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16. Birinci Büyül< Millet Meclisi savaş dönemin
de kurulmuştur. Millî Mücadele’yi yürüten 
ve kurucu bir özelliğe sahip olan I. TBMM 
günün zorlu şartlarından dolayı olağanüstü 
yetkileri olan ve olağanüstü uygulamalar 
yapan bir meclistir, istiklal Mahkemelerinin 
kurulması ile yargı yetkisinin de Meclis ta
rafından kullanılması, Meclisin başkanının 
hükümetin de başkanı olarak kabul edildiği 
Meclis Hükümeti Sistemi’nin benimsenme
si olağanüstü şartlarda hazırlanıp kabul 
edildiği için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 
temel hak ve özgürlüklere yer verilmemesi 
Meclisin bu özelliğini yansıtan durumlardır.

Fakat TBMM’nin aldığı kararlarda yer alan 
“Her vekilin yalnız kendi seçim bölgesinin 
değil tüm yurdun vekili olarak kabul edil
mesi” olağan bir durumdur. Bu anlayış böl
gesel ayrımcılığı engellemeye yönelik bü
tünleştirici ve demokrasilerin vazgeçilmez 
kurallarından biri olarak kabul edilir.

17. 16 Mart 1921’de Sovyet Rusya ve TBMM 
Hükümeti arasında imzalanan Moskova 
Antlaşması’nda Batum, Sovyet Rusya’nın 
isteği ile Gürcistan’a bırakılmıştır. Bu geliş
me ile Misakımiilî sınırlarından ilk kez taviz 
verilmiştir. Bu tavizin verilmesinde,

» Dünya politikasında yalnız kalan yeni 
Türk devletinin Sovyet Rusya’nın dost
luğuna ihtiyaç duyması (I) durumu etkili 
olmuştur.

Ancak, Batum ile ilgili Misakımillî’de karar 
yer almaktadır. Misakımiilî sınırlarına dâhil 
olan Batum’da Türk nüfus ise çok fazladır. 
Zaten bu yüzden Misakımillî’de bölgede 
“halkın kendisinin kaderini kendi belirleme
si” yönünde karara da yer verilmiştir.

18. İsmet İnönü “Çok kanlar akıttık, çok acılar 
çektik. Bütün medeni milletler gibi hürriyet 
ve bağımsızlık istiyoruz.” sözünü Lozan 
Barış Konferansı’nda söylemiştir. İsmet 
İnönü bu konuşmasında bağımsızlık ve 
hürriyet isteklerini dile getirerek

•  Lozan Barış Görüşmeleri'nde bağım
sızlığa aykırı önerilerin yapılmasını en
gellemeyi (II) amaçlamıştır. Uluslararası 
eşitlik anlayışının uygulanmasına yöne
lik tavrını bu sözlerle ortaya koyan ismet 
İnönü, görüşmeler sırasında büyük dev
letlerin bağımsızlığa aykırı önerilerini 
reddederek görüşmeleri terk etmiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması Lozan Kon- 
feransı'ndan önce yaşanan bir gelişmedir. 
İstanbul ise Lozan Konferansı’ndan önce 
Mudanya Ateşkesi'nde zaten TBMM'ye bı
rakılmıştır.

19. Atatürk’ün soruda verilen sözünde, milletin 
hükümetin yaptığı işleri kontrol etmesinin, 
eğer olumsuz bir durumla karşılaşırsa bu 
duruma mutlaka itiraz etmesinin gerekliliği 
üzerinde durularak demokratik hak arayışı 
vurgulanmıştır.

20. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun onun
cu yıl kutlamalan için düzenlenen yarışma
da birinci seçilen Onuncu Yıl Marşı’nın,

•  Söz yazarları; Faruk Nafiz Çamlıbei ve 
Behçet Kemal Çağlar’dır.

•  Bestesici ise Cemal Reşit Rey’dir.

21. Türk Tarih Kurumu 1931 yılında bizzat 
Mustafa Kemal Atatürk’ün özel çabaları ile 
kurulmuştur. Kurumun amaçları şunlardır;

•  Ulusal kültürün korunması ve güçlen
mesini sağlama (11)

•  Türk tarihini araştırma, inceleme

•  Orta Asya Türk kültürünü de araştırarak 
Türk tarihinin yalnızca İslamiyet'ten son
ra kurulan devletlerin tarihinden ibaret 
olmadığını ortaya koyma

•  Türklerin de dünya medeniyetine hiz
metleri olduğunu ortaya koyma

•  Anadolu medeniyetlerini de inceleyerek 
tarihe kazandırma

•  Türklerin sarı ırktan olmadığını ispatla
ma

Fakat Türk Tarih Kurumunun, Türkçenin 
kullanım alanını yaygınlaştırmaya ve de
mokratik devlet anlayışını güçlendirmeye 
yönelik herhangi bir amacı bulunmamak
tadır.

23.

22. 1 Kasım 1922’de Meclis kararı ile saltanat 
kaldınidığında halifelik makamına doku
nulmamıştır. OsmanlI hanedanından Ab- 
dülmecit Efendi halife olarak seçilmiş ve 
halifelik TBMM’ye bağlı bir makam hâline 
getirilmiştir. Bu dönemde halifelik maka
mına dokunulmamasmda toplumun henüz 
bu şekilde laik bir adıma hazır olmaması 
etkili olmuştur. Laik inkılaplar Lozan Barış 
Antlaşması’nm imzalanmasından sonra 
Millî Mücadele’nin resmen sona ermesi 
ve cumhuriyetin ilanı ile başlayan sürece 
bırakılmıştır. Yeni Türk devletinde inkı
laplar toplumun hazır olması beklenerek 
zamanı geldiğinde yapılmıştır. Halifelik de
3 Mart 1924’te kaldırılarak laikliğin önün
deki en büyük engel kaldırılmıştır.

O

Mustafa Kemal Atatürk soruda verilen sö
zünde çağdaş uygarlığın önemini vurgula
mıştır. Atatürk’ün tüm ilkeleri çağdaşlaşma 
ve medeniyet yolunda ilerlemeye yönelik 
adımlann atılmasına yönelik anlayışla 
uygulanmış olsa da “inkılapçılık” ilkesinin 
temel hedefi çağdaşlaşma ve Batılılaşmayı 
sağlamaktır. İnkılapçılık tüm Atatürk ilkele
rine dinamiklik kazandıran Atatürk ilkesidir.

12 Diğer sayfaya geçiniz.




