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 Cumhuriyet: Ulus tarafından seçilmiş meclisi 
bulunan, asıl egemenlik sahibinin ulus olduğu 
yönetim şekli.

 Cumhuriyet:  Halkın; egemenlik hakkını yetkili 
organlar eliyle kullandığı bir yönetim biçimi.

 Cumhuriyet: Egemenlik hakkının millette ait 
olduğu bir yönetim biçimi.

 Cumhuriyet: Meclisi olan ve son söz sahibinin 
meclis olduğu bir yönetim biçimi.
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 Demokrasi: Halkın istediği kişi ve kuruluşları   
seçebilmesi, hakkını ve hukukunu arayabilmesi.

 Demokrasi: Kısaca milli iradenin temsilidir.

 Demokrasi : Göreceli (izafi) ama soyut bir 
kavram değildir. 

 Demokrasinin bireysel anlamda davranış şekline 
demokratlık diyoruz.
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Düşünüyor muyuz?

Dünyanın bütün zenginlikleri ilerlemeyi gerçekten 

isteyen bir insanın elinde olsa, insanlığı ileriye 

götüremez. Yalnız büyük ve temiz insanları 

örnek almak bizi soylu düşünce ve işlere 

götürebilir (A. Einstein)
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Dünyanın En Büyük Önderi:

Yıl 1949…

İstanbul Teknik Üniversitesi, 

elektrik-elektronik bölümü emekli öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Münir Ülgür, Einstein’ı ziyaret eder.

Konuşmaları sırasında Einstein Atatürk’ü kastederek:

“ Siz biliyor musunuz, dünyanın en büyük Önderine sahipsiniz.”
der.
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Öğütlerine uyuyor muyuz?

«Topraklarınızda doğmuş önemli ve büyük 
kişilerle öğünmeyin. Bunun yerine onların 
öğütlerine ne kadar uyduğunuzu düşünün.» 
(Einstein)                                                         
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Beni Görmek Demek…

Yıl: 1929… 10 Ağustos, Söğütlü yatı, Boğaz gezintisi

Erzurum milletvekili Tahsin Üzer’in Büyükdere’deki evinin balkonunda 
yaptığı konuşma:

Sevgili Vatandaşlarım, Benim için zahmet ediyorsunuz. 

Mahcup oluyorum. Beni görmek demek mutlaka yüzümü 
görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi 
duygularımı anlıyorsanız 
ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Benim için huzurunuzu 
bozmayın. Gidip yatın, hepinizi yarın işiniz bekliyor . (1/13-14)

Düşünce: Algılama    Duygu: Uyarım
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Eğer bir gün benim sözlerim 

ilimle ters düşerse ilimi seçin.  

Mustafa Kemal Atatürk 
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 Yıl 1906… Selanik,

 Mustafa Kemal 25 yaşında ve Bulgar Ivan Manelof 
ile yaptığı konuşmada şunları söylüyor: 

 “Bir gün gelecek,  Saltanat ortadan kalkacaktır. 
Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacaktır… 
Latin kökünden alfabe seçilecektir. Kadın ve erkek 
arasındaki farklar kalkacaktır. Her şeyimizle Batılı 
olacağız, emin olunuz ki, hepsi bir bir olacaktır…” 
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 Madde :. Milletin bağımsızlığını, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 

Saraydüzü Kışlası
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 Erzurum Kongresi yeni bitmiş; neredeyse gün doğacaktır. 
7-8 Temmuz 1919, sabaha karşı... Mazhar Müfit’e

 Peki yaz bakalım: Zaferden sonra hükümet biçimi  
Cumhuriyet olacaktır. Bu 1. 

 Padişah ve hanedan için zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır... 
Bu 2.

 Tesettür Kalkacaktır. Bu 3. 

 Fes Kalkacak uygar toplumlar gibi şapka giyilecektir. Bu 4…

 Latin harfleri yürürlüğe girecektir… Bu 5!

28.10.2015Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şb. 15



 Madde 4: Milli kuvvetleri etkili
, milli iradeyi  hâkim kılmak esastır.  

