani, 
Türkiye ateş çemberi içindedir ve Türkiye 'yi yönetenlerin ve ileride yönetecek 
olanların uyuma lüksleri yoktur. Yani, sizler çok uyanık olmak zorundasınız çocuklar. 
Bundan sonra 2 ı inci Yüzyılda öyle önüne bakarak, işte bilmem ders çalışmayarak, 
bilmen ne yapmayarak 2 ı inci Yüzyılda rekabet edemeyeceksiniz. Küreselleşme 
konsepti dediğimiz olay bu ve Türkiye'nin en büyük sorunu ağzınızia kuş tutsanız, 
artan nüfusumuzla birlikte başkaları taiafından tehdit olarak algılanmamızdır. Yani, 
Türkiye'nin büyük bir ülke olması, büyük bir nüfusa sahip olması çevre ülkeleri 
tarafından da tehdit olarak algılanıyor. Türkiye'nin 2 I inci Yüzyılda karşılaşacağı en 
büyük zorluklardan biri, tabii ki, dünyayı bir virüs gibi saran etnik ayrımcılık, etnik 
sorunlar, dini birtakım örgütlenmelerin yaratacağı sonuçlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları -altını çizerek söylüyorum- huzursuz 
gecelere hazırlıklı olun, çok gerçekçi söylüyorum. Dünyanın gidişatı Türkiye 
açısından pek sağlıklı değil, eğer zamanında gerekli önlemleri almaz isek. Türkiye'nin 
dış politikasında seksen yıl sonra, doksan yıl sonra geldiğimiz nokta sıfıra sıfır, elde 
var sıfır. Seksenüçülke dolaşmış birisi olarak, yani, Birleşmiş Milletierin seksenüç 
ülkesinde bilfiil bulunan, yiyen içen birisi olarak söylüyorum, biraz kıyaslama yapma 
şansına sahibim, dünyada eğer beş tane sorunlu ülke göstereceksek, Türkiye onlardan 
bir tanesi. Biz istediğimiz için değil, -bakın altını çizerek söylüyorum,- bizim irademiz 
dışındaki gelişmeler Türkiye'yi uluslararası bir zor duruma sokuyor ve bu bir Rus 
atasözünde de söylediği gibi "su uyur düşman uyumaz" sözü aslında şimdi Türkiye 
için çok daha geçerli. 
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Biz Türkiye olarak dış politikada ve güvenlik politikalarında Batı merkezli bir 
politika takip ediyoruz; yani, Amerika Birleşik Devletleriyle gerek NATO içerisinde 
gerekse ikili anlamda çok sıkı ilişkileri olan bir ülkeyiz; yani, bizim askeri yapımız, 
bizim dünyaya bakış açımız, Amerika Birleşik Devletleri perspektifındendir. Sayın 
Gençkaya'nın ifade ettiği gibi bir uyum süreci vardır, bir müzakere süreci başlamıştır 
ve bu gayet de güzeldir birçok noktada. Ancak, Türkiye'nin ulusal güvenlik anlayışı 
Batı Avrupa'ya güvenınernekte yatmaktadır; bu önemli bir sorundur; yani, Batı 
Avrupa'yla güvenlik konuları söz konusu olduğunda Türkiye'nin endişeleri vardır, 
onların da Türkiye'den endişeleri vardır; yani, eğer Türkiye, mesela, ı 950'li yıllarda 
Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı ve Türkiye Kore'ye asker göndenneseydi, 
Türkiye'nin NATO'ya ginnesi söz konusu olmayacaktı. Türkiye'nin NATO'ya girmesi 
ı 950-1953 yılları arasında 29 977 vatandaşımızın Kore'ye savaşmaya gitmesinde 
yatmaktadır. Yani, Türkiye çok büyük bir bedel ödemiştir, Türkiye'de Kore sendromu 
vardır ve şüphesiz de Kırşehir'den de Kore'ye muhakkak gidenler olmuştur. 

Uluslararası ilişkilerde bir temel prensip vardır; ulusların daimi dostları veya 
daimi dostları yoktur, ulusların daimi çıkarları vardır. Ulusların çıkarları söz konusu 
olduğuna göre o zaman Henry Kissinger Türkçeye çevrilen ve bence çok önemli bir 
kaynak olan Diplomasi isimli kitabında da ifade ettiği gibi, biz özellikle Türkiye 
olarak 19 uncu Yüzyılda parçalanması kaçınılmaz olan üç imparatorluktan biriydik; 
bir tanesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, bir tanesi Rus İmparatorluğu, bir 
tanesi de Türkiye; ama, şunu bilmek lazım, -Avrupa Birliğiyle tartışmalarda da 
özellikle gündeme geliyor- ulusların aklı vardır; yani, her ulusun dünyaya bakış biçimi 
vardır, Alınanların, İtalyanların, Amerikalıların, İngilizlerin bir bakış açısı vardır, 
bizlerin de bir bakış açısı vardır. Şimdi bu ilişkiler dediğimiz olay, ortak çıkarların 
bir araya geldiği ve onun bir tavır olarak ortaya konulduğu bir süreçtir. Biz özellikle, 
Türkiye'nin bir bölgesel güç olup olmadığı konusundaki tartışmalarda tabii ki şunu 
söylüyoruz, Türkiye bir bölgesel güçtür; ama, Türkiye bölgesel bir güç olarak sadece 
askeri anlamda değil, Türkiye artık ekonomik anlamda bir bölgesel güçtür ve hızlı bir 
şekilde dışarıya açılma eğilimindedir, o küreselleşme dediğimiz olaydan en fazla 
etkilenen ülkelerden biri de Türkiye'dir ve önümüzdeki dönemde de daha fazla 
etkilenmeye devam edecektir. 

New-York Times'in dış politika yazarı Thomas Friedman'ın Türkçeye çevrilen 
Boyner Yayınlarından iki tane kitabı vardır; bir tanesi Küreselleşmenin Geleceği 
Lexus ve Zeytin Ağacı. Lexus bildiğiniz gibi çok önemli bir Japon arahasıdır ve 
herkes de ona binemez; yani, teknolojinin zirvesi olarak tanımlanır; diğeri de zeytin 
ağacı. Zeytin ağacı da bildiğiniz gibi barışı ifade eder; ama, orada küreselleşmenin 
toplumları nasıl etkilediğini anlatır. 

Kırşehir' de küreselleşmeden çok etkilenen bir ülkedir, benim geldiğim şehir olan 
Edirne de, Ankara da veyahut da Sivas da; ama, şimdi ikinci kitap -Türkçeye 
kazandırıldı kısa bir süre önce- Dünya Düzdür. Kitabın ismi çok ilginç. Sayın 
Dışişleri Bakanının da okuduğunu öğrendik. The Word Is Fiat Ingilizcesi. Kitap 
aslında geçen sene yayımlandı; tabii çı!:ar çıkmaz okuduk. Dünya Düzdür kitabının 
bir özelliği var. Dünyayı değiştiren on tane önemli gelişmenin anlatıldığı bir kitaptır; 
mesela, onlardan bir tanesi internet. Kim kullanıyor interneti dedi kı kullanmayan var 
mı; herkes kullanıyor. Cep telefonu olmayan var mı? Bir kişi. Istisnalar kaideyi 
bozmaz. 

47 

TBMM KUTUPHANESI



Şimdi, çok değil 80'li yıllarda rahmetli Turgut Özal, herkese telefon getireceğim 
diyormuş, Hüsnü Doğan ile Sayın Ekrem Pakdemirli çekmişler kenara, ağabey 
demişler, böyle söyleme Anadolu'da biraz ayıp oluyor millete. Ne oldu demiş? 
Herkesin cebine cep telefonu koyacağım, getireceğim dediğiniz zaman, herkesin 
cebine telefon direği mi dikeceksin diyorlar demiş. Şimdi tabii bu algılamayla ilgili 
bir olay. Yani, teknolojinin ne kadar hızlı yürüdüğünü görme açısından da ilginç. 

I 992 yılında buradaki genç arkadaşlarımızın birçoğu herhalde kısa donlu 
erkekierdi veyahut da ilkokula falan gidiyordunuz değil mi? Mesela, kaç 
yaşındaydınız hanımefendi? 5 yaşında. I 992 yılında internet dediğimiz olay sadece 
Bill Clinton' da ve Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon' da vardı; bugün herkesin 
evinde var. Yani, sanki interneti kullanmazsak ibadetimizi yapmamışız gibi rahatsız 
oluyoruz. Yani, muhakkak internete gireceğiz. Ne yaptın; valiahi internete girdim, 
internete girmeye gidiyorum, internetten çıktım. Mübarek, internetsiz yaşayamıyoruz. 
Oysa bunun tarihi onbeş yıl, daha fazla değil. Şimdi bizim tabii Türkiye olarak 
karşılaştığımiz en büyük zorluklardan biri çok genç bir nesle sahip olmamızın 
getirdiği avantajlar ve dezavantajlar. 

Muhterem dinleyenler, Türkiye'den niçin korkulduğunu da söyleyeyim, Türkiye 
toplumunun yüzde 70'i, -yani şu anda 72 milyonuz resmi olarak- 72 milyon nüfusun 
yüzde 70'i 35 yaşın altında. Bu yüzde 70'in yüzde 50'si de yirmi yaşın altında; yani, 
korkunç bir genç nüfus var. Kötüye kullanılırsa çok büyük bir tehlike, iyi kullanılırsa 
nükleer enerjiye gerek yok. Ama çok fazla da büyütmeye gerek yok. Mesela bizim 
nüfusumuz 72 milyon; ama, Hindistan'daki enformasyon teknolojisiyle ilgilenen 
insan sayısı 76 milyon; yani, bizden fazla; ama, Hindistan'da I milyar nüfus var. Çin 
Komünist Partisinin gençlik kolları üyesinin toplam sayısı 76 milyon, yani, bizden 
daha fazla; ama, nüfusu 1 milyar 300 milyon; o nedenle yaşam çok relatif. Hangi 
perspektiften baktığımza göre değişir. Stratejik konularda bir prensip vardır, sizin 
bulunduğunuz nokta sizin bakış açınızı da belirler. 

Şimdi, böyle olunca, Türkiye merkezli dünyaya baktığımız zaman bu Servantes'in 
çok güzel bir sözüdür: "Siz dünyayı nasıl algılıyorsanız dünya da sizi öyle algılar." 
Altını çizerek söylüyorum, siz dünyayı nasıl algılıyorsanız dünya da sizi öyle algılar. 
Siz dünyayı düşman olarak algılıyorsanız düşman olarak algılanırsınız, dost olarak 
algılıyorsanız dost olarak algılanırsınız. Öyle, "Türkün Türkten başka dostu yoktur" 
falan gibi, tabii bunlar çok güzel sözler de, bu doğru değil. Neden doğru değil; 3 Ekim 
2005 tarihinde bunun doğru olmadığı kesinleşti. 

3 Ekim 2005 tarihinde muhterem dinleyenler bildiğiniz gibi Türkiye Avrupa 
Birliğiyle müzakerelere başladı. O gün Avrupa Birliğine, yani, Brüksel'e Çin'den 
mesaj gitti: Türkiye'yle müzakerelere başlayın. Arap Birliğinden mesaj gitti: 
Türkiye'yle müzakerelere başlayın. Amerika'dan ve İsrail'den mesaj gitti: 
Türkiye'yle müzakerelere başlayın. En önemlisi de komşumuz Rusya'dan bir mesaj 
gitti, Türkiye'yle müzakerelere başla yın. Putin 'in dış politika ulusal güvenlik 
danışmanı Andrei Zagorski, -Moskova Üniversitesi Profesörlerinden- 30 Kasımda 
Viyana'daki konferansta aynen şöyle dedi: "Biz, 3 Ekim günü sabahtan akşama kadar 
tartıştık, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle müzakerelere girmesi Rusya'nın lehine midir, 
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aleyhine midir; vardığımız sonuç, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle müzakerelere 
girmesinin Rusya'nın lehine olduğudur ve biz Brüksel'e sinyali gönderdik." 
Uluslararası ilişkilerde ne söyleyeceğinizi değil, ne söylemeyeceğinizi bilmek çok 
önemlidir ve hiç kimse uluslararası ilişkilerde kara kaşına, kara gözüne bir ülkeye ne 
bir şey verir, ne bir şey alır. Almadan vermek sadece Allah'a mahsus. 

3 Ekim tarihini çok kısa bir şekilde geçeyim, süreınİ fazla aşmadan birkaç 
dakikarn var. Bu noktaları vereyim, sonra soru cevap kısmında, Kıbrıs'tan Irak'a, 
Irak'tan işte son geçen haftaki gelişmelere kadar detaylı yanıt vermeye çalışalım. 

Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle müzakerelere başlaması Türk dış politikasında 
önemli bir dönüm noktasıdır; ama, sadece bizim değil, Avrupa Birliğinin de karar 
alma mekanizmaları süreci içerisinde çok önemli bir karardır. Önce Avrupa'dan 
başlayalım; yani, Türkiye'nin dış politikasında niçin önemlidir; bir, Avrupa Birliği 
Türkiye'ye tam üyelik müzakerelerine başlama konusundaki tavrıyla dünyaya şu 
mesajı verdi önce Arap dünyasına ve İslam dünyasına; ben, benim siyasal 
değerlerime uyan, benim kriterlerimi e hareket eden bireysel özgürlüklerden toplumsal 
gelişmeye kadar benim koyduğum standartlara, mevzuatlara... Biliyorsunuz 
Türkiye'de üç tane muhafaza vardır; sahil muhafaza, gümrük muhafaza, Allah 
muhafaza. O nedenle, bu mevzuatı tabii herkes bilemiyor mevzuat hazretleri diye bir 
kavram vardır; bu mevzuat hazretleri Avrupa Birliği açısından 80 bin sayfadır; yani, 
hocamız okuyun, okuyun diyor ama, okumak için yeni bir yirmibeş yıla falan 
ihtiyacımız olacak; yani, herkesin okuması mümkün değil; ama, uzmanların okuması 
ve onu siyasetçiteri anlaşılır bir şekilde dile getirmesi lazım. 

İkincisi, Amerika Birleşik Devletlerine bir mesaj verdi, dedi ki Avrupa Birliği: 
Bak ben artık büyüdüm, artık 1 945'li yıllar gibi değil, ben kendi kararlarımı kendim 
alırım. Sen Türkiye'yi çok mu istiyorsunuz Avrupa Birliğinde görmek, pekala al sana 
müzakere tarihi, bundan sonra bana karışma. Türkiye'yle aramıza karakedi gibi girme 
bir başka ifadeyle. 

Üçüncüsü, Rusya'ya bir mesaj verdi, dedi ki Rusya'ya: Bak ben Türkiye'yle 
müzakereye başlıyorum, bu noktadan itibaren Türkiye senin için kontrol edilebilir, 
yöneltilebilir, idare edilebilir bir ülkedir. Yani, senin Türkiye'yi bir tehdit olarak 
görmene gerek yok. Türkiye'yle ben müzakere ettiğime göre ortak dış politika, tarım 
politikası, güvenlik politikaları yaptığıma göre o senin için bir tehdit değildir der ve 
gerçekten de şu anda Türkiye ile Rusya ilişkileri bizim tarihimizde olmadığı kadarıyla 
çok iyi bir durumdadır. Biz Rusya'yla 19 uncu Yüzyılda her onbeş yılda bir savaş 
yapmış bir ülkeyiz. Onüç defa savaş yapmışız; o nedenle de "Moskof gavuru" 
kavramı da oradan gelir. 

Dördüncüsü şu: Bütün dünyaya bir mesaj verdi Avrupa Birliği, dedi ki: Ben 
Türkiye'yle müzakerelere başladığım için bir küresel güç olma yönünde büyük bir 
karar aldım; yani, ben Türkiyesiz bir politika yapmayı düşünmüyorum; çünkü, 
Türkiye bulunduğu jeopolitik, jeostratejik, ekonomik bütün konumuyla birlikte beni 
sıçratacak -ona, sıçrama tahtası da diyenler de var- benim küresel anlamda daha da 
etkin olmarnı sağlayacak bir fırsat sunmaktadır; yani, Avrupa Birliğinin kararı 
Avrupa'nın geleceği açısından çok önemli. Türkiye açısından niçin önemli; -aramızda 
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milletvekilleri de olduğu için özellikle söylemek istiyorum- biliyorsunuz bankaya 
kredi almaya gittiğinizde, yani biz memurlar, akademisyenler genelde krediyle mal 
sahibi oluruz da, yani, peşin çalışmayız. Bir şey almak istediğinizde bankaya şöyle 
gidersiniz oturursunuz, kefiliniz kim derler. Eğer kefiliniz kötüyse kredi alamazsınız. 
Yani, kefilinizin inanırlılığı sizin inanırlılığınızdan daha önemlidir o durumda. Ya 
tabii ağabey seni çok severim ama, yani, işte mevzuat diyor ki, herhangi bir durum 
olduğunda birinin bu hesabı ödemesi lazım. Türkiye muhterem dinleyenler, Avrupa 
Birliğiyle müzakerelere başladığı andan itibaren I I trilyon dolarlık bir ekonomiyi kefil 
olarak yanına almıştır. Yani, bir yanda ı ı trilyon dolarlık Avrupa Birliği, bir yandan da 
I 0,5 trilyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, nereden baksanız iki tane, 
2 I trilyon dolarlık ekonomilerle birlikte hareket eden bir Türkiye. Yani, Türkiye'nin 
rakamlara göre 5 bin dolar kişi başına geliri aşmış olması, ki bizim cebimizde hah15 bin 
dolar görernedik ama, öyle diyariarsa öyledir. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'nin 
uluslararası alandaki kredibilitesi, inanırlılığı, güvenirliliği artıştır; o nedenle de 
Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen diğer ülkeler sıraya ginniştir. Bu kadar çok 
Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ülke olduğu için, fırma olduğu için de biz Türkler, 
eyvah ülke elden gidiyor demeye başladık. Böyle tezat bir ilişki var; bir yandan 
ekonominizi dışarıya açmak istiyorsunuz, özelleştirmek istiyorsunuz, fırmalar da 
geldiğinde parası var korkunç rakam veriyorlar, siz ülkenin satıldığı düşüncesine 
düşüyorsunuz; bu çok önemli bir sorun. 

İkincisi ... Evet, ben de süremi aşma yayım. 

Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA-Tehlikeli noktalara gidiyorsunuz. 

OTURUM BAŞKANI -Biliyorum. Derin sularda yüzrnek her zaman daha 
iyidir, daha temizdir en azından. Yoksa Tuzla'daki variller gibi oluruz. Ayrıca Stratejik 
Derinlik diye Prof. Ahmet Davutoğlu'nun bir kitabı var; yani, ne kadar derine 
gidersek o kadar iyidir diye düşünüyorum; ama, bir şey daha var. 

Türkiye, bütün eksik ve noksanlıklarıyla demokratik anlamda uluslararası alanda 
ciddiye alınan bir demokratik ülke konumundadır. Bu tabii kolay değildir, Türkiye'nin 
birçok zorluğu vardır; ama, Türkiye, dünyaya Avrupa Birliğiyle müzakerelere 
girdiğinde de şu mesajı vermiştir: Ben demokratik bir ülkeyim, demokratik ülkeler 
ligine yükseldim. Yani, Alımedi Nejad'ın biz nükleer silahları geliştirdik, bundan 
sonra nükleer ülkeler kategorisindeyiz şeklinde İran'ın böyle çok güçlü bir şekilde 
ortaya çıktığı durumda Türkiye demokratik ülkeler safında yer almıştır. 

Üçüncüsü, bu çok önemli, Türkiye, muhterem dinleyenler, özellikle son 
dönemlerdeki gelişmelere baktığımızda dünyada en fazla reformun yapıldığı bir 
ülkedir; yani, biz reformları iyi veya kötü onu söylemiyorum; ama, kıyaslama 
yaptığımızda akademik bir değerlendi~e olarak aldığımızda I 990'lı yıllardan ikinci 
soğuk savaşın bitiminden bugüne kadar geçen süre içerisinde gösterilen Anayasa 
dahil olmak üzere yapılan düzenlemelere baktığımızda birebir Türkiye kadar reform 
yapan yahut da reform gereksinimi duyan bir ülke daha olmadı. Türkiye'nin tabii bu 
reformları pratiğe uygulamada zorluğu vardır; çünkü Türkiye tıpkı büyük bir tanker 
gibi manevra yaparken büyük bir alana gereksinim vardır. Türkiye'yi, Slovenya'yla, 
Litvanya'yla veyahut da bir başka küçük Orta Avrupa ülkesiyle reformlar konusunda 
kıyaslamamak gerekiyor. 
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Yani, biz Türkiye olarak bu açıdan dünya genelinde baktığımızda önemli bir 
perfonnans yakalamış durumdayız; ama, bu Türkiye için yeterli mi sorusuna 
verilecek yanıt zannediyorum halen yettrli değil, Türkiye 'nin yapması gereken çok 
daha fazla işler var. 

Son nokta, soru cevap kısmına geçmeden evvel. Muhterem dinleyenler, 
Türkiye'nin son dört yılda geldiği bir nokta var. Tehlikeli noktalar içeren ama, diğer 
taraftan da başarılı olarak görülebilecek birtakım kararlar alındı. Şu anda Türkiye 
hızlı bir şekilde istikrarsız bir ülke imajı verıneye başladı. Yani, dışarıdan bakıldığında 
son dönemlerde yaşanan olaylar Türkiye'nin istikrarsızlığa doğru gittiğini gösteriyor; 
bu, çok iyi bir gelişme değil. 

Turizm mevsimi geliyor, turizm sektöründe önemli bir darbe yiyecek Türkiye; 
çünkü, dışarıya verilen imaj, Türkiye'nin bir iç savaşa doğru gittiği yönündeki kanıdır. 
Bu tehlikeli; ama, diğer taraftan başta Hamas ziyareti olmak üzere Türkiye-İsrail 
ilişkileri, Ortadoğu'daki gelişmelere baktığımızda yine Türkiye açısından bazen 
olumlu; ama, genelde dışarıya yönelik olarak olumsuz olarak görülen bazı gelişmeler 
var. Türkiye'nin dış politikasında bence şu anda en önemli karşılaştığı zorluk, bizim 
dışımızda gelişen olaylara yeterince zamanında refleks gösterip yanıt veremeyişimiz. 
Bu bizi yönetenlerin önemli bir sorunu olarak düşünüyorum; yani, bir meydan okuma 
olarak görüyorum. 

Bundan üç hafta evvel Sayın Onur Öymen ve Nusret Kandemir'le Ankara'da bir 
konferansta birlikteydik. Orada söylediği çok güzel bir şey vardı Sayın Onur 
Öymen'in, özellikle, Türkiye'nin algılanmasıyla ilgili olarak biz 1 Mart 2003 
tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine "hayır" demekle, bizim tarihimizde ilk defa 
burada bugün sözü edilen siyasi iradenin, yani Meclisin iradesinin nasıl Türkiye'nin 
dış politikadaki imajını değiştirebildiğini gördük. Bir hayır, hayırda hayır vardır ya, 
öyle derler ya; yani, o hayırda hayır vardı; ama, çok ilginç bir şey var, biz bütün 
dünyaya Amerika Birleşik Devletlerinin her dediğini yapan bir ülke olmadığımızı 
kanıtladık; bedeli çok yüksek o ayrı dava; ama, modern Türkiye Cumhuriyetinin 
temsilcisi olan Meclisin ve onun iradesinin yani, sizlerin, yani bizlerin iradesinin ne 
kadar güçlü olduğunu görmek de 2003 yılında mümkün oldu ve bence de çok güzel 
oldu. 

Türkiye bütün dünyaya şu mesajı verdi: Biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz, 
gölge etmeyin başka İhsan istemeyiz. 

Sağ olun. 

Hemen sorulara geçelim. 

İlk soruyu kim soracak; evet buyurun. 

KATlLlMCI- Hocam ilk sorum, Türkiye dünyanın merkezinde bulunmaktadır, 
Türkiye'yi güneşe benzetirsek Türkiye'nin sonu, dünyanın sonu mu olacaktır? 

OTURUM BAŞKANI -Bu biraz da şeye benzedi ... 

KATlLlMCI- Yani, siz saydınız ya hocam, Türkiye dünyanın onüç tane sıcak 
bölgesinde bulunmaktadır merkez olarak; eğer merkezdeysek bizim sonu muz, onların 
da sonu olacaktır. Öyleyse eğer. 
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Diğer sorum, Türkiye'nin dış politikasının yöne doğuya mı, batıya mı, yoksa 
semaya mı gidecektir; yani, dünyanın tamamına. 

Bir sorum daha var, Osmanlı Devleti asla imparatorluk hayali kurmamıştır, 
imparatorluk başka milletleri sömürmekten geçer, Osmanlı kimseyi sömürmemiştir. 

OTURUM BAŞKANI -Yok ... 

KATlLlMCI- Evet. 

OTURUM BAŞKANI -Şimdi o kadar da değil. 

KATlLlMCI- Türkiye Cumhuriyeti ise bir milli devlettir, barış devletidir sizin 
de söylediğiniz gibi. 