Lise Binası
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 Madde 4: Milli kuvvetleri tek kuvvet tanımak ve 
milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

 Madde 6: Milli iradeyi temsil etmek üzere, 
Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir. 

Lise Binası
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 Madde 4: Mebuslar Meclisi, Anadolu’da İstanbul 
hükümetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde 
toplanacaktır. Milletvekili seçimi serbest ve 
müdahalesiz yapılacaktır.

Temsil Heyeti adına
Mustafa Kemal ile 
Ali Rıza Paşa hükümeti 
adına Salih Paşa 
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 Madde 6: Bu meclis üyeliğine, 
her parti, zümre ve dernek tarafından aday gösterilmesi 
mümkün olduğu gibi, her ferdin de bu kutsal 
mücadeleye fiilen katılması için bağımsız olarak 
adaylığını istediği yerden koyma hakkı vardır.
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 Önce Meclis, sonra Ordu

 Yunus Nadi anlatıyor: Tarih 3-4 Nisan 1920…

 Gece, Atatürk’le görüşmektedir. 

 “Paşam ne diye Meclis, Meclis diye tutturdun? 
Meclis senin ayağına dolanacaktır. Bir iki arkadaşınızla 
komite gibi karar alın uygulayın.”

 Mustafa Kemal’in yanıtı : “Hayır, çocuk önce Meclis, sonra Ordu. 
Milletin çoluğunu çocuğunu askere alacaksınız, sapını samanını, 
servetini alacaksınız bunun için kanun gerekir.” (4/246)
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 En İyi İdare Şekli Cumhuriyet

 Kazım Özalp anlatıyor :

 “Mustafa Kemal 23 Nisan 1920’de Ankara’da 
Büyük Millet Meclisi toplanmadan, seçimden önce, 

 Mustafa Kemal… bana, Türkiye için düşündüğü en iyi 
idare şeklinin Cumhuriyet olacağını söylemişti. 

 Diyordu ki: “…  Diktatörlük milletleri mutlu ve gönençli kılmaz. 
Devletin esasını Cumhuriyet ilkelerine göre 
hazırlamak lazımdır.” (4/187)
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 Meclis’te yoğunlaşan ulusal iradenin 
yurt alınyazısına doğrudan doğruya el koymasını 
kabul etmek temel ilkedir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde 
bir güç yoktur.  
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İnsan Irkının Ümidi Demokrasidedir.

Yıl 1923…. Amerika'da yayınlanan ‘The Saturday Evening 

Post' dergisinin yazarı Isaac F. Marcosson Ankara'ya gelir, 

Mustafa Kemal ile bir röportaj yapar. 

Bir soru ve yanıtı.

Marcosson; "Sizin için devlet yönetiminde ideal nedir? 

Mustafa Kemal’in yanıtı: Demokrasi, insan ırkının 

ümididir." (1/183)
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 M i l l i  E g e m e n l i ğ e  Ay k ı r ı

 Yıl 1924… Anayasa tasarısı hazırlanmaktadır.:

 Gazi, Devlet Başkanına yasaları veto ve gerektiğinde yeni bir seçim 
için Meclis’i feshetme yetkisinin verilmesinin yararlı olacağını düşünür 
ve söyler.

 Yunus Nadi Gazi’ye: “Mahmut Esat Bey ile Şükrü Saraçoğlu, 
bu yetkinin verilmesini kabul etmiyorlar” der.

 Gazi iki milletvekili ile görüşür. Milletvekilleri görüşlerini değiştirmezler.