OTURUM BAŞKANI - Şimdi Halil İnalcık'ı niçin okumanız gerektiğini 
özellikle söylüyorum. Sayın Hacarn arkadaşa en kısa zamanda o kitabı verelim ve 
dönem bitmeden de kendisini buraya gelip bir imtihan edeyim. Tabii arkadaşımız iyi 
niyetli sorular sordu, bilmek zorunda değil her şeyi. 

imparatorlukların temel mantığı başka ülkeleri kontrol altında tutmak geçer, bu 
eşyanın tabiatı dır; ayıp da bir şey değildir. Mesela, ben Osmanlı 'nın kötü bir 
imparatorluk olduğunu düşünüyorum, neye göre; Avrupalı ülkelere göre. Mesela, 
Avrupalı Emperyalistler gittikleri yelere iki şeyi götürmüşlerdir; bir, dillerini. İki, 
dinlerini ve bu dille insanların doğal olarak tabii ki eğitimlerini, dinle de insanların 
beyinlerini kontrol edersiniz. O nedenle biz Türkiye'deki insanların Roma 
imparatorluğunu, İngiliz imparatorluğunu ve şimdi de ortaya çıkan Amerikan 
imparatorluğunu çok iyi anlamamız lazım. Ulus devletler ile imparatorluklar arasında 
bir fark vardır; ulus devletler genelde baskıcı olarak tanınır. Neden; çünkü, ulus 
devletlerin temel özelliği asimilatİf olmasıdır; yani, belli kesimleri asimile edeceksiniz 
ki, bir kimlik oluşabilsin. Oysa imparatorluklar öyle değildir. Mesela, İlber Oltaylı 'nın 
2002 yılında ödül kazanan bir kitabı vardır Doğan Kitaptan yayımlandı; Osmanlı 
Toplumunda Aile. Şimdi Osmanlı Toplumunda Aile kitabını okuyun. Ne der orada 
mesela Sultan Abdülaziz: Benim kullanın arasında bir fark yoktur. Benim için fark, 
birinin camiye, birinin sinegoga, birinin de kiliseye gitmesi sonucu ortaya çıkar; ama, 
eşitlik babında tabii ki böyle bir şey söz konusu değildir. 

Ben bir de son dönemde Türkiye' deki tartışmalara baktığımda şunu görüyorum; 
biz Türkler çok iyi niyetli insanlarız ve ben bunu bazen zayıflık olarak görüyorum. 
Yani, bizim değederimizi biz evrensel anlamda ne yazık ki, her zaman doğru olarak 
görüyoruz, bu böyle bir yaklaşım ama, öbür taraftan da değil. 

Bakın ben size iki tane örnek vereceğim, bir tanesi, Bulgaristan 'ın Rusçuk 
Belediyesinin, geçen sene yaptığım ziyarette, belediye başkanı ve vali de orada, şöyle 
bir kitapçık, Kırşehir'in kitapçığı var ya onun gibi, şöyle yazıyor: 1829 yılında 
Bulgaristan Osmanlı emperyalizmin boyunduruğundan kurtarıldı; bu bir. İki, 
Amman'a gidiyorsunuz, Arnman'da beş yıldızlı bir otel var şehrin tam merkezinde, 
şehri tanıtmak için biliyorsunuz bilgisayara giriyorsunuz şehir hakkında bilgi var, 
Amman, basıyorsun uz şöyle çıkıyor: 1916 yılında Osmanlı emperyalizminden 
kurtulmak için Mekke Şerifı Hüseyin Osmanlıyakarşı isyanı burada başlattı. Yani, siz 
ağzınızia kuş tutsanız sonuç itibariylt: hem Balkan ülkeleri tarafından hem Arap 
ülkeleri tarafından emperyalist bir Osmanlı İmparatorluğunun varisieri olarak 
görünüyorsunuz; bu böyle, isteseniz de böyle, istemeseniz de böyle. 
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Sorun şu: Biz acaba bunu değiştirebilir miyiz; yani, Türkiye ile Arap dünyası 
arasında var olan önyargıların ortadan kaldırılmasını nasıl sağlayabiliriz; bunun 
üzerine çalışmak lazım. Önyargılar var; mesela, biz Türkler bütün dünya genelinde 
çok böyle eleştirilen bir ülkeyiz. İşte dün akşam Kanal Türkün Ararat filmi vardı. 
Ararat filmini izledik, bence pek o kadar ciddiye alınacak bir şey değil; yani, İlber 
Ol tay lı 'nın deyimiyle Ermeni şamatasından öteye giden bir şey değil; ama, bütün 
dünya genelinde son yetmiş yıldır Türkiye'nin imajı çok kötüydü. Temel fark son 
yirmi yılda yeni bir Türk gençliğinin ortaya çıkması ve bunların dil bilmesi, daha 
fazla yayın yapması, dünyaya daha fazla açılması. Andrew Manga'nun Yeni Türkler 
isimli bir kitabı var, açın okuyun. Biz Avrupa'yla, dünyanın birçok ülkesiyle eski 
Türkler konseptiyle karşı karşıyayız ve bu çok büyük bir önyargı. Atomu parçalasanız 
yapabilirsiniz; ama, bu önyargıları kurmak kolay değil. 

Ben olsam, sayın milletvekilleri burada, mesela, Avusturya hükümetine şunu 
getiririm, her 1 euroluk şeyden Türkiye'nin yüzde 10 pay alması lazım. Niye biliyor 
musunuz; çünkü, Türkiye korkusu satarak para kazanan bir ülke. Türkler 1529' da 
şöyle geldi, 1683 'te böyle yaptı, şurasını Türkler aldı, şurasını Türkler yaptı; yani, 
Türk olarak Viyana' da dolaşmak çok güzel tabi, vay be ecdadımız neler yapmış 
diyorsunuz; ama, diğer taraftan Türkiye'nin üzerinden para kazanıyor adamlar. O 
nedenle, öyle biz kötü imparatorluk falan değildik onlar hikaye, onu Avusturyalılar 
yemıyor. 

Bengül BOLAT-Sayın Başkanım burada ben de bir şeyler söyleyebilir miyim 
bu konuyla ilgili olarak. 

OTURUM BAŞKANI -Buyurun. 

Bengül BOLAT-Öğrencimizin Osmanlı İmparatorluğu değildi kısmında ben 
de birtakım düşüncelerimi ifade etmek istiyorum çok kısa olarak. 

Osmanlı imparatorluk olduğu zaman dünyadaki bütün topluluk imparatorluk 
düzeyindeydi, hemen hemen tüm topluluklar imparatorluk düzeyindeydi; çünkü, o 
dönemde dünyada imparatorluklar dönemi yaşanıyordu. 

Ancak, bu imparatorlukların içerisinde hiçbirisinin yıkılışı Osmanlının yıkılışı 
kadar uzun sürmemiştir, 300 yılda yıkılan Osmanlı Devleti, yani, ancak 300 yılda 
yıkılabılen Osmanlı Devleti o dönemden itibaren Batı 'nın büyük güçlerinin hep böyle 
kıskançlığına sebep olmuştu aslında. O kadar güçlü bir imparatorluk ki ancak 300 
yılda yıkılabilmiştir. Biraz önce Sayın Hocalanmızın da söylediği gibi böyle dünyanın 
merkezi Türklermiş gibi bir görüntü var aslında; ama, 300 yıl gibi bir sürede 
yıkılabilen bir imparatorluğa sahip olan Türklerin, herhalde hala, aynı bu korku hala 
aynı şekilde devam etmektedir. O yüzden bu konuları biraz daha okuyarak, biraz daha 
inceleyerek dikkat etmek gerekiyor. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Hemen bir kaynak vereyim, Dekan Bey satın alsın 
kitabı. Kitabın ismi Yükselen Asya, yazan da Mehmet Öğütçü. Mesela, Türker Alkan 
Radikalde yazan, diyor ki: Ben Türk kültür şovenizınİ yapmak istemiyorum; ama, 
Türkler çok zeki insanlardır. Hele Selahattin Duman'ı Vatan Gazetesinde muhakkak 
okuyun. Selahattin Duman'ı okumazsanız Türkiye'yi anlayamazsınız. Hangi ülkede, 
daha kanun yasalaşmadan -milletvekilleri de var burada- onu nasıl ihlal ederim diye 
düşünen bir beyin var; yok böyle bir şey! 
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O nedenle biz dünyaya o kadar da karamsar bakmayalım. Yani, dünyanın 
neresinde bir Türk varsa orada da bir Türk sorunu vardır değil mi?! 

Buyurun Hocam. 

Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA-Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Öncelikle herhalde bizim söylediklerimiz kadar, yani, olumlu söylediklerimiz kadar 
olumsuz söylediklerimizin de göz önüne alınması gerekirdi. Ben burada benim 
şahsıına ait, Sayın Bağcı kendi yapmış olduğu sunuşla ilgili cevabını belki verdi, 
belki vermeye devam edecek benden sonra; benim yapmış olduğum sunuşla ilgili 
söylediğiniz eleştirilere katılmıyorum. Belki öyle bir izienim çıkmış olabilir; ancak, 
küreselleşme, ister karşı çıkın ister destekieyin bu kaçınılmaz bir süreç. Siz ne şekilde 
bu sürece katılırsanız, o süreci ne kadar değiştirmeye çalışma yönünde bir çaba bir 
kapasite ortaya koyarsanız bu süreçten olumlu kazanımlar elde edersiniz. Bu sürecin 
dışında ... Hüseyin Bağcı gibi çok renkli konuşmadım belki. Ya çemberi n içindesiniz 
ya da dışındasınız. Dışında olanların bu konuda hiç konuşmaya hakkı yok; 
dolayısıyla, çemberin içindeysek bu süreci kendi lehimize ne şekilde yönlendirebiliriz 
onu düşüneceğiz. Bu konularda romantik olmanın ... Ben çok romantik bir insanım 
bireysel hayatı mda; ama, ben burada kurumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik bir süreci 
size izah etmeye çalışıyorum ve söyledim de, kavramsal olarak da belirttim, 
uluslararasılaşma, ulusallığın ortadan ya da milli vasfını yitirmeyi gerektirmez. Siz, 
uluslararasılaşma ya da milletlerarasılaşma sürecini iyi anlayabilirsek, sadece sizin 
şahsınıza söylemiyorum, siz bizi itharn ettiniz ama, ben genel olarak söylüyorum, bu 
süreci iyi anlarsınız milli vasfınızı kaybetmeden de bu sürecin içinde etkin bir rol 
oynayabileceğinizi kavrayabilirsiniz; ama, siz bu süreci anlayamazsınız ya da 
anlayamayanlara söylüyorum, o zaman ister milli olun, ister gayri milli zaten hiçbir 
değeri yoktur; çünkü, şu anda, Fildişi salıili dahil olmak üzere doğrudan ya da do lay lı 
olmak üzere içinde bulunduğumuz süreçte herkes bundan etkileniyor yine beğenelim 
ya da beğenmeyelim. Kavramsallaştırmaları ya da süreçleri analiz ederken, 
çözümlerken olaylara romantik yaklaşımlarımızia ya da şahsi beğeni ya da 
tercihlerimizle yaklaşamayız. İşte bu bilimsel değil. Beğenin ya da beğenmeyin, yani, 
şahsımla ilgili burada sunuş yapmaya gelmedim; ama, ben pozitivist çalışan bir 
kişiyim, yani, somut veriler üzerine konuşuyorum. Kendi şahsi, sübjektif, öznel -her 
şeyde de söylüyorum ki herkes her kavramı anlasın diye- belki tercihlerimi burada 
sunsaydım başka şeyler söyleyebilirdim. Biz, burada bir durumu, Bengül Hanım 
seksenüç yıl önceki gelişmeleri anlattı, ben kavramsal çerçeve olarak bugün 
neredeyiz; bunu eleştirebilirsiniz, ben de eleştirebilirim, belki eleştiriyorum da; ama, 
lütfen, her şeyi kendi bağlamında değerlendirelim; yani, benim yapmış olduğum 
sunuşu başka bağlarnlara çekerek değerlendirirsek, benim yapmış olduğum sunuşun 
gerçekten hiçbir değeri kalmıyor. Lütfen öznelleştirmeden, nesnel çerçevede olayları 
değerlendirelim. Hepimiz milli konularda, ulusal konularda hassasız; bunu bilmenizi 
istiyorum. 

Ben de bir şeyler söyleyeyim kendi yaptıklarımla ilgili, -Sayın Pakdil'e de 
belirttim, diğer siyasilerle de Ankara'da konuşurken söylüyoruz- geçen yıl sonunda 
bir ülkede kırkbeş gün kendi ülkemle ilgili, kendi bölgemle ilgili küreselleşme 
sürecinin aktörlerinin bir anlamda yeniden sömürgeleştirildiği ülkelerle ilgili 
durumları izah eden kırkbeş günde 45 seminer verdim; siz onları hiç izlemediniz, o 
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yüzden benim burada yaptığım bir sunuşla ve gerçekten de hakkaniyet ölçülerinde 
olmayan ... Lütfen, bizi, yine bunu Ankara 'ya otobüs le gelirken de belirttim, konu 
açıldı, bazı kitaplarda bizim şahsiyetimizi bilmeden, kişiliğimizi bilmeden bizi belli 
kategorilerde değerlendiren insanlar var. Ben bugüne kadar kendi imkaniarım başta 
olmak üzere, devletimden çok az imkan alarak, şahsi kazancımdan -madem konu bu 
noktaya geldi, ben de burada çok özür dilerim, biraz manevi duyguları m harekete geçti, 
tüylerim titremedi ama- harcadığım paralarta bu ülkenin kaınpanyasını, tanıtımını 
yaptım başka ülkelerde. 

Ben yine şunu söylüyorum, içinde bulunduğumuz küreselleşme Avrupa Birliğiyle 
üyelik müzakereleri sürecini iyi kullanabildiğimiz takdirde bize menfaat 
sağlayacaktır; çünkü varsa başka bir alternatifiniz onu yaparsınız. 

Son olarak şunu söyleyeyim, bu bir politika geliştirme sürecidir değerli arkadaşlar. 
Bu bir ders saati olmadığı için biz bunların ilkelerini, kavramsallaştırmalarını 
yaptırmıyoruz; ama, ben bu dersi veriyorum, buraya da yine kendi imkanlarımla 
gelirim Sayın Dekamın davet ederse, izin verirse, ben burada üç saat, beş saat, 
Hüseyin Bey de ... Çünkü, bizim akademisyen olarak, standart bir akademisyenin 
temel görevi budur; sahip olduğu bilgileri, doğru, güvenilir ve inanılır bir çerçevede 
nesnel kıstaslar ölçüsünde başkalarıyla paylaşmak. Bizi lütfen bazı televizyon 
kanallarında çıkıp uluorta konuşan, herhangi bir kıstası göz önüne almadan konuşan 
o kategorideki insanlarla aynı kategoriye koymayın. Ortak paydalarımız ya da 
kesiştiğimiz noktalar olabilir; ancak, benim ismim Ömer Faruk Gençkaya. Benim 
yazılanın da var, onları da okuyun. Lütfen, okumadan, iyi dinlemeden 
değerlendirmeler ne ben yapayım, ne de başkaları yapsın. 

Avrupa Birliği, küreselleşme, IMF, Dünya Bankası ne olursa olsun, neler varsa, 
iyiler ve kötüler bütün dizgeler, bunların hepsi bir politika oluşturma sürecidir. 
Politika oluşturma süreci halk için, vatandaş için, millet için yapılır. Bunlar yapılırken 
belli ilkeler göz önüne alınır ve seçenekleriniz vardır; eğer seçenekleriniz varsa onu 
ortaya koyarsınız gerçekleştirilir. Bunun bir yöntemi Hüseyin Beyin söylediği gibi 
siyasete girip mücadele etmek, Parlamentoya girmek, kolay ya da zor. 

Demokrasilerde değerli arkadaşlar belli modeller var, belli süreçler var yine 
beğenelim ya da beğenmeyelim. Değiştirineeye kadar -benim öğrencilerim benden 
çok taleplerde bulunuyorlar, dersi şöyle işieyin böyle yapalım vesaire vesaire
kuralları değiştirineeye kadar oyunun kurallarıyla oynamak zorundayız, ister 
beğenelim, ister beğenmeyelim. Ancak lütfen değerlendirmelerimizde hakkaniyet 
ölçüsünde olalım ve kişiselleştirmeyelim. Nesnel konularda lütfen fıkirlerimizi 
açıklayalım, çünkü hepimizin yanlışları olabilir; ancak, kişiselleştirdiğimiz ve 
öznelleştirdiğimiz ölçüde tartışma boyutundan başka boyutlara doğru gideriz. 

Tekrar teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI - Buyurun arkadaki genç arkadaşımız. 

KATlLlMCI - Hocam, öncelikle şunu söyleyeyim ben: Şimdi, hocam, siz 
sempozyumun genelinde, Sayın Faruk hocam olsun veyahut da siz olun ... Sürekli 
ben buradan notlar alıyorum; bunların özeleştirisini, işte ağırlığı nerede falan filan 
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diye. Sizin bir tabiriniz var "uluslararası anlaşmalara körü körüne bağlıyız" ifadesini 
kullandınız. Sayın Faruk Hocam ise, Anayasanın iki yıl önce karar alınan 90 ıncı 
maddesinden bahsetti ve bu maddenin üstüne gitmese de yine de bunların yanlış 
olduğunu, böyle olmaması gerektiğinden bahsetti. 

Şimdi, hocam, şunu söylemek istiyorum öncelikle, söylenecek veyahut da 
sorulacak çok soru var; gerçekten, farklı farklı saatler alacak belki de. Benim sormak 
istediğim şu hocam: Bugün, Türkiye'de, sadece, öncelikle şunları söyleyeyim -kendi 
içimize dönmek istiyorum- bir Anayasa Mahkememiz var veyahut da işte bir 
askeriyemiz var. Her şeyden önce, bu Milli Egemenlik Sempozyumu olduğu için 
soruyorum. Bugün, işte, Türkiye'de -sadece ben bunu Türkiye'de görüyorum; ki, 
olmaması gerek- Anayasa Mahkemesinin, Türkiye'nin TBMM gibi söz hakkının 
olduğu bir yerde, Anayasa Mahkemesinin bu haklara veya alınan kararlara müdahale 
edilmesi, bu da yetmiyormuş gibi, her siyasimizin, milletvekillerimizin hepsinin 
askeriye tarafından bir gün içerisinde alt edildiğini de biliyorum; yani, burada ne 
kadar egemenlikten bahsedebi I iyoruz? Türkiye'de egemenlik böyleyse, bir günde alt 
edilecek kadar kolay bir şey midir yani? Bunları sormak istiyorum hocam. 

Teşekkürler. 

OTURUM BAŞKANI- Şimdi, Türkiye'de bir makale yayınladı. Daha doğrusu, 
Foreign Affairs Dergisinde bir makale yayınlandı Ali Nihat Özcan ve Ersel 
Aydınlı'nın. Bu, Türkiye kamuoyunu yaklaşık bir hafta on gün meşgul etti. Temel 
argüman şuydu: Türkiye'de askeriye Avrupa Birliği refonnlarına karşı mı, tarafını? 

Şimdi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, genelde askeriyenin üç defa modem olmayan, 
bir defa da postmodem darbe yaptığı düşüncesinden hareketle yola çıkarsak 
I 960'lardan beri, şöyle bir kanı uyandı; acaba, askerler karşı mı? Oysa, bu son makale 
de aslında askerlerin karşı olmadığını gösterdi. Alkım Yayınevinden Naim Turfan 
Jön Türklerin Yükselişi diye. Bu kitabın özelliği, Türkiye'de askerlerin politikasıdır; 
yani, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan bugüne kadar askeri kesimin siyasete 
olan etkisini araştırır, çok detaylı bir bilimsel araştırmadır; özellikle öneriyorum. 

Şimdi, biz, Türkiye'de bir noktayı anlamak durumundayız. Prof. Nilüfer Göle 
-Türkiye'nin yetiştirdiği bence en önemli sosyologlardan- Modem Mahrem isimli 
kitabının yanı sıra, belki sizin genç bir arkadaş olarak okumanızı önereceğim kitabı 
Toplumun Merkezine Yolculuk'tur. Biliyorsunuz, Jules Yeme'nin "Uzayın Merkezine 
Yolculuk" kitabı vardır. O, onu Toplumunun Merkezine Yolculuk olarak yazdı. 
Türkiye'nin iç yapısını anlama açısından çok önemli; yani, Türkiye'deki entelektüel 
dönüşümü, siyasal dönüşümü anlama açısından çok önemli. Avrupa Birliğiyle olan 
ilişkilerde yine Nilüfer Göle -Türkçeye henüz çevrilmedi; ama, Fransızca yazıldı
kitabının ismi İç içe Geçişler (Interpenetrations) yani, Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasındaki ilişkilerin nasıl iç içe geçtiğini ve bunun toplumu nasıl etkilediğini anlama 
açısından ilginç. Hürriyet Gazetesinde bundan birkaç hafta evvel yayınlanan 
röportajında da ifade ettiği gibi Nilüfer Göle; diyor ki: Biz Batılılaşırken Türkler 
olarak, Avrupa oryantalleşiyor." 
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Ben, çok bilinçli olarak, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara körü körüne bağlı 
kaldığını söyledim. Bu negatif bir karakter değil, bu Türkiye için çok önemli bir 
karakterdir, bizim dışarıda algılanmamız açısından çok önemli; ama, Amerika 
Birleşik Devletlerinin Irak'a müdahalesi esnasında Başkan Bush'un "uluslararası 
hukuk mu; o nedir, danışmanlarıma sorayım" şeklindeki böyle alaycı tavrı, aslında, 
bugün, uluslararası hukukun ne derece geçerli olup olmadığının da tartışmasını 
beraberinde getirmiştir; yani, güç mü hukuku belirleyecek, hukuk mu gücün nasıl 
kullanılacağını belirleyecek; bu çok önemli bir sorun. 

Ben, konuşmama başlarken, dünyanın kafasının çok karışık olduğunu, değerlerin 
çok değiştiğini ve dünyayı yeni baştan okumak gerektiğini söylerken, işte bunu 
söyledim; yani, dünyayı eski parametrelerle anlamaya çalışmak sorunu çözmüyor. 
Yani, biz, yeni kavramlarla, yeni algılama biçimleriyle dünyayı okumak ve ona göre 
ulusal çıkarımızı da tanımlamak zorundayız. 

Ben, Sayın Cebeci'ye mesela bir kitap önereyim. Sayın Onur Öymen'in "Ulusal 
Çıkarlar" isimli bir kitabı yayınlandı. Lütfen, ulusal çıkar tanımı dahil olmak üzere, 
mesela, orada çok detaylı kaynak bulabilirsiniz. Ben, Ömer Beyin de dediği gibi, bir 
ders verme şeklinde yapmak istemedim. Yoksa, biz, burada ders verir gibi de 
konuşuruz; ama, o interaksiyonu kaybetmemek için ben şey yaptım. Yoksa, akademik 
tartışma anlamında olaya baktığımızda, sizin o endişeniz, yani -Türkiye'de anayasa}, 
Anayasa Mahkemesini Ömer Bey anlatır- Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
nedeni ayrı bir şey, Anayasa Mahkemesinin Meclisle olan ilişkilerde ve kararlarında 
belli konularda ayrı düşmesi ayrı bir şeydir ve askerlerin istedikleri zamanlarda bir 
günde bile olsa sistemi ortadan kaldırmaları veyahut da değiştirmeleri neden mümkün 
olabildiğini de dünya tarihindeki askeri darbeleri okuduğunuzda anlarsınız. Mesela, 
Samuel Huntington'ın 70'1i yıllarda yayınlanan "Demokrasi ve Asker" isimli kitabını 
okuduğunuz zaman, askerlerin demokratik sistemlerde veyahut da demokrasiye geçiş 
aşaması içerisinde olan toplumlarda nasıl bir rol oynadıklarını akademik anlamda 
detaylı olarak okuyabilirsiniz; ama, bir de siyasal gerçeklikler var. Türkiye'de ı2 
Eylül sabahı terör eğer durduysa, bu bir sonuçtur. Onu oraya götüren nedenleri, ben, 
yine, size birçok kaynak vererek şey yapabilirim. Sizin gibi genç arkadaşların, bence, 
yine okumanız gereken, mesela Cüneyt Arcayürek'in "Büyüklere Masallar-Küçüklere 
Gerçekler" isimli ı ı serilik bir kitabı vardır; gazeteci açısından eğer Türkiye'nin 
yakın tarihine ı 980'den bugüne kadar bakmak isterseniz, buyurun, alın okuyun; ama, 
şunu görrnek lazım: Biz, mademki egemenlikten söz ediyoruz, Meclisten söz 
ediyoruz, yine de toplumlarda Meclisler siyasal iradenin ortaya çıkışını temsil eder; 
yani, bir siyasi irade vardır, bizim, sizin, arkadaşların. Bizim irademizi, işte önümüzde 
oturan değerli milletvekilleri, bizim adımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasa 
yaparak, bizim ulusal çıkarlarımızı, bizim haklarımızı savunsunlar diye, biz, onlara 
yetki veriyoruz; iyi yaparlar, kötü yaparlar, bir dahaki seçimlerde beğenmezseniz 
değiştirirsiniz. Demokrasinin en güzel özelliği o; ama, bu oyunun kuralı dedi hocamız 
ve oyunun kuralının nasıl olduğunu biraz daha anlatırsa sevinirim. 

Arkadaşımızı alalım. 
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KATlLlMCI - Hocam, öncelikle, ben teşekkür ediyorum, burada böyle bir 
konuşma yaptığınız için. 

Benim sormak istediğim şu: Az önce arkadaşımız askeriyeyle ilgili bir şey 
söyledi. Ben, buna değinmek istiyorum; yani, ne zaman bizim askerlerimiz katliam 
yaptı ya da bu katliamların yanında vahşet resimlerini çektirdi ki, bu kadar askeriyenin 
üstüne gidiliyor ve Türkiye'de alınan kararlarda askeriyeye ne kadar söz hakkı 
veriliyor; ben, bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-Talat Halman 'ın, Prof. Talat Halman 'ın -biliyorsunuz, 
Türkiye'nin ilk Kültür Bakanıdır aynı zamanda- İş Bankası yayınlarından yayınlanan 
bir kitabı var. Kitabın ismi "Aklın Yolu Bin" dir. Talat Halman orada şöyle der: "Biz 
Türkler, askerleri severiz, ama, askeri yönetim altında yaşamak istemeyiz." Bu tespit 
çok doğru; yani, Türkiye'deki askeriye yönetimler ne Afrika'daki askeri darbeler gibi 
olmuştur -işte Kaddafi haHi iktidarda- ne Latin Amerika'daki gibi olmuştur. Mesela, 
Bolivya'da 140 tane askeri darbe olmuştur; yani, sabahleyin erken general, ertesi 
günkü devlet başkanıydı. 

Şimdi, kıyaslamaları yaparken, uluslararası kıyaslamaları yaparken, mesela, 
Polanya'da Jaruzelski dönemini ele alalım veyahut da Şili'de bildiğiniz o Pinochet 
olayını ele alalım. Mesela size bir örnek vereyim; Po lanyalı diktatör Jaruzelski, ı 98 ı 
yılında Polanya' da olağanüstü hal ilan etti. Ben, Polanya' da darbeyi, devrimi yapan 
CIA temsilcileriyle bir uluslararası toplantıda görüştüm, detayları biraz biliyorum. 
Jaruzelski kitap yayınladı. Jaruzelski diyordu ki: "Ben, 198 ı yılında Polanya'da 
olağanüstü hali açıklamak zorundaydım; çünkü, Sovyetler, Ruslar, Polanya'ya 
gireceklerdi. Bizim önümüzde ı 968 örneği vardır. Ruslar girdiği zaman, biz onları 
çıkaramayacaktık." 

Şimdi, bunu anlayabilmek için Polonyalı olmak lazım; yani, Polanya gözüyle, 
mantığıyla bakmadığınız zaman bunu anlayamazsınız; yani, Ankara'dan, 
Kırşehir'den baktığınızda zor. 

Şili, mesela, onaltı yıl Pinochet'in yönetiminde kaldı. Şili askeri diktatörlük olarak 
totaliter bir rejim altında olup da liberal ekonomileri uygulayan tek ülkedir. Nobel 
Ödüllü yazar Milton Freidman da ifade ettiği bu anamali bir durumdur; yani, bir 
yanda asker} yönetim var, ama, öbür tarafta ekonomik açıdan çok önemli atılımlar 
yapıyorsunuz. 

İlber Ol tay h 'nın deyişini söyleyeyim: " Biz Türkler, devleti hem severiz hem 
sayarız." Bu, çok ilginç bir şey; yani, hem severiz hem sayarız; yani, devletin malı 
deniz, yemeyen domuz, ancak Türkçede olan bir kavram. 

Şimdi, neden böyle oluyor. Hanımefendinin sorusu aslında son günlerin çok 
gündemde olan bir yaklaşımını da beraberinde getiriyor. Ben, 20 dakikalık süre 
içerisinde, hep söylüyorum, ne yazık ki, 20 dakikada bu kadar; yani, detaya girmek 
ayrı bir şey. İki tane örnek vereceğim. Bakın, F- ı 6 uçakları Hakkari' de, Şemdinli 'de 
uçtuğuzaman sanki başka bir ülkenin uçaklarıymış gibi altta bir galeyan oluyor, aynı 
uçaklar Edirne'de uçtuğuzaman millet bakar ve alkışlar. Bu, aynı topraklar içerisinde, 
Türkiye'de ortaya çıkan iki farklı algılamanın bir sonucudur; katılırsınız 
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katılmazsanız; ayrı dava. Türkiye'de askerlerin, özellikle Genelkurmay Başkanının 
son dönemlerdeki tavrı ... Yani, herhalde ı Mart 2003 tezkeresiyle de bağlantılı olarak 
söyleyeceğim. Biz, bütün uluslararası toplantılarda bunu konuşuyoruz. 

Bakın, Genelkurmay Başkanı, mesela, ı Mart 2003 tezkeresinde herhangi bir 
görüş belirtmedi. Görüş belirtmediği için, bazı kesimler "niye görüş belirtmedin" 
dedi, bazıları da "aslında iyi olurdu" dedi. Şimdi, aşağı tükürsen sakal, yukarı 
tükürsen bıyık; ama, Londra'daki bir konferansta bir İngiliz akademisyenin -ismini 
de vereyim, Philip Robins; Türkiye üzerinde çalışan bir akademisyendir, Türkçeye de 
kitabı çevrildi "Üniformalar İçindeki Askerler" diye, İsmail Cem'in ve Genelkurmay 
Başkanı Karadayı'nın fotoğrafı vardırkapakta-uluslararası toplantıda ve Türkiye'de, 
şu andaki Dışişleri Bakanımız olan Abdullah Gül dahil olmak üzere, İlter Türkmen, 
Gündüz Aktan, Hasan Ünal, İlhan Kesici, sayın sayabildiğiniz kadar, Temel 
Karamolla, Türkiye'de ne kadar adam varsa, bu konuyla çalışan, 60-70 kişinin olduğu 
ve bunlar zabıtlarda. 200ı yılında oluyor bu Londra'da. Tarihlerini de vereyim; 
8- ı 2 Şubat tarihlerinde; yani, Türkiye' deki büyük krizden on gün evvel. Türkiye 
üzerine çalışıyor demokrasi vesaire. Dedi ki, Türkiye' de ne olursa olsun, demokrasi 
veyahut da demokrasi olmayan bir rejim olsun, Türkiye'de bizim askerlere daima 
ihtiyacımız var. Bunu bir Türk söylemiyor, bunu bir İngiliz söylüyor. Ben, Türk 
askerinin, aslında Cebeci'yle pek farklı düşünmüyoruz, ama, ben, Türkiye'nin ucuz 
asker olmasına karşıyım ve bunun için uluslararası alanda mücadele veriyorum. 

Türkiye-Avrupa Birliğiyle müzakerelerde Avrupa Birliği bizi gaza getirmek 
istedi. Karen Fogg ismini tanıyanınız var mı; var, Karen Fogg ismini tanırsınız, bir 
önceki Avrupa Birliği Temsilcisi. 2002 yılının haziran ayında İstanbul'da Onur 
Öymen, Çevik Bir, ben, Prof. Ali Karaosmanoğlu konuşuyoruz. Ben kalktım dedim ki, 
Türkiye Kore'ye asker gönderdi, çok sayıda insanımız gitti. Bir Türk askeri 1 dolardı, bir 
Amerikan askeri 15 dolar, gündelik masraf; yani, Türkiye'de şöyle bir şey vardı; biz, 
insanımızı ucuz asker olarak gönderiyoruz. Avrupa Birliğiyle müzakerelerimizde ben 
dedim, Türkiye'nin bir ucuz asker ülkesi olarak görülmesi mümkün olmamalıdır; çünkü, 
Türkiye Avrupa Birliğine eğer girecekse, eşit hak ve yükümlülükler altında girmelidir. 

"Uçan Profesörün Anılan" diye kitap yazıyorum; inşallah, yakında çıkacak. 
Hatıralarımı anlatıyorum. Karen Fogg geldi, isim veriyorum size ya, Karen Fogg. 
Karen Fogg çocukları dedi ya Denktaş, Mehmet Ali Birant'lara falan. Şimdi, kadın 
geldi, koluma girdi "Sayın Hüseyin Bağcı, bu konuşmalarınızla çok düşman 
yaratıyorsunuz" dedi. Ben de, "aa öyle mi dedim, o zaman, ben, düşmanlarımla 
birlikte yaşamayı öğrenirim" dedim. 

Dış Politika Enstitüsünün Bilkent'te yaptığı konferans. Geçen sene Sayın 
Başbakanının Paris Konferansını organize eden -isim veriyorum- Thierry de 
Montbrial, Fransa Dış İlişkiler Enstitüsü Başkanı ve WilliamWolfs-Avrupa Birliği 
konusunda şöyle nah tuğla gibi kitap yazan adam, kafaya vursan cinayet unsuru; yani, 
öğrencileri göçertir- ve ben, konuşmacıyız. Bunların hepsi kayıtlarda. Dış Politika 
Enstitüsünün 35 inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan dokümanlarında var. Ben 
dedim ki, Türkiye, başından itibaren Avrupa Birliğinin ortak dışpolitikalarında yer 
almalı, özel statü almamalıdır. Alman İkinci Müsteşarı dedi ki: "Ama, olur mu, biz, 
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nasıl olsa sizi tekrar çağıracağız." Dedim ki, "beyefendi, sonra biz misafir olacağız. 
Ben, evi badana yaparken, şekillendirirken birlikte olmak istiyorum. Sonra, bana, 
geldiğinde, beyefendi, siz burada yatabilirsiniz, şu tuvaleti kullanabilirsiniz, şuraya 
kadar gidebilirsiniz dersiniz. Ben misafir olmak istemiyorum. Ben, kurucu olmak 
istiyorum." Tabii, tartışma devam etti, dışarıya çıktık. İki önceki Avusturya 
Büyükelçisi -isim de veriyorum- Emst Sucharipa -Bilkent Otelinin Sakarya Salonu 
vardır alt katta- yukarıya çıkıyoruz böyle yemeğe, koluma girdi, dedi ki, "oo Sayın 
Prof. Bağcı, bakıyorum, Türk Devletinin, bakın, Türk Devletinin çıkarlarını ... " 
İngilizce söyleyeyim de stenograflar yazsınlar. "Oh I see, that you defending national 
interest of Turkey S ta te very well" yani "siz, Türk Devletinin ulusal çıkarlarını çok 
güçlü temsil ediyorsunuz" dedi. Ben de, "ne bekliyorsunuz Danimarka 'nın mı 
yapsaydım" dedim. "Yok, yok, lütfen, yanlış anlamayın" dedi; çünkü, hemen aklına 
geldi. Bir diplomattır, Türkiye'nin iç politikası hakkında görüş belirtemez. Ben de 
dedim ki, "o zaman, kendinize çekidüzen verin, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun." 

Şimdi, bu böyle, bunları biz yaşıyoruz; yani, biz, şunu öğrendik: Mademki, 
Kırşehir'deyiz, Ahilik de var burada. Çok fazla örs yemeden keskin kılıç olamazsınız. 
Eğer dilimiz keskinse bizim burada, çok örs yediğimiz için keskin ve Türkiye'nin 
ucuz asker ülke olmasına da en başta eğer taraf olmak gerekiyorsa ben karşıyım. 

Buyurun. 

KATlLlMCI- İyi günler hocam. Çok teşekkür ederim konuşmalar için. 

Ben, eğitim fakültesinde çalıyorum. Sayın Faruk Hacama bir sorum var. Reform 
sürecinden bahsetti hocam. Reformlar mutlaka yapılıyor. Ben yakınçağ tarihı 

çalıştığım için meraklıydım konuya. Isiahatlar yaptık geçmişte ve biz, bütün bunların 
sonucunda büyük bir devleti kaybettik, imparatorluğu kaybettik. 

Şimdi, reform süreci içerisinde, tekrar misakımilli sürecine gider miyiz? Ben, 
bundan korkuyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun. 

Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben, önce, son sorudan başlayayım. Reformlar ve bunun olumsuz sonuçları 
olabilir mi diye genel bir tanımlama yapacak olursak, eğer sunuşumu iyi izlediyseniz, 
orada da buna benzer bir açıklamada bulunmuştum esas itibariyle. Reformlar, tabii, 
Hüseyin Beyin de söylediği gibi, 2001 yılından bu yana devam eden, haHi da devam 
edecek, bundan sonra da devam edecek, diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, tabii, 
belki Hüseyin Bey orada bana biraz sataştı; ama, Orta Avrupa'nın küçük boyutlu ya da 
Baltık ülkeleri ile Türkiye'yi ben de mukayese etmiyorum; ancak, benim sözlerimde 
belirttiğim, Avrupa Birliği sürecindeki hemen hemen her ülke benzer süreçleri yaşadı. 

Şimdi, karşımıza çok değişik senaryolar çıkabilir. Reformlar neden yapıldı; bunu 
iyi anlayabilirsek, bence, sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ortadan 
kaldırabiliriz; yani, bu reformlara kendi menfaatlarımız için sahip çıkarsak, onları iyi 
aniayıp hayata geçirirsek, bence, ne bağımsızlığımızı ne egemenliğimizine de toprak 
bütünlüğümüzü -eğer misakımilli bunu ifade ediyorsa- kaybedeceğimizi 

zannetmiyorum; çünkü, burada çok değişik unsurlar vardır. Bir devleti kuran -yine 

60 

TBMM KUTUPHANESI



ders gibi olacak belki ama- değişik unsurlar vardır. Aramızda Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin temsilcileri de var; onlar da bu konuyu iyi işlerler. Devletin kurucu 
öğeleri maddi ve manevldir. Bence, manevi öğelere de, yani, psikolojik öğelere de 
büyük önem düşüyor bugünlerde. Toplumda öyle bir hava var ki, Hüseyin Beyin de 
söylediği gibi, reformlar yapılır hayata geçirilirse on onbeş yıl sonra Türkiye 
kalmayacak ya da reformlar yapılmazsa Türkiye ilanihaye Türkiye devam edecek. 

Değerli arkadaşlar, hayatta böyle iki tane beyaz-siyah biçiminde alternatifler 
yoktur. Hele günümüz dünyasında, biz, farklı alternatiflerin almaşığı dediğimiz 
bileşkesinden oluşan farklı seçeneklerle karşı karşıya olabiliriz. Uzun lafın kısası, bu 
da ayrı bir tartışma konusu. Fazla zamanı almak istemiyorum. Hem sıcaklık hem de 
tartışmaların sıcaklığından hem dinleyici kitle yoruldu hem de bizler. Bence, böyle bir 
şeyi ileriye hedef olarak koymamız doğru değil diye düşünüyorum; yani, misakımilli 
sadece reformlar yapıldı diye ortadan kalkmaz. 

Bakın, Türkiye, aşağı yukarı yirmiiki yıldır bir terörle mücadele ediyor. Sayın 
Bağcı da belirtti, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bazı çevreler, Türkiye'de bir iç savaş 
var, bu durumu nasıl tanımlar ve o duruma göre nasıl yeni önlemler, yeni politikalar 
-politikalar; lütfen, bu sözcüğün altını çizerim- geliştirebiliriz diye düşünüyorlar. 
Hüseyin Bey sadece turizmle ilgili bir sonucunu, bu hadisenin belirtti. Biz, buradan 
yola çıkarak misakımillinin, yani, reformları yapmayalım, çöpe atalım. Yani, bunların 
üzerine ben de yazdım, Türkçe de yazdım, İngilizce de yazdım. İngilizce yazdığıma 
içerleyenler olursa, ben, zaten o içerleyenler için yazmadım, uluslararası düzeyde bu 
konuyla ilgilenenler okusun, Türkiye'yi öğrensinler diye. Türkiye'de neler olup 
bitiyor onu ayrıntılarıyla, hatta Parlamento zabıtlarını tek tek 87'den bugüne kadar 
deşifre ederek, çevirerek yayınlanacak inşallah, kısmen yayınladı ama. 

Şimdi, dolayısıyla, misakımillinin tehlikeye girmesi, reformlar değil, pek çok 
sebep var. Tek bir sebepten misakımilli tehlikeye girmez değerli arkadaşlar. Hele 
reform gibi şu anda 9 uncu uyum taslağı herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemine getirilecek. Anayasamız da 9 kez değişti. Tabii, bir o kadar da, bir o kadar 
değil; ama, onun üçte 1 'i kadar da başarısızlığa uğrayan Anayasa değişikliği söz 
konusu oldu Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 1 987'den bu yana. Reformlarla ilişkili 
olarak hayata geçirme yönünde, yani, uygulamaya yönelik düzenlernelerin pek 
çoğunu da henüz yapmış değiliz, hem yasal düzenleme olarak, mevzuat olarak hem 
de uygulayacak birimler olarak. 

Kamuoyunda, gerçekten, yani, bizler aydın insanlarız. Eğitimli insanın eğitimsiz 
insandan bir farkı olmalı. Ben, öğrencilerime Bilkent Üniversitesi çerçevesinde de 
söylüyorum; fakat, şunu gözlemliyorum ki, gerek şu anda tüm kamuoyunu 
hegomanyasına alan televizyon kanalları başta olmak üzere, gazeteler ve köşe 
yazarları, daha doğrusu kamuoyu önderleri diye tanımlayacağımız gruplar, küçük 
düşürmek ya da yukarıdan bakmak anlamında söylemiyorum, ama, kahve köşelerinde 
yapılan tartışmalardan daha seviyesiz, hiçbir kavramsal çerçevesi olmayan ve 
gerçeklerle bağdaşmayan tartışmalarla, insanları, bu olaylardan bihaber insanları tek 
atışla -askeri tabirle- aviarnaya çalışıyorlar. 
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Bizleri farklı kılan bir nokta olmalı arkadaşlar. Neden şunu söyledim; Anayasayı 
okuyun dedim. Hocamız, belki, yine, tabii, benden çok fazla değerli kitapları da 
belirtti; ama, bir vatandaş için en önemli kitap önce Anayasa. Tabii, söylediği kitaplar 
da çok önemli; hepinize ben de salık veriyorum okumanızı. Ancak, lütfen, gerçekleri 
bilmeden, olayın arka planını okumadan değerlendirmelerde bulunmayalım. Aksi 
takdirde, bunu yöntem bilimsel olarak söylüyorum, içerik olarak ayrıca tartışırız. 
Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi akademik. Dünyada siyasette, sokakta, 
ben Türk Silahlı Kuvvetleri camiasıyla ilgili çalışmadığım için bir değerlendirme 
yapmıyorum Hüseyin Bey gibi; ancak, pek çok kurumumuzda metodolajik bir sorun 
var, metodoloji bilmiyoruz; yani, yöntem bilimsel bir sorunumuz var. Bu konular 
eğer ciddi konularsa, bu konulan ciddiyet çerçevesinde tartışmamız gerekiyor; yoksa, 
şimdi, yine isimler vereceğim, ben de biraz renkli olsun diye, Ayşe abla, Fatma abla 
dedikodusu gibi, işte, kız eve geç geldi, hava karardı, yani, Avrupa Birliği konusunu 
öyle bir hale getirdik ki, mahalle dedikodusu gibi kamuoyunu yönlendiriyoruz. Evet, 
80 000 sayfa, I 00 000 sayfa mevzuat; okumayacaksınız kuşkusuz; ama, lütfen,, 
olayların gerçek yönlerini bilerek, olumlu ve olumsuz yönlerini. İşte, budur 
bilimsellik. Bunu bilmeden bir şeyle, tek bir bu nedensellik diye tanımladığımız 
yöntem bilimde, işte, dünya güneşin etrafında dönüyor; ama, başka şeyler de var 
evrende olup biten. Marduk 20 I 6 'da dünyaya çarpacak mı çarpmayacak mı? Güneş 
tutuldu, deprem olacak; o halde şehri boşaltalım; yani, o zaman, hayatımız hakikaten 
hurafe dediğimiz şeylere bağlı. Yani, somut gerçeklikler ve veriler çerçevesinde 
değerlendirme yapmalıyız; yoksa, indirgemeci bir yaklaşımla, kendimizi, bence, en 
yüksek dağ neresi, Everest 8888, oraya çıkalım, rahipler gibi, her şeyden, dünyanın 
bütün nimetlerinden uzak bir yaşantı yaşayalım. 

Arkadaşlar, hayat dinamiktir, devingendir, etkileşim. Sözlerimde de belirttim, 
bunlar, tabii, yöntem bilimsel hususlar. Bunların altını çiziyorum. 

İkinci soru eğitimle, özel eğitimle ilgiliydi. Ben, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Mezunuyum, daha sonra Boğaziçi Üniversitesinde bulundum. Onbeş yıldır da Bilkent 
Üniversitesindeyim. Türkiye 'nin ilk vakıf üniversitesi. Anayasamızın ilgili 
maddelerinde devletin denetim ve gözetiminde vakıf üniversitelerinin kurulacağı 
yönünde bir hüküm var. Tabii ki, eğitim, herkese açık ve eşit olmalı deniliyor. Bu 
çerçevede vakıf üniversiteleri, benim üniversitem de dahil olmak üzere, belli bir 
yüzde burslu öğrenci alıyor başarılı öğrenciler arasında; ancak, şunu söyleyeyim -bu 
da ayrı bir sempozyum konusu, hatta bir dizi konferans konusu- bugün konuştuğumuz 
konu gibi, eğitim de Türkiye'de ayn bir sorun alanı. İlköğretimden, zorunlu eğitimden 
başlamak üzere, bu konuda da çalışan, eğitim politikaları üzerinde çalışan bir kişiyim 
ayrıca. Önemli bir sorun. Yükseköğretim de sorun, özel vakıfüniversiteleri de sorun; 
çünkü, biz, politika geliştirmemizi planlama, programlama ve bütçeleme diye bize 
öğretilen öğrencilik yıllarımızda -belki haHi öğretiliyordur- ama, politikanın temel 
esasları çerçevesinde yapmıyoruz, sürekli yazboz tahtası. Duygusallıklar 

çerçevesinde, en iyi model budur, bu dönem müfredatta bu uygulansın; ama, altyapı 
yok, öğretmen yok. Sınıf öğretmenliğini son, bu hafta tartıştık. Sınıf öğretmenliği 
ayrı bir konu. Konuyu değiştirmek istemiyorum. Yine, sonuçta, özel yükseköğretim 
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kurumlarıyla bitireceğim; ama, sınıf öğretmenliği sorunu var. Bir bakıyorsunuz, 
edebiyat fakültesini bitirmiş değerli arkadaşlarımız, kısa bir uygulamayla sınıf 
öğretmeni yapılıyor zorunluluktan; yani, burada hükümeti ya da hükümetleri de 
eleştirmiyorum; ancak, bir ülkeyi idare etmek, politika geliştirmek, ihtiyaçlar ve 
kaynaklar arasında bir optimum sağlamaktır. Türkiye'de en önemli sorun alanlarından 
bir tanesi eğitim. Tabii ki, eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak esas olmalı; ancak, vakıf 
üniversiteleri bu konuda eğitimin kalitelendirilmesi açısından önemli bir örnektir. 
Beni Bilkent'te tutan ... Hocamız yine şunu söyledi, kişi başına milli gelir 5 000 
dolara yükseldi; ama, cebimizde hala 5 000 dolar görernedik diye bir sitemde bulundu. 
Ben de cevap verecektim, sizi özel üniversitelere transfer edelim. Yalnız, şunu yine 
şahsi olarak bir itirafta bulunayım; beni Bilkent'te tutan sadece kamu 
üniversitelerinde, devlet üniversitelerindeki verilen maaş ın 1 ,5 ya da 2 katı maddi 
özendiriciler verilmesi değil, oradaki kütüphane olanağı. Bilmiyorum, Bilkent' e hiç 
geleniniz var mı? Lütfen, geldiğiniz zaman, benim de ınİsafirim olun. Ben Boğaziçi 
Üniversitesinden Bilkent'te gittim. İki yıl için giderim dedim, onbeş yıl oldu. Beni 
orada sabit tutan, biraz bireysel tutuculuğumun ötesinde, iyi bir araştırma ortamının 
olması, pek çok şeye ulaşabilirlik yeteneğimin olması. Bu da ancak özel vakıf 
üniversitelerinde şu anda var. Bizim tüm çabamız akademisyen olarak, kamu 
üniversitelerinde de aynı olanakların sağlanması; yani, bir olayın neferi olarak, tabii, 
burada iktidar partisinin ve muhalefet temsilcileri de var, hepimizin bu sorumluluğu 
ve görevi, inşallah, yakın gelecekte eğitimde fırsat eşitliğini tüm kademelerde 
sağlayan bir ülke haline geliriz. 

Çok teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-Çok teşekkür ediyoruz. 

Efendim, gördüğünüz gibi, bu pilav daha çok su kaldırır. O kadar ilgili sorular var 
ki, bu, şu anlama geliyor Sayın Dekan; bize bir Kırşehir yolu daha gözüküyor gibi. 

Ben, bizi hemen hemen 3 saattir ilgiyle dinleyen ve sonuna kadar kalan tüm genç 
arkadaşlarımiz başta olmak üzere, diğer bütün büyüklere de teşekkür ediyorum. 

Sağ olun, var olun. 

inşallah, tekrar görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. 

SUNUCU- Evet, değerli konuklar, gerçekleştirdiğimiz bilimsel toplantı anısına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 
Sayın Nevzat Pakdil, bilimsel toplantımıza sağladıkları katkılarından dolayı Sayın 
Valimize, Sayın Dekanımıza ve Değerli Hocalanmıza plaketierini takdim edeceklerdir. 

Efendim, bilimsel toplantımız burada sona eriyor. Göstermiş olduğunuz 

misafırperverlikten dolayı başta şu anda aramızda bulunan evsahibi milletvekilimiz 
Sayın Hüseyin Bayındır olmak üzere, askeriyenin seçkin temsilcilerine, siz çok 
değerli katılımcılara ve emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz efendim; 
sağ olun. 
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SUNUCU - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın 

Başkanvekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektörüm, değerli bilim adamları, 
saygıdeğer konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı açılış yıldönümü ve 
Milli Egemenlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen I 7 nci Milli Egemenlik 
Sempozyumuna hoş geldiniz, onur verdiniz. 

Saygıdeğer konuklar, şimdi, sizleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah 
arkadaşları ve tüm şehitlerimizin onurlu anıları önünde I dakikalık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşma davet ediyorum. 

SUNUCU- Saygıdeğer konuklar programı arz ediyorum: Sunuş konuşmaları, 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ülkü Bayındır, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili, Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Pakdil; 
açış konuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç. 

I 7 nci Milli Egemenlik Sempozyum programı, bilimsel toplantımız ve plaket 
sunumuyla sona erecek. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; bilimsel toplantımızın sunuş 

konuşmalarını yapmak üzere, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ülkü 
Bayındır'ı kürsüye davet ediyorum. 
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Prof. Dr. Ülkü BAYlNDlR 

Ege Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, Sayın Başkanvekilim, çok 
değerli milletvekillerim, kıymetli bilim insanları, çok değerli konuklar; böylesine 
önemli bir toplantıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 86 ncı 
yıldönümünün kutlandığı önemli bir bilimsel toplantıyı, Ege Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezinde yapmak ve bu vesileyle bu güzide topluluğa ev sahipliği yapmak, 
Ege Üniversitesi Rektörü olarak beni son derece mutlu etmiştir. · 

Programda benim konuşmam yoktur; ama, böyle bir fırsat verildiği için gerçekten 
çok mutlu oldum; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında bir iki söz söyleme 
fırsatı her zaman bulunmaz. 

Bizim Meclisimiz, egemenliğini halktan alan çok özel ve çok güzel bir Meclistir. 
Kurtuluş Savaşı sırasında halkın temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisini 
oluşturmuşlar, Türkiye'yi yönetenler, Kurtuluş Savaşını yönetenler, bütün kararları 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarmışlardır. 

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk "ordular, ilk hedefiniz 
Akdeniz'dir" derken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin orduları deyimini kullanmıştır. 
Bu bakımdan, bizim Meclisimiz, son derece önemlidir, son derece önemli bir görevi 
ifa etmiştir. 

Bugün, Türk Halkı çok onurlu ise, bir Kurtuluş Savaşını başarmış bir milletin 
çocukları olma onurunu taşıyorsa, bu, o zaman kurulmuş olan ve bugüne kadar aynı 
titizlikle de varlığını sürdürmüş olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş 
ruhundan kaynaklanmaktadır. 

Ben, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum; çok kıymetli konuşmacılarımız var. 

Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum efendim. 

SUNUCU- Saygıdeğer konuklar, sunuş konuşmalarını yapmak üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın 
Nevzat Pakdil'i kürsüye davet ediyorum. 
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Nevzat PAKDiL 

TBMM Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Saygıdeğer Başkanım, değerli konuklar; öncelikle I 7 nci Milli Egemenlik 
Sempozyumuna hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli konuklar, milli egemenlik düşüncesinin anlamını incelemek ve bunu 
milletimize anlatmak, demokrasi kültürünün ve parlamenter sistemin tanıtımını 
sağlamak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, illerimizin tanıklık ettiği 
tarihi olayları ve üstlendikleri tarihi misyonu da dikkate alarak, söz konusu illerde 
toplantılar düzenlemekteyiz. Bu toplantılarla, milli egemenlik ilkesini her vesileyle 
anmak ve taze tutmak amacını taşıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıldönümünü ve Milli Egemenlik Haftasını yıllardan 
beri çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. İlk olarak ı 985 yılında başlayan bu etkinlikleri 2 ı 
yıldır aralıksız olarak sürdürüyor ve heyecanımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümlerinin "Milli Egemenlik 
Haftası" adı altında kapsamlı törensel programlarla kutlanmasının yanı sıra, yurt 
genelinde üniversitelerimizle ve valiliklerimizle işbirliği yaparak, ulusal egemenliğe 
dayalı ve temsili esasları öngören demokratik yapımız ve işleyişiyle ilgili bilimsel 
nitelikteki toplantılar da düzenlenmektedir. 

Düzeniernekte olduğumuz bilimsel toplantılarda, Meclisimizin önemi ve anlamı 
bilimsel yönüyle değerlendirilmekte, milletin temsili, parlamenter demokrasi ve 
egemenliğin anlamı milletimizin katılımıyla tartışılmaktadır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin en üst seviyede ve tüm siyasi partilere mensup milletvekillerinden oluşan 
bir heyetle iştirak ettikleri bu toplantılarla, halk-parlamenter kaynaşmasının en güzel 
örnekleri yaşanmaktadır. 

Bu ülkü ışığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
olarak çalışmalarımızın temel gayesi, milli ve manevi değerlerimizi, bağımsızlık 
kavramını bütün milletimizle paylaşmak, onların duygu ve düşüncelerini yerinde 
değerlendirmekten ibarettir. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; egemenlik, bir devletin varlığının ve 
kudretinin temel vasfıdır. Egemenlik, içhukukta en üst kudreti, uluslararası hukukta 
da bağımsız devlet gücünü ifade eder. Milli egemenlik ilkesi, ancak demokrasi ve 
hukuk devleti ilkeleriyle, hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla hayat bulur. 
Milletinden aldığı yetkiyi kullanan ve egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, ancak bu şartların tecellisiyle İcraatında milli iradeye uygun hareket edebilir. 

Sayın Başkanım, değerli konuklar; bu yıl, ilkini Milli Egemenlik Haftası 
kapsamında I 4 Nisan 2006 tarihinde Kırşehir ilimizde düzenlemiş olduğumuz Milli 
Egemenlik Sempozyumunun ikincisini, milletimizin kaderinin değiştiği tarih olan 
9 Eylül vesilesiyle İzmir' de düzenliyoruz. 
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9 Eylül ı 922 tarihi, İzmir'in ve bütün Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsızlığının 
tescil edildiği tarihtir. Bu tarih, 30 Ağustos ı 922 'de Dumlupınar Başkomutanlık 
Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla başlayan ve neticenin İzmir'de kesin zaferle 
alındığı, Türk Milletinin azim ve kararlılıkla yürüttüğü kurtuluş mücadelesinin nihai 
başanya ulaştığı tarihtir. Kesin zaferin kazanılmasıyla milli kudret yeniden canlanmış, 
öldüğüne hükmedilen ve mirası paylaşılma noktasına gelen Türk Milletinin yaşama 
hakkı dünyaya kabul ettirilmiş ve yeni bağımsız Türk Devletinin iradesi ortaya 
konulmuştur. 

Sayın Başkanım, değerli katılımcılar; ı 7 nci Milli Egemenlik Sempozyumu 
vesilesiyle bir kez daha ifadesini bulan milli egemenlik kavramı, sempozyuma katılan 
değerli bilim adamlarımızın görüşleri ve katkılarıyla, az sonra değişik yönleriyle de 
ele alınacak ve zihinlerde bir kez daha pekiştirilecektir. 

Büyük zaferimizin 84 üncü yılı vesilesiyle 9 Eylül ı 922 tarihini anmak ve 
anlamak için sempozyumumuzu İzmir' de gerçekleştirmiş olmamızın büyük bir 
anlamı olduğuna kaniim. Sizlerin de katılımıyla gerçek ifadesini bulduğunu 
düşündüğüm bu birlikteliğimizin, 86 yıl önce kurulan ve Kurtuluş Savaşını yöneten 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bugün de milletiyle el ele olduğunun en büyük 
göstergesi olduğuna inanıyorum. Birlik ve beraberliğimiz bozulmadığı sürece, 
karşımıza çıkan bütün sorunları elbirliğiyle aşacağımıza ve bağımsızlık zaferimizi 
nice ekonomik ve sosyal kalkınma zaferleriyle devam ettireceğimize yürekten 
inanıyorum. 

Değerli konuklar, milletimizin bir daha zor günler yaşamaması ve yaşanan acı 
günlerden ibret alması temennisiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, düşmanianınıza karşı varlıklarını siper eden bütün 
kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

Çektikleri büyük acılara rağmen yılmayan, özgürlüğünden ve birliğinden hiçbir 
zaman taviz vermeyen Yüce Milletimizi saygıyla selamlıyor, bizleri burada konuk 
eden siz İzmirlilere, Sayın Valimize, Sayın Rektörümüze, değerli halkımıza, emeği 
geçen herkese ve siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. 

SUNUCU - Saygıdeğer konuklar, şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Bülent Arınç Beyefendi bilimsel toplantımızın açılış konuşmalarını 
yapacaklar. 

Arz ederim. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Bülent ARlN Ç 

TBMM Başkanı 

Teşekkür ederim. 

Sayın Valim, Değerli Rektörüm, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sevgili 
İzmirliler, sevgili gençler; hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize iyi günler 
diliyorum. 

9 Eylül, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle İzmir'de bu gün 
düzenlediğimiz 17 nci Milli Egemenlik Sempozyumuna hoş geldiniz. 

Her yıl düzenli olarak yaptığımız Milli Egemenlik Sempozyumlarından bir 
tanesinin, milli egemenliğin sağlanmasında tarihi öneme sahip İzmir'de yapılması, 
bizim açımızdan çok önemlidir. 

Milli egemenlik kavramının siyasetteki yerinin belirginleşmesi ve daha da 
anlaşılır olması için bu tür sempozyumları düzenli olarak yapmaktayız. Millet 
iradesinin temsil edildiği tek çatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bunu 
çok önemsediğimizi her fırsatta tekrarlıyoruz. 

Geçtiğimiz yıl, Meclisimizin açılışının 85 nci yıldönümü dolayısıyla, 2005 yılını 
Milli Egemenlik Yılı olarak kabul etmiştik. Meclis tarihinin en büyük iletişim 
kampanyasını bu vesileyle gerçekleştirdik. Tüm yurtta yaklaşık 70 farklı etkinlikle, 
I 000 000 vatandaşımıza yüz yüze milli egemenlik kavramını aniatma fırsatını bulduk. 
İzmirli dostlarımız hatırlayacaklardır; bu kutlamalar çerçevesinde geçen yıl Konak 
Meydanında düzenlendiğimiz halk konserine halkımızdan büyük bir katılım olmuştu. 

Milli egemenlik kavramını bu denli önemseyişimizin birkaç nedeni vardır: 
Birincisi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin temelinde milli egemenlik 
kavramı yatmaktadır. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
sözü, imparatorluktan cumhuriyete geçişte adeta büyük bir hedef olarak gösterilmiştir 
ve milli egemenlik kavramını açıklayan en etkili cümle olmuştur. Dolayısıyla, 
cumhuriyetin kuruluş dinamiği tamamıyla millet idaresinin üzerine oturtulmuş ve 
geliştirilmiştir. Biz, bu nedenledir ki, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramlarını, üç yıldır, sadece çocuk bayramı olarak değil, daha çok milli egemenlik 
yönünü ortaya çıkartan tarafıyla da kutlamaya çalıştık. 

Bu sempozyumlar ve benzeri aktivitelerimizin yapılış nedeni de, bu kavramı daha 
çok tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bizim kanaatimize göre, millet iradesine olan 
saygı ve güven, cumhuriyetin ilk yıllannda olduğu gibi güçlü ve yüksek seviyede 
değildir. Zaman içinde düşen bu saygı ve güvenin birçok siyasi ve yönetim sorununu 
beraberinde getirdiği görülmüştür. Oysa, cumhuriyeti kuraniann tek ve yegane amacı, 
millet iradesinin yüceltilmesi ve hayatın her alanında görülmesiydi. 
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Son üç yılda Meclisimizin saygınlığının ve itibarının giderek arttığını büyük bir 
memnuniyetle söylemeliyim. Gerek değerli milletvekillerimizin tutum ve 
davranışları, gerek hayata geçirilen projeler, Meclisimizin kamuoyundaki saygınlığını 
ve itibarını güçlendirmiştir. Bu, sadece Başkanlığımız açısından önemli bir konu 
değildir. Bu saygınlığın artması, aynı zamanda demokrasimiz için de çok hayati bir 
anlam taşımaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi, güçlü bir Meclis güçlü bir 
demokrasi demektir. Millet iradesi ne kadar çok siyasete yansıtılırsa, halkın mutluluğu 
o kadar yüksek olur. Bu yüzdendir ki, çabalarımızia millet iradesini siyasete 
yansıtmaya ve Meclisin saygınlığını artırmaya gayret ediyoruz. 

Burada, çok değerli bilim adamlarımız, işte bu kavram çerçevesinde bizleri 
aydınlatacaklar. Milli egemenlik kavramını birçok yönüyle ele alacaklar. 

Bu sempozyum vesilesiyle bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz, bilim 
adamlarımızın görüşlerine çok önem veriyoruz. Hem siyasetçi olarak hem de bir 
vatandaş olarak, gerçek bilim adamlarımızın fikirlerine çok ihtiyaç duyduğumuzu 
belirtmeliyim; ancak, üzülerek görmekteyiz ki, son yıllarda bilim adamlarımızda, en 
azından bir kısmında derin bir sessizlik var. Hayatını bilime, ilme ve bilginin 
yaşamasına adamış bilim adamlarımızın bu sessizliğinin, ülkemiz adına endişe verici 
olduğunu söylemeliyim. Zira, halkımızın da, biz siyasetçiterin de, gerçek bilim 
adamlarının fikirlerine gerçekten ihtiyacımız var. Onlar yolları aydınlatan lambalara 
benzer. Eğer o lambalar yanınazsa yolumuzu kaybederiz. Bugün, gerçek aydınların, 
entelektüellerin sessizliği sebebiyle magazİn aydınlan ortaya çıktı. Bilginin akademik 
donanımından yoksun olan bu kişiler, hem halkı yanlış yönlendiriyor hem de olayları 
yanlış analiz edip zarar veriyorlar. Bu nedenle, gerçek bilim adamlarımızın 
konuşmalarına, fikirlerine, eylemlerine ihtiyaç duyuyoruz. 

Eğer bir ülkede en çok aydınların, ilim adamlarının sesi duyuluyor ve onlar 
dinleniyorsa, bilin ki o ülkede bilgi ve hikmet hakimdir. Eğer bir ülkede bilginin ve 
hikmetin sahipleri susuyor da yerine herkes konuşuyorsa, o ülkede, yozlaşmış, 
sığtaşmış bir magazİn kültürü var demektir. Bu yüzden, bu sempozyumda bilim 
adamlarımızın fikirlerini dinlemeyi ve onlardan yararlanmayı çok önemsediğimizi 
bilmenizi isterim. 

Değerli misafirler, milli iradenin hayata geçirilmesinde tarihi görevler yüklenen 
İzmirimizde, 17 nci Milli Egemenlik Sempozyumunda sizleri aramızda görmekten 
gerçekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Bu sempozyumda emeği geçen başta Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyelerimize, 
İzmir Milletvekilierimize ve Valimize, Sayın Rektörümüze, Atatürk Kültür 
Merkezinin yönetici ve çalışanianna çok teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlar, aramızda İzmirimizin çok saygın milletvekilleri var, 
arkadaşlarımız var. Onları temsilen en azından çok değerli Başkanlık Divanı Üyemiz 
Türkan Miçooğuilan Hanımefendiye de, sempozyumun İzmir'de gerçekleşmesi 
konusunda ve bu güzel organizasyona yaptığı katkılar sebebiyle huzurlarınızda çok 
teşekkür ediyorum. 
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Sayın Rektörümüz biraz önceki konuşmasıyla, hem Türkiye Büyük Millet 
M eelisimizi hem de onun temsil ettiği manayı çok özlü cümlelerle ifade etti. Atatürk 
Kültür Merkezimizin de Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterdiğini bir kez 
daha yeniden öğrenmiş olduk; çalışmalarında çok başarılar diliyorum. 

Bu gün 8 Eylül, Manisa'nın işgalden kurtuluşunun 84 üncü yıldönümüydü. Yarın 
İzmir, büyük bir coşkuyla aynı tarihi günü kutlayacak. Eylül ayı, Egemizde her gün 
bir ilçemizin, bir ilimizin kurtuluş törenleridir. Bu coşkuyu ve heyecanı daha nice 
yıllar artırarak devam ettireceğimizi ümit ediyorum. 

Hanımefendiler, beyefendiler; hepiniz hoş geldiniz. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Sağ olun. 

SUNUCU - Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; bilimsel toplantımızda 
bildirilerini sunmak üzere, değerli hocalarımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Dr. Hamit 
Emrah Beriş'i, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyeleri Sayın Yrd. Doç. Dr. Hakkı Uyar ile Yrd. Doç. Dr. Nedim Yalansız'ı 
ve bilimsel toplantıyı başlatmak ve yönetmek üzere, Oturum Başkanı Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sayın Mümtaz'er Türköne'yi sahneye davet ediyorum, elbette 
alkışlarınızla. 
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Prof. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

Saygıdeğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Valimiz, değerli 

milletvekilleri ve çok değerli İzmirliler; önemli günleri, tarihi günleri, tarihi dönüm 

noktalarını, tarihe bir yerde nokta koyduğumuz, ama hiç unutmadığıınız günleri farklı 

şekillerde hatırlayabilir, farklı şekillerde anabiliriz. 

Biz, tabiatta bulduğumuz, tabiatın bize sunduktanndan farklı olarak, kendi sosyal 

çevremizi, kendi siyasal çevremizi düşünerek, emek vererek, uğrunda fedakarlıklara 

katlanarak, bedeller ödeyerek değiştiriyoruz ve inşa ediyoruz. Çok büyük bedeller 

ödüyoruz, çok büyük emekler harcıyoruz. Harcadığımız emekleri, ödediğimiz 

bedelleri, katettiğimiz mesafeyi unutmamamız gerekiyor. Neden unutmamamız 

gerekiyor; çünkü, unuttuğumuz takdirde, bunları gerçekleştirdiğimiz, inşa ettiğimiz 

tarihle bağımızı kopartıyoruz. Elimizdekilerin değerini bilmiyoruz. Doğru 

düşünmesini, doğru hareket etmesini, uzun tarihsel birikim sonucu kazandıklarımızı, 
karşılaştığımiz sorunları çözmek üzere kullanma becerimizi yitiriyoruz. 

Evet, Türkiye, Türk M illeti, bütün bir tarihinin en zor, en sıkıntılı günlerini I 9 I 9 
ile 1922 arasında yaşadı. Tarihimizde, bugünlerden daha acı, daha zor, daha sıkıntılı 
günlerimiz olmadı. Adeta bir ateşten çemberin içine düŞtük. Çok büyük çabalar, çok 

büyük fedakarlıklarla bu ateşten günleri geride bıraktık. 

Şimdi, dönüp hatırlamalıyız. Hatırlamamız gereken şeylerin belki en başında şu 
geliyor: Biz, tarihimizin en sıkıntılı günlerini, halkın iradesiyle yönetilen, halkın 

temsilcilerinin iradesi ve kararıyla yönetilen bir Kurtuluş Savaşıyla aştık. Bundan 
hemen şöyle bir sonucu çıkarmamız lazım. Demek ki, tarihin en zor dönemini bu 
şekilde aşmayı başarabilen bir millet isek, bundan sonra karşılaşacağımız zorlukları, 
sıkıntıları da aynı şekilde aşabiliriz. Belki, bunun ötesinde, bundan sonra 
karşılaşacağımiz sıkıntıları aşmanın, bundan sonra karşılaşacağımız zorlukları 
aşmanın, sorunlarımızı çözmenin en doğru, en akılcı yöntemini de bize gösteriyor 
tarih. Bir sorununuz varsa -hiçbir toplumun sorunsuz olması mümkün değil, hiçbir 

milletin tarihinde sıkıntılarla karşılaşmaması mümkün değil- ortak aklı harekete 

geçirerek çözeceksiniz bu sorunu. Milletin ortak aklının tecelli ettiği demokrasi, bize, 
bunun kurumlarını, nasıl temsil edileceğini, hangi kurallarla işleyeceğini gösteriyor. 
Böyle bir Mecliste, bu milletin ortak aklının, ortak kararının sonucunda alınan 
kararlar, girişilen eylemler, mutlaka, size, en doğru yolu gösteriyor. Kurtuluş 
Savaşında da Atatürk'ün dehası bu gerçeği görmüş ve başından sonuna kadar, bizim 
bu en zor günlerimizde bizi çözüme, aydınlığa götürecek yolu, Büyük Millet 

Meclisinin kararlarına, Büyük Millet Meclisinin sevk ve idaresine bırakmıştır. 
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Evet, bugünleri dönüp hatırlamamız lazım. Dünyada hatırlamamız, mutlaka 

hatırlamamız ve anlamı üzerine tekrar tekrar düşünmemiz gereken şeylerden biri, 
dünyada demokrasi tecrübesi en eskilere dayanan milletlerden biriyiz. Avrupa'da, 
birçok ülkede demokrasi tecrübesi bizdeki kadar eski değildir. 1 837'de temsil esasına 
dayalı eyalet meclisleriyle başladık biz demokrasi tecrübesine, 1 876'da anayasalı 
yönetime geçtik, 1876'da parlamento açtık, 1908'de bunu tekrarladık, 1908'de çok 
partili hayata geçtik ve koskoca bir imparatorluğun dağılıp ulus devlete, cumhuriyete 
dönüştüğü yılları, seçimle işbaşma gelen bir Meclisin sevk ve idaresinde 
gerçekleştirdik. Öyleyse, geleceğe bakarken, dayanacağımız, kendimizi kuvvetli 
hissedeceğimiz, kendimizi güçlü ve sorun çözme yeteneği, karşılaştığı zorlukları aşma 
yeteneği gelişmiş bir toplum, millet olarak görme yeteneğimizi çok rahat bir 
şekilde bu tarihe dayandırabiliriz. 

Evet, bu önemli günlerde, ağustos ayında, eylül ayında, 1 920'de, Meclisimizin ilk 
defa açıldığı 23 Nisanda, mutlaka ve mutlaka tarihin bizim geleceğimizi aydınlatan 
o güçlü, o kuvvetli, o zengin birikimini yeniden hatırlamak, yeniden üzerinde 
düşünmek ve zamanın, günün sıkıntılarını, günün zorluklarını bu birikim ve 
tecrübeyle aşmak üzere tefekküre girmek, yeni perspektifler, yeni anlayışlar 

geliştirmek; bize düşen, bizim üzerimize düşen görev bu. 

Evet, bu vesileyle, burada çok değerli bilim adamı arkadaşlarımız, bu tarihi 
zenginliği, bu birikimi, sizinle, kendi uzmanlık alanlarında kazandıkları, getirdikleri 
bilgilerle tazeleyecekler, size sunacaklar. Gerçekten çok değerli bilim adamları var 
huzurunuzda. Benim de onların konuşmacı olarak katıldıkları bir oturuma riyaset 
etmem büyük bir şeref, büyük bir onur. 

Şimdi, efendim, ben, sözü çok fazla uzatmadan, arkadaşlarımın konuşma 
sürelerine tecavüz etmemek için, sözü, size bildirilen programdaki sırayı takip ederek, 
önce, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
olan Yrd. Doç. Dr. Hakkı Uyar Bey e bırakıyorum. 

Evet, Sayın Hakkı Bey, Sayın Hocam, buyurun. 
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Yrd. Doç. Dr. Hakkı UYAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

Teşekkür ediyorum. 

Tarihsel Süreçte Egemenlik Kavramı ve Atatürk'ün Egemenlik Anlayışı 

Ekonomik ve toplumsal açıdan bakıldığında insanlık tarihinde üç büyük devrimin 
yaşandığı söylenebilir: Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi ve Bilişim Devrimi. 
Egemenlik kavramı da bu dönemlere göre içerik değiştirmiştir. 

Tarih boyunca egemenlik; 

a. Monark 

- Monark'ı Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi sayan monarşiler 

- Monark'ı devletin sahibi sayan monarşiler 

- Monark'ı devletin organı sayan monarşiler (meşruti demokrasi) 

b. Ulus 

- Meşruti Demokrasi 

- Demokratik Cumhuriyet 

·- Başkanlık Sistemi 

Tarafından kullanılmıştır. 

Menark'ın egemen olduğu sistemler geleneksel toplum dediğimiz toplumun 
ürünüdür: 

a. Tarım ekonomisi 

b. Dinsel-monarşik devlet yapısı 

c. Toplumsal yapının dinsel cemaatlere dayanması 

Ulus egemenliği sistemi modern toplumun ürünüdür: 

a. Sanayileşme/Kapitalistleşme 

b. Ulus-devlet oluş 

c. Aydınlanma 

d. Bireyselleşme 

e. Kentleşme 

Batı dünyasının modernleşmesinin iki yoldan gerçekleştiğini söylemek 
mümkündür: 

a. Angio-Sakson (İngiliz) ekolü 

b. Kara Avrupası (Fransız) ekolü 

Angio-Sakson ekolü; 16. yüzyıldaki Reform hareketi sonucunda, Protestanlığın 
kabul edildiği İngiltere gibi ülkelerde ortaya çıktı. Protestanlık, Katolikliğe nazaran 
göreceli olarak kendiliğinden siyasal yaşamın dışına çıktı. Bu ülkelerde, Aristokrasİ 
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ile Burjuvazi arasında ciddi bir siyasal iktidar mücadelesi yaşanmadı; her iki kesim 
de, sermaye birikimi sürecinde uzlaştı ve İngiliz Aristokrasisi, büyük ölçüde 
burjuvalaştı. Söz konusu dönüşüm, "evrimci" bir modeldi. Angio-Sakson modeli, 
"seküler demokratik" rejimleri doğurdu. 

Kara Avrupası, ya da bir başka deyişle Fransız ekolünün gelişimi ise, diğerinden 
oldukça farklıdır. Bu ülkelerde, Reform hareketinin etkisi sonucu Katolik kilisesi 
kendisini yenilemekle beraber, siyasal yaşamın dışına çıkmaya yanaşmadı. Yine, 
Aristokrasİ de, iktidarı Burjuvazi ile paylaşmak istemedi. Sennaye birikimi sürecinde 
de uzlaşamayan Aristokrasİ ve Burjuvazi arasında çatışma, "devrimci" bir modeli 
doğurdu. iktidarı burjuvazi ile paylaşmak istemeyen aristokrasi, yanına Katolik 
kilisesini de alarak, burjuvaziye karşı direndi. Burjuvazi de geniş halk kitlelerinin 
desteğini sağladı ve bunun sonucunda kanlı ve devrimci süreç yaşandı ( 1789 Fransız 
Devrimi). Bu model; "laik cumhuriyet" rejimlerini ortaya çıkardı. 

Her iki model de, kendi tarihsel koşullarının ürünüdür. Her iki modeldeki 
ülkelerin ortak noktası dinin kesinlikle siyasal yaşamın dışına çıkmış olması, ve din 
adına herhangi bir iktidar talebinin olmamasıdır. Türkiye'yi de sanırım, Batı 
demokrasilerinden ayıran temel özelliklerden biri de budur. 

Osmanlı Devleti'nin çöküşünü önlemek, modernleşmesini sağlamak için başlayan 
çabaları Lale Devrine ya da III. Selim dönemine kadar uzatmak mümkündür. Daha 
köklü değişikliklerin başladığı tarih elbette Tanzimat dönemidir: 

Türkiye'nin son iki yüz yıllık tarihi, modernleşmenin ya da bir türlü 
modemleşememenin tarihidir. Bir geç modernleşme hareketi olarak Osmanlı/Türk 
modernleşmesini İlhan Tekeli-Selim ilkin dört döneme ayırmaktadır 1 • 

a. Utangaç Modern i te projesi ( 1839-1923) 

b. Kökten ci Modern i te projesi ( 1923-1950) 

c. Popülist Modern i te projesi ( 1950-1980) 

d. Modernite projesinin aşınması (1980 ve sonrası) 

Türk Devrimi ya da Kemalizm/Atatürkçülük bir modernleşme ideolojisi olarak; 
Geleneksel toplumdan (tarım ekonomisi, dinsel-monarşik devlet yapısı, dinsel 
cemaatlere dayalı toplum, kırsaliköy yerleşimi) Modern topluma 
(sanayileşme/kapitalistleşme, ulus-devlet yapısı, aydınlanma, bireyselleşme, 

kentleşme) geçişi amaçlamaktadır. Batı toplumlarından farklı olarak bunu hızlı, 
tepeden inmeci ve aydın-bürokrat önderliğinde gerçekleştirmek niyetindedir. 
Bunun nedeni, Batılı anlamda güçlü bir burjuvazinin olmayışı, Batıya nazaran geç 
kahnmış olması ve bölünme/parçalanma-yok olma korkusudur. Söz konusu korku, 
1815 Viyana Kongresi 'nden sonra ortaya çıkan, etkisi bugünlere kadar devam eden 
Şark Meselesi ve Sevr endişesinden kaynaklanmaktadır. 1915 Ermeni Tehciri 'nin de, 
I 921 'deki İstiklal Marşı 'nın "Korkma! ... " ile başlamasının arkasında da bu vardır. 

1 İlhan Tekeli-Selim İ/kin, Cumhuriyetin Harcı, Biri11ci Kitap, Kökten ci Modernilenin Doğuşu, Bilgi 
Üniversitesi Yay., İstanbul, 2003. 
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Bölünme/parçalanma-yok olma korkusu Türk ulusal kimliğinin inşasında önemli bir 
rol oynamıştır. Bunun yarattığı travmatik etki, özgüven eksiliğine de yol açmıştır. 
Nitekim, Atatürk; ''Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" 
(1927), "Türk milleti çalışkandır, zekidir" (1933) derken bu özgüven eksikliğini 
ortadan kaldırma, ulusal bir motivasyon sağlama amacındadır. 

Devlet kurmalulus inşa etme olgusunu dönemin CHP programlarında görmek 
mümkündür. Nitekim, 193 ı, 1935, ı 939 ve ı 943 tarihli CHP programlarının2 

girişinde vatan, millet ve devlet gibi başlıkların olması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. 
Bunu, ulus ve devlet inşasının daha sürmekte ve bu nedenle program (yani yapılacak 
işler) dahilinde olduğu şeklinde yorumlamak gerekir. 

CHP programlarının ilki olarak Nisan 1923 tarihli Dokuz Umde kabul edilebilir. 
Burada; egemenliğin millete ait olduğu, güvenlik sorununun çözüleceği, adalet 
sisteminin reforma tabi tutulacağı, askerliğin kısaltılacağı, savaşta harap olan ülkenin 
yeniden inşa edileceği, ekonomik ve sosyal alanda halk yararına uygulamalar (aşar 
vergisinin yeniden düzenlenmesi, tütün ekimine ilişkin düzenlemeler, üreticilere 
yönelik kredi kolaylıkları, tarımda makineleşme, demiryolları yapımı, eğitimin 
yaygınlaştırılması, sağlık sisteminin düzenlenmesi, ormanların verimli bir şekilde 
işletilmesi, hayvancılığın gelişimi) görülmektedir. 

9 Eylül ı 923 tarihinde kabul edilen Halk Fırkası Nizamnamesi'nin birinci 
maddesinde partinin; 

a. Milli hakimiyetin halk tarafindan ve halk için terasına rehberlik etmek, 

b. Türkiye 'yi as ri bir devlet halinde yükseltmek, 

c. Türkiye'de bütün kuvvetlerin üstünde kanunun vetayetini hakim kılmak3 
için 

çalışacağı belirtilmektedir. 

CHP Tüzüğünde belirtilen ulusal egemenlik kavramının gerçek anlamda gelişimi 
Kurtuluş Savaşı yıllarına rastlar. Gerçi, Senedi İttifak ( 1808), Tanzimat ve Isiahat 
Fermanları (1839, 1856) ve I. Ve II. Meşrutiyet (1877 ve ı 908) önemli dönüm 
noktalarıdır. Ancak, gerçek anlamda ulusal egemenlik kavramının ortaya çıkışı ve 
gelişimi Kurtuluş Savaşı 'nın gelişimiyle paralellik arz eder. Amasya Genelgesi, 
Erzurum ve Sivas Kongreleri, Büyük Millet Meclisi 'nin açılışı; Anadolu hareketinin 
işgalci güçlerin yanı sıra İstanbul Hükümeti'ne de meydan okuması anlamına gelir. 
Bu meydan okumanın başlangıç noktası Amasya Genelgesi' dir (21-22 Haziran ı 9 ı 9). 
Genelgede; yurdun bütünlüğü ve bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul 
Hükümeti 'nin üzerine düşen görevi yapmadığı, bu nedenle de, ulusun bağımsızlığını 
yine ulusun azim ve kararının kurtaracağı belirtilmektedir. 

CHF Programı, Fırkamn üçüncü büyük kongresi tarafindan kabul olunmuştur, Mayıs-1931, Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1931; CHP Programını, Partinin Dördüncü Büyük Kurultayı Onaylanııştır, Mayıs 
1935, Ulus Basımevi, Ankara, 1935; CHP Programı, Partinin Beşinci Büyük Kurultayının 1 Haziran 
1939 tarihindeki toplantısında kabul edilmiştir, Ulus Basımevi, Ankara, 1939: CHP Programı, Partinin 
VI. Büyük Kurultayının 14 VI. 1943 Tarihindeki Toplantısında Kabul Edilmiştir, Zerbarnal Basımevi, 
Ankara, 1943. 
3 

Halk Fırkası Nizamnamesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Halk Fırkası lizii/arı tarafindan 
bilmüzakere hey'et-i umumiyesi 9 Eylü/339 tarihinde kabul olunmuştur, Ankara, 1342-1339. 
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23 Nisan 1 920'de açılan Büyük Millet Meclisi, kendinden önceki Osmanlı 
Mebusan Meclisi'den farklıdır ve onun devamı değildir. BMM, olağanüstü yetkilere 
sahip, kurucu bir meclistir. Yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde tutmaktadır. 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek, Padişah-Halife'nin üstünde olduğunu 
belirtmekte ve ileride bu kurumlara karşı takınacağı tavrın işaretini vermektedir. Son 
Osmanlı M ebusan Meclisi 'nden gelen bazı milletvekilierini içinde barındırsa da, o 
Meclis'in devamı olmadığını kendi içinde yeni bir Meclis Başkanı (M. Kemal Paşa) 
seçerek açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca adı, Mebusan Meclisi değil, Büyük Millet 
Meclisi'dir ve adına kısa bir zaman sonra Türkiye kelimesini de ekleyccektir. 

Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir boyutu, dış düşmana karşı yürütülen ulusal 
bağımsızlık savaşı ise, bir diğer boyutu da İstanbul Hükümeti ve Padişah-Halife'ye 
karşı yürütülen ulusal egemenlik savaşıdır. 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 5 anayasa vardır: 

- ı 876 Kanunu Esasİ 

- ı 921 Teşkilatı Esasiye Kanunu 

- ı 924 Teşkilatı Esasiye Kanunu 

- ı 96 ı Anayasası 

- ı 982 Anayasası 

Bu anayasalardan sadece ikisi (ı 921 ve ı 924), TBMM'de tartışılarak kabul 
edilmiştir. Dolayısıyla, ulusu temsil eden kurum tarafından kabul edilmesi açısından 
kendilerinden önceki ve sonraki anayasalardan ayrılmaktadırlar. 23 maddeden oluşan, 
oldukça kısa ve olağanüstü koşulların anayasası olan ı 921 anayasası, egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğunu belirtınesi ve dolayısıyla Meclis'in padişah
halifeden üstün olduğunu vurgulaması açısından devrimci bir nitelik taşır. 

Cumhuriyet döneminde kabul edilen ilk anayasa olan I 924 anayasası TBMM'de 
oldukça demokratik koşullarda tartışılmış ve ilginç tartışmalara sahne olmuştur 4 

Madde 25: Meclis kendiliğinden intihabatın tecdidine karar verebi/eceği gibi, 
Reisicumhur da hükümetin mütalaasını aldıktan sonra esbabı mucibesini Meclise ve 
millete bildirmek şartıyla buna karar verebilir. 

Reşat Bey: Arkadaşlar, bendeniz arzuyu, heyecanı ve şahsi kanaatimi şu suretle 
hulasa edeceğim. Maruzalım uzundur. Fakat bazıları mütehassis oluyorlar. Müteessir 
oluyorlar. Kanaatı katiyem şudur kifarzı mahat olarak Allah Reisicumhur olsa, kati 
arzediyorum, kestiriyorum (Haşa sesleri) Haşa ... melaikei ki ram heyeti vekile olsa 
fesih selahiyelini verecek yoktur. (alkışlar). 

Mahmut Esat Bey:( .. .) Efendiler, en mutlak meşrutiyetlerde bile Kral, hükümdar 
tacidar behemahal bir ayan meclisinin reyini almak mecburiyetindedir. Nerede kaldı 
ki biz; cumhuriyetimizin en asri bir şekilde olduğunu iddia ediyoruz. Ve " Bilakaydü 
şart hakimiyet, millete aittir. " diyoruz. Ve sonra bu kadar büyük bir kuvvet içinde 
intihap ettiği Reisicumhur yine içinden intihap ettiği kabinenin reyini alarak 
feshedebilmektedir. 

4 
A. ŞerefGözübüyük-Zekai Sezgin, 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşmeleri, AÜ SBF İdarı 

İlimler Enstitüsü yay., Ankara, 1957. 
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Rica ederim. Bundan büyük darbe, bütün Teşkilatı Esas iye, bütün hukuku Esasiye 
tarihi içinde ne vakit irtikap etmiştir? (Brava sesleri) 

Efendiler, iyi bir hükümet gelir, iyi bir reisicumhuromuz vardır. Bunlara riayet 
eder. Doğrudur. Fakat mesele bir reisicumhur meselesi değildir. Bütün bir Türk 
mukadderatı meselesidir. (Brava sesleri). 

Bu sözleri Mart 1924 'te söyleyen Mahmut Esat Bey, eleştirdiği Atatürk tarafından 
8 ay sonra Adalet Bakanı yapılacaktır (Kasım 1 924). Günümüzde Başbakamyla çatışan 
milletvekilinin bırakın bakan olmasını, tekrar milletvekili olması mümkün müdür? 

Milletvekillerinin şiddetli itirazı sonucunda söz konusu madde kabul edilmemiştir. 
Cumhurbaşkanının nasıl yemin edeceği meselesinden yemin metnine, milli egemenlik 
ile ilgili ekleme yapılmıştır: 

Önerilen: 

Madde 38: Reisicumhur intihabı akabinde ve meclis huzurunda şu suretle yemin 
eder: (Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanuniarına riayet ve bunları müdafaa, 
Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetim/e sarfi mesai, Türk devletine 
!eveccüh her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiye 'nin şan ve şerefini vikaye ve ila ve 
deruhte ettiğim vazifenin icabatma has ri nefis etmekten ayrılmayacağıma "valiahi '') 

Kabul edilen: 

Madde 38: Reisicumhur intihabı akabinde ve meclis huzurunda şu suretle yemin 
eder: (Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanuniarına ve Hakimiyeti milliye 
esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün 
kuvvetim/e sarfi mesai, Türk devletine teveccüh her tehlikeyi kemali şiddetle men, 
Türkiye 'nin şan ve şerefini vikaye ve ila ve deruhte ettiğim vazifenin icabatma has ri 
nefis etmekten ayrılmayacağıma "vallahi '') 

Kadınların milletvekili seçilebilmesi yapılan öneri milletvekilleri tarafından 
alkışlarla reddedilmiştir. Kadınların milletvekili olabilmesi için 1 O yıl daha geçmesi 
gerekecektir: 

Reis: "Kadın ve erkek her Türk, mebus intihap edilmek hakkına haizdir. " Bu 
teklifi reyialinize vazediyorum, kabul edenler lüffen el kaldırsın, aksini reye 
vazediyorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmamıştır (Alkışlar). 

I 924 Anayasası tartışmaları arasında bugün de tartışılan Türklük ve Türkiyelilik 
kavramları da vardır: 

Madde 88: Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın Türk it/ak olunur. 
Türkiye 'de veya hariçte bir Türk babanın sulhünden doğan veyahut Türkiye 'de doğup 
da memleket ddhilinde ikamet ve sini rüşde vusülünde resmen Türklüğü ihtiyar eden 
veyahut vatandaşlık kanunun mücibince Türklüğe kabul olunan herkes Türktür. 
Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde izah edilir. 

Bu maddeye ilişkin-TBMM'ce kabul edilmeyen- iki farklı değişiklik önergesi 
veriliyor: 

80 

TBMM KUTUPHANESI



Niyazi Bey: -Mersin-: Efendim, kanunun birçok yerinde Türkiye kelimesi vardır. 
Kanuni Esas i Encümeni ile de görüş tük. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Teb 'aya Türk 
dedikten sonra Türkiye demek doğru değildir. Esasen Türkiye tabiri İtalyancadan 
alınmıştır ve Arabca bir kelimedir. Buna hiç mahal yoktur. Türk devleti; Türk Teb 'ası, 
Türk Büyük Millet Meclisi, hepsi Türk, hepsi müsavidir. Bina/ey/ı Türkeli suretinde 
tashihini teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Maddenin birinci jikrasındaki Türk kelimesinin Türkiye şeklinde tadil ve diğer 
fıkralannın da buna göre tashih ve tanzimini tekf!f ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

ı 924 Anayasası ve bu anayasa üzerine yapılan tartışmalar Türkiye 
Cumhuriyetinin demokratik temeller üzerine kurulduğunu açık bir şekilde 

göstermektedir. 

Atatürk döneminde CHP, ı 927, ı 929, ı 931 ve ı 933 yıllarında o zamanın Ortanın 
Solu partileri olarak tanımlanabilecek partilerinin örgütü olan Radikal ve Benzeri 
Demokratik Partilerin Uluslararası Birliği'nin toplantılarına gözlemci olarak 
katılmaktaydı. Örgütün ı 933 yılında Sofya'da yaptığı toplantıda ele aldığı konular 
AB 'nin gündemi ile örtüşmektedir: Sofya' daki toplantıda işsizlik, işçi ücretleri ve 
gümrük duvarları konuları ele alındı. Avrupa Federasyonu'nun aşamaları olarak 
gümrük duvarlarının kaldırılması, Avrupa Gümrük Birliği ve tek paralı uluslararası 
bir bankanın kurulması önerildi. CHP'nin gözlemci olarak dahi olsa radikal ve 
demokrat Avrupa partilerinin toplantılarına katılması ve bu örgütün içinde yer alması 
Kemalist kadronun hedefini açık bir şekilde gösterir

5
• 

I 924 Anayasası çağdaşı pek çok Anayasa gibi Meclis üstünlüğü sistemine 
dayanıyordu. Avrupa'nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında yaşadığı süreç, 
yani Hitler, Mussolini, Franco ve Salazar gibi totaliter liderlerin genellikle demokratik 
yollardan iktidara gelip demokrasiyi ortadan kaldırmaları Meclis üstünlüğü sisteminin 
noksanlığını açık bir şekilde gösterdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hazırlanan 
Avrupa anayasaları, ulusal egemenlik kavramının çağdaş yorumunu içeriyordu: 
Meclis üstünlüğünden Anayasa'nın üstünlüğüne geçmek ... 

Demokrasi 'nin üçlü bir sacayağı üzerinde durduğunu söylemek gerekir: 
-Laiklik 
-Ulusal egemenlik 
- Ulus-devlet/milliyetçilik 

Türkiye demokrasi alanında haHi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Güçlü bir 
demokrasinin yolu; yukarıda sayılan üçlü sacayağının güçlendirilmesinin yanı sıra, 
eğitim-kültür seviyesinin yüksekliğinden, ekonomik refah seviyesinin yüksekliğinden, 
toplumsal örgütlenmenin yüksekliğinden (sivil toplum örgütlerinin artmasından) ve 
kentleşmekten geçmektedir. Türkiye -bu alanda yetersizliklerine rağmen- demokratik 
bir ülke ise, bunu Türk Devrimi'ne ve Atatürk'e borçludur. 

Teşekkür ediyorum. 

5 Hakkı Uyar. Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, Boyut Kitapları, İstanbul, 1999. 
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OTURUM BAŞKANI - Evet, Yrd. Doç. Dr. Hakkı Uyar Beye biz teşekkür 
ediyoruz. 

Gayet kısa ve özlü bir şekilde egemenlik kavramının tarihsel sürecini, tarihsel 
macerasını özetiedi ve bize, özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında ve sonrasında, 
Meclisimizin, savaşı yürüten Meclisimizin egemenlik anlayışını yansıttılar. 

Burada, bu tarihsel sürekliliğin vurgutanmasının çok önemli olduğunu 

düşünüyorum ben. Mesela, çok bilinmeyen hususlardan biri, 23 Nisan 1920'de 
Ankara'da toplanan Meclis hangi Meclis; İstanbul'da İngilizlerin dağıttığı Meclis. 
Büyük ölçüde, hatta şöyle deniliyor, 23 Nisan 1 920'yle başlayan sürece Üçüncü 
Meşrutiyet tabirini kullananlar da var. Birçok ilde, hatta birçok yerde yeniden seçim 
yapılmıyor. Malum, bi~iyorsunuz, Atatürk, Meclisi Me b usanın mebuslannı Ankara 'ya 
davet ediyor. Bu, özellikle tarihsel sürekliliğin vurgulanması açısından çok önemli. 

Yrd. Doç. Dr. Hakkı UYAR- Yalnız, orada bir şey söylemek istiyorum izninizle. 

Birinci Meclis, Osmanlı Mebusan Meclisinin devamı değil; çünkü, Meclis 
Başkanı, İstanbul'dan gelip "Meclis Başkanı benim, devam edeceğim" dediğinde 
itiraz ediliyor ve Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçiliyor; yani, o süreklilik, 
milletvekilleri itibariyle devamlılık var; ama, yapının içeriğinin değişikliği son derece 
farklı. 

OTURUM BAŞKANI - Önemli olan, yeni bir seçimin yapılıp yeni mebus 
intihabıyla bir Meclisin toplanıp toplanmaması meselesi. Oradaki mebuslar kimlerse, 
bunlar Ankara'ya davet ediliyorlar. 

Bülent BARATALI (İzmir Milletvekili)- Hepsi değil. .. 

OTURUM BAŞKANI - Hepsi değil; ama, büyük bir kısmı, yani, sonuç 
itibariyle, mebus sıfatını kazananlar da ... 

Bülent BARATALI (İzmir Milletvekili)- Belirleyen irade de değişik ... 

OTURUM BAŞKANI - Efendim, bu yüzden bu da tartışmalı bir konu; ama, 
bunun üzerinde düşünmek lazım. Bir tarihsel süreklilik ve bir tarihsel bütünlük 
mevcut ve bizim Mete Tunçay Hocamız da 23 Nisan 1920'de başlayan dönemi de 
Üçüncü Meşrutiyet diye nitelendirmişti. 

Yrd. Doç. Dr Hakkı UYAR- Mahmut Koloğlu'nun aslında tanımıdır. 

OTURUM BAŞKANI - Evet, sadece bu tarihsel sürekliliğin farkında olmak 
lazım; vurgulamaya çalıştığımız şey o. 

Şimdi "Cumhuriyetçilik ve Ulusal Egemenlik" başlıklı tebliğini sunmak üzere, 
9 Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nedim Yalansız Beye sözü veriyorum. 

Buyurun uz. 
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Yrd. Doç. Dr. Nedim YALANSIZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

Teşekkür ederim. 

Cumhuriyetçilik ve Ulusal Egemenlik 

Cumhuriyetçilik ve Ulusal Egemenlik; bu iki kavram son yıllarda bazı liberal, 
sosyalist ya da ikinci cumhuriyetçilerce, bir araya gelemeyecek kavramlar olarak o 
kadar çok dile getirildi ki Cumhuriyetçi lik; jakobenlik yani tepeden inmecil ik, "halk 
tarafından halk için" gibi değil; "halka rağmen, kendi çıkarları için birşeyler yapmak" 
gibi gösterildi. Aslında büyük ölçüde Fransız devriminden etkilenen ve o dönemdeki 
sloganlardan biri olan "Cumhuriyet bölünmez bir bütündür"de olduğu gibi 
"Cumhuriyetçilik ve Ulusal Egemenlik ayrılmaz bir bütündür". Cumhuriyet'in ve 
Cumhuriyetçiliğin özü "Ulusal Egemenlik"tir. Çünkü onun temelinde "Yurttaş" 
kavramı yatar. Cumhuriyetçilikte en önemli olgu "Yurttaşlık"tır. Bundan başka diğer 
özellikleri şöyle sıralanabilir 1 : 

"özgürlük, eşitlik, adalet" ilkeleri, 

"monarşi karşıtlığı", 

"laik devlet" ilkesi, 

"erdem" 

"kamu yararı" 

"kuvvetler ayrılığı" ilkesi 

"genel oy" ilkesi 

"vatan sevgisi" 

"zorunlu askerlik hizmeti" 

Cumhuriyet, bir yönetim biçimi olarak, toplumsal yaşamın işleyişinde bireylere, 
kişisel çıkarlarını ikinci plana iterek, ulusu oluşturan tüm yurttaşların "ortak yarar"ını 
ön plana almayı öğütler. Siyasal süreçte de yurttaşların, kendi yaşamlarını belirleyen 
kararların alınmasına katılımını isteklendirir. Cumhuriyetin, en temel iki özelliği bu 
ikisidir.

2 

Yurttas Kavramı ve Cumhuriyetcilik 

"Yurttaş" kavramı Antik Atina'da "fikir vermeye ve kamu alanında görev almaya" 
katılan kişiydi. Buradan "yurttaş" m katılımcı olmasının yönetirnde söz sahibi olmasında 
en önemli etken olduğu sonucu doğuyor. Antik Atina'daki "Etkin Yurttaş", Orta Çağ'da 
Hristiyanlığın etkisiyle yerini "inanan Kişiye" bırakır. Böylece birey, edilgen hale gelir. 

Regis Debray, "Cumhuriyetçi misiniz Demokrat mı?", Çev. Ahmet Arslan, Yeni Forum, Nisan /990, 
ss.35-43; Philip Pettit, Cumhuriyetçi/ik, Ayrıntı yay., İstanbul, 1998; Cevat Okutan, Cumhuriyetçi 
Paradigma Paradigmatik Cumhuriyet, Paradigma yay., İstanbul, 2006. 
2 

Okutan, a.g.e., s.263-264. 
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Onun sadece ıtaat etmesı ya da bıat etmesı yeteriıdır Y onetım ıçın duşunce uretmesı ve 
3 

yonetıme katılması beklenmezdı Bu yapı bızde Yenı Osmanlılarda bı le vardır Humyet 
kavramını ılk ışleyen Yenı Osmanlılarda bıle Padışaha bıat ettıkten sonra "hurrıyet" 

4 
başlar Egemenlık ınılletın değıldır bu anlayışta Egemenlık padışahındır 

Oysa kı Turkıye Cumhurıyetı 'nın kuruluşu sırasında ve erken doneınınde sıkça 
dı le getırılen cumhurıyetçı yaklaşıma gore, "Cumhurıyet, eşıt durumdakı ınsanların 
oluşturduğu sıyasal bır topluluktur kı, ortak bır otorıte(mıllı ırade)ye ıtaat edılerek 
gerçekleştırı/en dayanışmayla(buyuk olçude ortak geçmışle de desteklenerek) 01 tak 
geleceklerının şekıllenmesı amaçlanmaktadır "5 

Cumhurıyetçılığe gore yurttaşlıkta, "her turlu toplumsal (cemaat ya da !onca 
gıbı) aıdıyetten ayrıştırılmış olan çıkar ve ıstenç(ırade), devlet olgusunun yegane 
meşruıyet kaynağıdır Bu yaklaşımın gereğı olarak, sıyasal yukumluluğun 

temellendırılmesı gerektığınde bu·ey, yalnızca yurttaş kımlığıyle ortaya çıkmaktadır 
Buradakı en onem/ı nokta, bu durumda bı/e bıreyın, toplumsal bulunun bır parçası 
olmaya devam etmesıdır Çunku cumhurıyeıçı duşuncede benımsenen ve tamamen 
toplum temel/ı olduğu savunulan anlayış ıçınde bırey, ancak ve ancak toplumsal butun 
ıçınde bır anlam kazanabılmektedır" Bu ozellık Cumhurıyetçı sı yası kuramın, ınsan 
varlığının dayanışması esasına odaklandığını ı fade etmektedı/ Burada da toplumsal 
dayanışmanın oneını ortaya çıkıyor 

Yurttaş Kavramı, 17 yuzyıldan sonra bugunku anladığımız anlamını, yanı "her 
turlu farklılığına rağmen ozgur ve eşıt, hukuksal ve sıyasal haklara sahıp bırey" 
anlamını kazanmaya başlamıştır Burada dıkkat edılmesı gereken bır nokta da 
Cumhurıyetçılık açısından "yurttaşlık" sadece "uyruk olmak" demek değıldır aslında 
"Uyruk olmak" Cumhurıyetçılık açısından ulusal bır devlete aıtlığı karşılamaktadır 
"Yurttaşlık" ıse daha anlamlı bır kavramdır kı toplumun yonetımıne doğrudan ya da 

7 
dalaylı olarak katılımını ıfade eder 

Cumhurıyetlerde Yurttaşın en onde gelen gorevlerınden bın zorunlu askerlıktır 
Cumhurıyetçı gelenek, yurt gorevı açısından "ölüm önünde eşit olmaksızın yurttaş 
eşitliğinin anlamı olmayacağını" kabul eder "Zorunlu askerlık hızmetı, -ılk kez 
Fransız Ihtılalı sırasında 1793 'te yasalaştırılıp, kurumsallaştırıldı- yurttaşın 

cumhurıyelle gelen sorumluluğuna bağlandı "Zorunlu askerlık hızmetı" de "genel 
oy" hakkı gıbı cumhurıyetın en belırleyıcı ozellıklerı arasına gırdı 8 

1 

Okutan a.g.e. S'> 53 55 Erdoğan Tezıç Egemenlık Kavramı Mıllı Egemenlık llkesmm Kabulu ve 
Gelışımı TBMM Kultur Sanat ve Yayın Kurulu yay Ankara 1986 
4 
Şerafettın Turan Mıllı Egemenlık Kavramının Turk Duşun Hayatma Gırme'll ve Yerel Kongre/ere 
Yanıııması 9. Mıllı Egemenlık Sempozyunıu (Balıkesır 22 Nısan 1994) TBMM Kultw Sanat ve Yayın 
K w ulu yay Ankara 1994 

~ Okutan a.g.e • ., 23 Ayrıw Bkz Za{e1 Toprak Bır Yurttaş Yaratmak- Muiisır Bir Medenıyyet /çın 
Seferberlık Bılgılerı Istanbul Yapı Kredı Kultur Sanat 1998 S3 6 8 

r Okutan a.g.e. 3 23 
7 

Okutan a.g.e. s 20 21 

vOkutan a.g.e. s 77 
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Erdem Kavramı ve Cumhuriyetcilik 
Monteskıya (1689- I 755), "Erdem" kavramını yurttaşların "ortak çıkarı" kendı 

çıkarlarından ustun tutmaları olarak açıklamış, bunu sağlayabılmek ıçın, kışısel çıkar 
ısteklerını yurttaşların dızgınlemelerı gerektığını belırtmıştır Bunun kolay olmadığını 
kabul eden Monteskıyo, "bır cumhurıyetın yurttaşlarznın, arzularını ve bağlılıklarını 
belırlenen ortak amaçlara yonlendırme noktasında eğıtılmelerı gereğıne ışaret 
etmektedır" Eğer yurttaşlar, Cumhurıyetçı değerlerı kendı kışısel çıkarlarından ve 
ozel hayatın zevklerınden ustun tutmanın onemını kavrarlarsa Cumhurıyetçı yaşam 
tarzını benımseyeceklerdır Dol~yısıyla kışısel arzularını, yaşama bakış açılarını ona 
gore bıçımlendırebıleceklerdır 

Machıavellı'(l469-1527)ye gore de ''yurttaş/arın cumhuriyet sevgisi ve erdemli 
davranabilme yetenekleri vardır. Bu sebeple yurttaşlar, varlıklarının nedeninin 
cumhuriyet olduğunu lıissettikleri, yeteneklerini de burada geliştirip 
yaşatabilecek/erinin farkında oldukları için, ülkelerini ve yasalarını 
seveceklerdir "ı 0 

Özı:ürlük ve Cumhuriyetcilik 
Mustafa Kemal Ataturk, 1 Mart l 923 gunu TB M M 'nın Dorduncu Toplantı 

yılını açarken, " Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüce eşitlik ve adaletin 
yerleştirilmesini ve korunmasını sağlamak ancak ve ancak tam ve kesin 
anlamıyla ulusal egemenliğin kurulmuş olmasıyla sürekli olur. Bundan dolayır 
özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir ,ı 
Daha Lozan'da bağımsızlık kazanılmadan, Cumhurıyet ılan edılmeden Turkıye 
Buyuk Mıllet M eelısı 'nde ozgurluğun, eşıtlığın, adaletın temelının ulusal egemenlık 
olduğu vurgusu bır kez daha yapılmış 

Cumhurıyet kurulurken, demokratık bır cumhurıyet mı olacağı, partılerın olup 
olmayacağı yabancı gazetecılerce soruldu Merak edıyorlardı Yenı Turkıye'nın 
yonunu Bu sorulara yanıt, zaman ıçınde başta çok partılı yapı olmak uzere, 
demokrasının tum koşullarının Turkıye'de de gerçekleşeceği şeklındeydı 1930'larda 
Fransız gazetecıler ve aydınlar, kendı ulkelerıne ve dığer Avrupa'dakı kotuye gıdışe 
bakıyorlar, Ataturk'u ve onun kurduğu cumhurıyetı ve yerleştırmeye çalıştığı 
demokrasıyı sıkça ovuyorlardı Yıne aynı donemde "Turk Inkılabı" başlıklı bır makale 
yazan eskı ıtalyan başbakanı Francesco Nıttı, ~u değerlendırmeyı yapmıştır 
"Türkiye'de genç Türklerin pek çabuk zeval bulan teşebbüsleri istisna edilirse, 
hiçbir zaman ne hürriyet görülmüştür, ne hakiki bir parlamento, ne de 
demokrasi. Mustafa Kemal bütün bunları işte her şeyden mahrum olan 
memlekete soktu. İntihabat sisteminin zorluksuz işlediği, parlamentonun daima 
iyi işledi~i iddia olunamaz. Fakat ne de olsa imkan mosait olduğu kadar 
işliyor" ı 

9MuratSarıw JOOSorudaSıyasıDuşunce Tarıhı 4 Ba\kı Gerçekyay fçtanhul 1983 ~ 76 Okutan 
a.g.e. 'iS 93-95 
/0 

Okutan a.g.e. ~ 87-88 dıpnot 226 
ll 
Ataturk'un Soy/ev ve Demeç/ert /lll Ataturk Araştırma Merkezı yay AnAara 1989 ~ 326 

12 
Nedım Yala11'iız 1930 lar Turkıyesı nde Demokrası ve Kemalızm Tartışmaları Çağdaş Turkıye 

Tarıhı Araştırmaları Dergısı Yıl /998 Cılt lll Savı 8 s 37 
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Laiklik ve Cumhuriyetcilik 

Cumhuriyetçi lik, tapınma karşısında tarafsızdır. Bununla birlikte Cumhurıyetçilik 
dinsizliği gerektirmez. Ama dini ya da dinsizliği, "birey olarak insanları kabul ya da 
reddedebilecekleri bir tercih sorunu olarak görür", bireylerin vicdanına bırakır. 13 

Cumhuriyetçilikte "Laik Devlet" ilkesi: "diğer özellikleri ne olursa olsun 
örgütlenmesinin ve işleyişinin, birdinin ınançlarıyla ilgili anlayışlar ve normlar 
tarafindan belirlenmediği bir devleti an/almaktadır. " 14 

Buna göre; "Laik devlette, 
devletin resmi dini yoktur, dinler karşısında yansızdır. Devletin dinler karşısında 
yansızlığı, dinler ya da inançlar karşısında ayrım yapmamas ı, dinlerden bırinın genel 
idare iginde örgütlenmemesi ya da devlet kuruluşları içine dahil edilmemesi anlamına 
gelir." 

5 

"Cumhuriyetçi/ik, siyasal iktidarın dinsel kökenli olmaktan çıkması, laikleşmesi, 
siyasal rejımin çağdaş/aşması demektir. Siyasal iktidarın meşruluğunun temelini halk 
desteğinin oluşturmasıyla da"

16 Cumhurıyetçilik ılkesi halkçılık ilkesiyle 
bütünleşmektedir. 

Halkcıhk (Demokrasi) ve Cumhuriyetçilik 

Nusret Kemal (Köymen), Cumhuriyetin 1 O. yılında "Halkçı lık" adlı makalesinde 
şunları söylemiş: "Cumhuriyetciliğin temeli halkın memleketi idare edebılecek bır 
seviyeye planlı bir surette eriştirilmesi olduğu halde, halk hiçbir yerde ve hiçbir 
zaman bu seviyeye getirilmemiş ve halkın cahılliği ve zaafları cumhurıyetçi/ik namına 
zümreler tarafindan istismar olunmuştur. Şimdiye kadar görülen demokrasilerde 
halka verilen azami rol tasvipçilikten ibaret kalmış, memleket ıdaresine çok pasif bir 
katılımdan öteye geçememiştir" . Bu gibi eksiklikleri demokrasinın güncel tezatları 
ve zaafları olarak gören Nusret Kemal, sözlerinin devamında; "Demokrası bır 
inkılabın ürünü değil, amacıdır. İnkılap, bu amacın önünü setiiyen engellerı yıkmak, 
bu amaca giden yolu açmak ve toplumu bu amaca vardırarak bilinç oluşturmak içın 
yapılır ... " dedikten sonra "Demokrasi için inkılap" anlayışının, dikta rejimlerine göre 
farkını halkçılık ilkesiyle şu şekilde açıklar: "Halkçı bır devletin en büyük görevi, 
halkı mümkün olduğu kadar süratle kendi kendini idare edecek kültür ve bılinç 
seviyesine vardıracak önlemler almak ve halk arasından bu seviyeye varanları 
otomatik bir surette memleket idaresine ortak edecek şekiller koymaktır. .. Milleti idare 
hakkı bu ehliyete sahip olanlara, ve tam olarak, vermek lazımdır. Demokrasinin 
gayesi de bütün halkı bu yetkinliğe vardırmaktır" 17 

1 
Yahya Sezaı Teze!, "Cumhurıyetçılık, Demokrası ve Turkıye", Parlamento Dergısı, Şubat I987 

sayısında yayımlanmıştır, Bkz , geocıtıes com/ystezel/artıcles/cum _tur _dem html, Yılmaz Alıejendıoğ/u, 
"Laıklık ve Laık Devlet", Laiklik ve Demokra<ti, Imge Kıtabevı yay, Ankara, 200I, ~ 74-75 
14 

Oku tan, a.g.e., s 8I 

HA/ıefendıoğ/u, a gm, s 76 
16

Ahmet Taner Kış/alı, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, 3 baskı, Imge Kıtabevı yay, Ankara, I995, ~ I22 
17 

Nusret Kemal (Koymen), "Halkçı/ık", U/ku, cılt I, sayı 3 (Nısan I933), s I86'den akt, Nedım 
Yalansız, "I930 'lar Turkıyesı 'nde Demokrası ve Kema/ızm Tartışmaları", Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları Dergisi, Yıl I998, Cılt III, Sayı 8, s 40-4I 
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Demokrasi için halk eğitimine önem verdiğini gördüğümüz Nusret Kemal, aynı 
konuda yazdığı "Halk Eğitimi" başlıklı makalesinde bu konuyu irdelemektedir. 
Nusret Kemal'e göre;" 'Halk eğitimi, psiko-fizyolojik nitelikler itibariyle normal bir 
gelişim seviyesine varmış insanların kafalarını işlemeğe, yani onları karşılaşacakları 
her durumda kendi düşünceleriyle hareket etmeğe, her meseleye kendi kafa/ariyle 
çare aramaya alıştırmak amacıyla yapılan faaliyetlerin hepsine denir'. Kafası hür 
ve salim düşüneeye alışmış vatandaşların çoğalmasıdır ki demokrasileri başanya ve 

18 
memleket/eri, dolayısiyle insanlığı, huzura erdirecektir." Buradan da anlaşılacağı 
gibi demokrasinin yerieşebilmesi için, halkın eğitim yoluyla kendi kendisini 
yönetecek düzeye ulaşması gerekmektedir. Bazı yazarlar buna da sözde halkçılık 
demektedir. Halkevleri ve Köy Enstitüleri, sözde halkçılık diye eleştirdikleri 

halkçılığın uygulamaya yönelik projeleriydi. Nusret Kemal -ki "köymen" soyadını bu 
nedenle almıştır.- köylülerin aydınlatılması ve ağalık düzeninden kurtarılmasına 
yönelik çabaların öncülerindendir. 

Atatürk'ün, Menemen Olayı'ndan beş gün önce 18 Aralık 1930'da İstanbul Türk 
Ocağı 'nda gençlere sestenişi anlamlıdır: "Yolunda çalıştığımız büyük ideali halkın 
kalbinde bir fikir halinden bir his haline geçirme/isiniz. Demokrasinin ne olduğunu 
halka anlatmak bilhassa sizin görevinizdir. Birtakım kelimeler vardır ki, sık sık dile 
getirildiği halde, hatta aydınlarımız arasında, onu tamamtyle anlayan çok değildir. 
Halkçılığımızın ne olduğunu, esaslarının neden ibaret bulunduğunu halkçı/arın, halka 
karşı ne gibi görevler yerine getirmek zorunda kalacaklarını madde madde açıklamak 
lazımdır. Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle an/atınız. Cumhuriyet ilkelerini 
sevdiriniz. Bunu kalp/ere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz ... "

19 

Kadın Hakları ve Cumhuriyetcilik 

Batı Cumhuriyetçi literatüründe mülk sahibi erkekler seçme ve seçilme hakkına 
sahiptirler, kadın olgusu batı cumhuriyetçiliğinde dışlanmı~tır. Cumhuriyetçi kurarn 
kadına öncelik vermek bir yana, ona eşitlik bile tanımaz2 

• Cumhuriyetçi yönetsel 
anlayışın kadına olan bu dışlayıcı bakışı, cumhuriyetçiliği olumsuzlamak gerektiğinde 
en sık ve neredeyse ilk argümanı oluşturmaktadır. Ancak hem "eşitlik" hem de "genel 
oy" ilkesi açısından batı cumhuriyetçiliğinin tarihsel süreçteki zaaflarından biridir 
kadın olgusu. Oysa ki Türkiye'de Cumhuriyeti kuran anlayışın bir tercihi olarak 
kadına "seçme ve seçilme hakkı" erken dönemde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetçi 
anlayış açısından Atatürk Cumhuriyeti 'nin bu özelliği, çok önemli ve örnek 
gösterilebilecek bir özellik olmakla birlikte, batıda cumhuriyet teorisi ile ilgili son 
dönemde yapılan çalışmalarda göz ardı edilmektedir.

21 

18 
N us ret Kemal (Köymen), "Halk Terbiyesi ", Ülkü, cilt: 2, sayı: 7 (Ağustos 1933), s. 19 'den akt., 

Yalansız, a.g.m., s. 41. 
19

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1-///, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara, /989, (II. Cilt), ss. 
290-291. 
20

David He/d, "Cumhuriyetçi/ik: Özgürlük, Öz- Yönetim ve Aktif Yurttaş", çev. H and e Peker-Hayrullah 
Doğan, Cogito, Sayı: 15, (Yaz 1998), s. 60-61. 
21 

Okutan, a.g.e., s.4; dipnot 4. 
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Liberal Demokrasi ve Cumhuriyetcilik 

Cumhuriyetçilikte "Yurttaş", Cumhuriyet'in bireyidir ama liberal demokraside 
olduğu gibi sadece kendini düşünen birey değil. Kendi çıkarını, ulusunun çıkarında 
gören yani kamu yararında gören; ulusu zenginse kendisinin de zengin ve mutlu 

olacağını bilen bireydir yurttaş. "İnsan" olduğu için özgürdür, eşittir ve bu nedenle 
yurttaştır. Liberal Demokrasi de John Locke'dan gelen bir gelenekle yurttaş "mülkü" 
ölçüsünde yurttaştır. Protestan coğrafyasının 'piyasa' temelli liberal demokrasisi, 
"insanı, üretmek ve alışveriş yapmak amacıyla doğmuş; özü gereği 'müteşebbis' bir 
yaratık sayar, ona göre 'birey' ya 'müteşebbis'tir ya da 'mal sahibi', ancak bu sayede 

özgür olabilir."
22 

Cumhuriyetçiler, politikayı piyasa mantığına göre örgütleme önerilerine de karşı 
çıkarlar. Siyasetin finansmanı da çok önemlidir. Cumhuriyetin kaderini belli bir süre 
için bile olsa ellerinde olacakları piyasa şartlarıyla bağımlılığını engellemek 
gerekmektedir. Cumhuriyetçi yönetimler de bu konuda siyasal partiler kanununda 
olduğu gibi önlemler almaya çalışırlar. Cumhuriyetler serbest piyasaya karşı çıkmak 
zorunda değildir23 • Sadece denetim mekanizmalarını iyi çalıştırmalı, sosyal adalet 
dengesinin bozulmasını engellemeli. Haksız ve vergisiz kazancın önüne geçebilmeli 
ve bu şeklide sağlanan ekonomik gücün, siyaseti etkilemesine izin verilmemelidir. 

Liberal demokrasiterin zaafı, göreceli bir zenginliği gerçekleştirse bile; zenginliğin 
paylaşımının, adil bir şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle zengin-fakir arasındaki 
uçurumun daha da büyümesidir

24
• Bu bireyin eşitlik ilkesine olan inancını yitirmesi ne, 

yönetimin adaletinden şüphe rluyınasına ve bağlılığın zayıflamasına neden olacaktır. 
Cumhuriyetçi anlayışta bunun tamamen engellenmesi düşüncesi vardır. Ancak 
kapitalist dünya düzeninin dayattığı şartlara göre piyasa şartlarının oluştuğu 

cumhuriyetlerde bu eşitliği sağlamak güçleşmekte ve Cumhuriyetler krizlerle 
karşılaşmakta ve bunalıma girmektedir. 

Türkiye'den örnek verecek olursak; "24 Ocak Kararları olarak anılan ekonomik 
programla başlatılan liberalizasyon süreci, çeyrek asırlık bir dönem içinde kendi 
"liberal birey "ini kısmen de olsa yetiştirmiş, ve bu yeni insan tipolojisi de, bir siyaset 
tarzı olarak anlaşılan biçimiyle cumhuriyet 'i sorgulamaya başlamış tu: Kişisel çzkar 
peşinde koşmayı daha anlamlı bulan yeni birey, cumhuriyetçi "ortak yarar" 
tasarımının peşinde koşmayı da eskiden olduğu kadar anlamlı bulamamaktadır. Daha 
da önemlisi, ekonomik ve siyasal iktidarın ayrıştığı ya da ayrışmaya başladığı bir 
ortamda, ortak yarar tasarımının dışında kalmanın maliyeti, eskisi kadar yüksek değildir. 

21
Atilla İlhan, Yıldız, Hilal ve Ka/pak, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2004, s. 325. 

21 
Pettit, a.g.e., s. 268. 

14
Suna Ki/i, "Atatürkçü Düşünce Sistemi. Cumhuriyetçilik ve Küreselleşme" 

http://www.cagdastoplum.orglyayinda/sunaki/i.htm (26 Ağustos 2006). 
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Karşılaşılan yeni durumda cumhuriyetçi değerlerin aşınıyor olması bir gerçeklik 
ise de, özellikle bazı kamu otoritelerinin cumhuriyetçi değerlerin tümden yilirilmesiyle 
sonuçlanabilecek bir gelişmeye de kolay razı olacaklarını ummak, aşırı iyimserlik 
olur. Aslında bu kolay gerçekleşebilir ya da arzu edilir bir durumda değildir. 
Daha doğrusu olmamalıdır. " 

25 

Cumhuriyetçilik, "vatanı ve ülkesiyle bölünme:i bir bütün olmayı" sağlayan itici 
bir güçtür. Atatürk'ün en büyük devrimi, Cumhuriyet rejimini getirmesidir. "Benim 
en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözünde olduğu gibi. 

Son olarak bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye' de "Kim 
Cumhuriyetçi? Bediüzzaman mı? Mustafa Kemal mi?'' başlığında bir kitap bile 
yayımiandı ve Cumhuriyet'in 75. yıldönümünde 4. Baskısını yaptı. Kitap Atatürk'ün 
hiçbir zaman cumhuriyetçi olmadığını söylerken, Atatürk'ü sürekli kötülüyor. Acaba 
hangi Cumhuriyette, o Cumhuriyeti kuran lidere hakaret eden, karalayan bir 
kitap 4. baskısını yapar. Düşünce ve düşüncelerini yayma özgürlüğünün bu kadar 
geniş olduğu bir cumhuriyet var mıdır? Bu kitap, Atatürk'ü karalamaya çalışsa da, 
belge olarak sunduğu birçok alıntının aslında Atatürk'ün ne kadar haklı olduğunu 
gösterdiğinin farkında değil. 

Buradan da anlaşılacağı gibi, Atatürk'ün aydınlığını hiç kimse karartamaz. 

OTURUM BAŞKANI - Evet, bu alkışiarı hak eden Yrd. Doç. Dr. Nedim 
Yalansız Beye teşekkür ediyoruz. 

Bize, günün anlam ve önemi çerçevesinde, cumhuriyetçilik ve ulusal egemenlik 
konusundaki farklı tarihsel görüşleri ve birikimleri naklettiler. 

Şu soruyu, tabii, Nedim Beyin tebliğinden sonra mutlaka sormamız gerekiyor; 
hangi cumhuriyet? 

Şimdi, malum, demokrasi dediğimiz kavram ve kurum da, cumhuriyet adını 
verdiğimiz kurum da, bundan 2 500 yıl öncesine dayanıyor. Bunu Yunanlılar icat 
etmiştir, icat edenlerin de hakkını teslim etmek lazım; fakat, bugün kullandığımız 
cumhuriyet kavramını kullananlar da Romalılar. 

Şöyle bir durum var o zaman; Yunanlıların tercih ettiği demokrasi, Romalıların 
tercih ettiği cumhuriyet. Yunanlılarınki, bugünün ulus devletlerine daha yakın, 
homojen bir toplum, şehir devleti, Romalılarınki ise, dünyanın gelmiş geçmiş en 
büyük imparatorluğu. imparatorluk cumhuriyeti, küçük homojen toplumlar 
demokrasiyi üretiyorlar; fakat, bugün baktığınız zaman, tam tersine imparatorluk 
geleneğini bir şekilde yaşatmaya çalışan ülkeler, İngiltere gibi, güneş batmayan 
imparatorluğun Commonwealth 'de yaşayan devamı gibi, demokrasiyi tercih ediyor; 
ama, ulus devlet, üniter ulus devlet ısrarı çok kuvvetli olan, vurgusu çok kuvvetli olan 
ülkeler, Fransa gibi, cumhuriyeti tercih ediyorlar. 

25 
Okutan, a.g.e .. s. 266. 
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Buradan şu sonuç çıkıyor galiba, Nedim Beyin söylediklerinin sonucunda şöyle bir 
noktaya gelmemiz gerekiyor: Kullandığımız cumhuriyetin içeriğini mutlaka kendi 
tarihimizden, kendi birikimimizden, kendi tecrübemizden doldunnamız gerekiyor. Bunun 
tarif edilmiş, paketlenmiş, üzerine de damgası vurulmuş, bir yerlerde duran bir patenti yok. 

Evet, son sözü, üniversitede birlikte çalıştığım Dr. Harnit Emrah Beriş'e 

vereceğim. Kendisi egemenlik üzerine bir doktora tezi yazdı. Daha yeni bitirdi, taze 
bir tez. Egemenlik konusunun Türkiye'deki en iyi otoritelerinden biri, en uzman 
otoritelerinden biri. 

Kendisi, bütün bu. tarihsel değerlendirmeler ve yorumlar sonrasında geleceğe 
biraz bakacak. 21 inci Yüzyılda egemenliğin yeni görünümleri başlığıyla, bize çok 
değerli bir tebliğ suna~aklar. 

Buyurunuz Sayın Hocam. 
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Dr. Harnit Emrah BERİŞ 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Önce herkesi saygıyla selamlıyorum. 

21. Yüzyılda Egemenliğin Yeni Görünümü 

Giriş 

Son dönemde devlet teorisi üzerindeki tartışmalarda adı en fazla geçen 
kavramlardan biri egemenlikti. Egemenliğin "milli devlet" için taşıdığı önem göz 
önünde bulundumlduğunda bu gayet doğal. Zira adına "modem devlet" dediğimiz en 
yetkin siyasal örgütlenme biçimi, hukuksal açıdan varlığını "egemen" olmasına borçlu. 
Fransız Devrimi'nden sonra "milli devlet" ile özdeşleşen "modem devlet"in kendi 
öncesindeki siyasal yapılanmalardan farkını gösteren ana unsur egemenliğidir. Bu 
nedenle milli devletin rolü ve işlevlerinin sorgulandığı bir dönemde egemenlik 
kavramının da eleştirel değerlendirmelerin konusu olmaması beklenemez. Burada 
öncelikle yapmak istediğim, egemenliğin günümüz dünyasında ne anlama geldiğini 
saptamak için yol haritasının izini sürmeye çalışmak olacak. 

O halde egemenlikle ilgili birkaç tespit yaparak başlayalım: Egemenlik, her şeyden 
önce devletle özdeşleşen ve devletin ayıncı vasfı olarak görülen bir kamusal güçtür. 
Söz konusu gücün devlete getirdiği, toplumsal ve siyasal alanı düzenleme amacıyla 
norm koyma ve bunlann gereklerini yerine getirme yetkisidir. Devletin meşruluğunu 
açıklayan temel ilke olarak beliren egemenlikten beklenen işlev, siyasal otoritenin 
hükmetme gücünün hukuksal dayanaklarını ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda 
özellikle Ortaçağ'da görülen parçalanmış ve dağınık siyasal yapılanmaların tek ve 
merkeziyetçi devlete doğru geçirdiği evrim, devlet iktidannın bu yeni konumunun akılcı 
ve hukuksal dayanaklannı bulmayı zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla egemenlik kavramı, 
aslında Avrupa'da yüzyıllar boyunca yaşanan iktidar mücadelelerinin doğal bir sonucu 
olarak ortaya çıkmış ve bu yöndeki teorik tartışmalar, tarihsel gelişmelerin etkisiyle 
şekillenmiştir. 

I. Egemenlik Kavramının Ortaya Çıkışı 

Egemenlik kavramı, ilk olarak Fransız hukukçu Jean Bodin tarafından ortaya 
atılmıştır. Bodin, egemenlik kavramını, Latincede en yüksek, en üst anlamianna gelen 
"superanus" teriminden türetmiştir. Fransız hukukçu, bu terimden hareketle "bir devletin 
mutlak ve sürekli gücü"nü nitelernek için "souverainete" (egemenlik) kavramını 
kullanmıştır.' Bu şekilde Bodin, egemenlik kavramı aracılığıyla kendisinin üstünde 
dünyevi ya da uhrevi hiçbir otorite merkezi tanımayan devleti tasvir eder. Bodin'e göre 
egemenlik tek, bölünmez, sürekli, devredilemez ve en önemlisi mutlak güçtür. 

Jean Bodin, On Sovereignty, ed. ve İng. çev. J. H. Frank/in, 6. Baskı. Cambridge University Press. 
Cambridge, 2003, s 1. 
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Kavramı, Bodin'in bıraktığı yerden devralan ve İspanyol düşünür Suarez'in devletin 
toplum üzerindeki üstünlüğünün arka planında yer alan "toplumsal sözleşme"2 

teorisinden de yararlanan Thomas Hobbes'a göre ise devletin doğuşu aynı zamanda 
egemen ve uyruklarının belİrınesine de işaret etmektedir.

3 Dolayısıyla Hobbes için 
egemenlik devletle birlikte var olan bir olgu ve kavramdır. 

Egemenlik açısından en önemli milat, Fransız Devrimi'dir. Zira Fransa'da 
devrimi gerçekleştiren isimler, ancien reginıe'in kurumlarını tasfiye ederken devletin 
meşruluk kaynağı olan egemenliğin özüne dokunmamışlardır. Bu dönemde 
gerçekleşen tek, ama köklü değişiklik egemenliğin manarktan alınıp millete 
verilmesidir.

4 
Nitekim 26 Ağustos ı 789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin 

3. maddesinde "her egemenliğin özü esas olarak millettedir. Hiçbir heyet, hiçbir fert, 
açıkça milletten kaynaklanmayan bir otoriteyi kullanamaz."

5 şeklinde ifade edilen 
bu ilke, 179 ı Anayasasıyla anayasal norm haline getirilecektir. Söz konusu 
Anayasanın üçüncü maddesi egemenliğin özünü millette görmekte ve hiçbir kişi ya 
da kurulun açıkça milletten gelmeyen bir otoriteyi kullanamayacağını hükme 
bağlamaktadır. Bu anlayış, egemenliğin teorik açıdan taşıdığı "süreklilik" ilkesine 
uygundur. Ayrıca milli egemenlik teorisi, iktidan kişisizleştinnesi ve yasalardan üstün 
olmayı engellemesi nedeniyle iktidarı sınırlayan bir mahiyet arz eder. Milli egemenlik 
ile hiçbir yurttaş yasaların üstünde yer almayacak ve herkesin iradesinden çıktığı 
kabul edi I en yasalar istisnasız herkesi bağlayacaktır. 

Böylece Fransız Devriminden sonra egemenlik, "milli" bir içerik kazanır. Başka 
bir ifadeyle devlet otoritesi milletin varlığıyla özdeşleştirilir; siyasal toplum doğrudan 
kurucu bir irade olarak milletin rızasına bağlanır. 

Bu noktada egemenlikle hukuk arasındaki ilişkiye bir kez daha değinilmelidir. 
Egemenlik kavramı, ortaya atıldığı dönemde (15- I 6. yüzyıllar) mutlak monarşilerin 
meşruiyet dayanaklarını ortaya koymak bakımından anlam taşıyordu. Uhrevi veya 
metafizik dayanaklara ihtiyaç duyulmaksızın siyasal iktidarın neden toplumu yönetme 
hakkına sahip en üst otorite olduğu sorusunun yanıtı egemenlik teorisi aracılığıyla 
bulunmuştur. Milli devletlerin de ancien regime'in ürünü olan egemenlik kavramına 
sahip çıkmaları, egemenliğin devletin özünde bulunan bir ilke olduğu yönündeki 
anlayışın teorik açıdan bir hayli güçlü ve tutarlı olduğunu gösterir. Bu bağlamda 
kavramın milli egemenliğe doğru geçirdiği evrim, siyasal iktidarın meşıiılaştırılması 
açısından aslında oldukça işlevsel bir yüzü olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ancak 
bu değişim süreci, kavramın başka bir yönüne de işaret ediyor: Devlet açısından 
zorunluluğu. Gerçekten de modem devlet kendisini öneeleyen siyasal 

Cemal Bali Akal. Modern Düşüncenin Doğuşu: İspanyol Altın Çağı, 3. Baskt, Dost Kitabevi Yay., 
Ankara, 2003, s. 14-15. 
3
Thomas Hobbes, Leviatlıan veya bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi, Kudreti, çev. S. Lim, 3. 
Baskı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2001 s. 130-131. 
4 

Mehmet Ali Ağaoğulları, Milli Devlet ya da Halkın Egemenliği, imge Kitabevi Yay., Ankara, 2006. s. 
236. 
5 
Aktaran Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 3. Baskı, B eta Yay., İstanbul, 1996, s. 95. 
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yapılanmalardan en fazla sahip olduğu hukuk nosyonu bakımından ayrılır. Doğal ya 
da uhrevi hukuk, modem devlette yerini seküler, akılcı ve herkese eşit şekilde 
uygulanan bir hukuk anlayışına bırakır. Bununla eşzamanlı olarak devlet, 
meşruluğunu ya da meşruluk gerekçesini kendi dışındaki unsurlarda bulan bir siyaset 
anlayışından kurtulur; varlığını "kendinden menkul" bir zemine oturtur. Bu durum, 
devletin tüm edimlerinde hukukiliğe yasianmasını gerektirir; ancak bundan daha da 
öte, bizatihi kendisinin hukuksal bir kurum olduğunu kanıtlamasını zorunlu kılar. 
Egemenlik, zaten, siyasal otoriteyi belirli bir hukuksal zemine oturtma, görev 
çerçevesini akılcı ve hukuka dayalı bir bağlamda çizme arayışıyla oluşturulan bir 
kavramdır. Bu nedenle "egemenlik mantığı" siyasal bir toplumda bir ya da bir grup 
insanın sınırsız iktidarına karşı çıkar. 6 

Sözgelimi egemenliğin mutlak yönüne vurgu 
yapan Bodin ve Hobbes'un iktidar kurguları büyük ölçüde tek kişinin egemen 
konumda bulunduğu monarşiye hizmet eder. Ancak onların teorilerinde de -somut 
sınırlama durumları açıkça belirtilmese bile- monarkm egemenliği "keyfi" bir hukuk 
dışılığa dayanmaz. 

7 
Aksine, örneğin Bodin, siyasal iktidarın kendiliğinden ve 

kaçınılmaz şekilde adalete uygun olarak davranacağmı varsayar. 

Modern devlet, hukukla kurduğu ilişki nedeniyle egemenliğe belki de başka hiçbir 
kavrama olmadığı kadar ihtiyaç duyacaktır. Ancak devletin yine aynı egemenliğine 
dayanarak totaliter bir görünüme bürünmesi tehlikesi de yok değildir. Nitekim 20. 
yüzyılın başmda egemenliğe yönelik farklı yaklaşımlar, aynı yüzyılın sonunda 
yaşanacak teorik tartışmaların habercisidir adeta. Bu noktada egemenliği ele alma 
açısından iki farklı yaklaşımın belirdiğini görürüz. Egemenliğin devlete sağladığı 
sonsuz/sınırsız iktidarın tehlikesinin farkına varan Leon Duguit ve Karl Popper gibi 
liberal isimler egemenliği reddetmekteyada "hukuk devleti" anlayışının gelişmesiyle 
birlikte siyasetin bu kadim kavramının anlamını yitirdiğini söylemekte tereddüt 
etmezler. Schmitt ve Kelsen gibi Alman kamu hukukçuları ise tam tersine bu 
kavramın devlet teorisi için taşıdığı anlamın altını kalınca çizerler. II. Dünya Savaşı 
deneyimi, egemenliğin ne kadar tehlikeli olabileceğini savunanların tezlerini 
haklılaştırmak için kullanabilecekleri oldukça çok sayıda argüman sunar. Ama savaş 
sonrası dünya, liberal tezlerin aksine egemenliğin anlamını yitirmesinin tek başına 
insanlığın daha mutlu ve müreffeh bir hayat yaşamalarmı sağlamaya yetmeyeceğini 
gösterir. Zira Soğuk Savaş sonrasında reel politik açıdan bakıldığında egemenliğin 
yerini "hegemonya"nın alması ve devletler arası ilişkilerin hukuk değil, güç dengesi 
ekseninde şekillenmesi hukuksal veya siyasal açıdan egemenlik haklarına riayet 
edilmediği takdirde yaşanabilecek "kaos" manzaraları sunar. Uluslararası düzlem, 
hukukla değil, güçle şekiileneceği sürece dünya ölçeğinde kalıcı bir barışın tesis 
edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu süreçte, en fazla ihtiyaç duyulan kavramlardan 
birinin ise egemenlik olduğunu söylemekte hiçbir sakınca yoktur. 

6 
K. W B. Middleton, "Sovereignty bı Theory and Practice", ed. WF Stankiewıcz, In Defence of 

Sovereignty, Oxford University Press, 1969, s. 146. 
7 •• o 

Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker. Kral-Devlet ya da Olümlü Tanrı, 2. Baskı, Imge Kitabevi Yay, 
Ankara, 2000, s. 26-2 7. 
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II. Egemenliğin Dönüşümü 

Özellikle II. Dünya Savaşından sonra devlet egemenliği sorgulanmaya başlanmış; 
Nazi deneyiminin de etkisiyle mutlak bir egemenlik anlayışının birey ve grup 
haklannın ihlaline sebep olabileceği ve bireysel haktarla özgürlüklerin güvence altına 
alınmasının sadece devletlerin inisiyatifine bırakılamayacağı fikri, uluslararası 

düzlemde etik ilkelere dayalı nonnatif bir düzen oluşturulmasına yönelik arayışları 
beraberinde getirmiştir. İnsan haklan ile ilgili tüzel düzenlemelere gidilmesini zorunlu 
kılan ve aksi durumda ambargo uygulanması veya diplomatik ilişkilerin kesilmesi 
gibi yaptırımlar öngören bu anlayışın gittiği en uç nokta, insan hakları ihlallerini 
sistematik hale getiren devletlere "uluslararası toplum" adına girişilen "insani 
müdahale"dir. Nitekim BM ve NATO inisiyatiflerinde Ruanda, Somali, Kosova ve 
Afganistan'a yönelik müdahaleler, bu durumun en belirgin ömekleridir. Burada 
karşılaşılan asıl sorun ise müdahale mekanizmaları aracılığıyla "yeni hegemonyacı" 
bir anlayışa kapı açılabilmesidir. Bu bakımdan müdahale, diğer tüm seçenekler 
tükendikten sonra "son çare" olarak başvurulduğu takdirde meşru görülmesi gereken 
bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin ulusal egemenliği -en azından bir süreliğine
askıya alan bir araç olduğu da açıktır. 

Bunun yanında küresel kapitalizmin geldiği aşama ulusal ekonomiterin yerlerini 
tek bir küresel ekonomiye bırakmaları yönünde işlemektedir. "Ulusal ekonomi" içinde 
devletler "piyasa"yı düzenleme ba~ımından temel rolü oynarlar; vergi vb. 
yöntemlerle bölüşüm ve yeniden dağıtımı bir iktisadi sorun haline getirirler. Ulusal 
çaplı bir bölüşüm sorunundan hareket eden "sosyal devlet" anlayışının ardında 
yurttaşların aynı devlet çatısı altında yaşadıkları diğer insanlara karşı yükümlülükler 
içinde bulunmalan ve bu konuda yönlendirici işlevi devletin görmesi anlayışı yatar. 
Oysa günümüzde küresel kapitalizmin dünyayı tek bir pazar olarak gösteren yaklaşımı, 
devletlerin ekonomilere müdahale etmesinin önünü kesmeyi amaçlar. Aynı süreçte IMF, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi ulus-üstü kuruluşlar, bir bakıma milli 
devletten rol çalarak küresel ekonominin koordinatlarını belirleme işini üzerlerine 
alırlar. 

Avrupa Birliği'nin yeni bir siyasal örgütlenme modeli olarak belirişive meydana 
getirdiği "ortak egemenlik havuzu" aracılığıyla milli devlet anlayışına farklı bir boyut 
kazandırması; örneğin çevrenin korunması amacıyla belirli uluslararası anlaşmaları 
imzalamanın küresel toplumun bir parçası olarak kalabilmek için adeta bir zorunluluk 
halini alması ve sivil toplum kuruluşlarının gerek ulusal gerekse uluslararası arenada 
öteden beri devlet tarafından yürütülen birtakım işlevleri üstlenmesi de "ulusal 
egemenlik" anlayışında yeni bir aşamaya gelindiğini gösteren diğer bazı örneklerdir. 

Bu noktada milli devletlerin ve dolayısıyla ulusal egemenliğin ortadan kalktığını 
söylemek, temsili demokrasinin hala başat siyasal sistem olduğu günümüzde gerçekçi 
bir yol olmaz. Kaldı ki egemenlik, içte devletlerle yurttaşlar arasındaki ilişkinin 
gerekçesi; dışta zayıf devletleri güçlü devletlere karşı koruyan hukuksal bir ilkedir. 
Hatırlanacağı üzere ABD'nin Irak'a müdahalesine karşı çıkılınasının temel nedeni, 
egemen bir devletin bu hakkının ihlal edilmesidir. Somut koşullar, güç dengesine 
dayalı Westphaliacı bir egemenlik anlayışının artık geçerliliğini yitirdiğini 
göstermektedir. Bu noktada yapılması gereken ise tarihsel bir olgu ve hukuksal bir ilke 
olan egemenliği yadsımak değil, sosyal haklan da içeren bireysel hak ve özgürlükler ile 
uluslararası hukukun etik ilkelerini göz önünde bulundurarak yeniden tanımlamaktır. 
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III. Egemenliğe Neden İhtiyaç Var? 

Egemenliğin, insanlığın yüz yüze kaldığı her türlü sorunu çözmeye muktedir, 
örneğin barışçı bir dünya düzeninin kurulmasını sağlayacak, daha doğrusu buna tek 
başına yetecek bir kavram olduğunu söylemek oldukça zordur. Böylesi bir iddia, 
kavrama kendisinde olmayan nitelikler atfederek onu fetişleştirmek anlamına gelir 
ve bu denli büyük beklentiler içine girmek itiraf etmek gerekirse "safdillik" olur. 
Elbette, egemenlik ortadan kalksa da tüm hukuksal belgelerin merkezine yerleşse de 
farklı devletler arasında güç ilişkileri yaşanacak ve güçlü devletler zayıf devletlere 
baskı, zor vb. yollarla kendi isteklerini yaptırma yönünde çaba harcayacaklardır. 
Bunun yanında her iktidar ilişkisi kötüye kullanılabileceğine göre siyasal iktidarı 
ellerinde tutanlar, kendilerine Hibi olanların birtakım haklarını ihlal edebilecekler ya 
da onlara karşı kötü muamelede bulunabileceklerdir. Egemenlik, tam bu noktada 
anlam taşır. Güçlünün zayıf karşısında korunması, bu ister devletler arası ilişkiler 
isterse bireyle devlet arasındaki ilişkiler için geçerli olsun tek bir yolla mümkündür: 
Hukukta. Egemenliğin belki de en önemli yüzü, tüm bu güç dengesinin hukuksal 
içeriği tayin edebilecek ilke olmasıdır. Zira kendisini hukukta bağlı olarak gördüğünü 
söyleyen bir devlet, öncelikle bu yetkisini hukuktan almalıdır. 

Burada gerek yerel gerekse evrensel açıdan mevcut iktidar ilişkileri veri olarak 
alındığında iki farklı yaklaşım sergilenebilir. İlki reel politiğin acımasız koşullanndan 
yakınılarak olsa bile, bunların değişmesinin imkansızlığının vurgulanması ve böylece 
egemenliğin artık anlamını yitirdiğinin söylenmesidir. Siyaset, salt güç ilişkisine 
indirgendiğinde takınılacak "gerçekçi" bir tutumdur bu. Gerçekçi, ancak sorunlara 
çözüm aramak yerine mevcut sorunla yaşamayı kabullenecek veya öğütteyecek kadar 
sinik. Oysa siyaset "demokratik" bir bakış açısıyla değertendirilip insan 
topluluklannın katılımı ve özgürleşmesiyle ilişkilendirildiğinde daha farklı bir 
değerlendirmeye gidilmesi mümkün olur. Egemenlik, devleti meşrfiiyetle donatan bir 
kavram olarak siyasal iktidarın hukukta ilişkisinin olumlu tarzda düzenlenmesini 
sağlayacak birincil etmen olacaktır. Ancak kavramın bu işlevinin de ötesine geçilerek 
tüm devletlerin birbirlerinin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesi ve 
bu ilişkiselliğin hukuk aracılığıyla korunan örgütlü bir yapıya oturması "daha iyi ve 
daha barışçıl bir dünya"nın meydana gelmesinde yararlı olabilecektir. 

Meseleye bu açıdan egemenliğin haHi güncel ve hala gerekli bir ilke olduğu 
söylenebilecektir. Güncel, çünkü, yukarıda değindiğimiz gibi günümüzde siyaset 
teorisinin merkezindeki tartışmalar milli devletin yeni binyıldaki işlevleri ve konumu 
üzerinde odaklanıyor. Milli devletin, etkin bir siyasal model olmaktan çıktığına 
yönelik iddialar, bu modelin her ne koşulda olursa olsun korunmasına yönelik en az 
diğeri kadar keskin karşı tezler üretilmesini beraberinde getiriyor. Böylece milli 
devletin daha demokratik ve özgürlükçü bir tarzda örgütlenerek varlığının nasıl 
devam ettirilebileceği sorusunun yanıtı gözden kaçın lıyor. Gerekli, çünkü, egemenlik, 
milli devlet olgusunun hukuksal ve siyasal açıdan düşünülmesini sağlayan temel 
kavram. Dolayısıyla milli devletin gücünün zayıflarlığına ilişkin cümlelerde yer alan 
milli devlet ifadeleri milli egemenlikle değiştirilse bir anlam kayması olmayacaktır. 
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Egemenliğin öneminin kanıtlanması açısından en güncel örnek Ortadoğu 
coğrafyasında son dönemde yaşanan bazı hadiseler. Öncelikle ABD'nin Afganistan'la 
başlayan, Irak'la genişleyen ve başka coğrafyalara da yayılacağı anlaşılan işgal 
hareketleri, başka devletlerin egemenlik hakları dikkate alınmadığında yaşanacak 
gelişmelerin ne ölçüde hukuksuz ve gayrımeşru olabileceğini gösterdi. Örneğin Irak'a 
yönelik müdahale, Birleşmiş Milletler tarafından açık şekilde karşı çıkılınasına 
rağmen ABD öncülüğünde tek taraflı olarak uygulamaya geçirildi.

8 
Bu süreçte 

zalimliğin hukuksuzlukla ve gayrımeşrulukla eşzamanlı gitmesi herhalde tesadüf 
değil. Zira hukuk olmadığında yalnızca iktidarın kullanımını sınıriayacak 

kendiliğinden işleyen bir mekanizmanın varlığına umut bağlamak gerekiyor. 

Bu konudaki en çarpıcı örneklerden birisini de ABD'nin Küba'dan kiraladığı 
topraklar üzerinde bulunan Guantanamo Askeri Üssünde yaşanan insanlık dramı 
oluşturuyor.9 Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü raporları, Guantanamo'da 
bulunan tutukluların hukuksuz şekilde alıkonulduklarını ve işkenceye maruz 
kaldıklarını açıkça ortaya koymasına rağmen fiilen hiçbir ülkenin denetiminde 
olmadığı için Üssü yöneten ABD'li yetkililer, burada yaşanan hiçbir dış olaydan 
sorumlu tutulamıyor ve yargılanamıyor. Bu örnekte egemenlik ile hukuk arasındaki 
ilişki, en açık biçimde kendisini gösteriyor; "egemenli~~n olmadığı bir toprak parç.~sı" 
olarak kabul edilen Guantanamo'da hukuk da yok. Bundan dolayı ABD, Uste 
bulunan tutuklulara, savaş esirlerine yönelik muameleleri düzenleyen Cenevre 
Sözleşmesi hükümlerini uygulamayı reddediyor; "terör zanlısı" olarak burada 
alıkonan insanlara karşı, işkence ve kötü muamelede bulunan kendi yetkililerini 
yargıdan muaf tutuyor. Guantanamo'da bulunan tutukluların işkence ve kötü 
muameleye maruz kalmalarının, temel ve en basit insan haklarından mahrum 
tutulmalarının nedeni egemenliğin sağladığı hukuksal güveneelerin uzağında 

ll 
olmaları. 

Burada ironik olan, ABD'nin ve bu süreçte kendisine destek veren İngiltere'nin 
tüm hukuksuz ve uluslararası karar alma inisiyatifleri devre dışı bırakılarak 

gerçekleştirildikleri için gayrımeşru uygulamalarını yaşama geçirirken kendi 
egemenliklerini koruma ihtiyacıyla hareket ettiklerini söylemeleri. Nitekim daha önce 
egemenliğin tanım değiştirdiğini ve insan haklarını içerecek şekilde yeniden 
belirlenmesi gerektiğini söyleyen İngiltere Başbakanı Tony Blair, Londra'da 2005 
Temmuz ayı içinde yaşanan terör saldırılarının ardından devlet egemenliğinin 
özgürlüklerin kısılmasına imkan tanıdığını ve ülke güvenliğinin korunması açısından 
özgürlüklerin kısmen de olsa feda edilebileceğini açıklamıştır. 12 

"Özgürlük havarisi" 

11 
Ham it Em ra h Beriş, "Savaş, Meşruiyet ve Ahlakilik", Birikım, sayı 169, Mayıs 2003, s. 5 7 vd. 

9
John Agnew, "Sovereignty, Regimes: Territoriality and State Authority bı C01ıtemporary World 

Politics", Annuals of the Assodation of American Geographers, vol. 95, no. 2, 2005, p. 498. 
/0 . 

Scott Mıchaelsen ve Scott Cutler Shershow, "Beyond and Be fo re Law at the Guantanamo ", Pea ce 
Review, vol. 16, no. 3, September, 2004, s. 293. 
ll 

Jean-Claude Paye, "Guantanamo and New Legal Order", Monthly Review, May 2005, s 48. 
12 

aktaran Ghali Hasan, "Creating a New Enemy", 

http ·//www.globalresearch. calindex.php? context=viewA rticle

&code=HAS20050714&artıcleld=696 Erişim tarihi: 11.01.2006) 
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ABD'de McCarthycilik yeniden hortlamış, ancak bu sefer hedef komünistler değil, 
Müslümanlar olmuştur. Oysa bir devletin kendi egemenliğini korumak için başka 
devletlerin egemenliklerini ihlal etmekten kaçınmaması, Westphalia'nın öngördüğü 
"anarşi" ortamında bile kolayca kabullenilebilecek bir durum değil. 

Bunun yanında ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok Batı ülkesinin artan 
terör eylemleri karşısında kendi topraklarında güvenlik önlemlerini olağanüstü 
artırmaları ve bunu, egemenlik haklarına dayanarak yapmaları, egemenlik ile 
özgürlük arasındaki gerilimi canlı tutuyor. Il Eylül sonrasında tüm Batı ülkelerinde 
bir "özgürlük daralması" yaşandığı açıkça görülmekte. Bunun sebebi ise örneğin 

,_George W. Bush ve Tony Blair gibi devlet adamlarının açıkça ifade ettikleri üzere 
egemenliklerinin korunması düşüncesi. Bu sayılanlar, egemenliğin önemini ve 
güncelliğini kanıtlayan "kötü" örnekler. Ama bir de soruna tersinden bakmayı 
deneyelim. Egemenlik hakkına saygı duyulması, ama devletler tarafından da bu 
hakkın sunduğu yetkiterin belirli sınırlarda kalarak kullanılması, daha düzenli ve 
barışçı bir dünya sağlayabilecek. Nitekim Birleşmiş Milletler'den Dünya Bankası'na 
bir dizi politik ve ekonomik kuruluşun önemi burada ortaya çıkıyor. Bu tür 
yapılanmalar, devletlerin başka devletlerle eşit statüde ilişkiye geçmeleri ya da 
devletler arasında hukuksal, ticari, mali ve ekonomik ilişkilerin ana hatlarının 
çizilmesi, muhtemel anlaşmazlıkların giderilmesi bakımından önemli bir işlev 
üstlenebilirler. Westphalia sonrasında ortaya çıkan "anarşi" durumu, barışa ve huzura 
dayanan evrensel ölçekli bir düzeni değil, egemenliğe duyulan saygının doğurduğu 
bir "asgari müştereklerde uzlaşma" anlayışını yapısallaştırıyordu. Oysa uluslararası 
işbirliği amacıyla oluşturulan kurumlar, bunun çok daha ötesine geçerek bir bütün 
olarak insanlığın yararına uygun şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışmanın hakim 
olduğu bir düzen tesis edebilirler. Burada egemenliğin asıl işlevi, söz konusu düzenin 
oluşmasını sağlayacak temel kurucu unsur olmasıdır. 

IV. Nasıl Bir Egemenlik? 

Biraz önce söylediklerimizin altını tekrar çizelim: Egemenliğin evrensel barışın 
sağlanması ya da korunmasında tek başına yetecek bir kavram olduğunu iddia etmek 
hayli zor. Üstelik hem mutlak monarşilerin en güçlü olduğu dönemlerde hem dünya 
savaşlarının yaşandığı zaman aralığında hem de en canlı örneklerini yaşadığımız 
günümüzde, egemenliğin devlet iktidarının totaliter bir içerikle kullanılmasının temel 
hukuksal gerekçesini oluşturduğu hatırlandığında bu zorluk birkaç kat daha artıyor. 
Ancak egemenliğin ne denli gerekli olduğu da bu örnekler aracılığıyla bir kez daha 
ortaya çıkıyor. Egemenlik, bir bakıma devlet ile hukuk arasındaki köprünün temel 
ayağı. 

Tüm bu noktalar göz önünde bul undurulduğunda "nasıl bir egemenlik?" sorusuna 
verilecek en gerçekçi ve en makul yanıt, "sorumlu bir egemenlik" şeklinde. Bu 
sorumluluk, hem devletin onun adına iktidarı elinde tuttuğu kendi halkına hem de 
kendisiyle eşit konum, hak ve statüye sahip diğer devletlere karşı. Devlet, tüm 
uygulama ve edimlerinde evrensel hukukun temel ilkelerine bağlı kalmak, insan 
haklarını ihlal etmemek ve üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek açısından kendi 
halkına karşı sorumlu. 
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Kısacası egemenlikten kaynaklanan yetkiler hukuk devletinin sınırları içinde 
kalınarak kullanılmalıdır. "Hukuk devleti", temelde siyasal iktidarın genel, soyut ve 
önceden belirlenmiş (öngörülebilir) ilkelerle bağlı olmasını, dolayısıyla belirli bir 
hukuk düzeni aracılığıyla otoritenin sınırlandırılmasını gerektirir. Ancak hukuk 
devleti kendini sadece bizatih1 kendisi tarafından üretilen yasalarla sınırlamayan, yani 
hakların korunması sorununu biçimsel-prosedürel güvencelerle sınırlı görmeyen bir 
içeriğe sahiptir.

13 
Bu bağlamda evrensel hak ve özgürlükler, güvence altına alınmış, 

devlet hukuk meydana getirme potansiyelini hukukun gerisine göndermiş 
14 

olmaktadır. 

Bu bağlamda akıldan çıkarılmaması gereken bir diğer nokta da teorik açıdan 
egemenliğin tek sahibinin millet olduğudur. Demokrasinin önemi bu noktada açığa 
çıkmaktadır. Temsil mekanizmasına dayanan milli egemenlik anlayışı, demokrasinin 
modem toplumda hayata geçirilebilmesini sağlayan temel araçtır. Dolayısıyla milli 
egemenlikle demokrasi arasında pozitifbir ilişki bulunur. Bu açıdan asıl tartışılması 
gereken egemenliğin ortadan kaldırılması değil, "demokratikleştirilmesi" olmalıdır. 15 

Bu bağlamda halkın istek ve beklentilerinden kopuk, toplumsal dinamikleri algılama 
becerisi gösteremeyen ve kendisini toplumun üzerinde konuıniandıran bir siyasal 
otorite çağımızın gerçekleriyle bağdaşmaz. 

Egemen otoritenin diğer devletlere karşı sorumluluğu ise onların egemenlik 
haklarına saygı göstermek, uzlaşmazlıkları güç mücadelesiyle değil, karşılıklı 
görüşme ve mutabakat aracılığıyla çözmeye çalışmak bağlamında özetlenebilir. 
Bunun yanında söz konusu sorumluluk, diğer devletlerle eşgüdüm içinde hareket 
etmek koşuluyla, bu anlamda uluslararası toplumun bir parçası olarak, kendi 
devletlerinin hukuksuz muamelelerine maruz bırakılan halkiara yardım elini uzatmayı 
da kapsıyor. Bu durumun en önemli sonucu sadece yerel ve ulusal çapta sınırlı 
kalmayacak ve tüm dünyaya yayılacak demokratik ve özgürlükçü bir düzenin 
belinnesi olacaktır. 

Sonuç 

Egemenlik, devletin özünde yatan bir kavramdır; ancak, bu durum, siyasal düzeni 
koruyan temel aygıt durumunda bulunan devletin sonsuz ve sınırsız bir güç kullanma 
hakkına sahip olduğu anlamına gelmez. Aksine evrensel ölçekte barışın ve siyasal 
istikrarın korunması ve sürekli hale getirilmesi, devletlerin hem yönetimleri altında 
bulunan bireylere hem de beraber düzeni oluşturdukları diğer devletlere karşı 
"sorumlu bir egemenlik" anlayışına sahip olmalarını gerektirir. Özgürlüğün kimi 
durumlarda egemenlik ile çatışmaya girebileceğini fark etmek zor değildir. Burada 
önemli olan özgürlükler ile "devletin bekası" arasında göreli bir denge kurmayı 
başarabilmek, dahası egemenliğin toplumsal bir boyutu bulunduğunu, yani özünde 
insanlara ait olduğunu hatırlamak gerekir. Bu bağlamda egemenliğin, diğer devletlerin 
varolma haklarına saygılı bir anlayışın yapısaliaşması olarak tanımlanması yeterli 

Andras Kalyvas, "PopularSovereignty, Democracy, and Constituent Power, Constellations", Vol. 12, 
No. 2, 2005, s. 226. 
/4 

Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi Yay .. Ankara, 2001, s. 95. 
15 

Jean L. Cohen, "Whose Sovereignty: Empire versus International Law", Ethics & International 
A.ffairs, vol. 18, issue 2, 2004, s. 3. 
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olmaz. Egemenlik, birey ve insan topluluklarının haklarını güvence altına alan, 
demokratik tarzda örgütlenmiş devletlerin birbirlerinin aynı haklarına saygı duyarak 
oluşturdukları ve barış ile güvene dayalı bir uluslararası sistem içinde gerçek anlamını 
bulacaktır. Kısacası hukukun üzerinde değil, içinde bir siyasal yapılanmanın sahip 
olduğu egemenlik, otorite ve özgürlük arasındaki dengenin sağlanmasında yardımcı 
olacaktır. 

Tarihsel bir uğrak olan milli devletin sonunun geldiğini söylemek, siyasal 
pratikleri anlamiandırma açısından doğru bir yöntem olarak görünmemektedir. Ancak 
milli devletin hükümranlığının farklı bir yöne girdiği de açıktır. Devlet 

, hükümranlığının hukuksal dayanağını oluşturan egemenlik kavramı, artık siyasal 
iktidarın kullanımının yeni yöntemlerini göstermektedir. Milli devlet, türdeşleştirici, 
bütüncül ve mutlak otoriter yapıdan, daha esnek, farklı toplumsallıkları kapsayan, 
küresel düzenin parçası durumunda bulunan bir modele doğru gitmektedir. Bu 
sürecin, bizi, birey haklarını daha fazla güvence altına alan, demokratik ve özgürlükçü 
bir yönetim anlayışına götürmesi beklenebilir. Aynı yaklaşımın evrensel uzantısı ise 
devletlerin karşılıklı olarak birbirlerinin haklarına saygılı, ancak hak ihlalleri gibi tüm 
insanlığı ilgilendiren sorunlara duyarlı bir görünüm çizmeleridir. Bu şekilde 
egemenlik, tüm toplumsal ve siyasal aktörlerin beklentilerine cevap verebilecek bir 
istikrar ilkesi olarak devlet için taşıdığı önemi koruyacaktır. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Evet, 1648 Westphalia Anlaşmasıyla başlayan ve 
1945'te Birleşmiş Milletierin kuruluşuna kadar devam eden dünya düzeni egemen 
devletlerden oluşuyordu, egemen ve eşit devletlerden oluşuyordu. I 945 'te Birleşmiş 
Milletierin kurulmasıyla birlikte bu düzen değişti. Devletler iç hukuklarını ilgilendiren 
egemenliklerinden bazı hakları devrettiler, devretmek zorunda kaldılar uluslararası 
anlaşmalarla. 2003 yılında bu da sona erdi. Amerika'nın lrak'ı işgaliyle birlikte, bu 
sefer eşit ve egemen, eşit ülkelerin temsiline dayalı bir Birleşmiş Milletler, devletlerin 
egemenlik!erinin üzerinde sınırlı karar verme yetkisine sahip bir organın anlamı da 
kalmadı. 

Şimdi, bu dünyada neler olacak, bu soruların cevaplarına dair çok önemli ipuçları 
verdi, Harnit Emrah Beriş. Sanıyorum, egemenliğin de bu dönüşümünü fark etmek ve 
yeni dünya düzenindeki karşılığı üzerine kafa yormamız lazım. 

Efendim, Hitler Almanya'yı otobanlarla donatırken, 1930'lu yıllarda, İngiltere'de, 
Parlamentoda, Thames Nehrinin üzerine yapılacak bir köprünün yapılıp yapılmaması 
aylarca tartışılıyordu. 

Şimdi, şu söyleniyor demokrasiye getirilen eleştirilerde; demokrasi çok yavaş 
işleyen bir rejim, çok pahalı işliyor, oldukça pahalı, kararlar geç alınıyor, etkili değil, 
süratli değil; fakat, bütün bu eleştirilere verilen bir cevap var; demokratik rejimler 
hata yaptığı zaman hatalarını düzeltme erdemine sahip. Diğer rejimierin böyle bir 
erdemi yok. Hata yapıldığı takdirde, bütün millet o hatanın kurbanı olarak her şeye 
veda edebiliyor, aynı Hitler'in yaptığı gibi. 
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Evet, demokrasi pahalı bir rejim, yavaş işleyen bir rejim; ama, alternatifi olmayan 
bir rejim. Demokrasinin doğrudan doğruya bir kişiden, bir azınlıktan alıp halka tevdi 
ettiği egemenlik, doğrudan doğruya halktan kaynaklanan, halkın temsilcileri eliyle 
kullanılan egemenlik, tarihin, bütün dünyanın, yaşanan tecrübelerin gösterdiği gibi, 
en doğru, en akılcı, en rasyonel ve en pratik yönetim tarzı aynı zamanda ve tek meşru 
yönetim tarzı; bu meşruiyetterakip olabilecek, bunun yerine konabilecek hiçbir şey 
yok. 

Evet, şu ana kadar sabırla bizleri dinlediğiniz için, ben, özellikle meslektaşiarım 
adına hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve hazirfına, özellikle kıymetli 
vakitlerini ayırıp bizleri sonuna kadar dinleme tahammülü gösterdikleri için, ayrıca 
arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunuyorum. 

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. 

SUNUCU- Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; bilimsel toplantımız burada 
sona erdi. 

Katkı ve katılımınız için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Prof. Dr. Zeki Cemil ARDA 

ı 94ı yılında Kütahya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesinden ı 965 yılında mezun oldu. 

Aynı üniversitede ı 967 yılında doktorasını tamamladı ve ı 980 yılında doçent 
oldu. 1989 yılında Gazi Üniversitesinde profesör oldu. 

1 O Ekim 2005 tarihinde Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanan Arda, evli 
ve üç çocuk babasıdır. 
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Bülent ARINÇ 

ı 948 yılında Bursa' da doğdu. Manisa Lisesi 'ni bitirdi. 1970. yılında. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre. serbest 
avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Gençlik Kolları 
Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulu~du. 

Ülkemizin hemen hemen bütün il ve ilçelerinqe .verdiği konferanslarıyla, panel ve 
sempozyumlardaki konuşmalarıyla ilgi odağı oldu. 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, ABD'de ve Avustralya'da konferanslar verdi. 

24 Aralık 1995 'te yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Refah Partisinden 
Manisa Milletvekili seçildi. Aynı partide MKYK üyeliğinde bulundu. Bu dönemde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma 
Komisyo~~nda çalıştı. ı 8 Nisan ı 999 yılında yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde 
Fazilet Partisinden tekrar Manisa Milletvekili seçildi. İki yasama dönemi Fazilet 
Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 
Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. 

Bu dönemde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve çeşitli Bakanlada yurtdışı seyahatlere 
iştirak ederek temsil görevlerinde bulundu. 

I 4 Ağustos 200 I tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grup Başkanlığına seçildi. Ayrıca Anayasa Komisyonu üyeliğinde 
bulundu. 

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde üçüncü 
kez Manisa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 

19 Kasım 2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. 

Orta derecede İngilizce bilen Bülent Arınç, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Hüseyin BAGCI 

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, ı 959 yılında Uzunköprü/Edirne'de doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Uzunköprü'de tamamladıktan sonra ı 979 yılında Almanya'ya giden 
Prof. Dr. Bağcı, Alman Konrad Adenauer Vakfı 'nın verdiği Zeki Talebelen 
Destekleme Bursu (Stipendium ftir Begabtenfôrderung) ile tüm üniversite eğitimini 
Bonn Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı ve aynı bölümde 
doktorasını tamamladı. İngiltere, Belçika, ABD ve Avusturya'da araştırmalarda 
bulunan Prof. Dr. Bağcı'nın üç kitabı ve uluslararası dergilerde 8 dilde yayınlanmış 
65 'den fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır. Dünyanın birçok kıtasında 83 ülkede 
uluslar arası alanda yüzlerce konferansa katılmış olan Prof. Bağcı, ayrıca aralarında 
merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırma Enstitüsü (IISS), 
Brüksel'deki Avrupa Strateji Grubu (European Strategy Group) ve Bonn'daki NATO 
Derneği üyesidir. Türkiye'de ise Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevini 
sürdürmektedir. Almanya'da Öğrenim Görmüşler Derneği'nin yanı sıra Edirne Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği üyesi de olan Prof. Bağcı ayrıca, Türkiye'deki birçok 
akademik dergide yayın kurulunda da yer almaktadır. 2000 yılından itibaren 
Uluslararası Kim Kimdir' de (International Who is Who) yer alan Prof. Bağcı yine 
2000 yılında ODTÜ Üstün Akademik Başarı ödülüne de layık görülmüştür. Prof. 
Bağcı, 2004 yılında merkezi Basel'de (İsviçre) bulunan Avrupa Kültür Vakfının 
Avrupa Bilim ödülünü almıştır. Prof. Dr. Bağcı, 2005 yılında da 2004-2005 akademik 
yılı ODTÜ Yılın Eğitimeisi Ödülü'nü almıştır. 

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Bağcı, evli ve bir 
çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Ülkü BAYlNDlR 

1945'te Kahramanmaraş'ta doğdu. 1973'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıklan Kürsüsünde göğüs hastalıklan uzmanı, 1978'de doçent, 1988'de profesör 
oldu. 

Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış ve ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 150 dolayında makale ve bildirisi, SCI'de 
taranan dergilerde 75 atıfı var. 

9 kitap ve 5 kitapçıkta editörlük, bölüm yazarlığı ve çevirmenlik yanında 7 
derginin yayın kurulu üyeliği ve Turkish Respirtory Journal'in ilk dönem editörlüğünü 
yaptı. 

1992-2000 Toraks Derneği Kurucu üyesi ve ·Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi, 1995-1997 Toraks Derneği "Bronşial Astım Çalışma Grubu" Yürütme Kurulu 
Üyesi ve Başkanı, ı 993- ı 997 Avrupa Solunum Derneği (European Respiratory 
Society) nezdinde ilk Türkiye Ulusal D legesi, 2000- 2005 Türk Göğüs Hastalıkları 
Board'u kurucu başkanı, 1988-199 ı ve 1993-1994 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı, ı 994-1997 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, 1999-2000 Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, 2000- Ege 
Üniversitesi Rektörü, 2004-Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim 
Konseyi Başkanı olarak görev yaptı. Halen, Ege Üniversitesi Rektörü olarak görev 
yapmaktadır. 

E_vli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 
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Dr. Harnit Emrah BERİŞ 

1977 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun 
oldu ( 1 998). Siyaset Bilimi alanındaki yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını 
ise Ankara Üniversitesinde tamamladı. Liberal Düşünce, Birikim, Muhafazakar 
Düşünce ve Türkiye Günlüğü başta olmak üzere farklı dergiler ile çeşitli ulusal ve 
uluslararası kitaplarda makaleleri yayımlandı. Halen, mezun olduğu bölümde öğretim 
elemanı olarak çalışmaktadır. 
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Mehmet Lütfuilah BİLGİN 

1957 yılında Hatay-Yayiadağı İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Yayiadağı 
İlçesinde, Iiseyi Akşehir' de tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.' ı 980 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı 
stajına başladı. Altınözü, Genç ve Nallıhan Kaymakam Vekilliklerinde bulunduktan 
sonra ı 983 yılında 66'ncı dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarı derecesi ile 
bitirdi. 

ı 983-1986 yılları arasında İzmir-Kiraz ilçesinde, 1986- ı 988 yılları arasında 
Gümüşhane-Şiran İlçesinde, 1988-1990 yılları arasında Ardahan Kaymakamlıkları 
görevinde bulundu. 199 ı- ı 993 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunda 
Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığınca ı 990 yılında bir yıl 
süre ile dil öğrenmek ve araştırma yapmak üzere ABD' de görevlendirildi. 

ı 993-1995 yılları arasında Hakkari Valiliği, ı 995-1996 yılları arasında Kilis 
Valiliği, ı 996- Ağustos 2000 tarihleri arasında Elazığ Valiliği, 2000- Şubat 2003 
tarihleri arasında Sivas Valiliği, 2003 - Aralık 2005 tarihleri arasında Gaziantep 
Valiliği yapan BİLGİN, 30. ı2.2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Kararname ile Kırşehir 
Valiliğine atandı. M. Lütfuilah BİLGİN, Sezgi BİLGİN ile evli olup, 3 erkek çocukları 
vardır. İyi derece İngilizce bilmektedir. 
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Bengül BOLAT 

1972 doğumlu olup; İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1994 
Yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. 1995-1997 yılları arasında Karaman'da ilköğretim ve lise 
öğretmenliği yapmıştır. 1997 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim 
Fakültesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutınanı olarak göreve başlamıştır. 
Hala aynı görevi devam etmektedir. 

2001 Yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enstitüsünden " Atatürk İnkılaplarının Topluma Yansıması-Kırşehir Örneği" 
çalışması ile Yilksek Lisans derecesi almıştır. Hala aynı enstitüde doktora tez 
çalışması devam etmektedir. 
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Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA 

Ömer Faruk Gençkaya, I980'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans (I 982) ve doktora 
(1990) çalışmalannı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. 
Avrupa Konseyi bursuyla I 987'de Oslo Üniversitesi (Norveç) ve Fulbright misafir 
öğretim üyesi olarak Duke Üniversitesi (ABD, 200 I) ve Roanoke College (ABD, 
2005) dersler verdi ve araştırmalar yaptı. TBMM Yolsuzlukla Mücadele Araştırma 
Komisyonu'nda (2003) uzman olarak çalıştı. Üniversite doçenti unvanını 2000'de 
aldı. Karşılaştırmalı parlamentolar, siyasi partiler ve seçimler, siyasetin finansmanı, 
saydamlık, yolsuzlukla mücadele, demokratikleşme süreci konularında ulusal ve 
uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlan bulunmaktadır. Türk Siyasi İlimler Derneği, 
Uluslararası Siyasi İlimler Derneği Yasama Uzmanları Çalışma Grubu başta olmak 
üzere birçok mesleki örgüte üyedir. Uluslararası Saydamlık Enstitüsü Türkiye 
uzmanı dır. 
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Nevzat PAKDiL 

1950 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde doğmuştur. Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 

Kamu Yönetimi Uzmanı ve eğitimci olan Pakdil, Milli Eğitim Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Öğretmen 
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanlık Personel ve Prensipler 
Genel Müdürü, Başbakanlık Başmüşaviri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ.E.T.T. 
Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 22. Dönem Milletvekili 
Seçimlerinde Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne 
girmiş ve TBMM Başkanvekilliği'ne seçilmiştir. Nevzat Pakdil, aynı zamanda 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanıdır. 
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Prof. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE 

1956 yılında, İstanbul-Üsküdar'da doğdu. 7 çocuklu bir asker ailesinin üçüncü 
çocuğudur. Babası, Sinop-Boyabat Akyörük köyünden, Annesi Ankara-Çubuk 
Kuruçay köyündendir. İlkokulu Erzurum' da Ömer Du ygun İlkokolu 'nda, Ortaokulu 
Lüleburgaz'da, Lüleburgaz Lisesi orta kısmında, Lise'yi Ankara'da Yıldırım Beyazıt 
Lisesi'nde bitirdi. 1978'de Siyasal Bilgiler Fakültesi, İdari Şube~den mezun oldu. 
Aynı Fakülte'de siyaset bilimi masteri ve doktorası yaptı. Doktora tezi: "Siyasi 
İdeoloji Olarak ~slamcılığın Doğuşu" başlığını taşımaktadır. 1993'de doçent, 2001 'de 
profesör. oldu. 1983 yılından beri Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Türk modernleşme tarihinin sorunlarını 
konu alan çok sayıda makalesi ve kitapları bulunuyor. 

Eserleri: 

Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu (1991, 1993, 2003) 

Osmanlıda Isiahat ve Teceddüt (I 992) 

Cemaleddin Afgani (I 994) 

Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi ( 1994) 

Türk Modernleşmesi (2003) 

Siyaset (2003,2004,2005,2006) 

Türkiye 'nin Kayıp Halkası (2005) 
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Yrd. Doç. Dr. Hakkı UYAR 

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Uyar, ı969 tarihinde Menemen'de doğdu. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 'ndan ı 990 
yılında mezun oldu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 'nde yüksek 
lisans ve doktora yaptı. Halen, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Yakın dönem Türkiye tarihi, Türkiye'de 
siyasal partiler, Türk modernleşme tarihi ve Ermeni sorunu gibi konular üzerine 
Toplumsal Tarih, Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum, Bilgi ve Bellek, Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırmalan Dergisi gibi dergileıde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

Dr. Uyar'ın yayınlanmış kitapları şunlardır: 

* Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, Boyut yay., İstanbul, Kasım 
I 998, ı. Baskı; Nisan 1999, 2. Baskı. (Afet İnan Tarih Araştırma Ödülü 2000). 

* 1923 'ten Günümüze CHP Tüzükleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, TÜ SES 
yay., İstanbul, Mayıs 2000. 

* "Sol Milliyetçi" Bir Türk Aydını: Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943), Büke 
yay., İstanbul, Kasım 2000. 

* Türk Siyasal Yaşamında Cepheleşmelere Bir Örnek: Vatan Cephesi, Büke yay., 
İstanbul, 2001. 
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Yrd. Doç. Dr. Nedim YALANSIZ 

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi 
Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını D.E.Ü. 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 'nde yaptı. Çağdaş Türkiye Tarihi 
Araştırmaları, Toplumsal Tarih, Bilgi ve Bellek ve Arab Histarical Review for 
Ottoman Studies gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen D.E.Ü. Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü 'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

114 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



TBMM Basımevi / Ankara 2007 

TBMM KUTUPHANESI