 Türkiye’mizin milli egemenliğe, özgürlüğe böyle sahip çıkan, 
hukuka saygılı, sağlam, dürüst, dirençli, bağımsız ruhlu siyasetçilere 
çok ihtiyacı var. Mahmut Esat’ı zaten beğenirdim. Şükrü Bey’i de 
çok beğendim.  (2/13-14)
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SİYASİ PARTİLER, DEMOKRATİK 
SİYASİ HAYATIN VAZGEÇİLMEZ 
UNSURLARIDIR. (Anayasa md. 68/2)
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 İlerici (Terakkiperver) Cumhuriyet Partisi

 Tarih 17 Kasım 1924… 

 Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy’un öncülüğünde 
kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Partisini Atatürk, Söylev’de 
şöyle anlatıyor:

 ‘Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır.’ sözlerini ilke 
edinip bayrak gibi kullanan kişilerden, iyi niyet beklenebilir mi idi?

 Yeni parti, dinsel düşünce ve inançlara saygı perdesi altında: 
‘Biz Halifeliğin yeniden kurulmasını isteriz. Biz yeni yasalar 
istemeyiz. Bize eski yasalar yeter. Medreseler, tekkeler, 
bilgisiz softalar, şeyhler, müritler, biz sizi koruyacağız; 
bizimle birlik olunuz!

 Türk Cumhuriyetini yıkmayı öngören planlarının kolaylıkla 
uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. 
3 Haziran 1925‘te kapatıldı. (5/21-22)
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1930 yılı, Hasan Rıza Soyak’a:

“Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap içinde 

bunalıyorum! Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde 

mütemadiyen dert, şikayet dinliyoruz.  

Her taraf, derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık 

içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. 

Memleketin hakiki durumu, ne yazık ki bu…”
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 Serbest Fırka (Parti) Bu Hava İçinde Doğdu

 Yıl 1930… Dünya ekonomik bunalımının da etkisiyle yurtta

bir huzursuzluk vardı. Halk Partisinin bütün halkın partisi 
olacağını, millet Gazi’den dinlemişti.

 Oysa 1930’larda CHP bu halde değildi. Halktan kopmuştu. Halkın 
dışında, dar bir bürokrat grup ve bu grupla seçim ve çıkar 
bağlantıları olan mahalli, dar, taşralı taraftarlardan ibaretti.

 Halk homurdanıyordu. Ekonomik bunalım tam bir çaresizlik havası 
yaratmıştı. İşte bu sırada Gazi artık vaktinin geldiğine inanmış 
olacak ki, yeni bir parti kurulması teşebbüsüne girdi. Serbest 
Cumhuriyet Partisi bu hava içinde doğdu ve kuruldu. (5/148)
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 Meclis’te Tek Partinin Olması Sakıncalıdır..
 Yıl 1930… 

Yalova, Fethi Okyar Gazi’nin konuğu. Fethi Bey, İngiltere ve 
Fransa’daki çok partili siyasal yaşamdan söz eder. Gazi:

 “Fethi Bey, siz bu dediklerinizi yapabilmek için bir 
siyasi parti kurunuz. Ben size bu işte yardımcı 
olacağım.” 

 “En çok kavgalı gibi olduğunuz geceler, sizi soframda 
birleştireceğim. O zaman tekrar, ayrı ayrı her birinize 
soracağım:

 Sen ne dedin ve ne için dedin? Senini yanıtın ne idi 
ve neye dayanıyordu? Bu günden itiraf ederim ki, 
bu benim için pek yüksek bir zevk olacaktır.” 
(5/153-154)
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 Bundan Dolayı Korkarım

 Atatürk “Serbest Parti’nin başkanlığını 
Fethi Okyar’a teklif ettim.

 ‘Korkarım!’ dedi. Sordum: ‘Neden korkarsın?’ ‘Senden korkarım!’ 
‘Niçin benden korkarsın?’

 Fethi benden niçin korktuğunu anlattı: ‘Sen memlekette büyük bir 
devrim yapmış, başarılı olmuşsun. Halk Partisi’ni kurup başına 
geçmişsin. Ben senin karşına muhalif olarak nasıl çıkarım? 
Bundan dolayı korkarım.

 Kendisine teminat verdim:  Başarılı olacaksın, dedim. Ben sana 
yardım edeceğim. Tahsin Uzer’i, hemşiremi, Nuri Conker’i sana yardımcı 
vereceğim. Daha kimleri istiyorsan al. Bu işi kabul et. Serbest Parti’nin 
başına geç!

 Bunun üzerine Fethi başkanlığı kabul etti.”  (4/117)
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 Teminat Mektubu : Tarih 12 Ağustos 1930…

 Serbest Cumhuriyet Partisi Fethi Bey 
başkanlığında kurulur.  Ancak Fethi Okyar, teminat istemektedir.

 Gazi’nin Fethi Bey’e mektubu:

 “… Büyük Mecliste aynı temele dayanan (Laik devlet 
esası)  yeni bir partinin faaliyete geçerek millet işlerini 
serbestçe tartışmasını cumhuriyet esaslarından 
sayarım…. 

 Reisicumhur bulunduğum sürece… partinizin, her nevi 
siyasi faaliyet ve hareketlerinin bir engele 
uğramayacağına emniyet edebilirsiniz efendim…”
(5/155-156)
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 Cumhurbaşkanı Olarak Tarafsızım

 Süreyya İlmen anlatıyor:

 Serbest Fırka zamanında Gazi:

 Bak, ben Cumhurbaşkanı olarak tarafsızım. 
Bir partinin başında pek sayın arkadaşım İsmet Paşa 
hazretleri bulunuyorlar. Diğer partinin başında da 
pek sayın arkadaşım Fethi Beyefendi bulunuyorlar. 
Bu iki parti birbirleriyle mücadele eyleyeceklerdir.

 Bakınız! Ben, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu iki partiye karşı 
tarafsız kalacağım. (1/143-144)
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İzmir mitinginde olaylar çıktı bir genç, 
polis kurşunuyla bir çocuk öldü.

Yaşlı baba, oğlunun cesedini Fethi beyin ayaklarına bıraktı 
ve:

“Kurtar bizi! İşte sana bir kurban! 
İcap ederse daha çok kurbanlar veririz. ” dedi.

Kurtaranlar milletin başındaydı. Kim kimi kimden 
kurtarıyordu üzerinde pek düşünülmüyordu. 
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 Ama Yürümedi, yürütemedik..

 Yıl 1930… Çok partili sisteme geçilmişti, işler iyi gitmiyordu. 

 Gazi; durumu, İsmet Paşa’ya “yanıyoruz” diye özetlemişti.

 Atatürk yine de çok partili sistemden vazgeçilmesini 
istemiyordu. 

 Ben Cumhurbaşkanlığından ayrılarak partimin başına 
geçmeyi düşünüyorum. Ben Halk Partisi Başkanı, 
siz de partinizin başkanı olarak, prensipler etrafında 
mücadele ederiz. (Fethi Bey, 17 Kasım 1930’da partiyi kapattı. )

 Afet İnan’a: “Çok partili hayat başladı diye mutluyduk. Ama yürümedi, 
yürütemedik. Anarşinin eşiğine geldik… Demokrasi yolunu açık tutmak 
için bir şey yapmalıyız.” (2/121-122)

28.10.2015Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şb. 34



 Kazanan İdare Partisidir Çocuk! 

 Hasan Rıza Soyak anlatıyor :

 Yıl 1930… “Cumhuriyet Halk Partisi ve Serbest Cumhuriyet Partisi’nin 

katıldığı belediye seçimleri, sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

lehinde olarak gelen seçim haberlerini arz ettiğim sırada bana:

 ‘Hangi fırka kazanıyor?’ diye sormuş, ‘Tabii bizim Parti Paşam’ 

yanıtını vermiştim de gülmüş;

 "Hayır, efendim; hiç de öyle değil! Hangi Partinin 

kazandığını ben, sana söyleyeyim, kazanan idare Partisidir 

çocuk! Yani jandarma, polis, nahiye müdürü, kaymakam 

ve valiler. Bunu bilesin.’ demişti.”  (5/58)
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 Mustafa Kemal Paşa anlatıyor:

 Tarih: 18 Aralık 1930… İstanbul, Türk Ocağı…

 Siz milliyetçi zümre,… Yolunda çalıştığınız büyük ülkü ki, 
halkın kalbindedir, fikir halinden bir his haline getirmelisiniz.

 Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak, 
madde madde izah etmek lazımdır.

 Cumhuriyeti, onun değerlerini yüksek sesle anlatınız, 
onlara cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere 
yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz…

DEMOKRASİ ve CUMHURİYETİ ANLATINIZ
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 M u h a l e f e t  Ya p s ı n l a r  D iye  G e t i rd i k

 Hasan Rıza Soyak anlatıyor:  Yıl 1935… Atatürk; İzmir Milletvekili Halil 
Menteş ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu’nun bağımsız aday olarak 
desteklenmesi isteğine, Recep Bey bu sözlere sinirlenerek şunları söyledi:

 ‘Halil Bey için bir diyeceğim yoktur, fakat Sırrı Bey geçen devre zarfında 
bize kök söktürdü. O’nun tekrar Meclise girmesi katiyen doğru olmaz.’ 
İsmet İnönü de başıyla Peker’i onaylıyordu. 

 ‘Elbet konuşacaklar elbette tenkit edecekler. Biz bu arkadaşların 
Meclis’e girmelerini neden teşvik ettik … Bir oyun olsun diye mi? 
Hayır efendim; bilâkis, biz onları gayet ciddî bir düşünce ile işlerimiz 
hakkındaki fikir ve kanaatlerini açıkça söylesinler, yaptıklarımızı 
tenkit etsinler, yani yeri boş kalan muhalefetin, bir dereceye 
kadar olsun görevini görsünler diye Meclise getirdik, 
öyle değil mi? (5/75-76)
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 Ulus Vekillerini Seçerken

 Atatürk anlatıyor:

 “… Meclislerle yönetilen ülkelerde ise en yıkıcı durum, 
kimi milletvekillerinin, yabancılar adına ve çıkarına 
çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet meclislerine dek 
girmek yolunu bulabilen yurt hayınlarına rastlanabileceğine 
tarihin bu konudaki örnekleriyle inanmak zorunluluğu vardır. 

 Bunun için ulus, vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç 
olmalıdır. Ulusun yanılgıdan korunması için tek çıkar yol, 
düşünce ve davranışlarıyla ulusun güvenini kazanmış siyasal 
bir partinin, seçimde ulusa kılavuzluk etmesidir.” (4/151)
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 Ben istedim ki Milletim için;

 Yusuf Ziya Özer anlatıyor:

 “Vatanı kurtarmış olmak, O’nun için yeterli değildi. Milletini hor görülecek 
bir idare şeklinden de kurtarmak lazımdı. İşte Atatürk bunu yaptı.

 Memlekette Cumhuriyeti tesis ederek, hâkimiyetin yalnız millete ait 
olduğunu ilan etti. O’nun tek gayesi, milletine en medeni milletlere 
layık olacak bir hükümet şekli bulmaktı. Onu buldu ve yaptı.

 Bir gün demişti ki:  ‘Ben istese idim derhal askeri bir diktatörlük 
tesis eder ve memleketi öyle idareye kalkışırdım. Fakat ben, 
istedim ki milletim için modern bir devlet tesis edeyim ve 
onu yaptım.’(4/118)
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 Mahalle Kahvesinden Farkınız Kalmaz!

 Atatürk, bir gün Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

 Sordu: “Hani sizin dünya partileri hakkında arşivleriniz? 
Hani sizin dünya ve memleket adamları hakkında 
şahsi dosyalarınız? Hani sizin alıcı ve verici propaganda 
mekanizmanız? Bir şey hakkında gizliliği isteyince 
ne yaparsınız?

 Recep Peker: “Emniyet Teşkilatı'ndan sorarız.”

 Atatürk: “Oldu mu ya! Ya istediğiniz bilgiyi vermezlerse? Elinizde bir 
yaptırımınız var mı? Siz bir parti, bir özel siyasi kuruluşsunuz. 
Her işinizi kendi başınıza kendiniz görmelisiniz. Medeni bir 
parti, bir devlet kadar mürekkep bir teşekkül demektir. 
Yoksa bir mahalle kahvesinden farkınız kalmaz...“ (5/96)
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 Parti Önderlerinden İsteği:

 Akıl, zeka ve mantık ile hareket etmeleri.

 Türk milletinin yakın ve uzak tarihini 
bilmeleri

 Milli ahlak ilkelerine sahip bulunmaları.

 Daima yüksek ve asil kutsal amaçlara doğru 
yürümeleri.
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 Muhalefetin itirazları  
makul meşru sebeplere 
dayanmalı.

 İktidarla muhalefet 
arasındaki ilişki 
vatandaşlar arasında 
düşmanlık yaratmamalı.

28.10.2015Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şb. 42



Ulusal Siyaset Anlayışı:

Ulusal sınırlar içinde, kendi gücüne dayanmalı,

Ulaşılamayacak istekler ardında 

Ulus uğraştırılmamalı, 

Gerçek acı da olsa görmekten hiç vazgeçmemeli, 

kendimizi ve birbirimizi aldatmamalı. 
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 Ulus’una siyasal öğüdü :

 Ulus yanılabil ir .  
Siyasi partiler seçmenlere bu konuda kılavuzluk etmelidir. 

 Tüm tedbirlere rağmen adi bazı milletvekilleri Meclise girebilir, 

partiler bunların yükselmesine izin vermemeli.

 “Baylar, sırası gelmişken saygı değer Ulus’uma şunu öğütlerim ki;   
bağrında yetiştirerek başının üstüne dek çıkaracağı adamların  
kanındaki, vicdanındaki, öz mayayı çok iyi incelemeye 
dikkat etmekten hiçbir zaman geri kalmasınlar! ”
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MESLEKLER SAYISI

Memur, Emekli (%43.7) 115

Sarıklı Hoca ( %18) 61

Komutan, Subay 51

Çiftçi ( %12.1 ) 46

Tüccar 37

Avukat 29

Doktor 15

Aşiret Reisi, Ağa 10

Tarikat Şeyhi 8

Gazeteci 6

Mühendis 2

Toplam 380
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 Afrika’nın tamamı, Asya’nın büyük bölümü sömürge,

 Seçim yapılan yerler:  ABD, Kanada, İsveç, Norveç, İngiltere  
vb. 

 İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Macaristan, Romanya, 
Yunanistan, toriter,

 Seçim yapılan ülke sayısı; 7, 10-15’i geçmez.

 Böyle bir dönemde ideal anlamda olmasa da 
seçimler düzenli yapılıyor. (1977-1983 arası dışında)
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 Özlediği siyasal yaşam:

 Demokrasiyle taçlandırılmış 
çok partili Cumhuriyet yönetimi.

 Bu özlemi sağlığında gerçekleşmedi. 
Çünkü; kurulan partiler Cumhuriyetçilik
ruhuna sahip olmadıklarından, 
yaşama hakkını bulamadılar. 
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 Demokrasi ve Cumhuriyete sahip çıkmak; 
İnsanın yazgısına sahip çıkmasıdır. 

 Bize düşen görev, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayali olan, 
demokrasi ile taçlandırılmış Cumhuriyet yönetimini, 
kurum ve kurallarıyla yaşama geçirmek olmalıdır.

 Bu konuda karamsar olmayacağız. 
Karamsar olanlar varsa onlar Atatürk’ü anlayamamışlardır.

 Çünkü O; “ B e n  h a y a t ı m ı n  h i ç b i r  a n ı n d a ,  
k a r a m s a r l ı k  n e d i r  t a n ı m a d ı m . ” demektedir.

 Biz de ümitsiz olmayacağız; çalışacağız, başaracağız, 
yeter ki inancımızı yitirmeyelim... 
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Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şubesi, 28 Ekim 2015

CUMHURİYETİMİZİN 92. YILI KUTLU ve MUTLU OLSUN..

YAŞASIN CUMHURİYET! YAŞASIN CUMHURİYET!

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ !


