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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. - Geçen itubanak iözeiti 582 
II. — GeHen. kâğıtlar 582:583 
III. - iBajşkanilılk IDiıvaaıının 'G-emel Ku

rula isunuışları 583,612,622 
1. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

Batı Trakya Türklerine son günlerde yapı
lan hukuk dışı davranış ve baskılara da
ir gündem dışı demeci. 583:584 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
yabancı ülkelerde bulunan işçilerimizin 
çocuklarının öğretmen ve okul ihtiyacı
nın karşılanmasına dair gündem dışı de
meci. 584:687 

3. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
ken'in, Malatya Üyesi Hamdi Özer'in gün
dem dışı konuşmasına cevap veren demeci 

4. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e 20 
gün izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/283) 

5. — Mardin Üyesi Abdülkerim Saraç
oğlu'nun, İdare Amirliği görevinden çe
kildiğine dair öneregsi. (4/109) 

6. — Tarım Balkanı İlyas Karaöz'ün, 
Yem Kanunu tasarısının havale edilmiş 

587: 
589 

589 

589 

Sayfa 
olduğu komisyonlardan alınacak beşer 
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (1/190, 4/107) 589 

7. — Milliyetçi Hareket Partisi Ge
nel Başkanlığının, Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan'm, partilerinden daimî olarak 
ihraç edildiğine dair ya,zısı (1/284) 589 

8. — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere seçim. 589:590 

9. — Bakanlar Kurulunun istifasının 
kabul olunduğuna ve yeni Balkanlar Ku
rulu teşkil olununcaya kadar mevcut Ba
kanlar Kurulunun göreve devamının ri
ca edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/281) 612 

10. — A.P, C. H. P ve M. B. Grupla
rı yetkililerinin, Genel Kural gündeminde 
hafta da üç gün çalışmaya zorunlu kıla
cak konu bulunmadığından, Çarşamba 
günleri de çalışılması hakkındaiki kararın, 
kaldırılmasına dair önergesi. (4/108) 622:623 

IV. - Göıruşülen işler 590,613 

1. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci mad-
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desinin 1 ne i fıkrasının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan geçici komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/730; C. Senatosu 
1/189) (S. Sayısı : 232) 590:591 

X 2. — Atatürk Akademisi kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra-

Sayfa 
porları (Millet Meclisi : 1/540; C. Sena
tosu : 1/150) (S. Sayısı : 229)591:612,613:622 

V. -ıSorular ve cevaplar 
A) Yazılı Soru ve cevabı 

m 
623 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Termen'in, Hanelere mevkiin
deki hurda gemi sökücülerinin tehlikeli 
bölgeden uzaklaştırılmaları hususunda ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet İzmenün yazı
lı cevabı (7/115) 623:624 

-»• M M 

Trabzon Üyesi Ömer Lütfi 
ris'te resmî kuruluşlarımızın uğramış olduğu 
tecavüz ve Türk - Fransız ilişkileri konularında 
gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Devlet Bakam Doğan Kitaplımın, Türkiye 
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka
nununun 5 ne i ma'ddesinin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak beşer 
üyeden kurulacak bir geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Kırşehir Üyesi Halil üzmenin, Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hoeaoğlu, Pa- Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös
terilen 'adaylar seçildi. 

Petrol Reformu kanunu tasarısının 50 nci 
maddesi üzerinde verilmiş bulunan yeniden gö
rüşülme önergesi reddolundu ve tümü işari oyla 
kabul olundu ise de, tümü üzerinde yapılan açık 
oylama sonucunda çoğunluğun bulunmadığı bil
dirildi. 

10 . 4 . 1973 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saıat 17,02'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba şkanvekili Denizli 

Mehmet Ünaldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

Yazılı soru 
1- — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'iıı, Başkent ve diğer kentlerin 
cadde ve sokak isimlendirilmesinde ünlü ve 

SORULAR 

1 kahraman kişilerin adlarından faydalanması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/120) 

İL - GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1- — Yem kanunu tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni, (Millet Meclisi 

1/626; Cumhuriyet Senatosu 1/190) (Tarım, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) (Müddet : 10'ar gün) 
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Rapor 

2. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kaııımuıran 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrasmm değiştirilmesi hakkında karnın 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-

1 — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Batı Trak
ya Türklerine son günlerde yapılan hukuk dışı 
davranış ve 'baskılara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki sayın arkada
şımız söz talep etmişlerdir. 

Batı Trakya Türklerine son günlerde yapı
lan hukuk dışı davranış ve baskılar hakkında 
Malatya senatörü sayın Hamdi Özer. 

Buyurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — iSaym Başkan, 
ıSayın Senatörler; 

3 ve 4 Nisan tarihli Milliyet Gazetesinde Ba
tı Trakya'daki soydaşlarımızla ilgili 'bir haber 
serisini ibret ve dehşetle okudum. Bizi uyardı
ğı için Milliyet Gazetesinin milliyet anlayışı
na Huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım. 

Görülüyor ki, ıBatı Trakya Türklerine yapı
lan zulüm, Yunan Devletince kanun haline ge
tirilmiştir. Bu Türkler, hukuk dışı cebir ve bas
kılarla insan haklarından ve millî benliklerin
den kopartılmaya zorlanmaktadırlar. De
ğil hukuk devletinin, en ilkel aşiretlerin 
dahi mahkemelerinden adalet beklenir. Adale
tin, ne milliyeti ve ne de cinsiyeti yoktur; fa
kat Yunan mahkemelerindeki adalette bunlar 
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ni ve Cumhuriyet 'Senatosu Malî ve İktisadî İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/730; Cumhuriyet Sena
tosu 1/189) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1973) 

vardır. O mahkemelerde adalet değil, kin ve in
tikam hüküm vermektedir. Yunan yıldırım 
mahkemelerinin Türkleri çarpan yıldırım ka
rarları, hukuk kurallarının değil, zulüm araç
larının mahsulüdür. 

Türklere karşı yapılan haksızlığı Batı Trak-
ya'daki Türk azınlığının sesi olarak duyurmak 
isteyen haftalık Azınlık Postası gazetesinin sa
hibi Selâhattin Galip, 3,5 yıl hapis, 3 yıl siyasî 
haklardan mahrumiyet, 200 bin drahmi ve ömür 
boyu gazetecilik mesleğinden men cezalarına 
çarptırılmıştır. İsnat edilen suç, azınlık hakları-
larmı savunmak ve İstanbul Rumları ile Batı 
Trakya Türklerinin sosyal yaşantılarını kıyas
lamaktır. İddialarını ispat için mahkemece şa
hit celbine müsaade edilmemiş ve peşin hüküm 
verme yoluna gidilmiştir. Hükmün gerekçesin
de, Türk Devletinin İstanbul Rumlarına karşı 
tutumu yer almaktadır. Devletimizden intikam 
almak azmi ile ,Selâ(hattin Galip, Yunan Yıldı
rım Mahkemesince zorla mahkûm edilmiştir. 

Selâhattin Galip'in mahkemede «Türk» kelime
sini kullanması Mahkeme Başkanını çileden 
çıkartmıştır. Şiddetli ihtar ve azarlamalarla 
soydaşlarımızın «Türk» kelimesini konuşmasına 

-»—-*a>m<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başfeanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER — Azmi Erdoğan (Diyarlbakır) Hüseyin Ö'zfcüır'k (Sivas) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimi açıyorulm. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mani olunmuştur. «Batı Trakya da Türk yok, 
Müslüman azınlık vardır. Bir daha Türk keli
mesi kullanamayacaksın» diye bağıran Mahke
me Başkanı, mahkûmiyet 'kararını bu duygu ile 
vermiş ve verdirtmiştir. Azınlık Postasının, 
Türklere karşı Yunanlıların «Çingene» demesi
ni kabul etmeyişi de ıSelâhattin Galip için suç 
unsuru olmuştur. 

Sayın Senatörler, Batı Trakya da yaşayan 
Türkler Müslümandı fakat önce Türktür. Yu
nan Devleti mütekabiliyet anlaşmasını hangi 
Müslüman devletle yapmıştır. Müslüman Türk 
Devleti ile yapmıştır. Ne iSuûdi Arabistan'la, ne 
Mısır'la ve ne de başka bir Müslüman devletle 
yapmış değildir. Yunan mahkemesi, hakkını sa
vunan bir Yunan uyruklu Türk'ü değil, Türk 
Devletim mahkeme etmiş, onu suçlamış ve onun 
yerine Selâhattin Galip'i mahkûm etmiştir. Hal
buki Mahkeme Başkanının iddiasının hilâfına, 
İstanbul Kumları, Rumca konuşmakta ve Ana
yasamızın teminatı altında Türk sayılarak, her 
Türk'ün sahip bulunduğu hakka sahip bulun
maktadırlar. Millî gelirimizin kaymağını on
lar yemekte ve arta kalanını Yunanistan'a ka
çırmaktadırlar. Buna rağmen, bu gelirin ayranı 
dahi Anadolu Türklerine nasip olamamakta
dır. 

Türk Hükümetini uyarıyorum: Mütekabili
yet sadece vermekle olmaz, almak hakkımıza 
•da sahip çıkmakla olur. Türk Milletine «Çinge
ne» diyen palikarya kargaları, asırlarca Türk' 
ün hizmetkârlığını, garsonluğunu ve köleliğini 
yapmıştır. Efendisine ve velinimetine «Çinge
ne» diyenler, asırlarca onu sırtlarında taşıyan 
birer mahlûk olduklarını da kabul etmeye 
mecburdurlar. 

Sayın Senatörler, mütekabiliyet anlaşması 
bir hukukî anlaşmadır. Soydaşlarımıza adalet
sizlik uygulanmışsa, bizim de İstanbul'daki 
Rumlara aynı adaletsizliği uygulamamız huku
kî bir tasarruf olmalıdır. Selâhattin Galip der
hal tahliye edilmeli, aksi halde Türkiye'deki 
Rumca gazetelerinin sahipleri de derhal aynı 
cezaya çarptırılmalıdır. Mütekabiliyet huku
ku bunu âmirdir. Batı Trakya Türkleri mülki
yet hakkından ve mülkiyet tasarrufundan yok
sun bırakılıyorsa, Türkiye'deki Rumlara'da ay
nen uygulanmalıdır. Türkçe konuşmak ve 
«Türküm» demek soydaşlarımıza yasak edili

yorsa, Rumlara da derhal bu yasak tatbik edil 
melidir. Çünkü, mütekabiliyet anlamında tek 
taraflılık yoktur, ayniyle mukabele vardır. 

Mütekabiliyet hakkını savunan Selâhattin 
Galip, Türk Devletinin mütekabiliyet antlaş
masının himayesi altındadır. Bağımsız bir dev
let haysiyeti ile bu soydaşımıza sahip çıkmaya 
mecburuz. Türk Hariciyesi derhal harekete geç
melidir. Bu soydaşımız kurtarılmadığı takdirde, 
Türkiye'deki benzeri Rumlara da, mütekabili^ 
yet hukukuna dayanarak, aynı ceza uygulanma
lıdır. Biz onları arayacağımıza onlar bizi ara
sın ve bunun yollarını kendileri bulsunlar. 
İşin en pratiği ve hukukisi de budur. 

Hükümetin önemle dikkatini çeker, Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. 

(Alkışlar) 
2 — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, yaban

cı ülkelerde bulunan işçilerimizin çocuklarının 
öğretmen ve okul ihtiyacının karşılanmasına da
ir gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk de, ya
bancı ülkelerde bulunan işçilerimizin çocukla-
larmm öğretmen ve okul ihtiyacının karşılan
masına ilişkin gündem dışı söz talep etmişler
dir. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu konuyu, 1968'den beri Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına olduğu gibi, şahsım adına 
da birkaç defa dile getirme imkânını buldum. 
Fakat bugüne kadar nedense bu ihtiyaç karşı
lanmadı ve işçilerimizin yavruları hâlâ okulsuz 
ve öğretmensizdirler. 

Yurt dışında yüzbine yakın ilkokul çağında, 
bir bu kadar da okul öncesi eğitime tabi tutul
ması gereken Türk çocukları vardır. İlkokul 
çağındaki çocukların 75 bin kadarı Batı Al
manya'da, 25 bin kadarı da diğer ülkelerdedir. 
Şu anda. Almanya'daki ilkokul çağındaki bin 
çocuğa bir öğretmen düşmektedir. Geçen sene 
gönderilmesi kararlaştırılan 130 kadar öğretme
nin bile, hepsinin muameleleri tamamlanarak 
gönderil ermemiştir. 

Anayasamızın emri olan temel eğitimden ve 
millî eğitimin temel ilkelerinden, amaçlarından 
yoksun kalan yüzbini aşkın Türk çocuklarının 
durumu yürekler acısıdır. Gönderilen öğret
menlerin ellerinde bir program yok; ders kitap-
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l an noksan, ders araç ve gereçleri yok... Bir el 
kitabı hazırlanmıştır, kılavuz bir kitap olarak 
verilmiştir; Öğretmenler bu kitaplara göre 
Türkçe kursları ve geçici sınıflar adı verilen 
sınıflarda ders alarak, Türkçe, sosyal bilgiler 
ve din dersleri okutabilmektedirler. Diğer ma
tematik, fizik, beden eğitimi ve resim gibi ders
leri Alman öğretmenler okutmaktadır. Ayrıca 
yine Alman öğretmenlerin nezaretinde haftada 
üç dört saat lisan dersi görmektedirler. Bu ço
cuklar bu kurs ve 'geçici sınıflarda Almanca'yı 
da yeteri kadar öğrenemediklerinden Alman 
okullarına geçmeleri zorlaştığı gibi, geçenlerin 
sayısı da çok az olmaktadır, % 5'i geçmemekte
dir. 

Bu talebelerin kurs ve geçici sınıflarda ol
sun, Alman okullarında olsun, Almanların sis
temi ve ülküsüne göre yetişmeleri esas tutul
muş görülmektedir. Kurs ve geçici sınıflardaki 
bu matematik, resim, müzik ve beden eğitimi 
dersleri gibi derslerin Alman öğretmenleri ta
rafından okutulmasında, çoğunlukla çocukla
rın zamanını onların yanında geçirmiş olması 
bakımından ve iyi de lisan bilmemeleri bakı
mından, hem bu derslerin öğrenilmesinde fay
dalı sonuçlar alınamıyor, hem de onların ülkü
sünün ve sisteminin etkisi altında kalmıyor. 
Çünkü bunlar ilkokul çağında körpe zekâya 
sahip ve hakikaten her yöne eğilebilecek yaşta 
olan çocuklardır. 

Giden öğretmenler de yeteri derecede Al
manca bilmedikleri için veya başka ülkelerde 
iseler o ülkenin dillerini iyi bilemedikleri için 
de, bu çocukların fen derslerini öğrenmesinde 
yardımcı olamamaktadırlar. 

1969'da başlayan öğretmen gönderme işi bir 
türlü hızlandırılamamıştır. O yıl 25 öğretmen 
Batı Almanya'ya, 5 öğretmen de Belçika'ya gön
derilmişti. İki yıllık süresi dolan bu öğretmen
lerin yerine, geçen sene gönderilmek istenen 130 
öğretmenin gönderilme işi hayli zor olmuş; 
Kasım ayı geldiği halde, bir türlü bu öğret
menlerin gönderilmesi mümkün olmamıştır. 
Şahsen bu işe onay ak olmam bakımından, mes
lektaşlarımın bana gelip ricaları ile sayın Dış
işleri Bakanına bilhassa gidip, karşılıklı görü
şerek bu konunun Alman Büyükelçiliği nez-
dinde ve Avrııpa'daki durumu dikkate alına
rak, Almanya'daki eyaletlerin özellikleri dikka

te alınarak, uzun bir çalışmadan sonra zor
lukla çözülmüş ve bu öğretmenlerin bir kısmı 
gitmiştir. Fakat gidenler de gittikleri zaman gö
revlerine maalesef başlayamamışlar. Meselâ Ba
tı Berlin'e giden 29 öğretmen aşağı yukarı bir 
ay ortada kalmıştır, yani nasıl anlaşma ki, gi
den öğretmen gittiği zaman görevine başlayamı-
yor, yerine gidemiyor.. 

Görülüyor ki, bir keşmekeş, bir düzensizlik 
gitmektedir. Bu sene 200 kadar öğretmenin se
çilip gönderilmesi uygun görülmüştür; fakat 
konan şartlar ilkokul öğretmenleri için çok ağır 
olmuştur. Lisan bilecek, takdirnamesi olacak, 
ülkü eri sayılacak, disiplin cezası almamış ola
cak, halen sınıf okutacak; (yani yetiştirme yur
dunda veya başka yerlerde seçilmiş görevli öğ
retmenler varsa gidemeyecekler) altı yıldan az-
öğretnıeıılik yapmamış olacak, 37 yaşını da aş
mamış olacak 

Diğer taraftan yıllardır ilköğretmen okul
larında yabancı dil dersi okutulmamaktadır. 
Öyle ise, bu yaibancı dili hangi okuldan mezun 
olan öğretmenden istiyoruz ? 

Ülkü eri sayma sistemi yıllardır Millî Eği
tim Bakanlığında işletilmemektedir. Millî Eği
tim Bakanlığında birkaç yıldır takdirname, 
hatta teşekkür yerine, maalesef ceza veren ku
rulların çalışması hızlandırılmıştır. Bunun acı 
bir örneği; Personel Kanununun yürürlüğe gir
diğindeki aksaklıklardan doğan durumla Dev
let memurları her yerde bir kıpırdanma gös
termiş; polisinden diğer doktorlarına kadar 
herkes bir boykota girmiş; bu arada öğretmen
lerde girmiş, şimdi bu öğretmenlerden il ve 
merkez ceza kurullarından ceza alan öğretmen
lerin sayısı 69 bin. 25 ilâ 30 bin de diğer suçlar
dan ceza alan öğretmen var; yani öğretmenle
rin yarısından çoğu ceza almış. 

Şimdi bu 200 seçkin öğretmeni, yukarıdaki 
ölçüye göre nereden bulup göndereceğiz? Al
manlarla yapılan anlaşmada, Türk öğretmenle
ri kendilerine ayrılan sınıflarda Türkçe ve sos
yal bilgi dersleri okutacaklar. Altı sınıflı ilko
kullarda ve öğleden sonra Alman okullarında 
bu sınıflar boşaltılmaktadır. Saat 14 ilâ 17 ara
sında bu öğretmenler boşalan sınıflarda ders 
okutacaklar. Cumartesi günü Almanya'da ta
tildir. Beş gün kalıyor; beş günde altı sınıflı 
bir okulda, oraya bir öğretmen verilmişse, her 
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sınıfa bir öğretmen için bir gün ancak sıra ge
liyor. Yani altıncı sınıf haftada bir tek gün oku
yor, bu Türkçe ve sosyal bilgiler dersini. Diğer 
kalan zamanlarında Alman okullarındaki sınıf
lar müsaitse orada barındırıyorlar, değilse bu 
çocuklar ortada kalıyor. Bu ortada kalan ço
cukların ailelerinin yanındaki durumları ise, 
ailelerinin yanı müsait olmadığı için çalışmala
rı ; böylece de Almanya'daki çocukların duru
mu bir bakıma bir başıboşluk içinde devam et
mektedir. 

İşçilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde açı
lan kurs ve geçici sınıflarda okuyan çocuklara 
verilen belgeler bizde bir sınıf aşağıdan işlem 
görmektedir; diploma yerine geçmemektedir. 
Bu göstermelik ve faydasız şekilden kurtulmak 
gereklidir. Türkçe kursları açılamayan yerler
de Alman Eyalet kanunları gereğince öğrenim 
yaşındaki çocukların okutulması esas olduğun
dan, bu yabancı da olsa, geçici sınıflar açılmış; 
bu sistem içinde yaşlarına göre sınıflara veril
mesi öngörülmüş. Yani çocuk, o yaşından önce 
o sınıfın eğitimini, öğretimini almış mı alma
mış mi; hiç dikkate alınmamış, verilmiş ve böy
lece de büyük mahzurlar ortaya çıkmıştır. Bu 
şekilde eğitimden büyük sakatlıklar doğmakta
dır. Yani ikinci, üçüncü sınıfı okumamış çocuk, 
yaşı üçüncü sınıfı tutuyorsa oraya verilmiştir. 
Bu sınıflar için Alınanlar, Türk öğretmenleri 
istemişler; yani geçici sınıflar için Türk öğret
menleri istemişler; fakat Hükümetimiz neden
se Avrupa'ya işçi olarak giden 15 bine yakın 
öğretmenin içerisinden bunları vermemiş.. 
Bu geçici sınıflarda Türk çocuklarını okuta
cak, millî kültürü verecek, millî geleneklerimi'-
mizi, göreneklerimizi ve amaçlarımızı onlara 
aşılayacak öğretmeni 15 bin kişinin içinde san
ki bulamamış; ama Almanlar bulmuş, yalnız 
bu öğretmenleri bu okullara tain etmiş. Ba
tı Berlin'de bu öğretmenlerden yüz kadar var. 
Bunlar, Almanların kendi kadrolarına alarak 
tayin ettikleri öğretmenlerdir. Böylece Avrupa-
daki öğretmenler kendi çalışmaları ve kendi 
millî duyguları ile bu işe katılmışlardır. Kadro
lu olarak Alman okullarında çalışan bu öğret
menler, Türk çocukları için daha faydalı olmak
tadırlar. Çünkü, bunlar hem lisan biliyorlar ve 
hem de bu işi isteyerek üzerlerine almışlardır. 
dolayısıyie de başarılı oluyorlar. 

Bakanların ve Hükümetimizin bu konuda 
dikkatini çekmek isterim. Bizim için daha az 
para sarfedilerek bu öğretmenler hem orada ça
lışma imkânına kavuşturulacak ve hem de böy
lece Devletten alarak bu millet için hazırlan
dıklarının karşılığını orada vermek imkânını 
bulacaklardır. 

Ayrıca, bu öğretmenlerin buradaki emekli
likleri ile oradakini-birleştirerek, böylece bun
lara da sahip çıkarsak, bu öğretmenlerin daha 
faydalı olacağı kanaatmdayım. 

Ayrıca, buralarda teftiş ve denetim diye bir 
şey yok. Teftiş ve denetim olmayan yerde, eği
tim ve öğretim de olmaz. Bu bakımdan teftiş 
sistemini mutlaka kurmalıyız. 

Ayrıca, Alman okullarına intibak ettirilen 
çocuklardan, orta dereceli okulları bitirenler, 
liselere ve üniversitelere doğru değil de, tek
nik okullara doğru yöneltiliyorlar, o tarafa 
gönderiliyorlar. Oysa ki, zaten bunlar % 1 ve
ya 2 dir; yani ilkokuldan başlayıp da Alman 
ortaokullarını bitirenler % 5'i 'bulamamakta
dırlar. Onlar da meslek okullarına yollanmak 
ta ve üniversitelerin kapısı bunlara kapatılmış-
gözükmektedir. Bu, yalnız Almanya'da değil, 
diğer ülkelerde de böyle. Bu şekilde ne ulusal 
inanç, ne ulusal kültür önünden çocuklarımı
za fayda'lı olamadığımız gibi, yapılan işin de 
faydalı olduğu kanaatında değilim. 

Yapılacak iş; en kısa zamanda hem orada
ki, hem buradakilerden işçi çocuklarının yoğun 
olduğu bölgelere göre mutlaka bu öğretmenle
ri bulup, temin edip göndermek, olmadığı tak
dirde, Türkiye'de bu işçi çocukları için yatılı 
bölge okulları sistemini daha çok geliştirmek, 
böylece işçilerin bu işe katkılarından da fayda
lanılarak, Türkiye'de bu çocukları yatılı bölge 
okullarında okutmak ve yetiştirmek mümkün
dür. 

Ayrıca, okul öncesi eğitimi işine de mutla
ka el atılmalı, 6 - 6,5 gibi dalıa küçük yaşta 
olan çocukları ortalarda bırakmamak, kendi 
ulusal kültürümüzü ve inançlarımızı vermek ve 
onları yarın için yetiştirmek lâzımdır. Eğer 
böyle yapmazsak; Almanya'da ise Alman, Avus
turya'da ise Avusturya kültür ve harsı ve hat
tâ onların inançlarının etkisi altında yetişirler
se, yarın Türkiye'ye dönecek bu çocukların 
memleketimiz için ne kadar zararlı 
takdir edersiniz. 

o ıacağını 
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Bu mesele çözülmelidir. Hükümetin ve ilgili 
bakanlıkların dikkatini çekmek istiyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
3. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayiilken'in, 

Malatya Üyesi Hamdı Özer'in gündem dışı ko
nuşmasına cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Sayın 'Dışişleri Bakanı, buyu
run. 

DIŞİŞLERİ BAKAI HALÛK BAYÜLKEX 
— Sayın 'Başkan, yüce Senatonun sayın üyele
r i ; 

Biraz evvel Sayın Haindi Özer'in yapmış ol
duğu beyanı büyük bir dikkatle dinledim. Ken
dilerinin Batı Trakya'daki Türk gazetecisi Se-
lâhattin Galip ile ilgili olarak ifade buyurduk
ları hususlara ve endişelere iştirak etmemek 
kabul değildir. Yalnız, kendilerine şunu hemen 
arz edebilecek durumdayım ki, Selâhattin Ga
lip hakkında bir adlî takibat söz konusu oldu
ğunu haber aldığımız dakikadan itibaren, ge
rek Atina'da, gerek burada Yunanistan nez-
dinde en enerjik teşebbüsleri yapmış bulunu
yoruz. 

Selâlhattin Galip'in gazetede neşretmiş oldu
ğu makalenin suç unsuru addedilemeyeceğini, 
hem Ankara'da Yunan Büyükelçiliğine, hem 
Atina'da Yunan Hariciyesine müdellel bir şe
kilde ifade etmiş bulunuyoruz. Bununla bera
ber, bildiğiniz gibi verilmiş olan ceza istinafa 
gönderilmiştir. ,Bu teşebbüslerimize devam et
mekteyiz. Öyle ümit ve temenni ediyorum ki, 
istinaf sırasında Selâhattin Galip'in durumu
nun un böyle bir ceza konusu olamayacağı. Yu
nan adlî makamları tarafından da kabul edile
cek bir husus olacaktır. 

Ancak, adlî safahatın devanı ettiği şu sırada, 
bu konuda bendenizden daha fazla bir açıkla
mada bulunmamı beklemeyeceğinizi tahmin 
ederim. Teşebbüsler devam etmektedir ve hak
sızlığa kurban gittiği yahut haksızlığa kurban 
edilmek istendiği aşikâr olan bu gazetecimizin 
durumu ile en yakın bir şekilde alâkalı olarak 
teşebbüslerimize devam ediyoruz. 

Sayın Özer'in temas ettiği diğer hususlar, 
zannediyorum ki, bütçe müzakereleri sırasında 
yüce Senato önünde çok geniş bir şekilde ver
diğim izahlar arasında mevcut bulunmaktadır. 
Kendilerinin şüphesiz ki çok asil hisler altında 
bâzı işlemleri, bâzı muameleleri aynı ile muka-
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bele şeklinde diğer tarafa tatbik etmek için 
önerdiği hususlar, kendileri şüphe etmesinler ki 
Türk makamları tarafından da iyice tartılıp dü
şünülmektedir ve bu konularda kendilerini 
hassasiyete sevk eden son gazeteci misâlinde 
olduğu gibi, hakikaten çok üzücü bir vaka ol
makla beraber, diğer konularda her zaman ba
sın ve yayın vasıtaslarmda neşredilen haberle
rin, yine hiç şüphe yok ki, bir kasta makrun. 
olmamakla beraber, ya geciken tarihler içeri
sinde neşredilmeleri veyahut da teşebbüsler ya
pılı}), hakikat öğrenilmeden bunların yayınlan
ması suretiyle, tamamiyle gerçek durumu ak
settirmemektedirler. Müsaade buyururlarsa, bu 
hususta bâzı örnekler verebilirim. 

Meselâ; Batı Trakya'daki soydaşlarımızın 
Türkiye radyolarını dinlemelerinin ve Türkçe 
plâk çalmalarının Yunan mahallî makamların
ca yasaklandığı yolunda, bundan bir süre evvel 
15a.smim.izda haberler çıkmıştır. Yapılan tahki
kat neticesinde, birkaç ıköyde jandarmanın bu 
gibi olaylara sebep olduğu, bunların bütün Ba
tı Trakya'daki soydaşlarımızın mâruz kaldığı 
bir genel uygulama olmadığı tebeyyün etmiştir. 
Filhakika Bi'niikderbent köyünde Türk radyo
sunun yayınlarını dinleyen ve seyreden dört 
Türk ailesine, bundan böyle Türk yayınlarını 
takip etmemelerinin jandarma tarafından bil
dirildiği yolunda bir haber, 2-'i Aralık 1972 ta
rihinde Bakanlığımıza intikal etmiştir. 

Ayrıca Gümülcine'nhı kuzey doğusunda 
Kozlukebir, Küçükmüsellin ve Bıyiıklıköy adın
daki üç köyde, Türk kahvelerine giren jandar
manın, kahvecilerden radyolarını kaldırıp, ev
lerine götürmelerini istediği ve halkın kahve
cilerden bu konuda izahat istemesi halinde, bu 
kaldırmanın jandarma emriyle yapılmadığını, 
radyoları bozulduğu için eve götürdüklerini 
söylemelerini kahvecilere tenbih ettikleri an
laşılmıştır. 

Kozlukebir'de bulunan karakol merkezine 
bağlı üç köyde Türkiye'den gelen gazetelerin, 
duvardaki bilumum Türkçe ibare ve yazıların 
ve saatli maarif takvimlerinin kahvelerde bu-
üındıırulmasmın da jandarma tarafından ya
saklandığı yine aynı tarihte haber alınmıştır. 

Kozlukebir'deki karakol jandarmasının 
davranışından ibaret olduğu anlaşılan ve ba
sınımıza iki ay sonra intikal etmiş olan bu olay-
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lar hakkında, zamanında, hem Atina'da hem 
Ankara'da teşebbüsler yapılmış; bunlara bir 
daha mahal verilmemesi istenmiş ve biraz ev
veli arz ettiğim gibi, bunların Batı Trakyada 
genel bir tatbikat olmadığı anlaşılmıştır. 

Keza, yine muhtelif vesilelerle basınımıza 
aksetmiş olan; Batı Trakya'daki soydaşlarımı
zın hıristiyanlık propagandasına mâruz tutul
duğu yolunda çıkan haberler de araştırılmış
tır. Bu konuda yapılan tahkikattan, bir propa
gandanın mevcudiyetine ve hele soydaşlarımı
zın bu konuda tazyik altında bulunduğuna de
lalet edecek bir cihetin mevzubahis olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bâzı soydaşlarımızın evlerine gönderildiği 
söylenen «Tanrı Nedir?» adlı kitabın, kendine 
özgü bir tarikatça çıkarılan ve Yurdumuza da 
'girişi yasaklanmış bir broşür olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu konuda Gümülcine Başkonsolosluğumuz
dan alman bilgiler, mevzubahis broşürün Batı 
Trakyadaki soydaşlarımıza dağıtılmakta oldu
ğu yolundaki haberlerin teeyyüt etmediğini 
göstermiştir. 

Daha fazla misallerle yüce Senato'nun vak
tini suistimal etmek istemem. Kendilerinin bi
raz evvel ifade buyurmuş oldukları ve hakika
ten bizi de fevkalâde üzmüş olan gazeteci Selâ-
hattin Galiple ilgili durumun çok yakından ta
kip edildiğini, en enerjik teşebbüslerin yapıl
dığını tekrar teyit eder ve gazetecimizin istinaf 
safhasında haklı durumunun meydana çıkacağı 
ümidini beslediğimizi; şayet bu konularda bek
lediğimiz tatminkâr neticeyi alamazsak, bizim 
de kendimize göre diğer tedbirleri düşüneceği
mizi saygılarını]a arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 8 Ocak 1973 tarihinde Divan 
ca ittihaz edilip Genel Kurulumuzca da tasvip 
gören karar gereğince, on dakikayı geçmemek 
kaydıyle en çok iki sayın arkadaşıma söz ver 
miş bulunuyorum. 

Bu itibarla, başka söz taleplerini muamele
ye koyamıyorum; bilgilerinize sunarım. 

Sayın Tunçkanat, «Geçmiş tutanak hak
kında» demişsiniz; geçmiş tutanak da gündem 
dışı muamele görmektedir. Çünkü, gündem içi 
bölümlerin hiç birisine uymamaktadır ve 
şimdiye kadar da görenek, böyle tesis edilmiş
tir. 

I Şimdi, geçmiş tutanak hakkında konuşma
nın bir özelliği var: Geçen Birleşimde kapan-

vesilesiyle de olsa, sürgit yapılması mümkün 
değildir. Ancak, sayın üyelerin her nasılsa za
bıtlara yanlış geçtiği muhakkak olan bir beya
nı var ise, bunu düzeltmeye de hakları şüphe-

I siz vardır. 
Görüldüğü gibi mesele kısadır, yerinizden 

size bu hakkı veriyorum, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Yerimden zor olacak sayın Başkan, çünkü tu
tanaktan bir iki noktayı açıklamak suretiyle 
Anayasamızın 92 nci maddesi gereğince Petrol 
Reformu Kanunu son kısmının yanlış muamele
ye tabi tutulduğunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, sizin, geçen Birleşimde
ki beyanınızda ben bulunamadım; zabıtlara 
yanlış intikal etmiş bir şey varsa bunu tashih 

l için bir imkân var, orada buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Ben hiç konuşmadım. 

I BAŞKAN — Ben zatıâlinize bir imkân ac-
I mak için zorladım, yoksa karar, biraz evvel arz 

ettiğim gibi. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Bir usulsüzlük oldu, geçmiş tutanak hakkında 
bana söz vermeniz gerekiyor, bir hatayı dü
zeltmek için. 

BAŞKAN — Geçmiş tutanaklarda zatıâlini-
zin her hangi bir beyanı tutanaklara yanlış 
geçmişse bunu tashih hakkı var; ama bir evvel
ki Birleşimde kapanmış olan bir müzakereyi 
geçmiş tutanaklar hakkında görüşme vesilesiy
le sür- git götürmek mümkün değil. Ben sade
ce, bir tashih imkânı varsa bu imkânı size ta
nımak istedim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, geçen Birleşimde sizin yerinize 
Başkanlık eden arkadaşımız, evvelâ Kanun ta
sarısının kabul edildiğini işari oyla, tutanakla
ra geçirdi, ondan sonra da Millet Meclisinde 
açık oya sunulmuştur tezinden hareketle, bu
nu burada açık oya koydurmak suretiyle ço
ğunluk yoktur dedi ve kanun tasarısı bizde 

^-görüşülememiş ve netice itibariylede Millet 
Meclisinden geldiği şekilde kabul edilmiş ola-

I rak mütalâa edildi', böyle kabul edilmiş oldu. 
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Ben bunun yanlış olduğunu, bâzı usulsüz
lüklerle hatalar yapıldığını, ve bu hataların dü
zeltilerek bu Kanunun bizim Senatomuzda gö
rüşülerek; fakat çoğunluk olmadığı nedeniyle 
bir sonraki oturumda küreler dolaştırılmak su
retiyle değişiklik yapılan maddelerin ayrı ayrı 
oya konması gerektiğini açıklamak ve usulün 
bu olduğunu savunmak üzere söz istemiştim; 
bana bunu açıklamak fırsatını verdiniz, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — (Sayın Tunçkanat, açıklamanız 
zabıtlara alınmıştır. Bu konunun şüphesiz, hal 
yeri şimdi burası değildir; tereddüt vaki ise, 
Divan'a müracaat etmeniz mümkündür. 

4. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e 20 gün 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/283) 

BAŞKAN — Şimdi sunuşlarımız var. Oku
tuyorum, efendim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 

Özmen'in hastalığına binaen 3 . 4 . 1973 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Diva
nının 9 . 4 . İ973 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 

BAŞKAN — Okunduğu üzere oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5 — Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu' 
nun, İdare Amirliği görevinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/109) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İdare Amirliği göre
vinden ayrılıyorum. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, efendim. 

6 — Tarım Bakam İlyas Karaöz'ün, Yem 
Kanunu i aşarisinin havale edilmiş olduğu ko

misyonlardan alınacak be§er üyeden kurulacak 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(1/190, 4/107) 

— BAŞKAN — Bir sunuş daha var, efen
dim; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisindeki müzakeresi tamamlana
rak Cumhuriyet Senatosu'na sunulmuş bulunan 
805 esas sayılı Yem Kanunu tasarısının müsta
celiyetine binaen havale edilmiş olduğu Tarım, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyon
larından beşer üye alınmak suretiyle teşkil olu
nacak geçici bir komisyinda (görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

İlyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Teklifi, oylarınıza sunuyo
rum, efendim. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

7 — Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
lığının, Niğde Üyesi Kudret Beyhan'ın Partile
rinden daimî olarak ihraç edildiğine dair yazısı 
(3/284) 

BAŞKAN — Bir yazı vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Partimizin Niğde Senatörü ıSayın Kudret 
Bayhan tedbirli olarak yüksek disiplin kuru
luna sevk edilmiş bulunmakta idi. 

Yüksek Disiplin Kurulumuz 1 Nisan 1973 
günü saat 10,00'da toplanarak Senatör Kudret 
Bayhan'm partimizden daimî olarak ihracına 
karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica edenim. 
Saygılarımla 

Gün Sazak 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı 

BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulur. 
8 — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
BAŞKAN — Bir sunuş daha var, okutuyo

rum efendim. 
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Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 23 . 3 . 1973 tarih ye Kanunlar Mü
dürlüğü 1288 sayılı yazıya karşılıktır : 

İçişleri Komisyonuna Ankara Senatörü Hıf
zı Oğuz Bekata Millî Eğitim Komisyonuna, 
Adana Senatörü M. Yılmaz Mete Tarım (Or
man) Komisyonuna Kars Senatörü (Sırrı Ata-
lay, Sosyal İşler Komisyonuna Ordu iSenatörü 
Şevket Koksalın aday gösterilmeleri ö rüp Yö

netim Kurulumuzca 3 - 4 1973 tarihli oturu
mun d a kararlaştırılmıştır. 
Saygılarımızla arz ederiz. 

C. H. P. C. Senateosu Grubu 
Başkanvekili 

Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Başka aday da bulunmadığı 
için, okunduğu veçhile topluca oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1 —• Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının 31 ille t Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet •Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından -o'er üye alın
mak suretiyle kurulan geçici komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/730; €. Senatosu 1/189) (S. Sayı

sı P.? 2) (1) 

BAŞKAN — Bir sunuş var. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İş
ler» kısmında yer alan «Türkiye Vakıflar Ban
kası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının; Türkiye Vakıflar Ban
kası Türk Anonim Ortaklığının Plânlanan hiz
metlerinin yürütülmesini, donmuş tasarruf mev
duatı limitinin genişletilmesini, Türk sanayii
ne katıkıda bulunma imkânlarının arttırılma
sını sağlayacak niteliği, önemi ve müstaceliyeti-
dikkate alınarak, gündemdeki diğer bütün işle
re takdiınen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakam 

BAŞKAN Teklif sahibi Komisyon? Bura
da. 

lar. 
Hükümeti temsilen .Savın Bakan?.. Burada-

(1) 232 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik
le görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de var. Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkanım, Atatürk Akademisi kanun ta
sarısı hakkında bendenizin daha evvel takdim 
etmiş bulunduğum bir önecelik ve ivedilik 
önergem var. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, şimdi görüşe
ceğimiz konu bir maddeden ibaret; 2 ve 3 ncü 
maddeleri ise, yürütme ile ilgili olan maddeler
dir. Tahmin ederim sıra gelecektir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkanım, o konunun görüşülmesinden 
sonra unutulmamasını istirham ediyirum. 

BAŞKAN — Dikkate alalım efendim. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Raporun okunması kabul edilmemiş
tir.. 

Maddelerin okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza .sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Bankanın itibarî sermayesi her 
biri (500) beşyüz Türk Lirası kıymetinde 
(2O0 000) ikiyüzbin hisseye ayrılmış olarak 
(100 000 000) yüz milyon Türk Lirasıdır. Bu 
miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile bir misli 
artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi iyi arınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarı Cumhuriyet iSenatosunca kabul edil
miştir. 

2. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısının 
Millet 'Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğilim ve Bütçe ve Pimi ko
misyonları raporları (Millet Meclisi: 1/540; 'C. 
Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) (1) 

(1) 229 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk Akademisi kanunu tasarısının, Ata

türk devrim ve ilkelerini bilimsel, sistemli ve 
devamlı olarak inceleyen güçlü bir örgütün bir
an önce kurulması gereğini gözeten Komisyonu
muz, Genel KuruPda öncelik ve ivedilikle ve di
ğer işlere takdimen görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurul'un tasviplerine saygı ile arz 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burda, 

Hükümet?.. Buradalar. 
Gündemdeki diğer iğlere takdimen öncelikle 

görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil-
miişıtdr. 

İvedilik teklifi de var. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Maddelerin okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Maddelerin okunmasını 
kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde sayın Mehmet Öz-
güneş, sayın Hüsnü Dikeçligil ve sayın Ömer 
Ucuzal söz almışlardır. 

Sayın Özgüneş, buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri ; 

Bugün Cumhuriyet Senatosunun en önemli 
görevlerinden birisini yapacağı kanaatindeyim. 
Atatürk Akademisi kanun tasarısının, şimddye-
ye kadar hazırlanmış kanunlar arasında mem
leket için en lüzumlu ve en çok fayda getirecek 
bir kanun olduğuna da inanıyorum. 

Bu Kanun tasarısı üzerinde gerek hükümet
ler ve gerekse Meclisin her iki kanadının ko
misyonları ve Genel Kurulları büyük bir itina 
ile çalışmışlardır. Emeği geçenlere huzurunuz
da teşekkür etmek isterim. 
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Konuyu ele alırken, acaba Atatürk kendi 
«serini koruyacak, kendi eserine devamlı yaşa
ma imkânını tanıyacak birtakım kurumları kur
mamış mıdır ki, Cumhuriyetin 50 nci -Yılma 
geldiğimiz zaman böyle bir akademi kurmaya 
ihtiyaç hasıl oldu sorusu daima akla gelebilir. 

Gerçekten Atatürk, kendi eserlerini araştı
racak, müstakbel nesillere mâl edecek ve me-
mento'nunu, yaşama hızını temin edecek mü
esseseler kurmuştur. Bunlar arasında üniversi
teleri, Tarih Kurumunu, Dil Kurumunu ve 
Halkevlerini bilhassa zikretmekte fayda var
dır. 

Ancak hemen 'belirteyim ki, kanaatim bu 
müesseseler Atatürk üzerinde, Atatürk'ün dev
rimleri üzerinde cidden şayanı şükran bâzı ça
lışmalar yapmış olmakla beraber, görevlerini 
tam olarak yapamamışlardır ve bu yüzdendir 
M, bugün bu Atatürk Akademisi kanunu tasa
rısı huzurumuza getirilmiştir. Bunu, şunun için 
belirtiyorum: 

Şimdiye kadar kurulmuş olan müesseseler gi
bi, eğer !bu Akademi de görevini tam olarak yap
mazsa, bundan sonra yeni müessese kurmanın hiç-
(bir faydası yoktur. Kanaatim odur ki, mevcut 
müesseseleri mutlaka çalıştırmanın tedbirlerini 
almaya ihtiyaç vardır. 

Atatürk, milleti meydana getiren unsurlar 
arasında tarih ve dil'in büyük önemini kavrayan 
bir kimse idi. Bunun içindir ki, bu iki kurumu 
kurmuş ve kendi mirasından bunlara pay ayır
mıştır. Her iki kurum da; Tarih Kurumu ile Dil 
Kurumu, bugün Atatürk'ün kendi malından ayır
dığı paralarla yaşamaktadır. Tekrar edeyim ki, 
bu kurumlar şayanı şükran bâzı çalışmalar yap
mışlardır. Ancak, acaba görevlerini tam olarak 
yaptılar mı, yapmadılar mı?.. Ümit ediyorum ki, 
50 nci Yılda bunun muhasebesini yaparlar ve 
eğer çalışmalarında hatalar varsa, bunları düzelt
me istikametine giderler. 

Atatürk'ün kurduğu çok önemli müesseseler
den birisi de, Halkevleridir. Dil ve Tarih Kuru
munun bilimsel neticelerini halka indirecek, mü
nevver ile halkı bir biriyle bütünleştirecek, mede
niyetin nimetlerini memleketin en ücra köşeleri
ne kadar götürmek için kurulmuş olan bu Kurul, 
ne yazık ki devamlı olamamıştır. 

Kanaatimce Halkevleri hususunda ilk hata, 
çok partili devre gidenken bu kurumların gelir

lerini tıpkı Kızılay gibi, Çocuk Esirgeme Kuru
mu gibi birtakım kanunlarla temin etmemiş ol
mak ve bir de, parti teşkilâtının içinden çıkarıl
mamış olmak teşkil etmiştir. Kanaatimizce, eğer 
çok partili nizama giderken Halkevlerine, tıpkı 
Kızılay gibi, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir
takım kanunî imkânlar, Devlet imkânları sağlan
mış olsaydı; ikincisi, çok partili nizama girerken 
bu kurumlar parti teşkilâtı içinden çıkarılmış ol
saydı, Halkevleri daha uzun bir yaşama imkânı
na kavuşabilirdi. 

Bundan sonra, Halkevleri üzerinde ikinci bü
yük hata; çok büyük bir hata, tarihî bir hata, 
bu kurumları kapatmak şeklinde olmuştur. 

Ne yazık ki, 1950'den sonra, ibu kurumlara 
demin arz ettiğim şekilde birtakım imkânlar sağ
lanacak ve Atatürk'ün bu kurumlar hakkında ta
sarlamış olduğu görevleri yerine getirmesi için 
gerekli imkânları sağlanacak yerde, maalesef bu 
kurumlar kapatılmıştır. Binlerce ciltlik kütüpha-
nesiyle ve köy için, şehir için sarf ettiği büyük 
gayretleriyle birlikte Halkevlerinin kapatılmış 
olması, kanaatim odur ki, Türk kültüründe 'bü
yük boşluklar meydana getirmiştir. 

Yine kanaatim odur ki, bugün açılmış bulu
nan ve devam eden Halkevleri, bugünkü hüviye
tiyle devam edemez. Neden devam edemeyeceği
ni belitmek için şu soruyu cevaplandırmakta fay
da var : Dil Kurumuna ve Tarih Kurumuna ken
di mirasından pay ayırdığı halde, Atatürk aca
ba neden Halkevlerine para vermemiştir? Çünkü, 
Atatürk biliyordu ki, Halkevleri gibi yurt sat
hına yayılacak büyük bir kurumun, sadece miras 
parasıyla devam etmesi mümkün değildir. Ata
türk, daima Halkevlerini bir Devlet, halk kuru
luşu olarak görmüştür. Devletin malî gücü, dü
zenleyici gücü ve halkın gönüllü gücü Halkevle
rinde birleşecek ve böylelikle milletin hizmetine 
girecek. 

Öyle ise yapılacak şey kanaatim odur ki, şim
di derhal Halkevlerini, mutlaka bu Devlet - halk 
kuruluşu haline getirecek ıbir kanun tasasının 
Hükümet tarafından hazırlanması ve Devletin 
malî gücü, düzenleyici gücüyle, halkın gönüllü 
gücünü Halkevleri içerisinde birleştirmektir. 

Birkaç yıl önce Halkevlerinde çalışırken, 
Halkevleri Kurultayına bu teklifi arz etmiş ve 
genel kurulun tasvibini de almıştık. Ne yazık ki, 
bundan sonra gelen yönetim kurulları bu teklif 
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üzerinde yeteri kadar durmadılar ve böylelikle 
Halkevleri, arz ettiğimiz 'bu hüviyete kavuşama
dı. 

Bunları arz edişimin sebebi şudur; Kurula
cak olan bu akademiye de, eğer şimdiye kadar 
kurulmuş akademiler gilbi çalışma imkânları sağ
lamaz, bunların çalışmaları için lüzumlu fırsatla
rı vermezsek, aslında bir ölü kurul daha kurmuş 
olmaktan daha öteye gidemeyiz. 

Arkadaşlarım, Atatürk Akademisi kurulur
ken bâzı noktaları belirtmekte fayda olduğu ka
nısındayım. Bunlardan birisi; akademi, Atatürk'ü 
bir bütün halinde ele almalıdır. Şimdiye kadar 
Atatürk'ü çeşitli yönleriyle yakalayıp, bâzı züm
reler kendi taraflarına doğru çekmek, Atatürk'ü 
kendi taraflarında göstermek için büyük gayret 
sarfetmişlerdir. Gazali'nin meşhur «Fil ve Kör
ler» hikâyesi malûmdur; ama tekrarında kanaa
timce fayda var. Malûm; anadan doğmaa 7 kör, 
bir gün Hindistan'da fil'in ne olduğunu anla
mak sevdasına kapılırlar, hepsi file yaklaşırlar. 
Birinin eline filin kulağı geçer; der ki, «Fil tıp
kı bir yelpaze gibidir.» Filin bacağı eline geçen 
bir diğer kör, «iSeriin yalnız gözlerin değil, id
rakin de körleşmiş, fil tıpkı bir sütun gibi.» der. 
BİT başkasının eline filin gövdesi geçer; «Siz 
ilkiniz de Allanın kör ettiği kimselersiniz, fil ne 
yelpazeye benzer, ne sütuna benzer, tıpkı bir 
duvar gibidir.» der. 

Hikâyenin sonunda Gazali der ki, «Fil ne 
bir yelpazedir, ne bir duvardır, ne bir sütun
dur. Filin yelpazeye de, duvara da, sütuna da 
'benzeyen tarafları vardır, ama bütünüyle hiç 
birisi değildir. 

Arkadaşlarım, ne yazık ki, bâzı kimseler Ata
türk'ü şu veya bu tarafından yakalayarak, şu 
veya bu istikamette göstermek sevdasında ve bil
hassa bu hususu menfaatleri için, kendi karan
lık emelleri için. uygun bulmaktadırlar. Kanaa
tim odur ki; akademi, evvelâ Atatürk'ü bir bütün 
halinde mutlaka ele almalı, Atatürk'ü bir bütün 
olarak, Atatürk ne ise öyle ortaya çıkarmalıdır. 
Hiç kimsenin yeni bir Atatürk icat etmeye, ken
di kafasına uygun bir Atatürk icat etmeye yet
kisi yoktur. 

Bir diğer nokta; akademi çalışmaları, kanaa
timizce birtakım fikir spekülasyonlarına son ve
recektir. Bilhassa 20 yıldır memleketimizde her 
cereyan; faydalı veya zararlı her cereyan, ken

disini bir Atatürk kalkanının arkasına gizlemek
te büyük bir menfaat görmektedir. Birçok kimse
ler Atatürk'ü, tamamen Atatürk'ün zıddı bir is
tikamette ele alarak, kendi gayeleri istikametinde 
yorumlamakta ve Atatürk'ün sözlerinden kendi
leri için birtakım hükümler çıkarmak gayretinin 
içerisine girmişlerdir. 

Arkadaşlarım; akademi, buna da elbette son 
verecektir. Gerçek Atatürk bütün varlığıyla or
taya çıktığı gün, Atatürk üstünde yapılmak is
tenilen spekülasyonlar kanaatimce sona erecek
tir. 

Bıı arada bir misali vermek isterim; geçen 
yıllarda Atatürk hakkında konuşma yapacak bir 
hatibi dinlemeye gittim; hatip koyu bir dinsizdi. 
Lâik bir Devlette, kanaatimce dindarlık kadar, 
dinsizlik de normaldir. İsteyen dindar olur, is
teyen dinsiz olur. Devlet idaresine vicdanî ka
naatlerini karıştırmamak şartıyle, isteyen herhan
gi bir dine inanır, isteyen de bütün dinleri red
dedebilir. Bu Türkiye Cumhuriyetinin lâik dü
zeninin bir gereğidir. 

Ancak, hatip kendi kafasının altındaki din
sizliğini devamlı olarak Atatürk'e mal ederek an
latıyordu. Arkadaşlarım bu, Atatürk'e hizmet de
ğil, Atatük'e ihanettir. 

Bizim kanaatimiz odur ki, elbette akademi 
çalışmalarıyla da ortaya çıkacaktır ki, Atatürk 
din düşmanı değildi; din tüccarlığının düşmanıy
dı. Dini birtakım siyasî veya içtimaî gayeleri uğ
runa kullanan insanların düşmanıydı. Daha uy
gun bir tabirle, Atatürk, dindarların değil, din-
bazlarm düşmanıydı. 

Arkadaşlarım, belirtmek istediğim bir diğer 
nokta, bu akademinin Atatürk'ü Ankara'nın ka
loriferli salonlarının içerisine hapsetmomesidir. 
Bu hususta Türk tarihinde bir de örnek vardır. 
Malum, Türkler Anadolu istikametine doğru akm 
etmeye başlarken, Anadolu'yu Türklüğe iki bü
yük kuvvet açmıştır. Bunlardan birisi, ellerinde 
kılıç taşıyan altlar, diğeri de vicdanlarında iman 
taşıyan, Türklük ve Müslümanlık uğruna çalışan 
görevlilerdir. Bunlar bilhassa halk - din görev
lileriydi. 

İstanbul fethedilip, Bizans usulleri Türk iç
timaî bünyesine girmeye başladıktan sonra, sa
rayın etrafında halk - din görevlilerinin yanın
da, bir de ulemayı rüsum meydana geldi. Bun
lar padişahın nimetleriyle beslenen ve padişa-
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hm düşündüğü istikamette, padişahın men
faati istikametinde hareket eden kimselerdi. Hat
tâ bunlar o kadar halktan kopmuşlardı ki, bir 
zamanlar bir heyet İran'dan Türkiye'ye gelip, 
Şiilikle, Sünniliği birleştirmek için çareler arar
ken, padişaha şöyle bir teklif yapmışlardı, «Aman 
bize ulemayı rüsumu göndermeyin, halk bilgin
lerini gönderin,» 

Arkadaşlarım, bununla demek istediğim şu
dur; Burada, Atatürk Akademisinde çalışmalar 
yapılırken, halktan kopuk, halka sırt çevirmiş 
bir çalışma; Ankara'nın kaloriferli salonlarına 
hapsedilmiş bir çalışma değil, aksine Atatürk'ü 
halk kitlelerine indirecek çalışmalara da büyük 
Ölçüde önem vermek, Atatürk'ü büyük halk kit
lelerine anlatmaya imkân verecek çalışmalara bü
yük önem vermek lâzım. 

Bu kısımdaki sözümü bitirirken şu hususu 
'belirtmek isterim ki; istiklâl Harbi yapılırken, 
Millî Mücadele yapılırken ulemayı rüsum; millî 
Hükümeti, Millî Mücadeleyi vazî diye ilân eder
ken, onları tekfir ederken, Anadolu'nun uleması 
aksine, Millî Mücadeleyle beraber olmuştur. 

Kanaatim odur ki; halktan kopuk, halka sır
tını çevirmiş bir ilim, hiçbir zaman bir millet 
için faydalı değildir. 

Arkadaşlarım, belirtmek istediğim bir diğer 
nokta daha; bu Kurum Atatürk'ü hür düşünce
ye kapamamalıdır. Eğer kalbul edilirde, 19 kişi
den müteşekkil-bir akademi heyeti kurulursa, bu 
kimseler Atatürk hakkında söz söyleme yetkisini 
yalnız kendilerine inhisar ettirmemelidirler. Ak
sine onlar, Atatürk üzerinde hür düşüncenin bü
tün gayretini göstermesine yardım etmeli, Ata
türk üzerinde yapılacak bütün hür araştırmala
ra imkân sağlamalı, onları desteklemelidir. Ku
rumun görevi, birinci derecede kendisi araştırma 
yapmak değil, araştırma yapanlara yardım et
mek, onlara imkân sağlamak olmalıdır. Çeşitli 
görüşlere geniş ölçüde imkân vermeli ve böyle
likle Atatürk, devamlı olarak hür düşüncenin 
önüne açık olmalıdır. Aksine, sadece bu Kurum, 
«Atatürk hakkında yegâne söz sahibi biziz.» 
derse; (Ki, ilk Hükümet teklifinde böyle bir 
hüküm de vardı. Diyor ki, «Atatürk ilkeleri üze
rinde söz söylemeğe yetkili yegâne kurum, bu 
Kurumdur.» Nihayet kabinede bu çıkarıldı.) Bu 
tadirde tekrar ediyorum, Ankara'da Atatürk, 

Ankara'nın kaloriferli salonlarına hapsedilmiş 
olacaktır. Aksine, mutlaka hür düşünceye açık 
olmalıdır. 

Dikkat edilmesi lâzım gelen noktalardan bi
risi de; bir Atatürk skolastiği meydana getir
memektir. Yani bir, «Atatürk dedi ki,!», devri
nin açılmamayıdır. Malûm, Orta Çağı karanlığa 
sürükleyen ilmî öldüren tek zihniyet Kaale 
Aristo zihniyetidir. Orta Çağ'da eğer bir düşü
nüşü, şu veya bu tarafı ile getirir, muallimi ev
vel Aristo'ya bağlarsanız, bu takdirde münaka
şa bitendi. «Kaale Aristo, Aristo dedi ki» diye 
başladınız mı; mesele tamamdı. Rönesans'ın ışı
ğıdır ki, bu karanlığı yırtmış, insan kafasını 
hürriyete açmış, hür düşünceyi geliştirmiş ve 
böylelikle bugünkü 20 nci .aşırın tekamülünü 
meydana, getirmiştir. 

Türkiye'de Atatürk'ten sonra bir Kaale dev
rinin açılması, «Atatürk dedi ki,» diye bir dev
rin açılması ve böylelikle bir Atatürk skolasti
ğinin meydana getirilmesi kanaatımca, önce 
Atatürk'e ihanet olur. Atatürk'ün kendisi hiç
bir zaman bir «İzm» meydana getirmemiştir. 
Hiçbir zaman doktriner olmayı kabul etmemiş
tir. Binaenaleyh, Atatürk adına bir doktrinin 
meydana getirilmesi, hele Atatürk'ten 35 yıl son
ra bu doktrinin meydana, getirilmesi, kanaatımca 
yanlıştır. Atatürk sistemlinin dayandığı tek güç, 
ilimdir. İlmin dışında hiçbir güç, Atatürk'ün sis
temi* içerisinde güçlü değildir. 

Burada, kanunlarımızda sık sık geçen bir te
rimden, «Atatürk ilkeleri» teriminden de bah
setmek isterim. Birçok kanunlarda geçtiği gibi, 
birçok konuşmalarda da sık sık, «Atatürk ilke
leri» terimi geçmektedir. Ben Komisyonda, ge
rek Hükümetten, gerekse diğer ilgililerden Ata
türk ilkelerinin neler olduğunu sordum. İtiraf 
edeyim ki, müspet bir cevap alamadım. Çok da
ha evvel, 1960 yılında hepsi üniversite mezunu 
17 kişiye Atatürk ilkelerinin ne olduğunu yazma
larını rica etmiştim. Hiç birisinin söylediği di
ğerini tutmamıştı. İspanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi Sosyal Antropolojik kürsüsü bir 
anket açtı; Falih Rıfkı ve diğer Atatürk'ün ya
nında bulunmuş kimseler de dahil olmak üzere, 
birçok kimselere Atatürk ilkelerinin neler oldu
ğunu sordum. Falim Rıfkı'nm cevabı, «Atatürk' 
ün ilkeleri yoktur.» şeklinde idi Diğerlerinin 
verdiği cevaplar da birbirini tutmuyordu. 
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Gerçek şudur ki arkadaşlarım; Atatürk'ün 
devrimleri incelendiği zaman, bâzı çok muhkem 
esaslara dayandığı görülür. Ama Atatürk hiçbir 
zaman iikeci değildir. İlkecilik eğitimde skolas
tiğin bir motodudur. Rejim olarak da faşizmin 
bir metodudur. Atatürk ne faşistti, ne de skolas
tikti i. Şu hale göre, birtakım kaideleri ortaya pe
şinen vaz etmek ve bunları gökten inmişeesine 
mütemadiyen empoze etmek yanlıştır. Eğer Ata
türk'ün ilkesinden mutlaka bahsetmek lâzım ise, 
bir tek ilkesi vardır Atatürk'ün o da«Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir.» Bunun dışında, 'elbet
te ki Atatürk'ün devrimleri birtakım esaslara da
yanır. Ama bu esasları alıp, Atatürk'ü bir yer
de dondurmak veya bu esaslardan hareket ede
rek Atatürk'ü birtakım istikâmetlere doğru çek
mek gayretleri kanaatımca Türk Tarihine ihanet
ten öteye gidemez. 

Arkadaşlarım, yine konu üzerinde akademi 
çalışırken durmasını istediğim bir nokta daha 
var. Bir millî kahramanı, bütün dünyanın büyük 
tanıdığı bir millet büyüğünü devamlı övmek, 
onun etrafında kaside edebiyatı yaratmak aslın
da o insana iyilik etmek demek değildir. Kaside 
edebiyatı, Atatürk konusunda bitmelidir. Bu
nun dışında Atatürk, bilimsel olarak araştırıl
malıdır, Atatürk'ün yaptığı devrimlerin tarihi 
zarureti ve Türk milleti için gerekliliği ortaya 
konmalıdır. Atatürk'ün kurduğu Devletin hangi 
esaslara, dayandığı, bu esasların tarihî zarureti 
mutaka ortaya çıkarılmalıdır ve genç nesillere 
Atatürk, Devlet kurucu Atatürk iyice öğretilme
lidir. Bunu yaparken, etten ve kemikten müteşek
kil Atatürk'le, Devlet kuran Atatürk çok zaman 
birbirine karıştırılmamalıdır. Etten ve kemikten 
müteşekkil Atatürk'ün hisleri, hevesleri olabilir; 
ama Devlet kuran Atatürk bundan çok zaman 
başkadır. 

Meselâ bir örnek vereyim; Atatürk, etten ke
mikten müteşekkil Atatürk, alturka müziği çok 
severdi. Ama bütün okullarda batı müziğini mec
buren okutturmuş ve alaturka müziği kaldırmış
tır. Şimdi hirisi çıkar da; «Atatürk alaturka mü
ziği seviyordu, binaenaleyh okullarımızda batı 
müziğinin yanında veya onun yerine alaturka 
tmüziği koymamız lâzım» derse, kanaatim odur 
ki, Atatürkçülüğe aykırı hareket etmiş olur. Bi
risi alaturka müziği seven etten ve kemikten 
müteşekkil Atatürk ' tür; fakat Batı müziğini 

Türk müziği olarak ilân eden ve onu bütün 
okullarda okutturan, onun gelişmesi için Batı 
âleminin içerisinde, Batı tekniğinde bir Türk 
müziği meydana getirilmesi için gayret eden, 
Devlet kurucu Atatürk'tür. 

Bunu şunun için anlatıyorum : Millet Mec
lisi Millî Eğitim Komisyonunda, akademi konu
su görüşülürken, çok hürmet ettiğim, Atatürk' 
ün yanında uzun zaman bulunmuş bir profesör 
«Devrim» kelimesinden Atatürk nefret ederdi, 
onu hiç beğenmezdi; («Nefret» tabirini yanlış 
kullandım) Atatürk devrim kelimesini beğen
mezdi, Onun için «Devrim» kelimesini çıkarıp 
yerine «İnkılâp» kelimesini koyalım, teklifinde 
bulunmuş ve Komisyon bu arzuya tabi olarak 
«Devrim» kelimesini çıkarıp, «İnkılâp» kelime-
'siııi koymuştur. Belki, etten ve kemikten müte
şekkil Atatürk, «Devrini» kelimesini beğenmiye-
bilir; ama Devlet kuran Atatürk, «Devrim» 
kelimesini elbette ki sever. Binaenaleyh, bu şe
kilde böyle; «Atatürk şunu isterdi, bunu iste
mezdi.» giıbi birtakım indî meselelerle Türk di
linin anagelişmesini önlemek ve nihayet Türk 
diline yıllardır girmiş bir kelimeyi Türk lûga-
tından çıkarmaya çalışmak hata olur kanaatın-
dayım. 

Arkadaşlarım dedim ki, büyük adamlara sa
dece kaside yazmak, bir methiye edebiyatının 
içerisine almak, o insana iyilik etmek, o insanı 
araştırmak demek değildir. Büyük insanı yapan 
bâzı anaunsurlar vardır. Bunları yakalayıp o in
sanı, o istikâmette incelemeye çok ihtiyaç vardır. 
Büyük insanlar evvelâ akıl insanlarıdır; tıpkı 
Atatürk gibi, büyük deha sahipleridirler. Ata
türk bu ,akadcmi tarafından akılcı istikâmeti ile 
mutlaka incelenin elidir. 

İkincisi; büyük insanlar gönül insanlarıdır. 
Hudutsuz içlerinde sevgi kabiliyeti olan insan
lardır. Netekim, şimdiye kadar eğer kimse Ata
türk kadar büyük olamamışsa, kimse Türk Mil
letine Atatürk kadar inanamaclığı ve Atatürk ka
dar sevemediği içindir. Kanaatımca, Atatürk'ü 
kendi şahsiyetinde Atatürk yapan en büyük un
sur, Türk Milletine karşı duyduğu hudutsuz 
inanç ve sevgidir. Atatürk, bu tarafı ile bir gö
nül adamı olarak, Türk Milletine karşı duyduğu 
hudutsuz inanç ve sevgi olarak mutlaka ortaya 
konulmalıdır. 

Nihaayet büyük adamlar sezgi adamlarıdır. 
Eğer bir insanda sezgi yoksa, sadece bilime da-
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yanarak büyük olmak mümkün değildir. Ben 
burada Atatürk'ün; (Atatürk, mutlaka bu sez
gisi bakımından da incelenmeli ve genç nesillere 
bunlar mutlaka intikal ettirilmelidir) iki büyük 
sezgisini belirtmek isterim : 

Arkadaşlarım, bâzı dış büyük düşmanlar ta
rafından deteklenen bir düşman ordusu Polatlı 
sırtlarına kadar gelmiş, top sesleri Ankara'dan 
duyulmaya başlamıştı. Hükümet Kayseri'ye inti
kal etmenin hazırlıkları içindeydi. İşte bu za
manda Kafkas Kızılordu komutanı Atatürk'e 
yardım elini uzattı. Derhal asker getirip, Sakar-
ya^dan düşmanı atmak için Türk Silâhlı Kuv
vetlerine yardım etmeyi teklif etti. öbür taraf
tan Lenin ve arkadaşları bütün güçleriyle Ata
türk'ü kendi istikametine çekmek için; Marksist 
ve Leninist bir istikamete çekmek için bütün güç
leriyle uğraştılar. O kadar uğraştılar ki, malûm 
meşhur Yeşil Ordu kuruldu, bunlar kalpakları
na kırmızı şerit takmaya başladılar. Moskova'da 
yetiştirilmiş Mustafa Suphi gibi, E tem Nejat gi-
'bi birtakım Moskof uşakları Türkiye'ye kadar 
getirildi ve bir tarafta Türkiye'nin ezilmekle 
karşı karşıya bulunan Ordusunu takviye etmek 
için Kızıl Ordu'nun yardımı, öbür tarafta yeni 
Türk Devletinin kurulması için Marksist ve Le
ninist sistem bütün gücü ile Türkiye'nin üzerine 
geldi. 

Atatürk'den biraz daha küçük bir insan, bu 
yardımları reddedemezdi. Ancak Atatürk'ün bü
yük dehası, Türk milletine karşı büyük inancı 
ve bilhassa büyük sezgisidir ki, bunu reddetti. O 
zamanın bütün güçlüklerine rağmen Atatürk, 
Marksist ve Leninist bir sistem içine girmeyi red
detti; Atatürk, Kızıl Ordu'yu Türkiye'yi sokma
yı reddetti. Neden reddetti acaba? Arkadaşlarım, 
bugün bu reddedişin sebepleri bütün açıklığı ile 
ortadadır. Ama bundan 50 yıl evvel böyle değil
di. îşte Atatürk'ü büyük yapan unsur, bugün 
herkesin görebildiği, istisnasız her aklı azıcık ye
ten insanın görebildiği bir gerçeği Atatürk'ün 50 
yıl evvelden görmüş 'olmasıdır. Kanaatimce bu 
sezgi 2 ananoktada düğümlenmektedir : 

Atatürk, eşsiz sezgisi ile Türkiye'nin 2 blok 
arasında, 2 jcostratejik güç arasında kalacağını 
biliyordu. Nitekim bugün 2 büyük jeostratejik 
gücün temas ve mücadele sahası içerisindeki jeo
politik şerit, tamanııyle milletlerin kendi evlât-
larıyla boğuşma sahnesi haline gelmiş; Kore'de 

başlayıp, İran'dan, Türkiye'den, Yunanistan'dan 
geçen ve Finlandiya'da biten bu şerit üzerindeki 
bütün milletler bölünmüşlerdir. Kore ikiye par
çalanmış, kardeş kardeşin gırtlağına sarılmıştır. 
Hindicini öyledir, Hindistan öyledir; İran par
çalanmaktan ancak dış müdahale ile kurtulmuş
tur. Yunanistan parçalanmaktan dış müdahale 
ile kurtulmuştur. Almanya, bugün biri Marksist, 
biri millî 2 ayrı Devlet halindedir. Türkiye, eğer 
bundan kurtula'bilmişse, Atatürk'ün büyük de
hasının, büyük sezgisinin bunda büyük rolü var
dır. 

Atatürk'ün bu konuda bu yardımı reddedi-
şindeki ikinci büyük sezgisi; yer yüzünde devam 
eden 3 ncü büyük asimilasyon hareketini daha 
önceden görmüş olmasıdır. Arkadaşlarım, ger
çekten de bugün yeryüzünde vukubulmuş üçün
cü büyük asimilasyon hareketini bütün teferruatı 
ile müşahede etmek imkânını görüyoruz. Birinci 
büyük asimilasyon hareketi ile; maalesef kurban 
yine Türklerdir, Doğu Avrupa'daki Kumanlar, 
Peçenekler, Avarlar ve Yolga Bulgarları Hıristi
yanlık adına asimile edilmişlerdir. Bugün mil
yonlarca Avar Türk'ü, Kuman Türk'ü, Peçen ek 
Türk'ü, Bulgar Türk'ü nerde?.. Hepsi istinasız 
asimile edilmişlerdir. Nasıl asimile edilmişlerdir? 
Bir Hıristiyan ülküsü içerisinde, bir Hıristiyan 
genel çerçevesi içerisinde, malesef asimile edil
mişler ve Türklüklerini, dillerini kaybetmişler
dir. 

İkinci büyük asimilasyon. Müslümanlığın 
dünyaya yapılmasıyla başlamıştır. Bugün Afri
ka'nın kuzeyini, Suriye'yi, Irak'ı kaplayan Arap' 
lık; Mısır'ı kaplayan Araplık, acaba İslâmiyet
'ten evvel var mıydı? Nasıl oldu da, bugün kosko
ca Kuzey Afrika baştan sona kadar Araplaştı? 
Nasıl oldu da, Irak ve Suriye Araplaştı? Çünkü 
bir İslâm ideolojisinin içerisinde milletler; «Mil
letler yok, ümmet vardır.» parolasının içerisin
de milletler eritildi ve böylelikle tamamen Mı
sır, Kuzey Afrika, Sudan, Suriye, Irak baştan 
sona kadar Araplaştı. 

Arkadaşlarım. Türkiye'nin de Araplaşmasına 
ramak kalmıştı. Unutmamak lâzım ki, Selçuk 
Türklerinin sarayında resmî dil Türkçe değildi. 
Karamanlı Mehmet beydir ki, Türkçeyi hâkim 
dil haline getirebilmiştir. Ondan evvel ne yazık 
ki, Türk saraylarında dahi yabancı diller resmî 
dildi, Türkçe resmî dil değildi. 
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İşte Atatürk'ün büyük dehasıdır ki, süratle 
tarihin derinliklerine kadar inmiş, Türk milliyet
çiliğini tarihin derinliğine ve coğrafî genişliğine 
kavuşturmuş ve böylelikle Türkiye'ye kendi millî 
hüviyetini vermiştir. 

Arkadaşlarım, bunun diğer yerlerde nasıl iş
lediğinin 3 ncü misalini söylerken bir örneğini 
vereceğim : Üçüncü büyük asimilasyon, sosya
lizm perdesi altında dünyada İslavlaşma şeklin
de yürümektedir. Milletler sosyalizm perdesi al
tında İslavlaştırmaktadır. Bugün, gerek Doğu 
Avrupa'da birtakım milletler, gerek Orta Asya 
Türkleri devamlı şekilde Islavlaştırılmaktadır. 
Bakın bunun sistemi nasıl yürüyor : 

31 . 3 . 1972 tarihli Izvestiya Gazetesinde Ko 
münist Partisinin 24 ncü kurultayının zabıtla
rından önemli parçalar neşredilmiştir. Burada 
Brejnev sosyalist milletlerin kardeşliğinden 
bahsetmiş ve bütün milletlerin istikametini, ih
tilâlin dili olan Rusça'ya ve nihayet ihtilâlin 
hâkim milleti olan Rus Milletinin kültürüne 
doğru sevketmiştir. Konuşmasında devamlı ola
rak bu milletlerin kardeşliğinden, dayanışma
sından, bir araya gelmesinden bahsetmiş; ama 
hep bu bir araya gelme; kardeşlik, Rus kültü
rünün hâkim olması, Rus dilinin hâkim olması 
şeklinde olmuştur. 

Başkürdistan Eyalet Komitesi 1 nci sekrete
ri Şakirof, gene bu 'kurultayda söz almış ve ay
nen şunları söylemiştir: «Parti, sosyalist millet
lerin gelişmesinde, aralarında tedricen yakın
laşma olacağı yolundaki Leninist görüşü se
batkâr ve şaşmaz bir surette gerçekleştirerek, 
Sovyetler Birliğini ileride kuvvetlendirecektir.» 
Diyor ki Başkurt Türklerinden Şakirof; «Le-
nin'in bir görüşü vardır; sosyalizm, ona katı
lan milletleri birbirine yaklaştıracak, onları bü
tünleştirecektir.. Taıbiî bunun arkasındaki tek 
mâna şudur: «Sosyalizm, diğer bütün milletle
ri Ruslaştıracaktır.» İşte bunun örneğini vere
yim; bizzat Başkürdistan'dan Rus nüfus sayım
larına istinat ederek örneğini vereyim: Baş-
kürtler bugün '% 23,4'e düşmüştür, kendi mem
leketlerinde. Yani ekalliyete düşmüşlerdir, 
azınlığa düşmüşlerdir Başkurtlar. Rus muhacir
leri tarafından geriye kalan Başkurt yurdu ta
mamen istilâ edilmiştir. Bu !% 23,4'e düşen Baş-
kurtlardan ancak % 62,2'si anadilini konuşa
bilmektedir. Geriye kalan % 33,8'i tamamiyle 

ı anadillerini unutmuş ve anadili olarak Rus
ça'yı konuşmaktadır. 

Arkadaşalrım, manzara son derece ibret ve
ricidir. Neden Atatürk'ün Marksist ve Leninist 
bir istikamete gitmediğini, neden Kızıl Ordu'yu 
Türkiye'ye çağırmadığını en açık bir misalle 
ortaya koymaktadır. Başkurtlar kendi yurtla
rında % 23,4'e düşmüşlerdir. Bu % 23,4'ün de 
% 33,8'i anadilini tamamen kaybetmiştir. 

Elimde bir hayli istatistikler var, gerek 
Türkmenistanda, gerek Özbekistanda, gerekse 
Kazakistan'da (Malûm 4 büyük nüfus sayımı 
yapılmıştır, bu nüfus sayımlarının bütün un
surları elimdedir.) 1959 - 1970 nüfus sayımla
rını birbiriyle kıyasladığınız zaman Özbekistan' 
da, Türkmenistanda ve diğer Türk yurtlarında 
nasıl günden güne kendi anadillerini kaybet
tiklerini ve dül erinin RusçaLaştığını açık açık 
görürsünüz. İşte Atatürk, 'bunun içindir ki, 
bu büyük sezgiyledir ki, Marksist Leninist yo
lu reddetmiş, Kızıl Ordunun yardımını reddet
miş ve Türkiye'ye tamamen millî bir hüviyet 
vermiştir. 

Arkadaşlarım ne yazık ki, biz yıllar yılı bu 
gerçekleri kendi gençliğimize anlatmadık. İnkı
lâp Tarihi, gerek liselerimizde, gerek ortaokulla
rımızda ve yüksek okullarımızda sadece bir ya
sak savma kabilinden okundu ve bugün de 
böyle yapılmaya devam edilmektedir. Liselerde 
ve yüksek okulların çoğunda bu dersler son sı
nıfın son zamanına rastlatılmakta, ekseriya 
mevzu kâfi gelmediği için, müfredat yetişme
diği için, sadece yasak savma kabilinden oku
tulmakta ve «Atatürk'ün Annesinin adı şuydu, 
babasının adı şuydu, şurada doğdu.» gibi birta
kım beylik sözlerle geçiştirilmekte; fakat dev
let yapan Atatürk'ün o tarihî sezişleri ve niha
yet Türk Milletini, Türk Devletini kurduğu 
ana temeller Türk çocuğuna anlatıl amam akta
dır, anlatılmamaktadır. 

İşte arkadaşlarım, bunun içindir ki bâzı 
kimseler, bâzı bedbaht kimseler, sosyalist uğ
runa mahkeme huzuruna çıkıp, «Ben Müslüman 
değilim, ben Türk değilim,» diyebilmektedirler. 
Sayısı ne olursa olsun arkadaşlarım, ister bir, 

I ister beş kişi olsun; Atatürk'ten 35 yıl sonra, 
Atatürk'ün en çok güvendiği bir Meclisin içe
risinden bir kişinin dahi çıkıp, «Ben Türk de-

I ğilim.» diyebilmesi kanaatımca bir zillettir. 
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Arkadaşlarım, sözlerimi kısa kesmek is4e-
rim. Şu noktaları özetle belirtmekte fayda bu
lurum: Eğer Atatürk Akademisi de, şimdiye 
kadar kurulan diğer kurumlar gibi görevini 
tanı yapmaz, Ankara'nın kalorifer salonlarına 
kapanır; halka sırtını çevirir ve nihayet kendi 
gönlünde bir Atatürk yaratına sevdasına ka-
pılırsa, bilimi bir kenara iterse, yazık olur. 
Eğer bu akademi, devlet yaratan, devlet yapan 
Atatürk'ün bütün yönleriyle olduğu gibi araş
tırmaz, onu Türk gençliğine de intikal etirmez, 
Türk gençliğine anlatmazsa yazık olur. 

Ve nihayet, buraya tayin edilmiş olan kim
seler, eğer kendilerini bir ulemayı rüsum zan
nederler ve bu konuda yegâne selâhiyetli ola
rak kendilerini görürlerse, gene yazık etmiş 
olurlar. 

Tasarıya göre ilk yedi kişiyi; ki; bu akade
minin bel kemiğini teşkil edecektir, Millî Eği
tim Bakanının çeşitli kurumlarla, görüştükten 
sonra seçmesini öngörmektedir. Bu durumda 
büyük vebal, Millî Eğitim Bakanına ve nihayet 
onun teklif ettiği kimseleri tasvip eden Bakan
lar Kuruluna düşmektedir. Eğer bu kişiler ger
çekten 'bilim adamı, gerçekten 'memleket ve 
millet sevgisiyle dolu insanlardan seçilirse, bu 
Akademi görevini yapacaktır. Aksi halde ka
na atımca yedi körün arasına bir sekizinci 
kör katmaktan başka bir is yapmamış oluruz. 

Ben, Kuruma başarılar diler, müspet istikâ
mette çalışacağı ümidiyle hepinizi saygıyle se
lâmlarını. (Alkışlar.) 

1>ASKAX — Bir yetki yazısı var, okutuyo
rum. 

S a yi n B a şk anlığa 
Atatürk Akademisi Kanun tasarısının Genel 

Kurulda görüşülmesinde Başbakanlık Kültür 
Müsteşarı Mehmet Önder yetkili kılınmıştır. 

Gereğini müsadelerinize saygıyla arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 
Buyurun sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, Atatürk Akademisi Kanun tasarısı memle
ketimizin ihtiyacına cevap verecek bir şekilde 
hazırlanmıştır diyebiliriz. Yalnız. Kanunun çık
ması mesele teşkil etmiyor. Bizim Türkiye'miz

de kanunlar çıkıyor, bu kanunlar bazen kâğıt 
üzerinde kalıyor ve tatbikatında aksaklıklar 
oluyor. Gönlümüz ister ki, bu kanun çıktıktan 
sonra tatbikatında aksaklıklar olmasın, tam 
manâsıyla tatbik edilsin, tatbik edilebilsin. 
Biz, yaşımız icabı Atatürk -devrinin nesilleri
yiz, bu zamanda yetiştik. Ama o zamandan (bu 
zamana geldik... O yaşadığımız devir ile şimdi
ki zamanı mukayese edecek olursak, cidden ni
çin buhrana düştük, niçin bu hale geldik, bu 
kendiliğinden anlaşılacak, meydana çıkacak. 

Vaktiyle bizim gençliğimiz çağında okul sı
ralarında millî bir heyecan verilebiliyordu. Me
selâ ilkokulda okul defterlerinin arkasında da
hi Türkiye'nin büyüklerinin resimleri çıkardı. 
Sayın İsmet İnönü, Sayın Atatürk, Mareşal 
Fevzi Çakmak, Kâzım Karabekir'in resimleri 
çıkar ve millî şiirler yer alırdı. Aynı zamanda 
okulda okuduğumuz derslerde de yine buna mü
masil Türk gençliğini millî kültür, millî heye
can, millî his bakımından okşayıcı, doyurucu, 
onların ruhunda birşeyler 'bırakıcı, unutulnıaz 
hatıralar bırakıcı meseleıierle doluydu. 

Yine hürmetle yâd ederim ki, o zamanın öğ
retmenleri de hu meseleleri gençliğe anlatırken, 
aksettirirken heyecanlıydı, his doluydu, şuur
luydu ve aynı zamanda Türk gençliğine mükem
mel bir şekilde aktarabiliyoıiardı. Meselâ yakın
da yaşadığımız devirle mukayese edecek olur
sak, şu Ankara sokaklarından Kızılaya doğru 
gidelim, şöyle dükkânlardaki tabelalara baka
lım... Hay rot edersiniz; Türkiyede mi başka 
memleket.de mi 'dolaşıyoruz diye hayret edersi
niz, insan kendi kendine üzülür; milliyetçi Tür
kiye ve Türk dilinin hâkim olduğu Türkiye'de 
belediyelerin o kadar bigâne halleri var ki, 
Türkiye'deki tabelalar 'dahi Türkçe'nin dışında 
yabancı deyimlerle dolu. Eğer bizim zamanmıız-
daki gençlik olsaydı, o zamanın insanlarına 
«Vatandaş Türkçe konuş» dediği gibi; dükkâ
na gider, bu tabelâyı aşağıya indir, bunun Türk-
çesini, doğrusunu yaz diyebilirdi. Ee, bu his o 
zaman verilebiliyordu. 

Yine ben hissediyorum, duyuyorum; İstik
lâl Marşı söylendiği zaman herkes put gibi 
ayakta dururdu ve biz o zaman gençken, aya
ğa kalkmayanları ayağa kalkmaya davet eder
dik. O zamanki nesil bu haldeydi. Bu, ilkokul
dan liseye kadar böyle başlıyordu. O zamanın 
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fikir hareketlerini işleyen, inceleyen insanlar 
ise hakikaten o devre inanmış, o devri yaşamış 
insanlardı. Şimdi onun için bu Akademiler 
Kanunundaki vazife tevdi edilecek insanların 
benim kanaatımca tam nidiıâsıyle inanmış, bu 
meseleyi 'bilen ve o meseleyi tatbik eden, siya
sî inançlarından uzak olan insanlar olması lâ
zımdır. (Bugün milliyetçi, Atatürk'çü geçinen 
yazarlara bakıyoruz, tamamen bizim okuduğu
muz, tetkik ettiğimiz kitapların dışında. Ben-
denizdeki şu defter Atatürk'e ve o devre ait 
okuduğum notlarla vesikalarla doludur. 

ıO zamanın üniversite gençliğine bu mesele
leri kim akta rabiliy ordu? Dil ve Tarih Kurumu 
bugün heder olmuştur. Dil ve Tarih Kurumun
da hangi meseleler tkonuşulabiliyordu ? Osmanlı 
İmparatorluğu dağılmış, o bir İmparatorluktu.. 
İmparatorluklar kim ne derse desin, tarih bo
yunca millî olarak kurulmuş, İmparatorluk ol
duktan sonra millî hislerini kaybetmişlerdir. 
Her girdiği ülkelerden bir şeyler •almışlardır. 
Bizim Osmanlı İmparatorluğu da tam manâsıy
la tabiî bir imparatorluk olduğu için, kendi 'ku
ruluş 'devrindeki Türk hasletlerinden, millî has
letlerden fedakârlık yapa yapa o hale gelmiş
tir. Meselâ 'bir Osman Gazi devrini düşününüz; 
hem millî şuur, hem iman şuuru Yükselme 
Devrine kadar vardı. O devrin şairi dahi «Sen, 
Osman Oğuz Kayhan neslisin, halkın kenter ku
lusun, İstanbul'u al gülzar yap» demiştir. Yani 
bu kadar ileri bir heyecan, millî bir aşk veri
yordu. Nereden geldiğini, boyunu, soyunu söy-
leyebiliyordu. Ondan sonraki edebiyata bakınız, 
bunu göremezsiniz. Çünkü imparatorluk halini 
almıştır; Roma ve benzerlerinde olduğu gibi. O 
halde Cumhuriyet Devri bir Misakî Millî hudut
ları dâhilinde bir millî devlet kuruyordu. Kuru
lan Devletin millî olması, gençliğine milliyetçi
lik aşkı ve millî ruhu vermesi lâzımdı. Türk bü
tünlüğünü yalnız kültür (bakımından değil, her 
bakımdan bir manzume haline getirmek mecbu-
riyetindeydi. İşte o devrin idarecisi büyük Ata
türk, bu düşünce içerisinde hareket etmiş ve 
'her sözünün başında «Türk» kelimesini kullan
mıştır; «Ne mutlu Türküm diyene.» gibi. Yine 
hiç bir devirde «'Muhtaç olduğun kudret da
marlarındaki asil kanda mevcuttur.» cümlesine 
rastlıyor musunuz? 

Haddi zatında Türk Milletinin tarihinde 
millîlik vardır. (Meselâ Göktürk kitabelerinde, 

«Ey Oğuz "Milleti, Türk 'budunu işit, yukarıda
ki gök çölçmediği, aşağıdaki yer delinmediği 
takdirde senin ilini, töreni kim bozabilir?» di
ye yazar. Dünya milletlerinin tarihini inceleyi
niz, bu kadar güven duygusu bir kayaya hak
kedilmiş bir yazıya rastlayamazsınız. Büyük 
Atatürk, aradan eo'k zaman geçtikten sonra bu 
millî ruhu Türkiye 'Cumhuriyetinde tekrar şah-
landırmıştır; ama maalesef bu günkü hale na
sıl geldik hayret ediyorum. 

O halde bu kanun çıktıktan sonra, bu aka
deminin idarecilerinin de sağlam olması lâzım
dır. 

Şimdi gelelim İnkilâp derslerini kim okutuyor
du? Ben, «İnanmış insanlardı.» dedim. Biz bunlar
dan ders gördük. (Meselâ Recep Peker İnkilâp 
derslerinde doktrini çiziyor, (o zaman tek parti 
var) Halk Partili insanlara aşılıyordu. Şimdi 
bir de bakıyorsunuz ki, Halk Partili arkadaşla
rımız halkçılığı sınıf partisi olarak kabul edi
yor ve Türkiye'yi param parça etme havasının 
içerisine düşürüyor. Halbuki Recep Peker'in 
İnkılâp derslerini incelediğiniz zaman orada, 
«Bizim halkçılığımız sınıflar meselesi 'değildir. 
dediğini görürsünüz. Sınıflara ayrılma memle
ket bütünlüğünü bozar. Yazar, halkçılığı, Türki
ye halkının gelişmesi, .maddeten ve manen yük
selmesi meselesi olarak ele alır. Hele hele Dev
letçilikte sosyalizmi katiyen kabul etmez, al
maz. O, sosyal demokrasiyi hiç yanma yaklaş
tırmaz ve sosyal demokrasinin aleyhinde bulu
nur. Çünkü bir taraftan sosyal demokrasiyi; Hı
ristiyan sosyal demokrasiyi de inceler izah eder, 
ta kökünden alır; «Sosyal demokrasiler her za
man için komünizme kaymıştır. Bizim Devletçi
liğimiz, komünizme kaçan Devletçilik değildir, 
halkın yapamadığı büyük işleri yapmaktadır.» 
derdi. 

Şimdi biz 'bugünün edebiyatına, bugünün 
yazarlarına, Atatürkçülerine bakıyoruz, sosya
lizm kisvesi içerisinde doğrudan doğrudan 
düşmanı olduğu Marksizme kayış, gi
diş istikâmetinde Türk gençliğini zehirliyor ve 
bu anlatışın içerisinde maalesef maalesef profe
sörler ve aynı zamanda onun içerisinde Ata
türkçüyüm diyen insanlar da bu istikâmete 
doğru götürebiliyor. 

O halde bir tarafta faşizm, br tarafta komü
nizm varken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
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millî olabilmesi ye millî olarak kalabilmesi 
için kendine ha-s doktrini, kendine has bir idarî 
görüş ye felsefesi olması lâzımdı. O günün in
sanları bunu böyle nicelemiş ve böyle izah et
mişlerdir. 

Kanun yapanlar ve ileride gelecek olan hü
kümetler, eğer Atatürk'ün rahlesinde yetişmiş, 
onunla beraber mücadele etmiş insanların fikri 
dışında bir istikamete doğru girer de Türkiye' 
yi halkçılık. Devletçilik ve layisizm anlayışı ba
kımından bölerse hiç. doğru olmaz. Meselâ Ame
rikalı 'bir zat, «Yükselen Hilâl» adlı eserinde: 
«Mustafa Kemal fatalistti » der ve iki de misâl 
verir. Bu misâllerden birisi; «Çanakkale Har
binde siperinden çıkmış oturuyordu; İngilizler 
top ateşine tuttu, birinci topunu attı ikinci to
punu attı istifini bozmadı, «Taklit olur., dedi, 
çünkü askerlerine örnek olacaktı. «Eğer düş
man üçüncü topunu da. atmış olsaydı tamam 
yerini bulacaktı», diyor. 

İkinc'si; Sakarya. Meydan Muharebesinde 
attan düşüp de kaburga kemiği kırıldığı vakit. 
şu sözü söyledi: «Ben burada attan düştüm. 
kaburga kemiğim kırıldı; mutlaka mutlaka 
A İlahın inayeti ile düşmanın burada mukave
meti kırılacaktır.» 

Şimdi bunu örnek alan insanların, bu büyük 
insanı, İni Kuvayi Millîye ruhu yaratan insanı 
başka türlü göstermeye hakları var mı? Olabi
liyor maalesef, olabiliyor... 

İki ciltlik «Söylevi» meydandadır, bunu tet
kik etsinler; ondan sonra Atatürk'ü kendi ede
biyatlarına alıp yanlış istikâmete götürerek halk 
nazarında küçük düşürmeye çalışmaya, hakları 
yoktur. Tarihî vesikalar bunu ispat eder, Nite
kim bizim zamanımızda (Ki, şimdi yayımı dur
muştur.) «Tarih vesikaları., diye mecmualar çı
kıyordu. Bu mecmualarda. İstiklâl Mücadelesi 
meselesi inceleniyordu. Bu incelemeyi Türk Ta-
- :h Kurumu ve başka kurumlar yapıyordu. Ma>a-
le:,.e'? Atatürk'ün. Türkive'n'n öz tarihi kaynak
larını ineklemek için kurduğu Türk Tarih Ku
rumu da bu çığırdan çıkmış ve bir geçim yeri 
olmuştur. Kaç defada, bu kürsülerden ifade et
tik, ama yeterli, bir hükümet, bir Devlet ada
mı çıkıp da buraya neşter atamamıştır. Maliye 
Vekilinin, «Tetkik ettireceğiz.» demesine rağ
men. maalesef bu Tarih Kurumunun, Birinci 
ve İkinci tarih Kongrelerinin zabıtlarını ince

lediğimiz, araştırdığımız vakit tamamen bunun 
dışına çıktığını görüyoruz. Yani Atatürk'ün va
siyetine göre vazifesini yapmaktan uzak kal
mıştır. Bunu hükümetler kontrol edemiyor; 
çünkü kontrol etmiş olsaydı bu hale düşmezdi. 
Hattâ bu Akademiyi bile kurmaya lüzum ol
mazdı. Ancak sıkıştığımız vakit kuruyoruz... 

İktisadî meseleleri Yusuf Kemal Tengirşek 
bey, Fuat Baynur hey anlatıyordu. Hele Allah 
rahmet eylesin Mahmut Esat Bozkurt, tam ma-
nasıyle Türk gençliğine aşk ve heyecan veriyor
du. Şimdi biz bunu söylersek ırkçı, gerici filân 
oluruz.. 

Sayın İnönü aramızdadır; ben çok isterim, 
herkes hatırasını yazdı; ama sayın İnönü yaz
madı. Meselâ İnönü Muharebesinin senei devri
yesinde konuşmalarını dinledim ve başka yerde 
rastlayamadığım için, birkaç noktada müstefit 
oldum. Gayet calibi dikkatti, gayet iyi idi ve 
başka yerde geçmiyordu da. Meselâ İnönü mu
harebelerinin çocuklara bir ezbercilik tarafı an-
latdabiliyor; halbuki o muharebelerin getirdiği, 
düşündürdüğü meseleler aksettirilmiyordu. Me-
°,"lâ daimî ordu meselesi. Çete harbinden sonra 
daimî ordu meselesine okul kitaplarında rastla
yamazsınız. Sebep ve neticelerini incelerken; 
sebebi, neticeleri, neler getirdiği gençlere izah 
edilmeli, duyurulmalıdır. 

Mnhmut Esat bey Devlet adamının vasıfla
rını çiziyor ve gayet güzel anlatıyordu. Bugün 
içerisinde bulunduğumuz zamanda, Devlet ada
mının, etrafındakiler zengin olduğu vakit, (Bu
günün gençleri bunu hoş karşılıyor ki, hu çok 
cariptir) «Devlet adamı, etrafındakilerle birlik
te tek gömlekle ölebilmesini bilmelidir» diyor, 
Azizoğlu Ömer'den misal getirdikten sonra ve o 
insanlar bunu dinledikten sonra; o kadar doğ-
m. faziletli olmak mecburiyetini duyuyordu İn-
kilâp derslerinde. İnkilâbın getirdiği bu. Çünkü 
Osmanlı İmparatorluğunun tortularını, ahlâk 
yıkımlarını ortadan kaldırıp, zinde bir gençlik 
Yaratmak o zamanın insanının vazifesiydi. Doğ
ruydu o. Yani serveti 40 bin dinar olan Hazireti 
Ebubekir'in tek kuşakla, öldüğünü izah ediyor
du. : fakat görüyoruz ki, buraya yolsuzluklar 
dosyası getirdiğimiz halde (konuşuruz filan ede
riz, Atatürk'ten bahsederiz) üzerine setler çe
keriz. Vicdanlarımız bunu nasıl kabul eder 'bil
miyorum. Nasıl öbür türlü izah edebiliriz? 
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İşte mesele bundadır, yani bir devri yaşama 
bir devri yaşatma, bir devri getirme, gençliğe 
aşılama 'budur. Eğer 'bu tortular kaldığı müd
detçe Türk gençliğine ideal veremezsiniz; kati
yen veremezsiniz; O zaman Devlet Türk gençli
ğine o idealizmi aşılayanlar; yani inkılâp ders
lerini verenler her haliyle, yaşantısıyle örnek 
insanlardı. Devlet adamlarında da bu vasıf var
dı. Bu olmadığı müddetçe veremiyorsunuz, iş çı
ğırından çıkıyor. 

Arkadaşlar bunu duyduk; «Atatürk Cum
huriyetinin felsefesi İmparatorluktan gelmiş
tir.» diyor, ralhmetli Ali Seycli bey. 

Osmanlı İmparatorluğunda 200 sadrazam 
gelmiş. Bu sadrazamların ancak 10 - 15'i Türk' 
müş; geri kalanı gayri Türk'müş. «İşte impa
ratorluklar böyle, yıkıldı.» diyor. Yıkılır.. Ab
basiler de 'böyle yıkıldı, Endülüs de böyle yı
kıldı, Emeviler böyle yıkıldı, Osmanlı İmpara
torluğu da 'böyle yıkıldı. Ne güzel söyler; «Ben 
ırkçı değilim, ama bütün Devletin üst kademe
lerinde bulunan, Devleti idare eden büyük şah-
yetlcr ne olursa olsun, Türkoğlu Türk olmalı» 
der. Bugün 'bunu söylersen, bunu ortaya atar
san. senden kötü kimse yok; ya ırkçısın, ya fa
şistsin, ya da gerici filânsın. Ben buna inanıyo
rum. Hakikaten bu inkilâp kitabının sayfaların
da da geçen okuduğum bu konu, baştan aşağı 
doğru olan bir meseledir. Bir milletin kaderini 
ancak milletin çocukları çizebilir. Bunun dışın
daki insanların çizmesine imkân ve ihtimal yok
tur. 

Arkadaşlai', komünizm de bunun düşmanıy
dı. lC'o.3 senelerinde idi, ben okuyordum; şunu 
da samimî kalple söylüyorum, o devirde Devlet 
adamları da komünizm meselelerine karşı gayet 
uyanıktı. İstanbul Muallim Mektebindeyiz. Ben 
daha birinci sınıfta idim. Bu ocak terbiyesinde 
birinci sınıfta olan, ikinci üçüncü smıfa gire
mezdi. Bir saibah üç tane arkadaşımızı derledi
ler, topladılar götürdüler. Oraya millî emniyet
ten kimseler 'girmişler ve ibunlarm komünizm 
hareketlerine karıştığını, böyle düşüncelere sa-
hibolduğunu sezmişler, götürdüler. Yani Devle
tin uyanıklığına bakınız.. Bu raddeye kadar ge
lirse, elbette komimizm iki müesseseye girecek
tir; birisi ordu, ikincisi maarif. Bilhassa maa-
rü... 

«1969 senesi Bütçesinde hiçbir devirde görül
medik şekilde, komünizm öğretmen okullarına 

\ c/b 80 girmiştir» diyen arkadaşımıza Millî Eği-
; tim Bakanı cevap veremedi. Zabıtlarda var. Bu

gün hâlâ öyledir. Kendilerini riyakârca savun
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bugün maale
sef hâlâ böyledir. Millî meselelerimizi çocukları-

j miza aktaracak olan insanlar Türkiye'nin kade-
! /İni başka istikamete doğru çeviriyorlar. Benim 
j vaşadığırn devirde Hükümet bu kadar uyanık-
i t1;. Meselelerinde; «Yollar aşınmaz» elemiyordu. 

O zamanın gençleri de... 
BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil, kanun hak

kında 'bir şey söylemeyecek misiniz? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Söylü

yorum, söylüyorum. İşinize gelmedi galiba Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 'ben sizin söylediğini
zi ne alırım, ne satarım, sadeee nizama davet edi
yorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamca) — Te
fekkür ederim. Evet, konuştuklarımı bu kanu-
ıren içerisinde. Ben Devlet adamlarının uya
nık olmasını söylüyorum. 

Şimdi, bu alkademiler kanunu görirüeür-
ken şunu söylemek istiyorum. Kamun çıktıktan 
s -ıra, eğer siz bunu nâehil ellere verir de. 
eûı, küflü yerlere koyarsanız ve bunun 

ba jında da inanmış imamlar olmazsa yünün ez 
liy rııcn. Yani Al] Sevdi Efendinin tarih
teki m is alini de burada zikretmek istiyorum 
Sayın Ba jkanını; kimin elimle olacağına mi
saldir. 

Şimdi, Atatürk masonları da ortadan kal
dırdı. Bunlar beynelmilelcidir. Kabul etmek 
lâzımı 'ki, gizli teşkilâttır. Türkiye'de büyük 
mevkiye gelmek için maalesef gizli cemiyetten 
olacaksın, mason 'olacaksın... İçişleri Bakam-
lığı bütçesinde, diğerlerinde de söylüyoruz; 
«Efendim, filân yerle filân yakalandı, filân 
yakalandı.» deniyor; ama Devletim yüksek 
kademelerinde oldukları iojin maalesef oraya 
kimse cesaretle elikoyamıyor. Birbirlerine ra
bıtalarla bağlı olan gayrimillî bir cemiyet 
Türkiye'nin iflahını |kesiyor, milliyetçilik me
selesini ortadan kaldırıyor. Bir Mason teşki
lâtı gençler için; «Onlar bizim peştemalsız 
müritlerimizdir» eliyor. Adamların ne demek 
istediğini, peştemalm onlar için ne olduğu
nu okuduk. Bu kökü dışarıda olan cemiyet 

I için Atatürk en büyük tarihi vazifesini, veci-
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•besini yapmıştır. Çünkü, Osmanlı İmparator -
kığunun nasıl yıkıldığını içinde yaşayan bü
yük bilginler bilirler, İttihat ve Terakki meselesi 
de oradan gelmiştir, Atatürk Karasurlar'm fi
lân oynadığı oyunu pekâlâ bilir, bu devirde ya
şamıştır. Pekâlâ böyle bir cemiyete müsaade 
edilebilir mi?.. Kaldırmıştır. 

'Siz yarın, 'bu akademiyi idare edecek in
sanlar olarak Masonları iş başına 'geçirdiniz 
mi, hiçibir şey ekle edemezsiniz. Türkiye ta
rihini tahrif ederler ve neticesiz kalır. 

Yattığı yer nur olsun, Mahmut Esat Be
yin ibiz o zaman t al eb esiydik, dinledik, oku
duk ve bugün de kiptalarını tekrar tekrar 
okuyoruz. Buraya notlar almışızdır; bu gibi 
müesseseleri idare edenler inanmış, Türk oğlu 
Türk olmadıktan sonra hiçbir şey halledilmiş 
olmayacaktır. Bu hakikattir. 

Sayın Başkanım, beyefendiler, şimdi yine 
bu kanunla ilgili olarak soruyorum. Türk 
tarihind nasıl tetkik edecekler? Yani Türk 
tarihini başından alacaksın, aldıktan sonra 
taa buraya kadar getireceksin. Çünkü, millî 
şuuru, Türklük şuurunu, Türk tarihini, 
yine Türk Kurumunu kuracaksın. 

Yoksa mücerret olarak bu işlenmez. Me
selâ Göjktürk kitabelerinde, «Çin'in ipekli ku
maşları, kadınları, şarapları caziptir. Onlar 
bizde yoksa da istiklâl vardır.» denmektedir. 
Benim dedelerim istiklâle büyük ehemmiyet 
veriyorlar. Yani başka milletlerde şu var, şu 
var, şu var, bu var; Amerikan sigarası var gi
yimleri var, filân, filân, filân var, sefahat 
var... Sözü bugüne getirecek olursak böyle. 
Sen bunlara kapılırsan, Rusların teşvikine ka-
pılırsan istijk'lâlini kaybedersin. Bizde yok, 
ama istiklâl vardır. İsitkilâline sahibolmak için 
mutlaka ve mutlaka millî benliğine sahibola-
caksiiH. 

Şimdi demek k i ; vaktiyle, her halde Os
manlı İmparatorluğu, zamanında bu tarihi 
gerçeklere uymuyordu. Öyle bir ruh verilmek 
istendi ki ; Cumhuriyetten sonra Türk tarih ki
taplarına, kurumun [kitaplarına geçti ve 
ıbunOar .didik didik didik edildi, sonradan dur
du. Millî kültür, millî his, millî heyecan, dil 
'birliği, elbette kurumlarla verilebilir. İşte siz 
bunu inannıarmış Devlet adamlarının eline ve -
rirseniz olur. Eğer bunlar başka cemiyetlere 

üye ise, bir de bakıyorsun 'masonlarla sosyal 
demokratlar pekâlâ 'birleşebiliyor; böyle Devdelt 
adamlarının elinde bu kanun yürürlüğe girip 
•de aynı zamanda bundaki kurul üyelerinden 
bu 'tipte insanlar olursa, bu kanun işlemez; 
fajkat Allah rahmet eylesin Becep Peker gibi, 
Yusuf Kemal Tengirşek gibi, Mahmut Esat 
Boz'kurt gibi, Fuat Baynur gibi ve o devrin 
talihini inceleyen hakikaten millî ruhta olan, 
insanların, kişilerin elinde olursa bu meseleler 
kendiliğinden gelişebilecektir. Demek ki, be
nim sözlerim bakın bununla ilgili, bununla 
devam ediyor. 

Şimdi bir maktaya daha gelmek isterim. 
Bizdeki yaşlılarımız kayboluyor. Omlar bizim 
için bir tarih hazinesidir. Küeülkken hep on
ları dinlerdik; harp hâtıralarını, millî heyecanı 
onlardan aldıık. Bu akademi kurulduktan 
sonra yer yer İstiklâl Mücadelesinin kahra
manlıkları muitlak toplatılmak. Bir askerî ko
vuşu gezerken; «bir Türk yüz düşmana bedel
dir» eleyince, «Bir Türk dünyaya bedeldir.» ve
cizesini koyan Gazi Mustafa Kemaldir. İşte o 
bir zatın dünyaya bedelliğini o asker, onun 
komutanı duyabilecektir. Bu aşk, bu meşk 
mühim meseledir. Şimdi ibütün bu hayatta kal
mışlardan anutlaka ve mutlaka İstiklâl Mü
cadelesinin kahramanlık menkibeleri toplatıl-
malı, bir araya getirilmeli ve yazarlarımız 
yeni doğacak bu kültürü hilkâye edip kaleme 
almalıdır, yaymalıdır ve ümit vermelidir. 
Lalettayin edebiyata 'bunu tercih etmelidirler. 

Arkadaşlar, dünya dev adımlarla ilerliyor. 
Eğer benim neslimin aldığı millî ruh. bugüne ka
dar devam etseydi, Türk gençliği hiçbir zaman 
için aşağılık duygusuna kapılmayacaktı. Evet, 
yolumuz yoktu, darı ekmeği yeniyordu, çarıktı, 
şuydu, buydu; fakat Türk Milletine iman veril
mişti, millî ruh verilmişti, mut al aka muasır me
deniyete ulaşılacağı aşkı verilmişti, geçileceği 
aşkı verilmişti. Uzay fiziği bilmem flian yapıyor, 
filan yapıyor denilmişti. O ruh bu milletlere ve
rilebiliyor. Devleti idare edenler, Hükümet ku
ranlar, bu kanun çıkıp da gençliğe istikamet ve
recek olanlar millî aşkı, millî heyecanı milli 
kültürü mutlaka ve mutlaka aşılamak mecburi
yetinde, vermek mecburiyetinde. Aşağılık duy
gusuna kapıldı mı millet, bitmiştir. Türk Mille
ti aşağılık duygusuna lâyık değil, yüksek duy-
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gnİarla mücehhez, büyük tarihi olan, bütün bu 
badireleri yenip de dünya milletlerine numune 
'olacak kadar hasletlere salıibolan büyük bir 
millettir. .Allaha şükür, !bu milletten olmakla if
tihar ederiz; bugünkü 'buhranlı halimizde olsa 
bile. 

O bakımdan 'bu akademi kanunuyle kalma
malı, hükümetler bu aşka bürünüp bir Kuva-yi 
Milliye rulhuyle tekrar Türk Milletine millî has
letini vermeli. Allaih rahmet eylesin, bir Hatay'ın 
almışında hasta insanın saatlerce ayakta dur
ması, Hatay'ın almışı büyük şeydir. Maalesef 
•bugün o ruhtan maahrum olduğumuz için, Kıb
rıs karşısında bocalanabiliyor. Eskiden millî 
vahdet, büyüklük vardı, bugün maddeten daha 
ileriyiz; ama arkadaşım söyledi, ne Bugaristan' 
da, ne Yunanistan'da hiç kimse Türk'ün kılma 
dokunamıyordu. Demek ki, 'bu hasletin yok ol
duğunu bildiği vakit düşmanlar kımıldayabilir. 
ayağa kalkabilir. 

Bu kanun inşallah kâğıt üzerinde kalmaz, 
tam mânasıyle ehil ellere tevcih edilir, iyi t a t -
ibik edilir, memleketimize faydalı olur, iyi bir 
-gençlik yetiştirilir. «Ben Türk değilim, ••ben müs-
üman değilim» (liye'bil-en gençlik 'bu memleketin 
içerisinden inşallah, çıkmaz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCTZAL ('Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım ; 
Bu tasarının g'örüşülmesi sırasında büyük 

Atatürk hakkında elbette nice sayısız saygılı 
sözler söylemek mümkündür; ama bu fikir ve 
duygularımızı ifadeye çalışırsak, Yüce Heyeti
miz günlerce bu tasarı üzerinde görüşme duru
munda kalaibilir. Yüce Heyet kurulacak bu aka
deminin çalışmalarına yön verecek istikamette 
fikirlerini zabıtlara intikal ettirme imkânına 
sahiptir. Biz hepimiz yaşımız itibariyle rahmet
li büyük Ata'mızm yaşadığı yılları bilmekteyiz. 
O'nun yaşadığı yıllarda büyük Türk Milletinin 
her türlü hasleti, kendi görüş ve duyuşu istika
metinde dile getirilip, elbette her birimize nasi
bimiz kadar intikal ettirilmiştir. Cumhuriyetin 
50 nci yılının kutlanacağı bu yıl içerisinde böy
le jbir tasarının Yüce Heyetinizin huzuruna gel
mesini, ben de benden evvel konuşan arkada
şım gibi, şükranla ifade etmeyi bir'borç bilirim. 

Bu tasarının gelişi sebepsiz değildir. Değerli 
arkadaşlarım; hepinizin bildiği gibi 'bugün 36 
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mı, 38 milyon mu, henüz nüfus sayımı son 1970'e 
göre ele alınırsa, büyük bir millet olarak 3;8 mil
yonumuz fert fert büyük Atatürk'e saygılıyız 
ve ebediyen, de bağlı kalacağız. Yalnız son yıl
lar içerisinde O büyük insanın birtakım görüş
ler istikaametinde nasıl istismar edildiğine de 
maalesef üzül e üzül e şahit olduk. Bu hadisedir 
ki, 'bu akademinin kuruluşunda kanaatimce bü
yük rol oynamaktadır. Büyük Atatürk insanlık 
âleminin tek yetiştirdiği insan olarak Türk Mil
letine büyük hizmet etmiş, Türk Milletinin ebe
diyete kadar da payidar olması için gereken yol
ları göstermiştir. 

Simdi elimizdeki tasarı 17 asıl, 4 geçici mad
deden ibaret bir tasarıdır. Büyük Atatürk'ü, 
Onun kurduğu Cumhuriyeti, O'nun Devlet an
layışını. bu Devletin güçlülüğünü, hu Devletin 
devamlılığım sağlamak için akademiye 'büyük 
İXÖVOY düşmektedir. Bu akademinin amacı ola
rak tespit edilmiştir. 

Ben de, benden evvel konuşan arkadaşlarını 
<.':':.''n Yüce huzurunuzda bir dilekte bulunacağım. 
Büyük Atatürk yaşadığı yıllarda Türk Milleti
nin medenî milletler seviyesine yücelmesi için 
ve milletinin ebediyete kadar yaşaması için bü
yük yollar göstermiştir. Bu yolları kurduktan 
soma. halen bugün bir kısmı yaşayan kurumlar
la da devanı ettirmesi imkânını sağlanıştır. .Ben 
de. benden evvel konuşan arkdaşlarım gibi üzü
lerek ifade edeyim ki, bu kurumlar hakkında 
bugün, bilhassa birisi hakkında, bâzı yayınlar
da oldukça o kurumun kuruluş gayesine ve şah
siyetine yakışmayan bir sürü yazılar görmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Tarih Kurumu
nun kuruluşu cihetteki büyük milletimizin geç
mişini gelecek nesillere olduğu gibi intikal ettir
meye matuftur; ama bu kurum bugün aslî vazi
fesini bir tarafa bırakıp, birtakım ticarî işlerle 
meşgul olduğu, yine elimize gelen yayınlardan. 
görülmektedir. 

Dokuz yıldır şu müessesede aranızda bera
ber çalışmaktayım, Türk Tarih Kurumunun 
Parlâmentoya lütfedip gönderme yolunda 'bir 
eser hazırladığına şahit olmadım. Türk Dil Ku
rumu hiç olmazsa çıkardığı bir mecmuanın her 
sayısını sizlerden esirgemeden göndermektedir. 

Bunu arz etmekten maksadım şu değerli ar-
I kadaşlarım; gayet iyi niyetlerle kurulan ve bil-
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hassa Atatürk tarafından kurulan bu kurum
ların gide gide kuruluş gayelerinden saptığına 
şahit olmak sizler gibi bendenizi de üzmektedir. 
Bugünkü tasarı ile kurulacak Atatürk Akade
misinin de gönlümüzde yatan şekilde çalışmasını 
dilemek için huzurunuza geldim. Taıbiî madde
lerde fikirlerimizi arz edeceğiz; birtakım tahdit 
yollarına gidilmiş, keşke tasarı hazırlanırken 
böyle birtakım taihditli yollara gidilmeyip, 
Türk Milleti olarak her ferdin bu kuruluşa ken
di gücü ve imkânı nispetinde hizmeti olmasına 
bir imkân sağlanması gaye olarak seçilseydi. 

Ben Yüce Heyeti daha fazla meşgul etmek is
temiyorum. Sözümün başında arz ettiğim gibi, 
tasarımın hazırlanmasında emekleri geçenlere 
şükran borcumu ifade ederken; bu tasarının 
kanunlaşması ile kurulacak akademinin büyük 
Atatürk'ü ibütün görüş ve düşünceleriyle ebedi
yete kadar yaşatacak imkânları sağlamasını di
ler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı hakkında 
benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım çok 
esaslı noktalara temas buyurdular. Onların fi
kirlerine katılmamak mümkün değildir. Ancak, 
ben, bunların haricinde tasarının hududu içinde 
kalmak şartı ile 'bâzı noktaları dile. getirmek is
tiyorum. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki ; bu tasarı iki 
komisyonumuzdan geçmiş. Benim elimdeki rapo
ra göre ilk komisyon Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim Komisyonu, ikinci komisyon da Cum-
'huryet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu. Gö
nül isterdi ki, bu tasarı evvelâ bir karma komis
yonda mütalâa edilsin, Senatonun bütün komis
yonlarının üyeleri burada fikirlerini ifade etsin
ler ve bize bu şekilde gelsin. Bu, maalesef ola
mamıştır. Millî Eğitim Komisyonumuzun da 
asıl komisyon olması lâzım geldiği halde bir say
falık gayet kısa bir şekilde, yazdığı raporla işi
ni bitirmiştir. Bundan dolayı üzüntü duyuyo
rum. Millî Eğitim Komisyonunun bu davaya 
önemli bir şekilde eğilmediği kanaati bende uya
nıyor ve bilhassa raporlarının birinci sayfasın
da «Başkanlığımız tarafından Komisyonumuza 
tevdi buyurudan Atatürk Akademisi kanun ta
sarısı Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsil

cisinin iştiraki ile tetkik ve müzakere edileli» de
niyor. Halbuki Millî Eğitim Bakanlığı temsilci
lerini çağırıp, onların kompetan elemanlarını 
da davet ederek bu tasarı üzerinde çok ciddî 
bir mesai sarfetmeleri lâzım gelirdi. Bunu ya
pamamışlardır. 

Bizim Sayın Başkanımız da bu meseleyi ga
liba gayet basite almış ki, iki komisyonda dava
yı halledip, buraya getirmekle iktifa buyurmuş
la!*. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu tasarının 1 nci 
maddesinde «Ankara'da bilimsel özerkliğe ve 
kamu tüzelkişiliğine sahip Başbakana bağlı 
Atatürk Akademisi adiyle bir Akademi kurul
muştur» deniyor; yani bu tasarıdaki hükümlerin 
icrasını, tatbikatını bir şahsa bağlıyorsunuz. 
Kim? Başbakan. 

Ben, böyle şahsa bağlı kanunlara allerji du
yuyorum. Başibakanm binlerce işleri içinde ken
di başkanlığı altındaki kabineye de ehemmiyet 
vermeden, onları da mesuliyet altına almadan sa
dece Başbakana vazifeyi yüklemek ve bu kanun 
hükümlerini ona bağlamak bence doğru değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı
nı baştan aşağı okudum. Türk gençliğine Ata
türk'ü öğretmek ve onun ideallerine bağlanmak 
gücü bu kanunla verilir diye bir hüküm çıkar
ma imkânını bulamadım. Her çeşit okulları bu 
yöne çevirebil m enin maharetini gösterecek hü
kümler de bu kanunda yoktur. 

öğretmeni ile, idarecisi ile bunu yapmaya ve 
Atatürk'ü sevdirmeye Atatürk'ün yolundan mil
letçe gitmeye mecbur olduğumuzu en fazla his
settiğimiz bu devirde, getirdiğimiz bu tasarı bu 
güzel maksatları meydana getirecek mahiyette 
değildir. 

«Ben Türk değilim, ben Atatürk'ü tanımıyo
rum» diyen suçlu çocuğu bu hale getiren ortam 
nedir? Bu ortamı bu kanun ortadan kaldıracak 
mıdır? Hiç zannetmiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu tasarı Millî Eği
tim Bakanlığına bâzı vazifeler vermiştir. Bu 
vazifelerin en mühimi; geçici 1 nci maddede 
yazılıdır. Orada diyor k i ; «Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç 
üç ay içinde, bu kanunda aslî üyelik için ön
görülen yetenek ve nitelikleri esas tutarak 
Millî Eğitim Bakanı;...» Hem Başjbalkana bağlı-
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yorsıınuz, hem Millî Eğitim Bakanına bu va
zifeyi veriyorsunuz. O da ayrı bir mesele. 
« ... ilgili başkanlıklar.» Kim bu ilgili bakanlık
lar? Bu da meçhul. « .. Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri..» Niçin Millî Güvenlik Ku
rulu değil de Genel Sekreteri? « .. ve diğer il
gili kuruluşlarla yapacağı danışmalardan 
sonra..» Kim yapacak bu danışmaları? Millî 
Eğitim Bajkanı. « .. seçeceği 14 adayı Bakanlar 
Kuruluna sunar...» Çelişki burada. Hem Baş
bakana bağlıyorsunuz, Bakanlar Kuruluna da 
tekrar yetki veriyorsunuz; ama, sadece bu 
yetkiyi veriyorsunuz. Üst tarafı hep Başbaka
na. « .. Bakanlar Kurul en geç bir ay içinde 
bu adaylar arasından kanunun 5 nci maddesin
de belirtilen 7 a^lî üyeyi seçer. Bunlar da se
çildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içili
rde Akademide ek görevle çalışacak olan 12 aslî 
üyeyi seçerler.» 

Muhterem arkadaşlarım; biraz geniş konu
şalım. Millî Eğitim Bakanı seçecek; yani si
yasî bir kurulun, Bakanlar Kurulunun yine 
siyasî bir üyesi olan Millî Eğitim Bakanı se
çecek, " Hangi partiden gelmiş, ne şekilde 
bir vaziyeti vardır, o hiç belli değildir. Bunu 
bitaraf bir heyete seçtirmekte fayda yok muy
du? Niçin siyasî fonksiyonu olan bir Millî 
Eğitim Bakanına bunun temelinin atılmasını 
veriyorsunuz? Bunu da anlamak mümkün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 nci maddede de 
aslî üyelerin 19 ile tahdit edilmesi ve geçici 
madde ile bağlanmış olması hajkiakten üzücü
dür. Çünkü Atatürk ilkelerini, esaslarını bel
letecek, yapacak ve bu gibi işlerle meşgul 
olacak kimselerin tam mânası ile vazifelen-
dirileceği ve bu büyük görevleri ifa edeceği 
kişilerin, 19 kişiden teşekkül eden mahdut 
bir heyetin salâhiyetine terk etmekte hiçbir 
fayda melhuz değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; burada halkevleri 
mevzuubahsdldu. Küçük yaştan beri o halk
evlerinde vazife görmüş ve halen de manevî 
ilişiği olan naçiz arkadaşınız sıfatı ile bir 
tarihî meseleyi dile getirmek isterim. 

Halkevleri meselesini bir arkadaşım buradan 
ifade buyurdular; «Partilere bağlanmıştı, bu 
iyi bir şey olmamıştı, hatalı olmuştu.» Belki 
ben yanlış ifade ediyorum. Böyle bir ifadeye 
yakın bir ifade beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 1950 den evvel 
ve 1945 Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayın
da Halkevleri Komisyonu jkurduk. Ben de fc> 
Komisyonda üye idim. Fahrettin Gökay o Ko
misyonun başkanı idi.. Bu Komisyon, yeni 
bir hamle ile tek partiden birçok partilere 
geçiş nizamına uymak için Halkevlerini ele 
almıştı. Halkevlerinin siyasî bir partinin fonk
siyonu içinde olmasının mahzurlarını biz 1945 
de anladık ve bunu bir vakıf haline getir
me teşebbüsünde bulunduk. Bu Komisyon, bu 
vakıf işini ele aldı ve ayrıca bir Su Komisyonu 
kurdu. Bu Komisyonun içinde şimdi hatır
ladığıma göre Sahir Kurutluoğlu, Fuat Sir-
men, Ali Rıza Tirer gibi hukujk işlerinden ciddî 
olarak anlayan arkadaşlarımıza vazife verildi. 
Atıf Ödül de vardı. Halkevleri o tarihten iti
baren Cumhuriyet Halk Partisinden ayrı, si
yasetten tamamen uzak Atatürk'ün direktif
leri içnde ve onun ideallerini tahakkuk ettir
mek için gayret sarf eden gayrisiyasî bir kül
tür manzumesi halinde memleket çapında uğ
raş a ca]ktı. 

Kıymetli arkadaşlarım; bundan sonraki hadi
seler tarihe geçmiştir. Bundan sonra o zaman ki 
Cumhurbaşkanına durum yazı ile anlatılmıştır. 
O zaman ki Cumhurbaşkanı, yani 1950 den son
raki Cumhurbaşkanı buna cevap vermemiştir. 
Biraz sonra da Halkevleri Kanunu çıkmıştır ve 
Halkevleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu
nun daha detaylarına inmeye kendimi yetkili 
bulmuyorum. Saym İnönü buradadır. O daha 
esaslı bir şekilde, arzu buyururlarsa izahat ve
rebilirler. 

Kıymetli arkadaşlarım; Atatürkçü kuvvetli 
bir cemiyet kurabilmek için gelen bu tasarının 
getirdiğimiz maddeleri kâfi değildir. Ne diyoruz 
burada? Okuyalım şu 3 ncü maddeyi, uzun uzun 
okumaya lüzum yok. İşte şöyle yapacak, böyle 
yapacak bilmem deyecek ki : «'Devrim Tarihi 
dersleri programlarını düzenlemekte tavsiye ve 
yardımda bulunmak.» Kanunun ruhu bu arka
daşlar, tavsiyede bulunacağız, yardımda buluna
cağız. İlgililer yapmazsa ne olacak? Yapmazsa 
hiçbir müeyyidesi yok. Müeyyide manevî. Mane
vî müeyyide, bugün de var Şu halde niye getiri
yorsunuz bu kanunu? Bineanaleyh, iş burada ha
fife alınmıştır arkadaşlar. Bu iş hafife alınmış
tır. Müeyyidesiz hiçbir kaide yoktur. Atatürkçü 

— 605 — 



Ö. âesuaıtosu B : 53 10 . 4 . 1973 Ö : 1 

değilim diyor; profesör, doçent Atatürk yohinda 
gitmiyor. Özerklik iddia ediyorsunuz, bir şey ya
pamıyorsunuz, tavsiyelerde bulunma maddesini 
getiriyorsunuz. Bu tavsiyede bulunma ile Ata
türkçülüğü Türkiye Cumhuriyetinde idame etti
rebilecek misiniz? Ben imkân görmüyorum. Ge
lecek zamanlar birçok patlamalarla siz bunun 
müeyyidelerini getireceksiniz, hattâ şiddetli mü
eyyideler getireceksiniz. Nitekim Atatürk'ün şah
sını korumak için de şiddetli müeyyideleri bir 
tarihte getirdiniz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 3 ncü maddenin (ç) 
bendinin altında «Türk Devrim tarihi öğretim 
üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine esas 
olmak üzere görüşünü bildirmek.» deniyor. 

Affedersiniz, yani atanmada Millî Eğitim Ba
kanı bir atama yapacak, görüşünü bildirecek; 
bu akademi dinlemeyecek. Dinlemiyor. Ne olacak 
sonra! Hiçbir şey olmaz. Bu çocuk oyuncağı mı, 
bu maddeyi niçin getiriyorsunuz? Çocuk oyunca
ğı ise, birbirimizin gözünü boyayacaksak o baş
ka, Yok eğer bu ki, Millî Eğitim Bakanlığının 
içinde cerayan eden hadiseler hepimizce malûm
dur, birtakım cerayanların başları orada var. O 
başlardan bir tanesi, bir yere o Devrim Tarihi 
öğretim üyesinin atanmasında bir tavsiye isteye
cek, niteliğine dair de bir şey isteyecek bu aka
demiden; ama dinleyip dinlememek Millî Eğitim 
Bakanlığına ait olacak. 

Bineanaleyh, ben affedersiniz bu tasarıyı çok 
eksik, müeyyideden mahrum, çelişkiler içinde ve 
hiçbir tatbikî mahiyeti olamayacak derecede ha
fif getirilmiş bir tasarı halinde görüyorum. Bu
nunla beraber Tanrıya haand ediyorum ki Ata
türk'ü hatırladık ve böyle bir tasarı getirdik. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Müzakeresine başlamış olduğumuz tasarı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevkedileli aşağı 
yukarı 1,5 yıl olmuştur. Bu 1,5 yıl içerisinde 
Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında müzake
re edilmiş, ondan sonra Millet Meclisi Genel Ku
ruluna sevkedilmiş, oradan Cumhuriyet Senato
suna intikal etmiş. Cumhuriyet Senatosunda da 
Millî Eğitim ve Bütçe Plân Komisyonlarında 
müzakere edildikten sonra yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım 
Atatürk, Atatürk'ün kişiliği ve eserleri hakkın
da çok kıymetli mütalâalarda bulundular. An
cak ben, şu noktayı ortaya koymak isterim ki, 
Türkiye'de, Atatürk'ün meydana getirmiş oldu
ğu maddî ve manevî eserlerin korunması ve Ata
türklün Türkiye'yi uygarlıkta mevcut dünya mil
letlerinin hattâ ilerisine gidecek şekilde bilim 
çalışmaları, kültür çalışmaları, maddî kalkınma 
hamleleri göstermesi için çizdiği ve işaret ettiği 
hedefler vardır. Bu hedefler katı, donmuş ve bir 
noktada kalmış değildir. Ben bu hedefleri bir 
ufka benzetirim; yaklaştıkça daima uzaklaşan ve 
hedefleri birbirine eklenerek varılması imkânsız; 
fakat gidilmesi mecburî bir yol olarak Atatürk' 
ün yolunu görürüm. Bu bakımdan kıymetli ar
kadaşımız Sayın Özgüneş'in ifade ettiği gibi, Ata
türk'ün düşüncelerini, fikirlerini bir nevî nas 
kabul etmek büyük hatadır. Çünkü, o zaman bir 
dondurma, bir yerde çakılıp kalma durumu ile 
karşı karşıya geliriz. Bizzat büyük Atatürk, ken
disi herhangi bir izmin kişisi olmadığını ve Tür
kiye'yi bir izm içerisine oturtmak ve bir nevî 
bir bağnazlık içerisinde bırakmak istemediğini 
çok daha önceleri, daha ilk inkılâpları ortaya 
birbir koymaya başladığı tarihlerde açıkça ifa
de etmiştir ve bu, beyan açıklığı ile birçok bel
gede vardır. 

Şimdi, bizim şu akademi ile neyi getirmek is
tediğimiz üzerinde bir defa anlaşmamız lâzım. 

Bu, bir çeşit Atatürk'ü ve Atatürk'ün eserle
rini koruma için ileri sürülmüş bir kanun mudur? 
Yoksa bu akademinin Atatürk'ün meydana getirdi
ği eserleri maddî ve mânevi bakımdan yaşatmak, 
yüceltmek muasır medeniyet seviyesine iletmek 
için bir kaynak mesabesinde bir kuruluş mu olma
sı lâzım? Elbette ikincisinin gerektirdiği fonksi
yona sahibolacak bu müessese. Akademi ilim, 
kültür, sanat ve çeşitli fikir yönleri ile Atatürk'
ün ortaya koyduğu eserleri alacak; bunlar üzerin
de akademi içinde hattâ yurt dışındaki en yetki
li kişilerin çalışmalarını değerlendirecek, bunları 
memleketimizin içinde, hattâ dünya üzerinde ya-
yıcı bir vazife görecek. Vazifesi bu olması lâzım. 
İkinci maddede tadat edilen akademinin amacının 
dikkatle okunduğu zaman biraz önce ifade etme
ye, kısaca özetlemeye çalıştığım esas ortaya çı
ka A 

Çok kıymetli •arkadaşlarım; «Atatürk, unutul
muş mudur, unutulmamış mıdır? Atatürk anılır 
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mı, anılmaz mı? Bugün Atatürk'ü biliyor mu
yuz, bilmiyor muyuz?» gibi sözlerle, bir de ger
çekleri yanyana getirdiğimiz de hazin tablolarla 
karşılaşırız. Bugün Türkiye'de birçok bebek, da
ha ismini söylemeyi öğrenmeden Atatürk'ün fo-
torğafmı gösterdiğinizde, tanır şekilde bir Ata
türk öğretilmesi ile başlıyor; ama sonra dönüyor 
dolaşıyor bir noktaya geliyor, Atatürk'ü inkâr 
eden insanlar çıkıyor. Bu esasın, bu temelde bo
zukluğun nereden geldiğini araştırmak mecburi
yetindeyiz. Arkadaşlarım hoş görsünler, burada 
her meseleyi gayet açık yürekle ifade 'etmek zo
rundayız; Muharremin onunda dövünür gibi 
«Atatürk, Atatürk» diye ağlanmalar, yas tutma-
lar ve 'ona ağıtlar yakmakla Atatürkçülük ve Ata
türk sevgisi, Atatürk'ün dileği yerine getirilmiş 
olmuyor muhterem arkadaşlarım. 

Atatürk'ün en güzel sözlerinden bir tanesi, 
«Türk Milleti çalışkandır.» demiş. Bunun üzerin
de espri yapılır. Geçen gün bir gazetede okudum, 
bugün Türkiye'de 70 - 80 bin kahvehane varmış, 
Türkiye'de 70, 80 bin kahvehane... İşte tembel
lik yuvası... Bundan bu milleti kurtarabiliyor mu
sunuz; en büyük Atatürkçüsünüz, Bu miletin boş 
zamanlarını değeri endlreib'iliyor musunuz; en bü
yük Atatürkçüsünüz. Yoksa şu ideolojiyi, bu dü
şünceyi, şu maksadı, şu çıkarı Atatürk'ü kendisi
ne kalkan yaparak gerisine siper alıp da Ata
türk'ü kullanmak, Atatürkçülük değil, en büyük 
Atatürkçülük ihanetidir ve Atatürk'e ihanettir. 
Maalesef son yıların moda haline gelen bir işidir 
bu da, Herkes işine geldiği zaman Atatürkçü, işi 
bittikten sonra «Adak mı, kurban mafiş» misali 
unutuyoruz. Bu şekilde değil... 

Atatürkçülük 'sadece ilkokuldaki çocuklara al
fabeden başlayıp da beş sene, hattâ ortaokulda 
sadece kelim elerin ezberi et ilm esiyle öğretilecek 
bir ilke değildir. Bu öğretim sisteminin bir şey 
yaratmadığı ortada ki, genç hale geldiklerinde, 
hattâ 'gençliği de idrak 'ettikten sonra olgun hale 
gelen insanla rai dahi, Atatürk'ün Türk Milletine 
ve Türk vatanına hizmetlerinin ne olduğunu doğ
ru dürüst anlatabilecek kişilere pek az rastlıyo
rum. 

Şimdi, 'elbette bu kanun tasarısında eksik nok
talar olabilir. Çok kıymetli arkadaşlarımız bura
da fikirleri ile bu eksikleri gidermek için gayret 
gösterecekler. Ancak çok kıymetli arkadaşlarıma 
şu noktayı da arz etmek isterim. 

Arkadaşlar; kanun çıkarmak, bir teşkilât kur
mak, yeni yeni müesseseler meydana getirmekle 
iş bitmiyor. İşin en mühim tarafı şu ki bu kuru
luşlarda çalışacak olan insanların o inan ve İman 
içerisinde olmaları gerekir. O aşkla 'kendilerin
de çalışma isteği, arzusu taşımaları gerekir. Yok
sa kanun mevzuat Türkiye'de tonla var; ama bu 
kanun ve mevzuatı tatbikte insanların gösterdiği 
atalet, insanların gösterdiği maksatlı hareket en 
güzelim kanunları, en güzelim mevzuatı da peri
şan hale getirir. 

Muhterem arkadaşlarını hatırlayacaklar, biz 
burada 657 sayılı Kanunu çıkarırken, büyük bir 
heyecanın içerisinde idik ve memlekete büyük 
bir hizmet yapmak isteğinde idik. Hepimizde bu 
vardı. Hani «reform, reform» diyoruz. Yıllardır 
beklenen bir kanundu. Daha önceki kanunlara 
göre aynı okuldan aynı yıl mezun olanlardan bi
ri bir müesseseye gidiyor 30 lira ücretle başlıyor, 
diğeri 'başka müessesede 50 - 60 lira ücretle başlı
yor ve vazife görebiliyor idi. Biz «Bunları kaldı
ralım, bir müsavat 'getirelim, adalet getirelim. 
Reform budur, ilk reformu buradan yapalım.» 
dedik. Hakikaten Devletin çeşitli kademelerinde 
çalışanların ücretlerini bir ahenge ve bir adalete 
kavuşturmak için çırpındık; ama sonunda çıkar
dığımız kanunu sadece kötuluyoruz. Acaba sade
ce kanundan mı geliyor kötülük, bunun tatbikat
çılarının hataları yok mu? Hiç onların üzerine dö-
nüyormuyuz? Bir ilkokul öğretmenine, benim vi
lâyetimin bir kazasında mal müdürü ödeme ya
pıyor, diğer kazasında ödeme yapmıyor. Bunun 
kanunla ilgisi ne? 

Demek ki, tatbikatçılar da mühim. O bakım
dan benden evvel konuşan arkadaşlarımın burada 
ısrarla durdukları gibi, kurulacak olan Akademi
den bir hizmet bekliyorsak, gerçekten gerçek Ata
türkçülüğü ve Atatürk'ün inkılâplarını, Ata
türk'ün yaratmış olduğu eserleri bütünü ve açık
lığı ile ortaya koymak ve koydurmak için çalışa
cak bir müessese olacaksa, bu müesseseye seçile
cek insanların çok dikkatli seçilmeleri gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu müesseseye asla 
ve kafa particiliğin gölgesi dahi düşmemeli. Düş
tüğü an, biz bu müesseseden fayda yerine büyük 
zararlar görürüz, O bakımdan, tamamen partile
rin dışında ve üstünde, Türk Milletinin en kıymet 
vereceği, hattâ ve hattâ kutsîleştirebileceği bir 
müessese haline getirmek zorundayız. 
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Muhterem. arkadaşlar; 'bir nokta var. Türki
ye'de gerçek ile yalanın, doğru ile yanlışın o ka
dar sarmaş dolaş olduğunu görüyoruz ki, bir muh
terem arkadaşım biraz önee söylüyordu, alt kori
dorda birisinin ismi çıkıyor, falan yere geliyor 
diye; buradan öteye gidene kadar ya komünist ya 
mason lâfı çıkıyor ve -adam harcanıyor. Bu anla
yış ve atmosfer içersinde Türkiye'de 'birçok kıy
metler ve değerler eski deyişle bir anda yerle yek
san edilebiliyor. Bu kadar insan ve kıymet har
cayan hovarda bir millet ve memleket 'bulunamaz. 
O bakımdan bunun sebepleri içersinde tarihî bâ
zı noktaları aramak zorundayız. 

Atatürk'ü bir mitoloji kahramanı gibi göster
mek bu memleket için faydalı olmuyor muhterem 
arkadaşlarım. Atatürk'ü de Sayın Özgünes'in söy
lediği gibi, iki yönü ile ele almak lâzımdır. Bir, 
etten ve kemikten Atatürk olarak, bizim gibi in
san olan Atatürk'ü; bir de Türk Devletini yeni
den yaratan Atatürk'ü ve bunları birbirine ka
rıştırmamak mecburiyetindeyiz. Hattâ bunu yal
nız Atatürk için değil, birçok insanlar için elc 
•böyle 'tatbik etmek zorundayız; ama maalesef biz 
birbirine 'karıştırırız ve neticede fayda ve zararı 
birbiri içinde hallederiz. İşimize geldiği zaman 
fayda ile zararı beraber alırız, noksan ile var ola
nı beraber alırız, kullanırız İşimize gelin erince 
bu sefer faydasını da zararına ekler, zararlı ol
duğunu iddia eder, bir kenara iteriz. O bakımdan 
Atatürk'ün re eserlerinin üzerinde yapılacak tet-
kikatta gayet objektif olmak zorundayız. Falan 
noktada Atatürk, falan yerde bir hatada bulun
muş olabilir. Bu Atatürk'ü küçültmez. Efendim, 
Fevzi Paşa hatırlatmış olabilir, İsmet Paşa hal ır
latmış olabilir. Kâzım Karebe'kir Paşa demiş ola
bilir; bu ne Atatürk'ü, ne Atatürk'ün inkılâpla
rını, ne de Atatürk'ün eserlerini küçültmez, bü
yütül'. Oürikü, malûm olan şudur ki, içinde ya
şadığımız bir asırda artık mitoloji kahramanı ya
ratmak re mitoloji kahramanı gibi insan bekleme
nin, gerçeklerle bağdaşır bir yönü olmasa gerek. 
Elbette her büyük adam, en büyük adam da da
nışacaktır, fikir alacaktır re o fikirlerden istifa
de e elecekt ir, bâzı kişileri kullanacaktır, bâzı kişi
lerin kabiliyetinden istifade edecektir. Zaten bu 
büyüklüğünün bir nişanesidir. 

O bakımdan ezbere bâzı şeyle»! biz okullarda 
başlatırız; efendim, vatanı Atatürk kurtardı, Ata
türk yaptı, Atatürk etti, Atatürk dedi derken öy

le bir noktaya geliriz ki, Atatürk'ün gerçeklerini 
bilmeyen, sadece ezbere bâzı şeyleri geveleyen in
sanlardan öteye bir topluluk yaratmamışızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı daha arz 
ettikten sonra huzurunuzu terk edeceğim. 

1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile baş
layan millî hareket sırasında Atatürk'ün çevre
sinde olanlar, hepsi dikkat edersek Osmamı Dev
rinin yetiştirdiği insanlardır. Atatürk dahi Os
manlı Devrinde yetişmiş bir insan Onlar öyle 
bir idealizmin, öyle bir memleket sergisinin, öyle 
bir rai tan aşkının içerisinde hemhal olup, birlikte 
hareket etmek imkânına sahip olmuşlar ki, bu tıl
sım nereden geliyor, bunu da aramak mecburiye
tindeyiz. Birçok arkadaşım burada bunu da ifade 
etmek istediler veya ettiler; bunun en büyük tıl
sımı o insanların halka inmeleri re halkla olması 
re halkla beraber olmasıdır; ama ondan sonra 
biz yavaş yaraş halktan kopan, halktan uzaklaşan 
aydın kişiler meydana getirmiş re hattâ Devleti 
idare eden adamlar meydana getirmeye başlamı
şız. Onun içindir 'ki, Atatürk derrimindeki halk 
üzerinde aydın kişilerin uyandırdığı itimat, ay
dın kişilere karşı halkın duyduğu saygı, sergi bu
gün kaybolmuş gibidir. Onun için her şeyden ön
ce Atatürk'ün .öldüğü tarihi hatırlarım. O tarihte 
sanmıyorum dünyada bir insan için bir millet bu 
kadar topyekûn ağlasın, topyekûn haykırsm, top
yekûn feryat etsin.,. O heyecanlı devre bugün çok 
gerilerde kaldı. O heyecanlı devrelere dönmek, 
o heyecanlı gençliği yaratmak, o heyecanlı gençli
ğe Atatürk sevgisini, milliyetçiliğini, Atatürk'ün 
Devlet anlayışını, Atatürk'ün laisizmini, Atatürk'
ün bütün hedeflerini yeniden aşılamak zorunda
yız re Atatürk'le beraber bu memlekete hizmet 
etmiş insanların haklarını gayet açık, şu veya 'bu 
düşüncenin, şu veya bu sempati ve antipatinin dı
şında teslim etmek zorunda olduğumuzu da unut
mamalıyız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Biz Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmışız, 
şimdi de Atatürk Akademisi ile Atatürkçülüğü, 
Atatürk devrimlerini ve ilkelerini geliştirmek 
için bir kanun çıkarıyoruz. 

Şimdi bunlara neden ihtiyaç doğmuştur? Bu
gün buna bir ihtiyaç var, ötekine de ihtiyaç var-
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di. önce bunu bulmak lâzımdır, buraya dönmek 
özden başlamak lâzımdır. 

Benim bildiğim kadarı ile Atatürk'ü biz, çok 
partili hayat başladığı günden itibaren partiler-
üstü bir kişi, onun görüşlerini partilerüstü bir 
görüş olarak kabul etmekte zorluk çekimsizdir. 
Hattâ öyle olmuş ki, Atatürk Cumhuriyet Halk 
Partisinin kurucusu olduğu için, bir zamanlar 
Demokrat Partili arkadaşlarımız Cumhuriyet 
Halk Partisinin malı imiş gibi, Atatürk'ü onun 
bünyesinde olmuş ve onunla birmiş gibi kabul 
etmişler, eleştirilere girişilmiştir. Biliyorsunuz, 
Atatürk'ün heykelleri kırılmış ve Atatürk'e kar
şı büyük sövgüler düzenlenmiş. Arkasından Ata
türk'ü koruyalım, diye kanun çıkarmışız. 

Şimdi de Atatürk'ün idealini, fikirlerini, fel
sefesini, görüşünü yürütmek için, devrimlerini 
yaşatmak, geliştirmek ve Atatürk'ü daha iyi ta
nımak için Atatürk Akademisini kuruyoruz. 

Bundan önce kurulmuş müesseseler var. Ger
çekten Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu ol
sun, Halkevlerinin kurduğu Atatürk Üniversite
si olsun, kendi çapında hizmet etmişlerdir; bu 
inkâr edilemez. Bugün Atatürk'ü birazcık tanı
yorsak, bunlardan aldığımız kaynaklara dayanak 
tanıyoruz. Hattâ Atatürk devrimlerine en çok 
hizmeti olan Türk Dil Kurumunu yermemize 
rağmen, hepimizin konuştuğu ve halkın anlaya
bileceği seviyeye getirişde % 50 bu kuruluşların 
rolü olduğunu maddî vesikalarla bunlar ortada 
iken, hiç kimse inkâr edemez. 

Şimdi benim endişem şu : Bu kanunu çıka
racağız; bu kanun çıkarken, kurulacak Atatürk 
Akademisinin bilimsel özerkliği olacak. Bu özerk
lik her türlü olumsuz etkiden uzak olabilecek ve 
siyasî iktidarın Millî Eğitim Bakanı 14 tane ada
yı seçecek, ilgili bakanlıklara danışacak, ne mü
nasebetle getirilmişse Devlet Güvenlik Kurulu
nun Genel Sekreterine danışacak, sonra Bakan
lar Kuruluna sunacak, onlar içinden yedi tane
sini seçecek, bunları Başbakan onaylayacak. 

Şimdi, siyasî iktidar meydana gelecek; bu, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi veya 
başka bir partinin iktidarı olacak. Seçilen insan
lar, böyle seçilecek ve burası özerk çalışacak, bi
limsel özerkliği olacak ve biz bundan tarafsız. 
Atatürk'ü, şimdiye kadar tanımadığımız, tanıya
madığımız yönleriyle tanıma imkânına kavuşaca 
ğız. 

Benim, bu işte pek inancım ve güvenim yok, 
Çünkü, şimdiye kadar ki yaşantımız ve tecrübe
lerimiz maalesef, bende bu izlenimi bırakmamış, 
bu bakımdan söylüyorum. 

Atatürk'ü dün mü daha iyi tanıyorduk, bu
gün mü? Bâzı arkadaşlarımızın söylediği gibi, iş
te tek parti devrinde bilmem üecep Pekerler ta
rih okutmuşlar; tek partinin görüşü yönünde 
okutmuşlar da o bakımdan Atatürk'ü bir yönüy
le tanımışız. O kadar yanlış ki, düne göre Ata
türk'ü bugün tanımıyoruz. Bundan yirmi yıl ön
ce Atatürk'ü okuyanlar O'nu daha iyi tanıyordu 
ve bu okutan insanlar da hiçbir zaman bir parti
nin politikası içinde değil, onun ilke .ve devrim
leri yönünde, 1924 Anayasasının kabul ettiği o 
belli ilkeler içinde okutuyor/ardı. Biz böyle oku
duk. 

Şimdi bu bakımdan işi bu yöne götürüp de 
Atatürk'ü bugün niçin tanıyamadık, yahut dün 
niye yanlış tanıtıldı gibi, kanun tasarısının ken
disiyle ilgisi olmavan lâfları ben, zait buluyorum 
ve burada bunları eleştirmek de istemiyorum. 

Gerçi, Başbakanın onavmdan çıkacak bu üye
lerin Atatürk devrim ve ilkeleri üzerinde ve Akf. 
deminin amaçları doğrultusunda eserleri, çalış
maları, Atatürk devrimlerine bağlılıkları esas 
olacak. 

Bu aslî üyeleri, arz ettiğim gibi, Millî Eğitun 
Bakanı seçecek ve bunun içinden de diğer yedi 
üyenin seçimi Bakanlar Kurulunda olacak, Baş
bakan bunları onaylayacak ve yedi üye de diğer 
oniki görevliyi; geçici - görevle, ek görevle çalışa
cak üyeleri seçecek; oniki üye, ondokuz üye ola
cak ve bunlar Akademiyi yürütecekler. 

Gerçekte, Atatürk gerçekçi ve pragmatist, ya
ni faydacı ve uygulayıcı bir felsefeye sahip bir 
insandır, ama biz bugüne kadar Atatürk'ün bu 
yönünü; yani sosyal Devlet kurma yönünü, sos
yal yönünü tanımış mıyız? Yani, Atatürk bugün 
dünvada benim bildiğim kadarıyle bir felsefenin 
sahibidir. Bir Volter gibi; yani nasıl Volter'in 
ortava koyduğu fikirler hiç eskimemişse, düşün
celeri bugünkü kadar aydınlıksa; bir Lord Bert-
rand Kussell'in dünya için ortaya koyduğu fel
sefî görüşler nasıl bir değer taşıyorsa, Atatürk 
bunlardan önce; yani, Lord Russell'den önce bu 
fikirlerin sahibidir dünyada. İşte, Akademi bu 
yönlerde çalışacaksa değer taşır. 

Hazırlanan raporda gözüme ilişti; güzel ha
zırlanmış rapor. Meselâ şöyle diyor : 
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«Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 
fikir ve eylem adamı olan Atatürk'ü ve devrim
lerini tarih ve fikir düzeyinde değerlendirmek 
ve Atatürk düşüncesini kendi yönünde geliştir
mek, Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, 
Türk Ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal birlik için
de çağdaş uygarlığa eriştirecek...» 

Yine: «Kurulması istenilen «Atatürk Akade
misi» Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin kökle
rinden gelen, günümüzün Devletleri seviyesine 
ulaşmak gayreti için benimsediği, felsefenin esp
risini incelemek, araştırmak ve yaymak...» 

Bunlar fevkalâde buluşlar; yani Komisyo
nun bu şekildeki Atatürk'ü tanıyan insanların 
hazırladığı bir raporu olarak takdir ediyorum. 

Yine, «Cumhuriyetimizin ve devrimlerimizin 
felsefesini en açık biçimde ortaya koyabilecek 
kaynak, hiç şüphesiz ki büyük kurucu Atatürk' 
ün düşünce düzeyi ve eylem biçimidir.1» 

Arkadaşlar, şimdi bu bize gösteriyor ki, Ata
türk, gerçekten bilimsel yönüyle, sosyal Devlet 
kurma yönüyle bir felsefenin sahibidir. Arka
daşlarımızın söyledikleri gibi, sosyal demokrasi
yi Atatürk benimsemiş mi, benimsememiş mi? Bu-. 
nu bir tarafa bırakalım. Atatürk'ün kurduğu 
Devletin bünyesi sosyal Devlettir. Bu bakımdan, 
bunu idrak edemeden sosyal demokrasiyi Ata
türk benimsemiş mi, benimsememiş mi hususunu 
bir tarafa bırakalım. Atatürk, Cumhuriyeti geti
rirken sosyal ilkeleri birlikte getirmiş. Biliyor
sunuz; Atatürk'ün Devletçiliği, halkçılığı bunla
rın açık örnekleridir. 

İşte bu yönleriyle biz Atatürk'ü hakikaten 
araştırıp, tam tanıyıp ve Türk gençliğine Ata
türk'ü tanıtmak amacıyle çalışacak bir akademi
yi kurup yasatacaksak gerçekten büyük değer 
taşır. Çünkü, Atatürk'ü bu yönüyle tanmıadaki 
noksanlığımız giderilecek; Atatürk'ün insancıl 
yönü, özgürlükçü yönü, sosyal Devlet anlayışını 
(benimseyen tarafları bütün ağırlığıyle ortaya 
konacak; Atatürk'ün felsefesi çıkacak dünyada, 
Atatürk felsefesi doğacak. 

Atatürk bir filozoftur. Atatürk, bir Devlet 
adamı olduğu kadar, ortaya koyduğu fikirlerij^-
lc düşünceleriyle bir filozoftur; hem de gerçekçi 
bir filozof. Demin söylediğim gibi, bir Bertrand 
Eussell gibi gerçekçi bir filozoftur. Atatürk'ü bu 
yönüyle ele alırsak *ve Atatürk'ün Devlet için 
koyduğu ilkeleri de biz iyi tanır, dünyaya anla-

| tırsak, dünyanın en iyi Devletini Atatürk'ün 
kurduğunu göreceğiz. Dünyanın en iyi Devleti
ni; en iyi esaslara dayalı Devletini Atatürk'ün 
kurduğunu göreceğiz. Bu bakımdan bu çok önem
lidir. 

Bu bakımdan, sosyal demokrasi anlayışının 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri olduğunu be
lirttiğim gibi, ilkeleri içerisinde de biz her za
man, her parti, her Hükümet bunlara baş vur
muş ve uygulamıştır; bu halka dönüklük nedir, 
halka dayanma nedir, diye. 

Atatürk Akademisinin calışmasıyle Atatürk' 
ün büyüklüğü ve Devletimizin dayandığı ilkele
rin değeri daha çok anlaşılacak, daha çok açığa 
çıkacak ve biz Devletimizin kuruluşunu ve Cum
huriyeti daha çok benimsetme imkânını bulaca
ğız gençlerimize. 

Bugüne kadar Türk Tarih Kurumumun ve 
diğerlerinin çalışmalarını da bu konuda bir ke
nara atamayız. 

Ayrıca, Atatürk'ün bilhassa halk için ve Türk 
gençliği için ortaya koyduğu fikirlerini biz hâlâ 
t im anlayıp ve bunu değerlendirememişiz. De
ğerlendiremediğimiz için de, bu fikirleri üstü ka
palı ifadelerle şu veya bu partinin paralelinde 
olan insanların yermesi meselesi ortaya çıkmış. 
Atatürk'ü fikirleriyle tam kabul edersek, bir 
doğacı; yani Atatürk'ün bu kalıplaşmış görünen 
fikirlerinin içinde mi kalacağız, bunun açılma
sında bize imkân doğmayacak mı gibi bâzı sözler 
sarfediliyor bugün burada veya başka yerde. 
Bunlar yanlış. Atatürk, arz ettiğim gibi ortaya 
koyduğu fikirlerle onun fikirlerine ram olmakla 
biz bir dogmacı; o yönde kalıplaşmış düşünceler 
içerisine girme değil, ondan alacağımız güçle me
selelerimizi çözme imkânını bulacağımız için, ona 
tam olarak inanacağız ve onun tam olarak çözü
müne gireceğiz. 

Bu bakımdan, Atatürk'ün fikirlerini eleştir
mek elbette mümkün; ama Atatürk'ün fikirleri
ni eleştirirken o günkü ortamı ve Atatürk'ün o 
günkü ortamdan bugünkü gelişime göre ortaya 
koyabildiği esasları birlikte değerlendirdiğimiz 
zaman Atatürk'ün fikri daha çok değer kazana
caktır. Onu biz daha çok benimsemek ve oradan 
daha çok güç almak zorunda kalacağız. Yoksa, 
o günkü söylenen fikri bugünkü ortamda değer
lendirmek münakaşasını yaparsak, elbette ki, bâ-

I zikrimizi tatmin etmeyebilir veya bugünkü or-

010 — 



O. iSeoıaıtosu B : 53 10 . 4 . 1973 O : 1 

tamda bâzılarımız bundan istediğimiz gücü ala-
mayabilir; ama bu bağı kurduğumuz zaman; ya
ni o günkü konan esaslarla, bugünkü düşünce?-e-
rimizi ve bugünkü gelişmeleri birleştiripte de
ğerlendirdiğimiz zaman, Atatürk'ün büyüklüğü
nü, kurduğu Devletin büyüklüğünü çok daha iyi 
anlarız. İşte biz hâlâ bunu anlayamamışız. 

Bir parti gelmiş; Cumhuriyet, demokrasi ge
tirdik demiş. IlaJibuki var Cumhuriyetin içinde. 
Cumhuriyeti sanki bir tarafa atmışız; bu sosyal 
Devleti, Cumhuriyetin sosyal yönünü, sosyal 
Devlet yönünü sanki unutmuşuz. Neden olmuş 
bu? işte bunu anlamamaktan olmuş. 

O bakımdan, bu Akademinin kurulması ye
rindedir, ama arz ettiğim gibi kuşkum var; bu 
Akademide görev alacakların atanmalarında si
yasî baskının veya herhangi bir etkinin olmama
sı dileğimdir. Çünkü, olduğu zaman (daha evvel
ki üniversitelerimizin durumlarından da belli) 
ne durumlara düştüğümüz, nasıl çıkmazlara gir
diğimiz gerçekleri ortadadır. 

Tasarının hayırlı olması dileği ile teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye var 
mı efendim?.. 

Burada konuşmacı olarak Sayın Celâl Ertuğ 
kayıtlı; fakat konuşmak isteyen yoksa son sözü 
zatıâlinize vereyim Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Ben de kabul 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, görüşecek mi efen
dim?. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEMMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI MEMMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı üzerinde 
Sayın özğüneş, Sayın Dikeçligil, Sayın Ucuzal, 
Sayın Özden, Sayın Ege ve Sayın öztürk, genel 
olarak kişisel görüşlerini beyan ve ifade ederler
ken bu kanun tasarısı üzerindeki bâzı tenkitleri 
de esirgemediler. Komisyon olarak bütün bu gö
rüşmeleri dikkatle takip etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşlarımız 
tarafından bu konuda serdeclilmiş bulunan mü
talâalarda Atatürk Akademisinin kurulmaması 

yolunda herhangi bir eliş-tiride bulunulmadı. Bu
nun kurulması lâzım geldiği fikrini benimsedik
lerini kendilerinin söz ve beyanlarından da ay
rıca tespit etmiş bulunmaktayız. 

Ancak, sayın konuşmacılar, bu kanun tasarı
sı üzerinde madde ve fıkralar bakımından bâzı 
olumsuzluklardan ve gayeye hizmet etmeyecek 
şekilde yapılmış olan tedvinlerden şikâyetçi oldu
lar. 

Ben, heyeti umumiyesinin fikir ve görüşleri
ne saygılı olmakla beraber Komisyonda cereyan 
etmiş bulunan müzakerelerin ışığı altında bu sa
yın arkadaşlarımızın mütalâalarına kısaca ce
vaplar arz etmek istiyorum. 

Bir defa Sayın Özden tarafından, usul bakı
mından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının bu 
önemli kanun tasarısını sadece Millî Eğitim Ko
misyonu ile Bütçe ve Plân Komisyonuna gönder
miş bulunmasının kâfi olmadığı ve bütün komis
yonların bunda temsil edilerek bir geçici komis
yonda görüşülmesinin daha uygun ve muvaffık 
bulunduğunu mütalâa ettiler. 

Şüphesiz bu görüş ve düşüncelerinde bir 
ağırlık mevcuttur. Yalnız, Anayasa ve Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğü hükümlerine göre, bu
rada görüşülecek olan kanun tasarısı ve teklifle
rinin müzakeresinde Millet Meclisinde takip edi
len usul ve esaslar carî olmaktadır. Bu kanun ta
sarısı da Yüce Meclislere sevk edildiğinde, Mil
let Meclisinde sadece Millî Eğitim Komisyonun
da ve Bütçe ve Plân Komisyonunda görüşüldü
ğü içindir ki, oradaki usul ve esasa tabi olarak, 
Cumhuriyet Senatomuzda da iki komisyonda gö
rüşülmek suretiyle iktifa edilmiştir. Ancak, Ge
nel Kurulda müzakere edilen bu konu hakkında 
sayın üyelerin şüphesiz fikir ve mütalâalarını 
açıkça serdetmeleri kabildir. 

Sonra Sayın özden, kanun tasarısının 1 nci 
maddesinde, Başbakana bağlı olma keyfiyeti üze
rinde durarak, bunun şahsa bağlı bir teşkilât ol
duğunu beyan ve ifade etmişlerdir. 

Eğer burada Komisyonumuzun raporları 
okunmuş olsaydı, şüphesiz Sayın özden bu ve 
emsali soruları sormayacak ve bunların cevap
larını bulmuş olacaktı. Bu teşkilâtın Başbakana 
bağlı olması şahsa bağlılığın bir ifadesi değildir. 
Kamu kuruluşları mutlak surette bir bakanlığa 
bağlanmak mecburiyet ve zorunluluğundadır ve 
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bütçe bakımından emsal kuruluşlarda olduğu gi
bi, 1 nci maddede de «Ankara'da bilimsel özerk
liğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, Başbakana 
bağlı (Atatürk Akademisi) adiyle -bir Akademi 
kurulmuştur,» denmek suretiyle, emsal kanun
larda okluğu şekilde bir tedvin yapılmıştır. Bu, 
tamamen bütçe bakımındandır ve bir hiyerarşik 
sistemin de ifadesi olmaktadır. 

Nitekim, üniversitelerimizde de buna benzer 
hükümler mevcuttur. Bu, tamamen bir akademi
dir; bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapacak 
ve bu hususda kendi kanun tasarısında belirtilen 
amaç görevlerini yerine getirme gayretinde bu
lunacaklardır. 

Sonra Savın özden ve bâzı arkadaşlarımızın 
görüşmelerinden hissettiğimize göre, bu kanun 
tasarısının gençliğe hitap etmediğini ve milletçe 
Atatürk yoluna gidilmesi hususunda emredici 
hüküm ve müeyyideleri taşımadığı gibi noktala
ra da değinilmiştir. 

Eğer kanun tasarısının gerekçesi, muhtevası 
ve diğer maddeleri dikkatle takip edilmiş olsay
dı, bu bir akademidir, ieraî fonksiyonu mevcut 
değildir. Bu itibarla, bilimsel araştırmalar ve ça
lışmalar yapan böyle yüksek bir müessesenin ay
nı zamanda icraî bir fonksiyonu deruhte etmesi 
mümkün ve kabul değildir. Bununla beraber, 2 
nci maddenin (e) fıkrasında «Yukarıda belirti
len çalışmalar yolu ile, elde edilen sonuçları yay
gın hale getirmek ve topluma benimsetmek için 
tavsivelertle bulunmak.» gibi çok önemli bir gö
revi de bu kuruluşa vermek suretiyle gayeye hiz
met edilmiş olmaktadır. 

9. — Bakanlar Kurulunun istifasının kabul 
olunduğuna ve yeni Bakanlar Kurulu teşkil olu
nuncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun gö
reve devamının rica edildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/281) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın 7 Nisan 1973 gün ve 345 

sayılı yazısı. 

Eleştiriler sırasında, geçici madde l'in eleşti
rildiği görülmekte ve burada âdeta Millî Eğitim 
Bakanına ve bu kanunu uygulayacak Hükümet
lere geniş yetkiler verilmek suretiyle Akademi
nin esas gayesinden uzaklaştırılarak ilk tavzifler
de politik bir gayenin takip edilebileceği eleşti
rildi ve bunun uygun bir hüküm olmadığı söy
lenildi. 

Muhterem arkadaşlar geçici 1 nci madde sü
reklilik arz etmemektedir. Bu sadece Millî Eği
tim Bakanına, Akademinin aslî üyelerinin seçi
minde; ilk yedi üyenin seçiminde, başlangıçtaki 
kuruluşda pratik bir imkân sağlamak suretiyle 
Atatürk Akademisinin biran önce göreve başla
malını temin için konulmuş bir esastır. Burada 
Millî EŞitim Bakanı muhtelif kuruluşlara, bu 
husus Anavasa teşekküllerine ve muhtelif merci
lere, bakanbklara danışmak suretiyle ve bu ka
nunda üvel^k sıfatını ihraz etmesi mümkün ve 
mol^n? olan mubtpf°m zevattan en uygunların
dan 14 tanesini Bakanlar Kuruluna önermekte
dir ve ancak onlardan yedisinin Bakanlar Ku
rulanca seçilme durumları vardır ve bu hüküm 
bir devamlılık arz etmemektedir. Bu ise. başlan
gıçtaki kuruluşda ilk işe baslarken yapılabilecek 
bir tutum ve tasarrufun ifadesidir. Sonradan 
h'î.rlbir zaman üreler devamlılık arz etmemekte
dir. Belli şekillerde ve kanunun müteakip ve 
başka maddelerinde ve fıkralarında öngörüldüğü 
üzere zamanla değişmektedirler. 

BAŞKAN — Savın Atavurt, acele kavdıyla 
{Hmis bir sunuş mevcut. Gazetelere vetismesi ba
kımından zamanın değeri var. Bu bakımdan bir 
dakikanızı rica ediyorum. 

Bakanlar Kurulunun istifa ettiği ilgi yazıy
la bildirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 

Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya ka
dar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve deva
mının rica edildiğini bilgilerine arz ederim. 

j Fahri Korutürk 
j Cumhurbaşkanı 

j BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen-
i dim. 

i n . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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IV — GÖRÜŞÜLI 

2. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (3Iillet Meclisi : 1/540; C. 
Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata-
yurt, buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Yine 
kötü ortamın ortadan kaldırılması hakkında bu 
kanun tasarısında müeyyidenin mevcut bulun
madığı beyan ve ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Peşinen arz ve ifade ettiğim veçhile, bu icraî 
hükümler taşımamaktadır. Bu kuruluş tamamen 
bilimsel çalışmalar yapacak bir kuruluştur. Bu 
bakımdan, bunlar Hükümet organlarına ve di
ğer vazifeli1 kuruluşlara mevdu işlerden olması 
gerekmektedir. 

Tasarının 5 nci maddesiyle, 19 üye ile böyle 
bir kuruluşun tahdit edilmesinin kifayetsiz oldu
ğu söylenilmiştir. Bu da bir görüştür, fakat bu 
kanun tasarısının diğer maddeleri ve fıkraları 
tetkik edilecek olursa, sadece aslî üyelik mevcut 
değildir. Aynı zamanda burada netice itibariyle 
aslî üyelikler yanında muhabir üyelikler ve onur 
üyelikleri mevcuttur. Bu kuruluş diğer birtakım 
ihtisas erbabı ve kuruluşlarla da müştererek ve 
koordineli bir şekilde çalışmak suretiyle faaliye
tini sürdüreceği içindir ki, bu hakikii gayesi te
şekkül etmiş olacaktır. 

Yine 3 ncii maddenin (c) fıkrasındaki tavsi
ye ve öneri gibi durumların kifayetsiz olduğu 
söylenilmiştir. Bu da icracı bir kuruluş olmayan 
böyle bir müessesenin kuruluş ve bünyesiyle esas 
fonksiyonlarıyla ilgili bulunmamaktadır. 

Kanun eksik ve müeyyideden mahrum bulun
duğu ifade edilmiştir. Bunlar hakkındaki görüş 
ve mütalâaları serdetmek üzere maddeler görü
şülürken beyan edilecek fikirlere ve kanunun iyi
leştirilmesi istikametinde serdedilecek olumlu gö
rüşlere Komisyon olarak da şüphesiz katılmak 
durumunda bulunacağımızı şimdiden arz ve ifa
de etmek istiyorum. 

Böyle önemli, hassa, ciddî ve âdeta diğer mil
letlerce de örnek alınabilecek Atatürk fikriyatı
nın ve netice itibariyle inkılâplarının gelişmesi 

İŞLER (Devam) 

bakımından, gecikilmiş olmakla beraber bundan 
sonra yapılacak olan çalışma, tutum ve davranış
larda, üniversitelerimizin, Halkevlerinin, inkı
lâp tarihî kürsü ve enstitülerinin, diğer eğitim 
öğretim ve araştırma müesseselerinin ahenkli bir 
şekilde çalışarak, du'blikasyonlara sebebiyet ver
meden; hakikaten büyük Türk Milletinin istik
balinin, Atatürk ilkeleri ve inkılâbı istikametin
de daha fazla yüceltilmesi istikametinde gayret 
sarfedeceğine inanan Komisyonumuz, bu kanu
nun geliştirilmesine yardımcı olacak sayın üyele
re Komisyon adına şükranlarımızı arz eder, he
pinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son sözü söyleyecek olan Sayın 
Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Çok geç de olsa Atatürk Akademisinin kuru
luşunu temin eden bu kanun tasarısının yüce 
Meclislere gelişi bendenizi özel bir şekilde mut
lu kılmıştır. 

Bir süre önce, 1967 - 1968 yıllarında halkev
lerinde çalıştığım sıralarda böyle bir enstitünün 
kurulması; «Atatürk Enstitüsü» adıyla, Ata
türk'ü eleştiren bir enstitünün kurulmasına hiz
metim geçmişti. 

Bu hizmete gönül verişimizin sebebi şöyle 
bir müşahadeden doğmuştur. Bir üniversite ho
cası arkadaşım 25 sene süre ile üniversitede 
okuyan gençlere, «Atatürk'ten ne okudunuz?» 
diye sorduğu zaman, aldığı cevap hemen hemen 
hepsi için şundan ibareti; «Atatürk'ün gençliğe 
olan hitabesini okuduk.» Bu, düşündürücü bir 
anketti. Bu neticeyi dikkate alarak gençlerimi
zin, Atatürk'ün fikir hazinesinden yeteri kadar 
beslenemediği gerçeğini bütün çıplaklığıyle gö
rüyorduk ve bunun için Atatürk'ün fikir hazine
sini Türk düşüncesine aktaracak bir enstitünün 
kurulması çabalarına girmiştik. 

Bu çabalarımız pek de yüz güldürücü olama
mıştır. O sırada böyle bir örgütün, böyle bir te
şekkülün Devlet himayesinden yoksun olarak ya
şamasının pek mümkün olamayacağı kanaatine 
varmıştık. Nitekim, halkevlerine bağlı olan Ata
türk Enstitüsü bugün hâlâ vardır, fakat iste
nilen amaca maalesef ulaşamamıştır, 
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Atatürk Akademisinin Devlet tarafından ku
rulması fikrimde o sıralarda Sayın Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay'm bizim enstitünün kurulu
şu münasebetiyle gönderdiği bir mesajdan ilham 
alarak, temenni ve bu yolda da çalışmalara baş
lamıştık. Bugün bunun gerçekleşmiş olduğunu 
görmek, bunun içindir ki, naçiz arkadaşınızı özel
likle memnun etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun getirdi
ği fikir ağırlığını biraz daha burada açıklamak 
için söz almış bulunuyorum. Çünkü, benden ön
ce konuşan arkadaşlarım çok kıymetli mütalâa
lar serdettiler. Ancak, bu mütalâalar bu kanu
nun çerçevesi dışına taşan mütalâalardı. Asıl bu 
kanunun temin etmek istediği maksadın daha vu
zuhla ortaya çıkması sanırım ki, faydalı olacak
tır. 

Atatürk Akademisinin yapacağı hizmet, bu
güne kadar yüreklerimizde heyecanlara, sonsuz 
sevgilere kaynak olan büyük Atatürk'ü, fikir 
cephesiyle tanımayı temin edecektir. Çünkü, 
maalesef temin verdiğim müşahededen de anla
şılacağı üzere, Atatürk fikir yönüyle yeteri ka
dar tamtılamamıştır ve Atatürk'ü tanımamakta
yız. Meselâ, Atatürk'ün «Büyük Nutku» mı oku
yan, çevrenizde soruşturacak olursanız, çok az 
sayıda insanla karşılaşacaksınız. Atatürk'ün Mec
lis konuşmalarını, Atatürk'ün beyanlarını, mut-
telif vesilelerle verdiği nutukları fikir eleştirme
sinden çok fazla geçirmiş değilizdir. 

Atatürk, çok zengin bir fikir hazinesi terk 
ederek fani hayata veda etmiştir. Nitekim, bu-
gükü ekonomimizin temel prensipleri, eğitimimi
zin temel prensipleri; hattâ bugün değil, yarın 
varmak istediğimiz eğitim hedefleri Atatürk'ün 
konuşmalarında, Atatürk'ün nutkunda ve özel 
konuşmalarında mevcuttur. Atatürk, devrini çok 
aşmış bir büyük insandır. 

Bir arkadaşımız buyurdular, Atatürk'ü yaşa
dığı devirdeki şartlarla fikir bakımından muka
yese etmelidir dediler. Halbuki Atatürk, yaşa
dığı devrin çok ötesine gitmiş ve bize varmamız 
lâzım gelen hedefleri göstermiştir. 

Bir arkadaşımın gene kullandığı tabire de iş
tirak ederek söylüyorum, Atatürk, büyük bir fi
kir adamı olarak Türk düşüncesinde lâyık oldu
ğu yeri bulamamıştır. Bundan daha kötüsü, Ata
türk unutulmağa başlanmıştır. Biz, Atatürk'ün 
yaşadığı devirde yetişen nesiller, Atatürk'ü, Sa

yın özgüneş'in tabiri ile etten kemikten var olan 
Atatürk'ü görmüş, onun etkisi altında kalmış, 
onun cazibesine kapılmış olabiliriz, ama bizim 
nesillerden sonra gelen nesiller, Atatürk'ün fikir 
çeşmesinden maalesef beslenememişlerdir. Bunun 
içindir ki, bizden sonraki nesillerde fikir bakı
mından, heyecan bakımından bir boşluk hâsıl ol
muş ve bunun yerine birtakım başka fikir akım
ları gelip oturmuştur. 

Atatürk düşüncesini Türk toplumuna malet-
mek amacı ile bu Akademi kurulmaktadır ve 
Türk toplumununun bütün düzeylerine Atatürk 
düşüncesinin ulaşması şarttır ki, Atatürk'ü sev
diğimizi ispat edebilelim. 

10 Kasımlarda Anıt Kabire gidip çiçek koy
makla, huzurunda saygı duruşu yapmakla Ata
türk'ü sevdiğimizi iddia etmek kâfi değildir, 
mümkün değildir. Atatürk'ü birtakım törenler
de gene selâmlayarak anladığımızı iddia etme
miz de mümkün değildir. Atatürk'ü etüt etmek, 
Atatürk düşüncesine eğilmek, Atatürk düşünce
sinden vatandaş olarak nasibimizi almak mec
buriyetindeyiz. İşte onun içindir ki, Atatürk dü
şüncesini geliştiren, hazırlayan ve çeşitli seviye-
lerdeki Türk vatandaşlarına aktaran bir mües
seseye ihtiyaç vardı. Bu müessese bu kanunla ku
rulacak olan müessesedir. 

Bu kanunun getirdiği hükümler içerisinde 
bu Akademi muvaffak olur mu, olamaz mı, ta
hakkuk eder mi edemez mi gibi tartışmalar ol
du? Bu, her kanun için caridir, bir fikirdir. Ka
nunlarla ortaya konulan müesseseler hayatiyeti
ni zamanla bulacaklardır. Bu da toplumun geli
şimine bağlıdır; Türk toplumunun katkısına bağ
lıdır. 

Binaenaleyh, demek ki, ancak Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümüne yakın bir zamanda kurabil
diğimiz bu Akademi kendisinden beklenileni za
manla verecektir ve bu zaman almasını da tabiî 
görmeliyiz. Çünkü Akademi, Atatürk'ü fikir açı
sından etüt edecek, Atatürk'ün yazılı her mira
sını yorumlara tabi tutacak, genişletecek, araştır
malar yapacak ve onu Türk toplumunun hazme
debileceği bir hale getirecektir. 

Biz, «Halkevleri Atatürk Enstitüsü» nü ku
rarken, Atatürk'ün civarında yaşamış, Atatürk' 
ün mesai arkadaşları, bir çevre sonraki arka
daşları ve Atatürk'ten nasibini yakından almış 
kimseleri Atatürk Enstitüsü'ne davet ederek, 
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toplantılara çağırarak, onların konuşmalarını 
ve seminer halinde yaptığımız toplantıları teyp
lere kaydetmek mecburiyetinde kalmıştık. Çün
kü, bu bahsettiğim, muhterem zevatın yaşları iler
lemiş idi ve nitekim bu aradan geçen zaman içe
risinde pek çoğunu da kaybettik. Meselâ, Falih 
Rıfkı Atay gibi Atatürk'ün yakınında bulun
muş büyük ve kıymetli bir edebiyat otoritesin
den bu şekilde f aydalanılmıştır. 

Gene, Allah uzun ömür versin, Yakup Kad
ri Karaosmanoğlu muhtelif seanslara davet edi
lerek Atatürk hakkında canlı dokümanlar el
de edilmiştir. 

Şu halde, Atatürk Akademisi Atatürk'ün, 
bugüne kadar bir çekmece içerisinde kaldığını 
esefle söyleyebileceğimiz kıymetli fikir hazine
sini şimdi bu sandıktan çıkarıp ortaya koyarak 
Türk toplumuna mal edecek bir fonksiyonu ifa 
edecektir. ıBu fonksiyonu ifa ederken, sayın ar
kadaşlarımızdan birisinin beyan ettiği gibi mü
eyyidesi olmalıdır. Bu Akademinin, bunu yap
mazsa ne yapacaktır filân gibi şeylere ihtiyacı 
olduğnu zannetmiyorum. Çünkü, ismiyle anıldı
ğı veçhile bu müessese bir Akademidir ve aka
demik çalışma yapacaktır. Yapacağı çalışma 
mn, oraya gelecek kişilerin şahsiyetiyle elbette 
•alâkası vardır. Bunda isabet az olur, çok olur, 
ama bir müessese kurulurken bugünkü şahısla
rın, 'bugünkü şartların ötesinde geleceğin im
kânlarını da düşünmek lâzımdır. 

Şunu arzedeyim ki, Atatrük hakkında, da
ha doğrusu Atatürk düşüncesi hakkında yurt dı
şında yapılan yayınlar ve yurt dışında yapılan 
eleştiriler, Türkiye'de yapılanın hemen yüzlerce 
misli hacimdedir diyebilirm. 

Meselâ, «Atatürk'ün Büyük Nutku»nun 
Rusya'da üçüncü edisyonu (baskısı) yapılmak
tadır. Bulgaristan'da ikinci baskısı yapılmak
tadır. Hem de izahlı, genişletilmiş şekilde. 
Memleketimizde iki defa basılmıştır Atatürk' 
ün (Büyük Nutku. Birisi bugünkü neslin anla
yamayacağı Osmanlı dilimdedir. Öbür edisyon 
da çok ileri bir Türkçe ile yazılmıştır, o da ge
ne her neslin anlayamayacağı bir karışıklık içe
risindedir. 

Binaenaleyh, bu Akademi Atatürk düşünce
sini ortaya çıkarıp onu değerlendirerek Türk 
toplumuna mal edecek bir çalışmayı yapacaktır. 
Çok yerindedir. Kanunda, arzu etmediğimiz 

endişelere,. kuşkulara götüren hususlar olsa 
dahi, esas hedef mutlaka bize büyük şeyler 
kazandıracaktır. 

Bu itibarla, hepiniz gibi ben de kendimi son 
derece mutlu hissediyor ve bu kanunu Cumhu
riyetin 50 nci yıl dönümünde en müspet, en bü
yük bir eser olarak, Yüce parlâmentolarımızın 
en büyük katkısı olarak kabul ediyorum ve 
kanunun memleketimiz için hayırlı olmasını di-
liyerek hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerindeki gö
rüşmeler böylece bitmiş oldu. 

Şimdi, maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Maddeler geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 

KISIM : I 

Grene! Hükümler 

BÖLÜM : I 

Kuruluş, ad, yer ve nitelik : 

Madde 1. — Ankara'da bilimsel özerkliğe 
ve kamu tüzel kişiliğine sahip, Başbakana bağ
lı «Atatürk Akademisi» adıyla bir Akademi ku
rulmuştur. 

BAŞKAN — ıSöz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk Akademisi kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Madde 1. - Ankara'da ıbilimsel ve idarî özerk
liğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz «Atatürk 
Akademisi» kurulmuştur. 

Kuruluş katma bütçelidir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın Üye?... Sayın Bilgen lehinde buyurunuz.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Belki cümleler 
aynı mânayı taşıyor gibidir, ama ifade bakı
mından herhalde bugünkü dilimize daha uygun 
gelecektir. 
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Bir de burada gözükmeyen; fakat ilâve ya
pılan, «'Katma bütçeli» tabiri vardır. İleride sı
rası geldikçe bunun üzerinde duracağız. 

Bu bakımdan, bu önergenin arkadaşlarımız 
tarafından kabulünü istirham için söz aldım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde sayın özden, buyu

runuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kişisel olarak tümü hakkındaki mütalaala

rımı arz ederken ifade etmiştim. Burada 1 nci 
maddede Başbakana bağlı bir tüzel kişilik ku
rulmasını uygun görmüyordum. Bakanlar Ku
ruluna bağlı olmasının yerinde olacağını söyle
dim; fakat baktım iltifata mazhar olmayacak, 
onun için bir önerge vermedim. 

Zannedersem C. H. P. adına bu önerge ve
rilmiştir. Bu önerge hiçbir şey ifade etmiyor. 
Katma bütçeli olmuş, olmamış, birşey ifade et
mez. Çünkü, tasarının sonunda döner sermaye 
olarak bir fon tesis edilmekte, bütçeden de bir 
yardım düşünülmekte her sene ve ayrıca çıkar
dığı broşürler, kitaplar, ödüller vesaire ile de 
bağış, vesaire temin etme imkânları sağlanmak
tadır. Bu itibarla önerge yerinde değildir, red
di icap eder. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET FAİK AT A YURT (Uşak) — Sa
yın Başkanım, önergeye katılmıyoruz. Burada
ki özerklik bilimsel anlamda alınmıştır ve Baş
bakana bağlılık da emsal kanunlardaki hük
mün aynen muhafazası suretiyle yapılmıştır. 

Katma bütçe meselesi ise; 10 ncu maddede 
«Bütçe ve Harcamalar» başlığı altında açıkça 
gösterilmiştir. Bu maddeye konmasına lüzum 
ve mahal yoktur. Olduğu gibi kabulü daha doğ
ru olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

d i m i . 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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I Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I Amaç : 
Madde 2. — Akademinin amacı : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ata

türk'ü bütün yönleri ile incelemek. 
b) Atatürk devrim ve ilkelerini, görüş ve 

düşüncelerini, tarih ve fikir düzeyinde araştır
mak ve bu konuda yapılan bilim, sanat çalışma
larını desteklemek. 

c) Atatürk devrim ve ilkelerinin doğrultu
sunda, Türk milletini ve ülkesini bölünmez bir 

I bütün halinde çağdaş uygarlığa eriştirecek ve 
buna katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, 

ç) Yukarıda belirtilen çalışmalar yolu ile, 
elde edilen sonuçları yaygın hale getirmek ve 
topluma benimsetmek için tavsiyelerde bulun-

I m ak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : I I 

Görev : 
Madde 3. — Akademinin görevleri şunlar-

I dır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, devrimlerini, gö

rüş ve düşüncelerini aydınlatacak ve değerlen
direcek her türlü araştırmayı yapmak. 

b) Bu araştırmalarla ilgili yayınları yap-
I mak, yaptırmak ve desteklemek. 

c) Atatürk devrimlerinin, milletçe benim
senmesini sağlamak ve araştırmaların sonuçla-

I rını örgün ve yaygın eğitim yoluyle topluma 
mal etmek üzere tedbirler tavsiye etmek, ilgili 

I makamlara önerilerde bulunmak ve gerekli iş
birliğini yapmak. 

ç) İlköğretimden yüksek öğretime kadar 
I ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uygun

luğunu sağlamada, orta ve yüksek dereceli 
okullarda, Akademilerde ve üniversitelerde ve 
meslek kurs ve seminerlerinde okutulmakta 
olan Türk Devrim Tarihi derslerinin program-

I larınm düzenlenmesinde tavsiye ve yardımlar
da bulunmak, Türk Devrim Tarihi öğretim 
üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine esas 

| olmak üzere görüşünü bildirmek. 
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d) Akademinin amacı ile ilgili konferans
lar, kurslar, seminerler ve her türlü toplantılar 
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı kongre, kon
ferans ve türlü bilimsel toplantılara katılmak, 
sergiler açmak, 

e) Akademinin amacı ile ilgili konuları in
celeyecek uzman ve araştırmacılarla master ve 
doktora yapacakları desteklemek üzere gerekli 
tedbirler almak. 

f) Akademinin amacıyle ilgili çalışmalarda 
yerli ve yabancı resmî ve özel eğitim, bilim, kül
tür ve sanat kurum ve kuruluşlarıyle çeşitli 
dallardaki yazar ve sanatçılarla işbirliği yap
mak. 

g) Atatürk Devrimi ve ilkeleri konusunda, 
fikir ve sanat alanında üstün eser veren yerli 
ve yabancılara, tüzüğü uyarınca «Atatürk Ödü
lü» vermek. 

h) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon 
merkezi kurmak. 

ı) Atatürk devrimi ve ilkeleri konusunda 
yurt içinde ve dışında çıkan yayınları incele
mek, değerlendirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIO&LU (Kayseri) — 
S-aym Başkan, muhterem arkadaşlar; Akade
minin görevlerini izah eden 3 ııcü maddenin ge
niş bir mânası var. 

Bu maddenin okunuşundan hâsıl olan neti
ceden edindiğim intiba, beni tereddüde şevket
ti ve tatbikatta bir müşkülâtla karşılaşacağı gi
bi noktaya ulaştırdı. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk'ün kişiliğin
den, devrimlerini, görüş ve düşüncelerini ay
dınlatacak hertürlü araştırma yapmak ve bun
ları yaymak; devrimlerinin milletçe benimsen
mesini sağlamak maksadıyle araştırmaların 
sonuçlarını yaygın hale getirmek, topluma ma-
lotmek gibi birçok vazifeler burada veriliyor. 
Bunu tekrar madde madde saymayacağım, bu
rada yazılı). 

Benim aklıma gelen husus şu: Akademi ku
ruldu, ilmî mânada kuruldu, ilmî mânada va
zife yapıyor. Kimsenin buna bir diyeceği yok. 
Zaten kanunun gayesi de zannediyorum bu, 
doğrusu bu, normali bu; ama, baktım burada 
hatip arkadaşların hemen hemen ekserisi müte
madiyen Atatürk'ün sosyal tarafı, sosyal dev-

let'i, sosyal düşüne elerinden bahsediyor. İyi an
ladık, Atatürk'ün bir sosyal tarafı var.. Kimin 
sosyal tarafı yok İki*? Herkesin sosyal tarafı 
var. Yani, fukaraya acımayan, memleketi ileri
ye götürmek istemeyen, zenginin biraz serve
tinden memlekete millete biraz faydalı olsun 
diye harcettirmek istemiyen kim var? Vergi
ler niçin? Devletin kuruluş maksadı nedir? Dev
letin felsefesi nedir? Budur, öteden beri budur. 
Atatürk'ün miliyetç iliğinden bir tane söz eden 
olmadı. Atatürk'ün yalnız sosyal tarafı mı var, 
milliyetçiliği yok mu? Bakıyorum; bâzı arka
daşlar sosyal tarafından vuruyor işi, nihayet 
halk tarafına kadar gidiyor, orada duruyor. 
Atatürk'ün halkçılığı kadar milliyetçiliği de 
var, niye ondan bahsedilmiyor? Buradan bir 
noktaya sıçrayacağım; yani, eğer teşekkül 
eden akademi, biraz da sol tandanslı insanlar
dan müteşekkil ise ve Atatürk'ü de illâ sola 
doğru kaydırmak isterlerse, buna da bir kisve 
arayıp bulurlarsa, ilmî izahını da o çerçeve için
de yaparlarsa, dün olduğu gibi hattâ bugün 
kısmen olduğu gibi, Atatürk nerede kalacak? 
Acaba? Atatürk'ü mezardan çıkarsak, yahu 
arkadaşlar benim adıma kurulan bu akademi
nin fikirlerini ben taşıyorum demeyecek 
mi, diyemez mi? «Der» demiyorum, endişemi 
izaha çalışıyorum. 

Şimdi mesele böyle olunca gönül şunu isti
yor muhterem arkadaşlar; eğer bu akademi 
hakikaten ilmî mânada kurulur, hakikaten ilim 
adamları bu akademiyi teşkil eder ve hiç bir 
politikaya, politik görüşe yer vermeden, iltifat 
etmeden, günün siyasî havasına kendisini kaptır
madan, A. Partisi, B partisi, objektif olarak bu 
vazifeyi görürse febiha, ben kendileriyle bera
berim. Bu akademinin varlığına da lüzum 
var, bu akademinin eserlerine de Milletin ihti
yacı var. Müspet mânada çalıştığı ve aldığı, 
edindiği neticeyi de müspet ımânada Millete 
ımaletıtiği, yaydığı zaman beraberim. 

Gelirde bu gayenin dışında kendi özel 
maksatlarına makrun olarak bir Bursa nutOra 
icadedilir, arkasından bir bilmem Ankara, 
filân yerdeki |konuşma, arkasından İzmir se
yahatindeki bilmem ne, Atatürk şunu da yap-
tıydı, Atatürk bunu da söylediydi.. Yalan, yaın-
lış, maksatlı,, sadece kendi istikâmetine Ata
türk'ü paravan yaparak istikâmet vermek ce-
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miyete, götürmek ve bunu da ilmî mânada 
ilmî kisveye bürünerek neşre jkalkarsa, zama
nın Hükümeti, A partisibin Hükümeti. B par
tisinin Hükümeti, D partisinin Hükümeti. 
«Yoo biz Atatürk'ü 'böyle tanımıyoruz, Ata
türk bu değildir, Atatürk bu fikrin sahibi 
de 'değildir, bu felsefe zinhar Atatürk'ün1 

kafasından çıkmış 'değildir» derse, haklı da 
olabilir. Tersini düşünelim; Ajkademinin 
menfî mânada gittiğini, Hükümetin müspet 
mânada gittiğini ve bu çatışmanın nasıl te
lifi beyn edileceğini düşünüyorum ben. Aksini 
düşünüyorum; Akademi yanlış değil, gayet 
doğru, ilmî mânada tam etüt ederek yazdı 
bir eseri, buldu, yaymaya kalıktı. Başvekâ
lete bağlı ya, Başvekile bağlı ya, Hükümetin 
bütçesinden sarf edilecek, İcra Vekilleri He
yeti jkarar verecek, bu basılan diyecek veya
hut Başvekil; çünkü Başvekile bağlanmasının 
maksadı da bir başka vekile bağlanmasın 
Başvekilin şansı ile ilgili olsun diye düşünü
lüyor; ama bu müspet mânada bastırılmak is
tenen eseri veya çıkan felsefeyi, memle
kete, Millete mal olmasını istediği bir fikri, 
bir anafikri buldu çıkardı Akademi neşret -
ımek istiyor. Fakat, zamanın Hükümeti başjka 
bir taındasta, politika yapıyor, 'buna taraftar 
değil Hükümet. Bunun neşri nasıl mümkün 
olacalk, bunun yayılması nasıl mümkün ola
cak'? Grörüyorsunuz ki, bir çatışma, her iki 
halde de derkâr oluyor, bir zaruret haline 
geliyor ve bumdan ben endişe ediyorum. İle
rideki tatbikatta 'bir çıjkmaza girerse İnimi na
sıl düzelteceğiz? Ben biraz zor bir halin ta-
haddüşünden endişe ederim. 

Çok iyi niyetlerle getirilen şu tasarının 
kanun haline gelmesinde, tatbikattan doğacak 
zorlukla ıbu Akademiyi bir çıkmaza sokmaya
lım ve memlekette yeniden bir sürtüşme ol
masın. Bugüne kadar görüyoruz yoktu. Yıllar 
yılı yaşadığım bu hayatımın içerisinde bir 
Atatürk ve Atatürk'ün fikirlerinden dolayı 
bir sürtüşme olmadı muhterem arkadaşlarım; 
ama şu üç beş senedir yaşadığımız hali de 
görüyorsunuz cemiyetin içerisinde ; Atatürk'e 
hangi fikirler, neler maledilmedi. O paravan 
arkasında herkes kendi melhuz emellerinin 
pişdarı oldu arkasından gitti. Atatürk'le 
hiç alâkası yok, onun fikirleriyle hiç bağda
şır tarafı yok. 

• Ben bu endişemden hareketle Hü[kümette 
diyorum ki, böyle ıbir tasarı çıkmasaydı da şu 
fikirler Hükümetin tatbikatı içinde yer bul
sa ydı ; yani şu fikirler tasarıda ne ise, bunu 
Hükümet bizzat kanun çıkmadan tatbikata 

I koyamaz mıydı? Kim mâniydi Hükümete, 
j İlim adamlarına, bu işleri tetkijk ettirip, etüft 

ettirip buna göre bir neşriyata, bir faaliyete 
geçemez miydiı Pekâlâ geçerdi, buna kimse 
de bir şey demezdi. Kanun haline 'geldiği için 
ileride bir çıkmaza müncer ıblursa, sevabolursa 
Hükümetin; ama menfî bir neticeye varılırsa, 
Hükümet bir iş yapmış olmaz, Parlâmento 
da çok iyi niyetlerle çıkaracağı, çıkarmakta 
olduğu iş kanunundan umduğumuz neticeyi çı-

I karmayabilir. Ben, eğer Hükümet bu endi
şemi izale edecek beyanda bulunursa memnun 
olurum; ama görüyorum jki, Hükümeti de bu
rada bir bakan temsil etmiyor, sayın müsteşar 
temsil ediyor. Kendileri bu endişeme katılır
lar mı, katılmazlar mı. Bunun nedenini, ni-
çiniıni mümkünse kendi ağızlarından öğren
mek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (ISivas) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

3 ncü madde Atatürk Akademisi kanun ta
sarısının bilhassa Akademimin çalışması bacı
nımdan bütün özelliklerini kapsayan güçtedir. 
Bu bakımdan Akademi, Devletin Atatürk
çülük konusunda bir lâb ora tu varı görevinde 
çalışacak. Şimdi, buna göre Türkiye'nin bu ko
nuda söz sahibi üniversiteleri var, fakülteleri 
var. Onlarla işbirliği maddede gözükmemek
tedir; bütün çevreyle ilim adamlarıyle, bilim 
adamlarıyle ilgi Ikurduğu söylenmektedir; fa
kat diğer aakademi ve üniversitelerle ilgisi 
niye kurulmamıştır? Bu dikkatimi çekti. 

Ayrıca, arkadaşlarımızın maalesef konuş
malarımızdan anlayamadığı bir şey var ki, 
Atatürk'ün bütün yönleriyle burada eleştire
cek ve ortaya koyacak, bunu anlatacak za
man olmadığı için çeşitli yönlere dojkunul-
mamıştır. Nitekim, anlatan arkadaşlarım da 
nedense Atatürk devrimlerine, Atatürk'ün 
lâiklik ilkesine, Atatürk'ün Cumhuriyet ilkele 

I rine de dokunup söz etmemişlerdir. Atatürk,ıün 
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halkçılık ve devletçiliğinden söz edip de Ata
türk milliyetçjiliğinden söz etmeyince, bu ka
nun münasebetiyle Atatürk'ün sosyal yönünü 
dile getirmek, diğer yönleri ihmal etmek gibi 
bir düşünceyi zait buluyorum ben. Böyle 
bir şeyi arkadaşlarımızın düşünme kapasite
sinin ve anlayışının dışında bulurum. Ata
türk'ü zaten Ibütünüyle tanımak için hu ta
sarı getirilmiş. Atatürkçülüğü (bütünüyle, in
celiklerine kadar, kökenine inene kadar, fel
sefesini tespit edene kadar çalışmak için bu ta
sarı getirilmiş. O Ibakımdan, burada hepsinin 
ayrı Atatürk devrimleri şudur diye incelik
lerine 'inmek, Atatürk milliyetçiliği de sosyal 
bir milliyetçiliktir. Atatürk milliyetçiliği bir 
kafatasçılık bir Turancılık ve bâzı arkadaşla
rımızın anladığı g-ibi, İslâmiyetçilikle kafatas
çılığı birleştiren bir milliyetçilik değildir. O 
da sosyal bir milliyetçiliktir. Atatürk'ü bu 
yönü ile iyi anlayacağız inşallah. Dileğim odur 
ki ; bu Akademi, Atatürk'ü /bugüne kadar ters 
anlatanlardan kurtaracaktır. 

Bu bakımdan 3 ncü maddede, üniversite
lerle ilgisinin kurulmasıında fayda olduğu ka
naatindeyim. Komisyon ve Hükümetin ne dü
şürüldüğünü de öğrenmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yq'k. 

Komisyon, Hükümet?.. Buyurun Sayın Ko
misyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Efendim. İkinci Bölümde görevle alâkalı olan 
3 ncü madde, hüsnüniyet kaideleri esasama 
göre vazedilmiş bir hükümdür. Bu itibarla, 
burada muhtelif fıkralar halinde beyan ve 
ifade edilen fikirlerin müspet anlamda ve 
doğru bir şekilde uygulanacağı inancını taşı
maktayız. Komisyonumuz, huınun aksine tu
tum ve 'davranışları 'başka bir şekilde değer
lendirmek eğiliminde bulunmuyor. 

İjkincisi; Sayın Öztürk, üniversitelerle iş
birliği üzerinde durulmadığı beyan ve ifade 
ettiler; fakat (f) fıkrası dikkatle tetkik edil
diği zaman şu hükümlerin yer aldığı görül-
ımektedir : «Akademinin amacıyle ilgili çalış
malarda yerli ve yaibancı resmî ve özel eği

tim, bilim, kültür ve sanat kurum ve fcuru-
luşlarıyle çeşitli dallardaki yazar ve sanatçı
larla işbirliği yapmak.» denilmefk suretiyle, her 
derecedeki eğitim ve öğretim müesseseleri, 
üniversiteler ve yüksek okullar da dahil ol
duğu halde, bunu ifade etmektedir. Fikir 
adamlarıyle, sanatçılarla her bakımdan daha 
şümullü bir ifade taşımaktadır. 

Ayrıca bu Kanunun amaç maddesini gös
teren 2 nci maddenin (a) fıkrasında da : 
«Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ü 
bütün yönleri ile incelemek.» denilmek su
retiyle de, Ataıtürjk'ün her veçhesiyle incele
neceği peşinen kabul edilmiş Ibulunmaktadır. 

Komisyon adına cevaben arz etmiş bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Hükümet ?., 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, hiçbir te
reddüde mahl olmadığı kanısındayız. Zira 
amaç maddesinde ve (a) fıkrasında, sayın Ko
misyonun biraz evvel arz ettiği g l̂bi, Atatürk'ü 
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu olarak, biz
zat getirdiği değerler acısından bütün yönle
riyle ineeleneği mevcuttur. Tabıatıyle Ata
türk'ün bu en kuvvetli ve bizzat getirdiği de
ğerler açısı içerisinde de milliyetçilik yönü 
şüphesiz kuvvetli yerini almış olur. 

Ayrıca yine Atatürk ilkeleri ve devrimleri 
doğrultusunda Türk Milletini ve ülkesini bö
lünmez bir bütün halinde çağdaş uygarlığa 
eriştirecek ve katkıda bulunduracak araştır
maları yapar, amacı içerisinde şüphesiz o yönü 
de ele alınmış olacaktır. 

Bu bakımdan bendeniz Sayın Kalpaklıoğ-
lu'nun endişelerine katılmak istemiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırıl 

mıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ıncü maddeyi ofkutuyorum. 

Bölüm : III 
Kuruluş r 
Madde 4. — Akademinin organları, Aka

demi Başkanı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
ve Genel Sekreterden oluşur. 

a) Akademi Başkanı : 
Akademiyi temsil eder. Genel Kurulun ve 

Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
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Başkan, Genel Kuralca kendi •üyeleri ara
sından 4 yıl için üçte iki çoğunlukla seçilir 
ve ortak kararname ile atanır. İl|k ilki turda 
üçte iki çoğunluk sazlanamazsa salt soçuınlukla 
yetinilir. 

Akademi Başkanı, aslî üyeler arasından bir 
Başkan Yardımcısı seçer. 

ıb) Gendi Kurul : 
Genel Kurul Akademinin en büyük karar 

organıdır v aslî üyelerden oluşur. 
Genel Kurul, bilimsel çalışmalr için kendi 

üyeleri aarsında bölümler kurmaya, verimliliği 
artırmak için idarî ve malî hizmetleri yeniden 
örgütlemeye yetjkülidir. 

Genel Kurul üçte ilki çoğunlukla toplanır 
ve karalar salt çoğunlukla alınır. Bu kanunda 
başka bir hüküm ıbulummadığı hallerde, Genel 
Kurulca yapılacak seçimler, gizli oyla ve salt 
çoğunlukla yapılır. 

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, bö
lümleri, idarî ve malî örgütlerinin görevleri, 
yeftkileri, çalışma usul ve esasları, bunlarla 
ilgili diğer konular, yönetmelikle tespit edilir. 

Yönetmelikler, Yönetim Kurulunca hazır
lanır ve Genel Kurulca karara bağlanır. 

Bölümlerde veya hizmet örgütlerinde Aİka-
demi Başkanının teklifi, ve Başbakanın onayı 
ile yeteri kadar uzman çalıştırılabilir. 

Genel Kurul yılda en az 4 kez toplanır. 
Başkanın çağrısı veya en az 6 üyenin istemi 
üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir. 

c) Yönetim Kurulu : 
Genel Kurulca alman kararları uygular. 

Yönetim Kurulu; Akademi Başkanı, Başkan 
Yardımcısı, Bölüm Başkanları, ve Genel Sek 
reterden oluşur. 

Yönetim Kurulu, en az ayda 1 kez topla 
nır. 

d) Genel Sekreter : 
Ajkademinin büro işlerimi yürütür. Genel 

Kurulda ve Yönetim Kurulunda idarî işlerde 
raportörlük yapar. 

Genel iSefcreter, Atatürk devinim ve ilkele
rine bağlılığı ile tanınmış, idarî tecrübesi bu
lunan ve yüksek öğrenim yapmış kişiler ara
sından Akademi Başkanının teklifi ve Genel 
Kurulun kararı üzerine ortak kararname ile 
atanır. 

Aslî üyelik ve Genel Sejkreterlik aynı kişi 
de birleşemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kü-
rümoğlu, 'buyum. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayım. 
Başkan, bir sual sormak işitiyorum. 

BAŞKAN —Buyuran. 
Söz isteyen sayın üye var mı efendimi. 

Yok. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — (a) 

bendinde : «Başkan, Genel Kurulca kendi üye
leri arasından 4-yıl için üçte iki çoğunlukla 
seçilir ve ortak kararname ile atanır..» den
mektedir. 

Heım seçim hem kararname!. Neden lüzum 
görmüşlerdir ? 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkanım, Ajkademi Başkanı Akademi
den maaş alacağı için, bunun alınabilmesi 
böyle bir kararnameyi zarurî kılmaktadır. Bu 
husus şimdiye kadar vâki tatbikat ve Sayış-
tayca bu konuda alınmış olan bâzı kararlar
dan dolayıdır. Bu maksatla yazılmıştır. Yani 
Komisyonda cereyan eden müzakereler sıra
sında, Hükümet tarafından verilen açıklama
lar bu merkezde olmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşejkkür ederim. 
NAFİZ ÇAİATAY (İzmir) — Bir sual so

rabilir miyim ? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NAFİZ ÇAĞATAY (İzmir) — Genel Sekre
terin yüksek öğrenim yapmış olması şartı 
arandığı halde, Başkan için böyle bir şarta 
lüzum görülmemiş olduğu anlaşılıyor. Bunun 
ayrı bir sebebi var mı? Bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay'ın sorusuna 
Hükümet mi yojksa Komisyon mu cevap vere
cekler ? 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Arz edeyim efendim. 

Sayın Başkan, tasarının daha ilerideki 
maddeleri Akademi üyelerinin yarısının üni
versiteden profesör ve doçentlerden geleceği, 
yani kariyer yapmış kişilerden olacağı, yarı
sının da kariyer yapmamış; fakat dışarıda 
üniversitelerin, akademilerin dışında Atatürk 
konusunda eserleriyle tanınmış bu yönde ça
lışmış kişiler arasmdaın seçilmesini âmir. Öyle 
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bir Başkan ki, bakarsınız belki yüksek tah
sili yoktur, ama Atatürk konusunda birçok 
-eserler vermiştir. Bu yönden bir şart olmamak 
üzere, Akademi Başkanının ımutlak yüksek 
tahsil yapmış olmasını düşünmemişıtik Hükü
met olarak; ama genel sekreterini yüksek tah
sil yapmış olmasını şart koşmuştuk. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci 'maddeyi 'Oİkutuyorum. 

Üyelikler ve seçilmeleri : 
Madde 5. — Akademide, aslî üyelik, onur 

üyeliği ve muhabir üyeliği olmak üzere üç 
türlü üyelik vardır. 

a) Aslî üyeler : 
Atatürk devrim ve ilkeleri üzerinde ve 

Akademinin amaçları doğrultusunda eserleri, 
çalışımalrı ve Atatürk devrimlerine bağlılıkları 
ile tanınmış kişiler arasından seçilir. 

Aslî üyelerin sayısı 19'dur. 
Bunlardan 7'si Akademinin kadrosunda gö

rev yaparlar. Geriye kalan 12'si Ajkademi dı
şındaki görevleri saklı kalmak üzere ek 
görevle çalışırlar. Bu üyelerin görev süresi 6 
yıldır ve yeniden seçilebilirler. Ek görevle 
çalışan üyelerin yarısı her 3 yılda bir yenile
nir. 

Aslî üyelerin en az yarısı üniversite öğre
tim üyeleri arasından seçilir. 

Aslî üyeliklerde herhangi bir sebeple bo-
şolma olduğu takdirde, bunun için seçim, en 
az üç aslî üyenin tavsiye edeceği adaylar 
arasından, Genel Kurulca yapılır. Üyelerce 
tavsiye edilen aday sayısı, açık yerlerin üç 
katını bulmadığı takdirde noksanlar, Yönetim 
Kurulunca tavsiye edilecek adaylarla doldu
rulur. 

b) Onur üyeleri : 
Atatürjk'ün kişiliği, devrimleri ve eserleri 

üzerinde çalışmaları araştırmaları ve Atatürk 
devrimlerine bağlılıkları ile tanınmış Türk 
ve yalbancı uyruklu kişiler arasından Yöne
tim Kurulunun veya en az üç aslî üyenin 
teklifi üzerine Genel Kurulca üçte iki çoğun
lukla seçilir. 

Tekrar seçilmeyen Başkan, başkan yardım
cısı ve aslî üyelerle eski genel sekreterler 
onur üyesi olurlar. 

c) Muhabir üyeler : 
Akademinin amaçları doğrultusunda araş

tırma ve çalışmalar yapan Türjk ve yalbancı 
uyruklu kişiler, Yönetim Kurulunun veya en 
az üç aslî üyenin teklifi üzerine Genel Kurulca 
muhabir üyeliğe kabul edilebilirler. 

Muhabir üye sayısı 120'yi geçemez. 
Devlet protokolünde; Akademi Başkanı, 

üniversite rektörleri; aslî üyeler; öğretim üye
leri düzeyinde yer alırlar. 

Akademi üyelerine verilecek üyelik kart ı 
ve rozetiyle ilgili hükümler, yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN —• Sayın Özden, sual mi soracak
sınız efendimi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (Manibül) — Sayın Baş

kan, bu maddenin mealinden anlaşılacağı veç
hile aslî üyeler 19 kişi oluyor. Bu neden 19 
kişidir de meselâ 25, 30, 50 kişi filân değil. 
Böyle küçültmekteki maksat ve gaye nedir1? 
İzahını rica ederim. 

BAŞKAN —• Evet efendim, Sayın Özden 
sordular, sayın Hükümet temsilcisi cevap veri
yor. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Sayın Başkam, ilk ku
ruluşta yedi üyeyi Bakanlar Kurulu seçi
yor. Diğer üyeliklerin çift kalabilmesi için 
12 olarak dondurulmuştu; böylece 19 oluyor. 
Aslında Hükümet tasarısında 18 olark geti
rilmiş idi; fakat Komisyon bu yönü ile, Hü
kümet tasarısında, «altı üyeyi Bakanlar Ku
rulu seçer» kaydı varken yediye çıkınca 19 
olmuş oklu, Hükümet de buna uydu. Bu 
yönden 19 oldu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Benim sualim 

cevaplanmadı Sayın Başkanımı1. Neden bu 
19; 25, 30 değil de 19 oldu, adedi az oldu? 

BAŞKAN — Sayam Hükümet temsilcisi bu
yurunuz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — -Sayın Baş|kanım, dün
yada kurulan bu tip akademilerde akademi 
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üyeleri dondurulmuştur. Hattâ, muhabir üye
ler de dondurulmuştur. Teamül muhabir üye 
lerde 100 - 120 dir. Onur üyeleri daima açık 
bırakılmıştır, hiçbir akademide dondurul
muş değildir. Bu arada ımeşhur bir örnek ve
rebilirim. L'Academie Francaise'de 23'tür. Biz
de 19 olarak mütalâa etmiş olduk. Gerçekten 
böyle ço.k önemli bir akademiye akademisyen 
üye bulabilmek güçlüğü karşısında bunun 
19 olarak kalmış olması mütalâa edildi ve 
böyle tensibe dildi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Kürüımoğlu, buyuru

nuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, burada bir çelişki var zannediyorum. 
5 nci maddenin; «a) Aslî üyeler :» bendin
de. 

«Atatürk devrim ve ilkeleri üzerinde ve 
Akademinin amaçları doğrultusunda eserleri, 
çalışmaları ve Atatürk devrimlerine bağhlık-
larıyle tanınmış kişiler arasından seçilir» di
yor ve devam ediyor : 

«Aslî üyelerin sayısı 19 dur. 
Bunlardan 7'si Akademinin kadrosunda 

görev yaparlar. Geriye kalan 12'si Akademi 
dışındaki görevleri saklı kalmak üzere ek gö
revle çalışırlar» diyor. 

Burada aslî üye seçimini bir kuruluşta 
bir de kurulduktan sonraki dönemde mütalâa 
etmek ic ab ediyor. Kuruluş da seçimle olduğu
na göre kim seçecektir? Burası belli değildir. 

19 kişiyi kuruluşta şayet Başbakan seçi
yor ise, bu bir seçim değildir. Yahut seçim 
gerçek anlamda kastediliyorsa seçecek olan 
kimdir? Bu hususta bilgi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, buyurunuz. 
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Efendim, Sayın Kürümoğlu'nun sorularına. 
arzı cevap ediyorum. 

31 nci sayfada, dördüncü |kısımda, 1 nci 
geçici madde vardır. Bu, zaten burada sayın 
üyeler tarafından da tenkit konusu olmuştur. 
Burada ilk defa Akademinin faaliyete geçe-

10. — A. P. C. H. P. ve M. B. Grupları yet
kililerinin, Genel Kurul gündeminde haftada üç 
gün çalışmaya zorunlu kılacak konu bulunma-

ibilmesini teminen Millî Eğitim Bakanı bu 
yedi aslî üyenin seçimi için 14 adayı muhtelif 
bakanlıklar, çeşitli kuruluşlarla temas ettik
ten sonra hazırlayacağı listeye göre Ba
kanlar Kuruluna, Hükümete götürmektedir ve 
Hükümetçe bidayeten bu yedisi seçilmektedir. 
Bunu tanzim eden geçici 1 nci maddeye ge
lindiğinde bu husus eleştirilecektir. Burada, 
konuşulan 5 nci maddedeki üyeliklerin seçim
lerinin normal hallerde devamlılık arz eden 
hükümlerini mütalâa etmiş bulunuyoruz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyeliğim düşmesi : 
Madde 6. — Akademi üyeliği istifa ile 

veya üyenin Akademinin amaçlarına aykırı 
tutum ve davranışlarda bulunduğunun Yö
netim Kurulu veya bir aslî üye tarafından 
iddia edilmesi ve bu iddianın Genel Kurulca 
üç/t e iki çoğunlukla kabul edilmesi ile sona 
erci-. 

Aslî üyelerin üyelik sıfatları, aşağıdaki 
hallerde Genel Kurulun üçte ik eoğunluğumunn 
kararı ile düşer. 

a) Genel Kurul ve bölüm toplantılarına 
izinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç kez ka
tılmamak. 

b) Bir siyasî partiye üye olmak xeja her
hangi bir siyaî parti lehinde veya aleyhin
de propaganda yapmak,'siyasî partilerin or
ganlarında görev almak. 

e) 70 yaşını doldurmak. 
d) Fikrî ve bedenî bakımdan Akademi 

çalışmalarına yetersiz olduğu sağlık kurulu 
raporu ile tespit edilmek. 

Akademi kadrosundaki üyeler, Genel Ku
rulun müsaadesi olmadan Akademi dışında gö
rev alamazlar. 

BAŞKAN — Madde okundu. Bu madde 
üzerinde iki takrir var. Halbuki vaktimiz dol
mak üzeredir; iki dakika var. Bu itibarla bu
rada müzakereyi kesiyorum. 

dığından, Çarşamba günleri de çalışılması hak
kındaki kararın kaldırılmasına dair önergesi. 
(4/108) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Şimdi, çalışma programı ile ilgili 
'bir teklif rar okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
CumhurİAret Senatosu Genel Kurul gündemi 

normal hale gelmiştir. Halen gündemimizde üç 
gün çalışmayı zorunlu kılacak mevzu bulunmadı
ğı dikkate alınarak çarşamba günleri çalışılması 
haikkındaki kararın 'kaldırılmasını saygı ile arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grubu C. H. P. Grubu 
B a şka n v ekil i B aşka n vekili 

Bitlis İstanbul 
Orhan Kürümoğlıı Fikret Gündoğan 

3EL11Î Birlik Grubu Başkan Yardımcısı 
Tabiî Üyö 

Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde aleyhte söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Madde üzerinde 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Vakit dolduğu için müzakereyi 
kesiyorum efendim. Maddeyi okuduk, inşallah 
önümüzdeki Birleşimde müzakeresine başlayaca
ğı/!. 

12 Nisan 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi ka])atıyorum. 

Kapanma saati : 19,01 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ziya T ermen'in, Handere mevkiindeki hurda ge
mi sökücülerinin tehlikeli bölgeden uzaklaştırıl
maları hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve MUM Savunma Bakam Mehmet İz-
men'in yazılı cevabı (7/115) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
T. B. M. M. 

Millî Savunma Bakanlığına muhatap aşağıda
ki sorumun, bizzat Savunma Bakanımız tarafın
dan incelenerek, yazılı olarak cevaplandırılması
nı, arz ve rica ederim. 

Çanakkale Bağımsız Senatörü 
Ziya Termen 

Soru : 
İstanbul Ordu Komutanlığımızın Yalova -

Karamürsel ortasındaki Handere mevkiinde ku
rulu (9. Mühimmat Deposu) Komutanlığı, (Ba
sınçlı dksijen tüpleri enerjisi marifetiyle, cephane
lik önündeki dar sahil şeridinde, hurda gemi sö-
fcümü ticareti yapan firmaların, 'depolara ve 'böl
geye, hayati önemde tehlike sundukları, ibu 'bölge
de sadece iki şahsın gemi sökümü ticareti 3'ap-
makta olduğu, ve bu müteşebbislerin, sahilin da-
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ha uygun bir kesimine taşınmaları...) hakkında, 
1972 yılı içinde, bağlı bulunduğu üst makamlara 
bir temenni raporu arz etmiş, sayın üst makam
lar da gereği, lâyıkı önemle ele alarak, (Handere 
mevkiindeki hurda gemi sökücülerinin, süratle, 
tahlikeli bölgeden uzaklaştırılmaları...) emrini 
vermistii'. 

Konu ile ilgili esas vaka, hu ve böyle olduğu 
halde : 

a) İstanbul Ordu ve Sıkıyönetim Komutan
lığınca tatbike sevk olunan bu emrin, şayi rivaye
te göre, üst makam teşjkil eden makamınızdan 
sadır olan telefon ricası üzerine, tahakkuktan alı-
konduğu, 

b) İMayısıyle ve bu suretle: Mücavir köyler 
dâhil, Yalova ve Karamürsel sekenesini siddetl'e 
tehdit eden müstakbel ve muhtemel 'bir faciaya 
«üt cümle sorumluluğun, adeta, şahsınıza mütevec
cih 'bulunduğu, bana, ıbilrivaye, 'nakledilmiştir. 

Bu tevatür muvacehesinde : 
1. Temkinli ve tecrübeli kişiliğinizi yakinen 

'bilen senatör arkadaşınız sıfatımla, hâdisenin, va
him 'bir 'avakilbi önleyen seyrine, mâni olucu bir 
rica tavassutu yapıp yapmadığınız, 
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2. Tarafınızdan yapıldığını ümit etmediğim. 
cihetle, şayet diğer nafiz bir makam ve şahsiyet 
tarafından, ibu yolda bir müdahale vukubulmuş 
'ise, Sayın Ordu Komutanlığının takdir ve irade
sini münselip kılmakta beis görmeyen bu sayın 
şahsın, kim olduğu, 

3. Bir ay önce, mezkûr hurda gemi sökümü 
mahallinde, 'aniden patlayan oksijen tüplerinin 
tevlidettiği büyük yangının, bizzat mühimmat de
posu 'eratı tarafından ve güçlükle söndürüldüğü 
bir vakıa iken, çok yakın 'iskân bölgelerini elyevm 
töhdideden gemi sökücüleri faaliyetine, hangi ta
rihe kadar ve hatır uğruna, müdahale eli uzatıl
mayacağı, 

Hakkındaki düşüncelerinizin, tarafıma lütfen 
cevaplandırılmasına, müsaade ve muvafakatlerini 
rica ederim. Saygılarımla. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 6 . 4 . 1973 

Ankara 
Kanun : 256/1 - 73 

Konu : Çanakkale Senatörü Ziya 
Termcn'in önergesi 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 . 3 . 1973 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7/115 - 1239/16661 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Zi

ya Termenin, Millî Savunma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
verdiği, İlgi yazı ekinde gönderilen, önergede 
sorulan hususlar aşağıda maddeler halinde ce
vaplandırılmıştır. 

1 . 22 Temmuz 1972 günü 953. Mühimmat 
Bölüğünün kuzeyine, eski bir Yunan Bandıralı 
geminin sökülmek üzere yanaştırıldığmın bildi
rilmesi üzerine 1. Ordu Komutanlığınca 1110 sa-

I yılı Askerî Yasak Bölgeler Kanununun 14. mad
desi uyarınca emniyet mülahazasıyla gemi so
kumunun durdurulması istenilmiştir. 

Sonradan Yalova Kaymakamlığınca kuru-
J lan heyetin gemilerin römorkörlerle çekilip baş 

tankara edildiği, yerinden çekilip götürülmesi
nin çok zor olacağı gerekçesiyle, gerekli tedbir
ler alınmak suretiyle gemi sökümüne devam 
edilebileceği yolundaki mütalâası üzerine Kay
makamlıkça söküm işleminin devamına karar 
verildiği öğrenilince 1 nci Ordu Komutanlığın
ca olay yerine durumu incelemek üzere bir he-

I yet ıgönderilmiş ve gemilerin geri çekilip uzak
laştırılmasına teşebbüs halinde mutlaka batacak-

I lan, bu defa da sahilde gemi leşi bırakacakları 
ıgörüşü bildirildiğinden, komutanlık yetkisi 
kullanılarak, kıyıya baştankara ettirilmiş olan 
gemilerin sokumunun devamına, karşılıklı em
niyet tedbirleri alınmak suretiyle, izin veril- ^ 
mistir. 

2. Yukarıda açıklanan oluş şekli dışında ne 
şahsen Millî Savunma Bakanı ve ne de diğer 

I üst komutanlıklarca 1 nci Ordu Komutanlığına, 
J durdurulmuş söküm işinin devam ettirilmesi 
{ yolunda yazılı veya sözlü bir emir verilmiş de

ğildir. Komutanlık, görev ve yetki sınırları için
de kendi inisiyatifiyle hareket etmiştir. 

ı 3. Olayın geçtiği Handere mevkiinin askerî 
yönden taşıdığı önem dolayısıyle, bundan böyle 
bu gibi gemi söküm işleri veya benzeri faaliyet
ler için kullanılmasına izin verilmeyeceği de 
bir gerçektir. 

i Yukarıda belirtilen hususların önerge sahi-
I bine duyurulması için gerekli işlemin yapılması-
I nı arz ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakanı 

> < o <.-
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
53 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

A - /BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
secim. 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

il. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

.'5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve1 Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ueuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
(Barbakandan sözlü sorusu (6/10)' 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçıine'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

ıll. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm Personel Kanununun uy
gulanmasına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/16) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli ili, Çal - Baklan, 
Çivril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanma
sına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/17) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMEDİ KARARLAŞ

TIRILAN ÜSLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN (İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur

gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Se
nato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Ananim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK: 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/622, C. Senatosu : 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16.3.19-73) 

X 2. •— Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
1/540; C. Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1973) 

3. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulan geçici komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/730; C. Senatosu : 
1/189) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7 . 4 . 1973) 
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Toplantı : 12 A A f h 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 2 / 3 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/540; C. Senatosu : 1/150) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 736'yja I nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4582 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet İMecîisinıiın, 29 . 1 . 1973 tarihli 45 nci Birleşiminde i löncelik ive ivedilikle görüşülerek 
açık 'oyla (kabul edilen, Atatürk Akademisi ıKanumı tasarısı, dosyası ile Ibirlülklte sunulmuştur. 

Saygıkrıınlla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not :'Jiu lasarı \27 . 10 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
mlun 8, 9, 11, 22, 23, '{24, 29 . 1 . 1973 tarihli 35, 36, 38, 40, 41,42 ve 45 ,nci birleşimlerinde öncelik 
ve 'ivedilikle ç/ör'üşülerek (kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. $aym': 736) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

C umlıuriye t Se n at osu 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 2 . 1973 

Esas No. : 1/150 
Karar No. : 10 
Sıra No. : 35 

Yüksek Başkanlığa 

[Başkanlığınız tarafından Komisyonumııza tevdi buyurulan «Atatürk Akademisi Kanun 1 aşa
risi» Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin iştirakiyle tetfcîk ve müzakere edildi. 

1. — Akademinin özerklik ve tüzel kişilik niteliğinin tanı anlamıyla belirtilmiş olması ve cümle 
tertibine daha uygun düşmesi nedeniyle aşağıdaki değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 

«'Ankara'da, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, Başbakana bağlı «Atatürk Aka
demisi» adiyle bir akademi kurulmuştur. 

2. — Atatürk'ü fikir ve aksiyon yönleri ile, Cumhuriyetin, modern Türk Devletinin kurucusu 
olarak, onun özüne sadık kalmayı gözönünde tutarak, Türk düşüncesine getirdiği değerler, kav
ramlar açısından incelemek, inceletmek, bütün cepheleri ile Atatürk hareketi ürerinde araştırma-
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lar yapmayı, yapılacak araştırmaları desteklemeyi ve elde edilen sonuçları tam bir objektiflikle 
değerlendirmeyi, halik ldtlelerîne maletmeyi sağlanıalk için Akademinin amacını gösteren 2 nci 
madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Akademinin amacı : 

a) Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ü, getirdiği değerler açısından ve bütün yön
leri ile incelemek, 

b) Atatürk inlkılâp ve ilkelerini, tarih ve fikir düzeyinde araştırmak ve bu konuda yapılan 
bilim, sanat çalışmalarını desteklemek, 

c) Atatürk inkılâp ve ilkelerinin doğrultusunda, Türk Milletini ve ülkesini bölünmez bir bü
tün halinde çağdaş medeniyete eriştirmek ve buna katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, 

ç) Yukarda belirtilen çalışmalar yolu ile elde edilen sonuçları yaygın hale getirmek ve top
luma benimsetmek için tavsiyelerde bulunmak. 

3. — Bilimsel bir kurum olan Akademinin politik sürtüşmelere itilmesini önlemek amaeıyle 
(j) fıkrasının kaldırılması uygun görülmüştür. Ayrıca- bütün madde ve gerekçede geçen harf sı
ralanmasının Türk alfabesine göre yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. 

4. — 4 neü maddeye açıklık getirmek için bâzı ifade değişiklikleri yapılmıştır. 

5. — Millet Meclisi metni bâzı küçük değişikliklerle aynen kabul edilmiştir. 

6. — Maddenin fıkraları, alfabetik sıraya göre yeniden düzenlenmiş ve küçük bir değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesindeki alfabetik sıra kaldırılmış, 8, 9, 10, 11, 12 ve 
13 ncü maddelerde de bâzı küçük değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir. 

8. — Millet Meclisi metninin malî hükümlerini kapsayan 15 nci maddesi, sarahata kavuşması 
için Maliye Bakanlığı temsilcisinin teklifi Komisyonumuzca benimsenmiş ve aşağıdaki hüküm ilâ
ve edilmiştir. 

«Akademinin ayniyat işleri, ayniyat yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.» 

9. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi küçük bir değişiklikle aynen kabul edilmiştir. 

10. — Akademinin çalışmalarını gözden geçrip değerlendirmesiyle ilgili 20 nci madde «Aka
demi çalışmalarının gözden geçirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi amaeıyle aslî üyeler, onur 
üyeleri, muhabir üyeleri ve yönetim kurulunca İnkılâp Tarihi öğreitim üyeleri arasından seçile
cek temsilciler iki yılda bir Başkanın çağrısı ile toplanırlar.» şeklinde değiştirilmiştir. 

11. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi küçük bir değişiklikle aynen kabul edilmiştir. 

13. — Tasarıya yeniden 23 ncü madde olarak hüiküm getirilmesinde zaruret hâsıl olmuştur. 

Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonunda ve Genel Kurulda kaldırılmış olan kadro cetveli, bu
lunmadığı takdirde Atatürk Akademisinin bu tasarıda öngörülen zaman kısıtlamaları içinde ku
rulması olanakları ortadan kaldırılmış olduğundan kadro cetvellerinin Millet Meclisi, Millî Eği
tim Komisyonundaki şekliyle kabul edildiğini belirten yeni bir hükmün 23 ncü madde olarak dü
zenlenmesi uygun görülmüştür. 

14. — Kadro cetvellerine ait bu ilişkin madde, Akademinin sürekli kadro ihtiyacına dair olduğu 
için bu hüküm daimî bir madde olarak tasarıya ilâve edilmesi uygun görülmüştür. 

C- Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak 
üzere, Yüiksdk Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başjkan Kâtip Üye Üye 
G. Ertuğ M. Varisli Â. Altay A. E. Yurtsever 

Üye Üye Üye Üye 
F. Tevetoğlu F. Halıcı II. A. Göktürk H. Dener 

Üye Üye Bu kanun görüşmesımde sözcü 
S. Turan (Söz hakkım saklıdır.) Üye 

S. Karaman î. C. Ege 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân 19 . 3 . 1973 
Komisyonu 

Esas No. : 1/150 
Karar No. : 79 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 Ocak 1973 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 30 Ocak 
1973 tarih ve 4582 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komis
yonumuzun 5, 14, 15, 16 ve 19 Mart 1973 tarihli Birleşimle rinde, Devlet Bakanı İsmail Arar, 
Kültür Müsteşarı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, fikir ve eylem adamı olan Atatürk'ü ve dev
rimlerini tarih ve fikir düzeylerinde değerlendirmek ve Atatürk düşüncesini kendi yönünde geliş
tirmek, Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, Türk Ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal birlik 
içinde çağdaş uygarlığa eriştirecek ve bu ilkelere katkıda bulunduracak araştırmaları yapmak, bü
tün bu faaliyetler yoluyle elde edilecek sonuçları toplum hayatına etkili kılmak için çalışma ve 
tavsiyelerde bulunmak amacını gerçekleştirmek üzere Başbakanlığa bağlı «Atatürk Akademisi» 
kurulmasını öngörmektedir 

Kurulması istenilen «Atatürk Akademisi» Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin köklerinden ge
den, günümüzün devletleri seviyesine ulaşmak ıgayreti için benimsediği, felsefesinin esprisini ince
lemek, araştırmak ve yaymak gayesini gütmektedir. 

Cumhuriyetimizin ve devrimlerimizin felsefesini en açık biçimde ortaya koyabilecek kaynak, 
hiç şüphesiz ki büyük kurucu Atatürk'ün düşünce düzeyi ve eylem biçimidir. Büyük Kurueu'nun, 
'kişiliği, devrim ve ilkeleri Batı ülkelerinde bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Nitekim; İtalya, 
Almanya, Fransa, Amerika gibi devletlerde Atatürk devrim ve ilkeleri alanında incelemeler ya
pılmış, eserler yayımlanmış ve ileri adımlar atılmıştır. Yurdumuzda ise devletimizin kuruluş fel
sefesini. ortaya koyabilecek çalışmalar Atatürlk zamanında başlamıştır. İstanbul Üniversitesinde 
Türk İnkılâp Tarihi Kürsüsü, Ankara'da Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine bağlı olarak Türk 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurulmuş ancak, çok mütevazi bir kadro ve bütçe ile bu kurumlar im-

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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kânları ölçüsünde bâzı çalışmalar yapabilmişler ve fakat yukarıda değinilen çalışmalara nazaran 
verimli sonuçlar ortaya koyamamışlardı!*. 1968 yılında Halkevleri tarafından kurulan Atatürk 
Enstitüsü de Atatürk devrimini ve ilkelerini tacili ve fikir düzeyinde incelemek için örgütlen
miş ve ancak, her türlü çalışma imkânlarından yoksun kalmış ve bu çalışmalar da verimli sonuç
lara ulaşamamıştır. 

Atatürk devrimini ve ilkelerini bilimsel, sistemli A e devamlı olarak inceleyen güçlü bir örgü
tün kurul amama sının ulusal hayatımızda, meydana getirdiği çeşitli ve olumsuz sonuçları gözeteni 
Komisyonumuz, «Atatürk Akademisi:: kurulnıasvn öngören, işim kanun tasarısını beramsenıiş.tir. 

Atatürk Akademisi, Atatürk ve devrimleri konusunda çeşitli seviyedeki bilimsel kurumlar ve 
kişiler tarafından yapılan ve yapılacak olan bilimsel araştırma ve katkıların himayesini, teşvik ed.il-
nit&sini ve sübvansiyone edilip d e ğerle'rul irilmesi ulu gerçekleştirilmesini sağlayıcı bir kuruluş ola
rak faaliyet gösterecek ve yukarıda endişe ile belirtilen eksikliğin giderilmesinde önemli hiz
metler ifa edebilecektir. 

II) Komisyonumuz, görüşmelerinde, kendisinden önce tasarıyı tetkik ve müzakere eden Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonunun 26 Şubat 1.973 tarihli ve Esas 1/150; Karar 10 sa
yılı raporuna esas metninin müzakerelere esas alınmasına dair önergeyi kabul etmiş ve inceleme
lerini bu metin üzerinde sürdürmüştür. 

Altkomisyon tarafından tanzim olunan metin tasarının gerek getiriliş ve gerek Millî Eğitim Komis
yonu tarafından yine kanun tekniği yönünden tabi tutulan değişiklik esprisine uygun olup daha 
düzenli bir ifadeyi gerçekleştirici hüviyeti görülerek, komisyon genel kurulunca benimsenmiştir. 

Komisyonumuz değişikliğinin genel esprisi : 
Komisyonumuzca kabul edilen metinde Millî Eğitim Komisyonu metni ile olan farklılık; önce 

metnin, Anayasa dili ile günümüzün geçerli konuşma diline uygunluğunun gerçekleştirilmesi ve böy
lece çeşitli anlayış farklılıklarının giderilmesini sağlayıcı olan mahiyetidir. Diğer değişiklik ör
gütlenmeye ilişkin düzenlenmenin dağınık bir tertipten kurtarılarak belli esaslar ve bölümler altın
da ve topluca ifade edilebilmesini gerçekleştiricidir, 

Madde 1. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 1 nci maddesi müzakere edilmiş ve esas ve metin 
itibariyle komisyonumuzca benimsenmiş ve matlâp tanzim edilerek madde aynen kaimi edilmiş
tir. 

Madde 2. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 2 nci maddesi müzakere edilmiş ve esas ve metin 
itibariyle benimsenmiş ancak, madde metni Anayasa diliyle günümüzün konuşma diline uygun 
hale getirilmiştir. 

Madde 3. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 3 ncü maddesi müzakere edilmiş ve esas ve metin iti
bariyle benimsenmiş ancak, madde metni Anayasa dileğiyle günümüzün konuşma diline uygun hale 
getirilmiş ayrıca maddenin bâzı bentlerinde ifade değişikliği yapılmıştır. 

(c) bendinde, işbu akademinin istişarî bir kuruluş olan mahiyeti gözetilerek, bent metninde 
kendisine verilen icracı yetkiler çıkartılmış ve düzenleme, istişarî mahiyete uygun hale getirilmiş
tir. 

(c) bendindede, orta ve yüksek dereceli öğretim kurumlarının yanı sıra meslekî kurs ve seminer
lerde Türk Devrim Tarihi derslerinin okutulması esası getirilmiştir. 

Komisyonumuz, işbu maddenin (di bendinin uygulanmasının akademi üyelerinin inhisarında 
tutul m a m asını ve bu alanda eserler vererek temayüz etmiş ve akademi üyesi bulunmayan kişilere 
de temsil hakkının verilmesini yararlı mütalâa etmiş ve bu mütalâasını temenni olarak raporda 
ifade etmeyi karar altına almıştır. 

Madde 4. — Komisyonumuz, yukarıda değinildiği üzere. Millî Eğitim Komisyonunca kabul edi
len metinde gerçekleştirilen ıslahata rağmen, örgütlenmeye ilişkin hükümlerin tasarının çeşitli mad
delerine dağılmış bulunduğunu tespit etmiş ve bütün bu kuralların belli bir çatı altında toplanma

lı. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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sim zorunlu görerek Altkomisyoııea yapılan düzenlemeyi benimsemiş ve kuruluşa ilişkin işbu 4 neü 
maddeyi kaibıü etmiştir. 

Madde 5. — Komisyonumuz, yukarıda değinildiği üzere Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen 
metinde gerçekleştirilen ıslahata rağmen, üyelere ilişkin hükümlerin tasarının çeşitli maddelerine 
dağılmış bulunduğunu tespit etmiş ve bütün bu kuralların bir çatı altında toplanmasını zorunlu 
görmüş, Altkomisyoııea bu yolda yapılan ve kurullara karar verebilme esnekliği sağlanabilmesi ve 
ilk kuruluşun gerçekleştirilebilmesi amacıyle yapılan düzenlemeyi benimsemiş ve işbu 5 nci madde
yi kabul etmiştir. 

Madde 6. — Millî Eğitim Komisyonunun «Üyelik sıfatının düşmesi» ne ilişkin 6 ncı maddesi esas 
itibariyle komisyonumuzca da benimsenmekle beraber, akademide, üyelerin farklı statülere tabi 
oldukları ve bunlardan bir kısmının akademi kadrosunda bulundukları, diğerlerinin kadro dışı 
hizmet aldıkları keyfiyeti gözetilerek madde metniııiu İni halleri kapsayacak biçimde düzenlen
mesi gerektiği konusunda birlesilmiş ve bunun yanı sıra, genel kural ile «düşme» hallerine 
bentler halinde bir diğerinin ardı sıra yazılarak genel kural ile «düşme» hallerinin ayrı ayrı ve 
belirgin bir şekilde ifadesinde zorunluluk duyulmuş ve maddenin bu esaslar içinde yeniden dü
zenlenmesini öngören Altkomisyon metni komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Millî Eğitim Komisyonunun «Akademi personeli» ne ilişkin 14 ncü maddesi esas 
itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, akademide farklı statüye tabi personelin gö
rev ve hizmet aldıkları keyfiyeti gözetilmiş ve söz konusu düzenlemenin bu farklı statüler esas
larında yeni bir düzenlemeye kavuşturulması uygun görülmüş ve bunu gerçekleştirici Altkomis
yon metni komisyonumuzca aynen kabul edil mi-tir. 

Madde 8. — Millî Eğitim Komisyonunun «Malî hükümler» e ilişkin 15 nci maddesi esas itiba
riyle komisyonumuzca da benimseuımiş ancak, madde metninin kanun tekniği yönünden yeniden 
kaleme alınmasını ve düzenlemeye esas, akademinin Başbakanlığa bağlı ikatma bütçeli bir kuru
luş olması nedeniyle, bu kuruluşa yapılacak yardımlarda ancak, bütçe sistemi ve prensipleri içe
risinde, katma bütçeli kuruluşlar hakkında uygulanacak esasların geçerli olmasını ve bu yolda 
maddenin (a) bendinin yeniden düzenlenmesini öngören Altkomisyon metni, komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Komisyonumuz, uygulamadaki vararlı sonuçları gözeterek «Döner sermaye» mü
essesesinin. akademi çalışmalarında da aynı yararı sağlayacağını gözeterek, akademinin döner 
sermaye esaslarına göre çalışımasını öngören Altk.omi.syon metnini, aynen <kabul etmiştir. 

Madde 10. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 16 ncı maddesi, esas itibariyle benimsenmiş 
ancak, madde metnini, kanun tekniğine uygun olarak, yeniden tedvin eden ve akademinin kat
ma bütçeli bir kuruluş olduğunu belirleyerek malî hükümlerin uygulanmasına imkân sağlayan 
Altkomisyon metni, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Millî Eğitim Komisyonunca da aynen kabul edilen ve akademide doğrudan doğ
ruya hizmet gören üyeler ile akademi tarafmdanbilimsel alanda görevlendirilecek kişilerin yevmi
ye ve yolluklarına ilişkin 17 ve 18 nci maddelerin daha toplu bir şekilde tertiplenmesini gerçekleş
tirici Altkomisyon (metni, komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Millî Eğitim Komisyonu metninin «Akademi üyelerinin topluca belli zamanlar
da bir araya gelmeleriyle teşekkül eden kurul» a ilişkin 20 nci maddesi esas itibariyle komisyo
numuzca da benimsenmiş ancak, işbu ıkurulun gerek hüviyetinin belirgin şekilde tespiti ve ge
rek kuruluş tarzının açık bir şekilde düzenlenmesini gerçekleştirici Altkomisyon metni, komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Komisyonumuz, kamuya olduğu kadar halka da açık kuruluşların faaliyetlerin
d e halkın geniş katkısını gözeterek bu yolda teşviklerini, hizmet ve yardımlarım belgelendirecek, 
faydanın limite çıkartılmasında yararlı bir araç olarak kabul edilecek - şilt ve plâket - ile taltif 
suretiyle, değinilen teşviki gerçekleştirici, Altkomisyon metnini, uygun görmüş ve maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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Madde 14. — Millî Eğitim Komisyonunca da aynen kabul edilen Millet Meclisi metninin «Bu 
kanunda sözü edilen yönetmeliklerin konulusu» na ilişkin 19 ncu maddesi esas itibariyle komis
yonumuzca da benimsenmiş ancak, uygulama gerçeklerini gözeterek işbu yönetmeliklerin ko
nulma süresini 1 yıl olarak saptayan Altkomisyon metni, komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 15. — Millî Eğitim Komisyonunun «ikadro cetvelleri»ni düzenleyen 23 ncü madde
si, Komisyonumuzca esas ve metin itibariyle aynen benimsenmiş ancak, 5 nci maddede yer alıp 
Akademi kadrosunda istihdam olunan aslî üye sayısının 4'den 7'ye çıkartılmış olması nedeniyle 
işbu maddeye esas cetvelde değişiklik yapmak zorunluluğu duyulmuş ve anılan cetvelin bu yol
da değiştirilmesini öngören Altkomisyon metni, aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Millî Eğitim Komisyonunun Akademinin ilk kuruluşunu düzenleyen geçi
ci 1 nci maddesi esas ve metin itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, 5 nci madde
de yapılan üye sayısı değişikliği nedeniyle işbu geçici maddede yer alan üye sayısında gerekli 
değişikliğin yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmış ve ayrıca Millî Güvenlik Kurulunun bünyesi ve 
işleyişi gözetilerek yetkili merciin Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olduğunu belirleyen Alt
komisyon metni, aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Komisyonumuz, 5 nci maddede sözü edilen ve ek görevle çalışan aslî üye
lerin yarısının 3 yılda bir yenilenmesini gerçekleştirici ad çekme sistemi ile, işleyişi ilk geçiş dö
neminde düzenleyen Altkomisyon metninin geçici 2 nci maddesini, aynen kabul etmiştir. 

Geçici Madde 3. — Akademinin kuruluşuna ilişkin ek ödenek kanununa ait olup Millî Eğitim 
Komisyonunca da aynen kabul edilen Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuz
ca geçici 3 ncü madde olarak Altkomisyon metninde olduğu üzere aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünün varlığının Akademiye intikaline ilişikin 
olup, Millî Eğitim Komisyonunca da aynen kabul edilen Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü mad
desi, Altkomisyon metninde okluğu üzere. Komisyonumuzca da geçici 4 ncü madde olarak aynen 
kafbul edilmiştir 

Madde 16. — Millî Eğitim Komisyonunca 24 ncü madde olarak aynen kabul edilen, Millet Mec
lisi metninin 23 ncü maddesi Komisyonumuzca Altkomisyon metninde olduğu üzere 16 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Millî Eğitim Komisyonunca 25 nci madde olarak aynen kabul edilen Millet 
Meclisi metninin 24 ncü maddesi Komisyonumuzca Altkomisyon metninde olduğu üzere 17 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının düzenleme sahasının mahiyetini gözeten Komisyonumuz, Atatüılk Akademisinin çalış
malarında.; üniversiteler, yüksek okullar, araştırma ve bilim kurulları ile bu sahada faaliyette bu
lunan resmi ve özel kuruluşlar ve enstitüler ile tam bir işbirliği ve paralellik halinde bulunma
sında zorunluluk mütalâa etmiş ve bu görüşünün Komisyon raporunda ifadesini karar altına al
mış ve böyle rasyonel ve koordineli müşterek mesai ile en yararlı sonuçların elde edilebileceği ve 
bu denli uygularıııanın ekonomik yönden de olumlu sonuçlar vereceği ve gereksiz külfetlerin önüne 
geçilebileceği gerçeğinde birleşmiştir. 

III)1 Atatürk devrim ve ilkelerini bilimsel, sistemli ve devamlı olarak inceleyen güçlü bir ör
gütün bir an önce kurulması gereğini gözeten Komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Balkan 
Uşak 

Mehmet Faik Atayurt 

Anlkara 
Yiğit Köker 

TopHamıtıdıa buluniaımiadı 

Kütahya 
İbrahim Etem Erdinç 

Balkan V. 
Gıaızriıantep 

Söz hıaMaan mahfuz 
Salih Tanyeri 

C. B^k. Seç. Üye 
Selâhaddin Bahüroğlu 

Manisa 
Boğan Barutçuoğlu 

Sözcü 
Afyon Kaırahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Edirne 
Mehmet Nafiz ErgeneU 

OrJdu 
Kanarlarla fcatıüdı 

îmızaida buluna/madı. 
BeMır Sıtkı Baytaai 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet özgüneş 

K M p 
Ankara 

İsmail Yetiş 

Koöaıeüi 
Lûtfi Tokoğlu 

Tabiî Üye 
Söz bakkam saMadır. 
Kâmil Karavelioğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ataitürk Akademisi kanunu tasarısı 

KISIM : I 

Genel hükümler 

BÖLÜM : I 

Ala deminin adı, yerime niteliği : 
MADDE 1. — Ankara^da Başbakana bağlı ve kamu ıtüzel (kişiliğine isabip bilimsel özerkliği 

olan ;«Ataitüıik Akademisi» adiyle bir Akademi kuınılmuştur. 

Akademinin amacı : 
MADDE 2. •— Akademinin aanacı : 
a) Atatürk'ü; fiikir ve (etylem adamı 've Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak, bi&z&t getir

diği değerler (açısından incelemek, 
b) Atatürk inkılâbını, tarih ve fiikir düzeylerinde değedendirmîek ve Ataitürk /düşüncesini (ken

di yönünde gelligtirmek, 
c) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri doğrultusunda, iTürk Ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal birüik 

bilinci içinde, çağdaş uygarlığa Eriştirecek ve bu İlkelere katkıda (bulunduracak araştırmaları yap
mak; 

d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen çalışmalar yoluyle lelde ledilecefc sonuçları toplum haya
tına etkili kılmak (için çalışmak ve tavsiyelerde bıüunmaktır. 

BÖLÜM : II 
Al; ad e minin görevleri : 
MADDE 3. — Akademinin görevleri şunlardır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını, ^örüş ve düşüncelerini aydınlatacak ve değerlendirecek 

her türlü araştırmayı yapmak, 
ib) Bu laraştırmalarla ügSüi yayınları yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 
e) Atatürk linkılâbiinın ilklerine -uygun olarak maBetçe benimsenmesini sağlamak ve araştar-

ınaîarın sonuçlarını örgün ve yaygın eğittim yoluyle topluma ınaletnıek fdzere tedbirler ıalmak, ilgili 
makamlara önerilerde (bulunmak ve gereken koordinasyonu yapmak, 

d) ilköğretimden yüksek (öğretime kadar ilgili ders (konularının Atatürk Ülkelerine uygunluğu
nu sağlamada; orta dereceli okullar, yüksek okul? ar, iaka demil'ar ve üniversitelerde okutulmakta 
olan İTürk inkılâp tParihi derslerinin programlarının diizenlenmesinde tavsiye Ve yardımlarda (bu
lunmak, Türk inkılâp Talihi öğretim üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine esas olmak üzere 
görüşünü bildirmek, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da, bilimsel özerkliğe 
ve kamu tüzel kişiliğine sahip Başbakana 
bağlı «Atatürk Akademisi» adiyle bir Akade
mi kurulmuştur. 

MADDE 2. — Akademinin amacı : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ata

türk'ü, getirdiği değerler açısından ve bütün 
yönleri ile incelemek, 

b) Atatürk inkılâp ve ilkelerini, görüş ve 
düşüncelerini, tarih ve fikir düzeyinde araştır
mak ve bu konuda yapılan bilim, sanat çalış
malarını desteklemek, 

c) Atatürk inkılâp ve ilkelerinin doğrultu
sunda, Türk milletini ve ülkesini bölünmez bir 
bütün halinde çağdaş medeniyete eriştirecek ve 
buna katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, 

ç) Yukarıda belirtilen çalışmalar yolu üe, 
elde edilen sonuçları yaygın hale getirmek ve 
topluma benimsetmek için tavsiyelerde bulun
mak. 

MADDE 3. — Akademinin görevleri şunlar
dır : 

a) Atatürk'ün kişiliğini, inkilâbını, görüş 
ve düşüncelerini aydınlatacak ve değerlendi
recek her türlü araştırmayı yapmak, 

b) Bu araştırmalarla ilgili yayınlan yap
mak, yaptırmak ve desteklemek, 

c) Atatürk inkılâbının, kendi, milletçe be
nimsenmesini sağlamak ve araştırmaların so
nuçlarını örgün ve yaygın eğitim yoluyla top
luma maletmek üzere tedbirler almak, ilgili 
makamlara önerilerde bulunmak ve gereken 
koordinasyonu sağlamak, 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 

KISIM : I 

Genel hükümler 

; BÖLÜM : I 

Kuruluş, ad, ıjer ve nitelik : 
| MADDE 1. — Ankara'da bilimsel özerkliğe 
j ve kamu tüzel kişiliğine sahip, Başbakana bağlı 
! «Atatürk Akademisi» adiyle bir Akademi kurul

muştur. 

Amaç : 

MADDE 2. — Akademinin amacı : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ata

türk'ü bütün yönleri ile incelemek. 
b) Atatürk devrim ve ilkelerini, görüş ve 

düşüncelerini, tarih ve fikir düzeyinde araştır
mak ve bu konuda yapılan bilim, sanat çalışma
larını desteklemek. 

c) Atatürk devrim ve ilkelerinin doğrultu
sunda, Türk milletini ve ülkesini bölünmez bir 
bütün halinde çağdaş uygarlığa eriştirecek ve 
buna katkıda bulunacak araştırmaları yapmak. 

ç) Yukarıda belirtilen çalışmalar yolu ile, 
elde edilen sonuçları yaygın hale getirmek ve 
topluma benimsetmek için tavsiyelerde bulun
mak. 

BOLÜM : II 
Görev : 
MADDE 3. — Akademinin görevleri şun

lardır : 
| a) Atatürk'ün kişiliğini, devrimlerini, gö-
| rüş ve düşüncelerini aydınlatacak ve değerlen-
; direcek her türlü araştırmayı yapmak. 
', b) Bu araştırmalarla ilgili yayınları yap-
\ mak, yaptırmak ve desteklemek. 
j c) Atatürk devrimlerinin, milletçe bemm-
i senmesini sağlamak ve araştırmaların sönuçları-
; m örgün ve yaygın eğitim yoluyle topluma 

maletmek üzere tedbirler tavsiye etmek, ilgiM 
makamlara önerilerde bulunmak ve gerekli iş
birliğini yapmak. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Amacıyle ilgili konferanslar, kurslar, semraerler ve her türlü bilimsel toplantılar (düzenle
mek, yurt üçi ve yurt »dışı (kongre, konferans ve bu türlü fojlimsel toplantılara kaMmak, sergiler 
açanjatk, 

f) Ajmıacıyle ilgili konulan inceleyecek uzıman ve (araştırmacılarla mıaster ve (doktora yapacak
ları yeıtaşitirmek süzere gerekli (tedbirleri almak, 

g) Amlacıyie ilgili (çalışmalarda yeri ve yabancı resmî ,'ve özel eğitim, Ibiim, kültür ve sanat 
kurum ve ıkuruluşlarıyîe ıçjeşdltl 'dallardaki yaaar ve sanatçılarla işbirliği yapmak, bu kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlamak, 

h) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri ikonusunida, fiıkir ve sanat alanımda (üstün ©ser veren yerli ve 
yabancılara, Itüsüğü uyarımda Atatürk ödüEsTİni vermek, 

i) Kütüphane, (arşiv ve dokümantasyon imerkesi (kurmak, 
j) Başbakanbkça gerekli ikanun tasarıları ile düğer konulanda sorulduğunda Akademinin 

amaç ve görevleri çerçevesinde görüşünü bildirmek, 
k) Atatürk inkılâbı ve ülkeleri konusunda yurt içinde ve dışında ıçıkan yayınları incelemek, 

değerlendirmek. 

Akademi üyeliği ve üyelerin başlıca görevleri : 

MADDE 4. — Akademide aslî üye, onursal üye, muhabir üye olmak üzere uç (tür üyelik var
dır. 

Akademinin iaslî ve onursal üyelerinin bağlı olacağı Devlet Protokolü Üniversite öğretim üye
leri ile aynıdır. 

a) Akademinin aslî üyeleri; Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda AkaıdernMn 2 nci mad-
diede belirtilmiş lamacı ıdoğrultusunda ©serleri ve çalışmaları ile tanınmış (kaşiler arasından yönet
melikte belirtilen (esaslara uygun alarak üç aslî üyenin itavsiyesi, jyönetıiım kurulunun önerisi üze
rine Genel Kurulca lüye tamsayısının üçite İM çoğunluğuyla, gizli oyla seçilirler. İlk M (oylamada 
bu [çoğunluk isağlanaımazsa, salt çoğunlukla yetinilir. üyeliklerin herhangi nedenle boşalması ha
linde, (boşalan üye sayışımın 'üç katı kadar aıday gösterilir ve aynı usulle boşalan üyelikler ta
mamlanır. Akademi aslî üyeliğine seçilenlere Akademi Başkanı tarafından gerekli duyuru yapı
lır ve seçim Resmî Gazetede yayımlanır. 

C. Senatosu CS. Sayısı : 229) 



(Millî Eğitim Komisyonun kabul ettiği metin) 

ç) İlköğretimden yüksek öğretime kadar 
ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uy
gunluğunu sağlama, orta ve yüksek dereceli 
okullarda, akademilerde ve üniversitelerde oku
tulmakta olan Türk İnkılâp Tarihî derslerinin 
programlarının düzenlenmesinde tavsiye ve yar
dımlarda bulunmak, Türk inkılâp Tarihi öğre
tim üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine 
esas olmak üzere görüşünü bildirmek, 

d) Modeminin amacıyle ilgili konferanslar, 
kurslar, seffninerler ve her türlü toplantılar dü
zenlemek, yurt içi ve yurt dışı kongre, konfe
rans ve türlü bilimsel toplantılara katılmak, 
sergiler açmak, 

e) Akademinin amacıyle ilgili konuları in
celeyecek uzmıan ve araştırmacılarla masıter ve 
doktora yapacakları yet%tirmek üzere gerekli 
tedbirler almak, 

f) Akademinin amacıyle ilgili çalışmalarda 
yerli ve yabancı resmî ve özel eğiMm, bilim, 
kültür ve sanat kurum ve kmııluşlarıyle çeşitli 
dallardaki yazar ve sanatçılarla işbirliği yapmak 
ve gerekli koordinasyonlu sağlamak, 

g) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda, 
fikir ve sanat alanında üstün eser veren yerli 
ve yabancılara, tüzüğü uyarınca «Atatürk ödü
lü» vermek, 

h) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon 
merkezi kurmak, 

ı) Atatürk İnkılâbı ve ülkeleri konusunda 
yurt içinde ve (dışında çıkan yayımları incele
mek, değerlendirmek. 

Akademi üyeliği ve üyelerin görevleri : 

MADDE 4. — Akademide; aslî, onur ve mu
habir üyelikler olmak üzere üç türlü üyelik var
dır. 

Akademinin laıslî ve onur üyelerinin bağlı oda-
cağı Devlet Protokolü, üniversite öğretim üyele-
riîilkinin aynıdır. 

a) Akademinin aslî üyeleri; Atatürk inkı
lâbı ve ilkeleri konusunda Akademinin amacı 
doğrultusunda eserleri ve çalışmaları iüe tanın
mış kişiler arasında, yönetmelikte belirtilen 
esaslara uygun olarak üç aslî üyenin tavsiyesi, 
yönetim kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul-

C. Senatosu 

11 — 

(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

ç) ilköğretimden yükseköğretime kadar 
ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uygun
luğunu sağlamada, orta ve yüksek dereceli 
okullarda, Akademilerde ve üniversitelerde ve 
meslek kurs ve seminerlerinde okutulmakta olan 
Türk Devrim Tarihi derslerinin programlarının 
düzenlenmesinde tavsiye ve yardımlarda bulun
mak, Türk Devrim Tarihi öğretim üyelerinin 
atanmalarına ve niteliklerine esas olmak üzere 
görüşünü bildirmek. 

d) Akademinin amacı ile ilgili konferans
lar, kurslar, seminerler ve her türlü toplantılar 
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı kongre, kon
ferans ve türlü bilimsel toplantılara katılmak, 
sergiler açmak. 

e) Akademinin amacı ile ilgili konuları in
celeyecek uzman ve araştırmacılarla master ve 
doktora yapacakları desteklemek üzere gerekli 
tedbirler almak. 

f) Akademinin amacıyle ilgili çalışmalarda 
yerli ve yabancı resmî ve özel eğitim, bilim, kül
tür ve sanat kurum ve kuruluşlarıyle çeşitli 
dallardaki yazar ve sanatçılarla işbirliği yap
mak. 

g) Atatürk Devrimi ve ilkeleri konusunda, 
fikir ve sanat alanında üstün eser veren yerli 
ve yabancılara, tüzüğü uyarınca «Atatürk ödü
lü» vermek. 

h) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon 
merkezi kurmak. 

ı) Atatürk devrimi ve ilkeleri konusunda 
yurt içinde ve dışında çıkan yayınları incele
mek, değerlendirmek. 

(S. Sayısı : 229) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

AfcadeanSinin aslî üyeleri bu kanunla belirtilen görevleri yaparlar. Akademi aslî lüye sayısı on 
sefkiad&r. AsK üyielterden dördü (doğrudan doğruya akademide aslî baızımjet görerek akademinin 
kadı^undsa igörev alırlar. 

Aslî üyelerden dağer dördü dışarıdaki görevleriyle özlük baklan saklı kalmak üzere 4 yü sü
re ile akademide {hizmet görürler. 

Aslî üyelerden on'u ida dışarıdaki görevleri devanı etmek üzere ek görevle (akademide 4 yıl biz-
msfc g'örürler. 

Bu 14 -üye 4 yıl süreleri (sonunda bir (defa daha (içilebilirler. 
18 aslî (üyemin tem az yansı profetsör ve doçentlerden seçilir. 
Bunlara (akademilideki ihıizmetlerinden dolayı verilecek 'ek ücretler Devlet Personel Dairesi Baş

kanlığının görüşü ve Malaye Bakanlığının (olumlu mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca 
beM edSür. 

b) Onursal (üyeler; Atatürk inkılâbı konusunda üstün çalışma ve icaba g-österanî , bu konuda 
Akadeaniye (maddî ve ımanevî destek fsağlaanış Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından, bölümler
den ibirinıin .'tavsiyesi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulun çoğunluk kararı ile ve 
giızl oyla seeSMer. 

Altıncı maddenin (d) fıkrası ile (e) fıkrasın la (yalnız bedenî yetersizlikleri sağlık ıkurulu ra
poru ijüe tespit eidâlenlerden aslî üyeliği sona erenler de onursal üye isayılırlar. Onursal üyelik, 
akademinin amacına aykırı davranışların tespit cdümesi Ihalinde Yönetfâm İKuruılunun önerisi üze
ninle 'Genie'l Kurulun üye tems&yısının nçte iki çoğunluğunun kararı ve giiizlii oyla kaMınikr. 

c) Muhabir üyeler; \AfcaJturk inkılâbı ve ülkeleri üzerindeki çalışmaları ile Itanınınış Türk ve
ya yabancı uyruklu kişiler arasından Yönaıtöan Ku ulunun önerisi ve ıGenel Kurulun kararı ile se-
çürlter. Muhabir üye (»ayısı 120'yi geçemez. Muhabir üyelik istifa ile veya akademinin amacma 
aykırı davranış hallerinde Genle! Kurulun salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

file:///AfcaJturk
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ca üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyle, gizli ı 
oyla secidirler, ilk iki oylamada "bu çoğunluk 
sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetiniHir. Üye
liklerin her hangi bir sebeple boşaltoaisı halinde, 
boşalan üye sayısının üç katı kadar aJday göste
rilir ve aynı usulle boşalan, üyelikler tamamla
nır. Akademi aslî üyeliğime seçilenlere Akademi 
Başkanı tarafından gerekli duyuru yapılır ve 
seçim Resmî Gazetede yayımlanır. 

Akadönıinin aslî, üyeleri (bu kanunla belir
tilen görevleri yaparlar. Akademi ıaslî üye sa
yısı on sekizdir. Aslî üyelerden dördü doğru
dan doğruya, akademide aslî hizmet görerek 
akademinin kadrosunda görev alırlar. 

Aslî üyelerden dıiğ-er dördü duşardaki görev
leriyle özlük hakları saklı kalmak üzere 4 yıl sü
re ile akademide hizmet görürler. 

Aslî üyelerden onu da dışardaki görevleri 
devam etmek üzere ek görevle akemide 4 yıl 
hizmet görürler. 

Bu 14 üye 4 yıl süreleri sonunda bir defa 
daha seçilebilirler. 

18 aslî üyenin en az yarısı profesör ve do
çentlerden seçilir. 

Bunlara akademideki hizmetlerinden dolayı 
verilecek ek ücretler Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığının görüş ve Maliye Bakanlığının 
olumlu mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar 
Kurulunca belli edilir. 

b) Onur üyeleri, Atatürk inkılâbı konu
sunda üstün çalışma ve çaba göstermiş, akade
miye maddî ve manevî destek sağlamış Türk ve
ya yabancı uyruklu kişiler arasından, bölüm
lerden birinin tavsiyesi, Yönetim Kurulunun 
önerisi üzerine Gene! Kurulca gizli oylia ve salt 
çoğunlukla seçilirler. 

Altıncı maddenin (ç) fıkrası ile (d) fıkra
sında yalnız bedenî yetersizlikleri sağhk kuru
lu raporu ile tespit edilenlerden aslî üyeliği, so
na ©renler de onur üyesi sayılırlar. Onur üye
liği akademinin amacına aykırı davranışların 
tespit edilmesi halinde, Yönetim Kurulunun 
önerisi üzerine Genel Kurulca gizili loyla, üye 
tamsayısının çoğunluğu kararı ille kaldırılır. 

c) Muhabir üyeler, Atatürk inkılâbı ve 
ilkeleri üzerindeki çalışmaları ile tanınmış Türk 
ve yabancı uyruklu kişiler arasından Yönetim 
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Kurulunun önerisi ve Gene! Kuruütun (kararı ile 
seçilir. Muhabir üye sayısı 120'yi geçemez. Mu
habir üyelik istifa Be veya akademinin amacına 
aykırı davranış halinde Genel Kurulun salt ço-
ğunluğunım karan ile soma erer. 

15 — 
(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

BÖLÜM : III 

Kuruluş : 

MADDE 4. — Akademinin organları, Aka
demi Başkanı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve 
Genel Sekreterden oluşur, 

a) Akademi Başkanı : 
Akademiyi temsil eder. Genel Kurulun ve 

Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
Başkan, Genel Kurulca kendi üyeleri arasın

dan 4 yıl için üçte iki çoğunlukla seçilir ve or
tak kararname ile atanır, ilk iki turda üçte 
ilâ çoğunluk sağlanamazsa salt çoğunlukla ye-
tinilir. 

Akademi Başkanı, aslî üyeler arasından bir 
Başkan Yardımcısı seçer. 

b) Genel Kurul : 
Genel Kurul Akademinin en büyük karar 

organıdır ve aslî üyelerden oluşur. 
Genel kurul, bilimsel çalışmalar için kendi 

üyeleri arasında bölümler kurmaya, verimliliği 
artırmak için idarî ve malî hizmetleri yeniden 
örgütlemeye yetkilidir. 

Genel kurul üçte iki çoğunlukla toplanır ve 
kararlar salt çoğunlukla alınır. Bu kanunda 
başka bir hüküm bulunmadığı hallerde, Genel 
Kurulca yapılacak seçimler, gizli oyla ve salt 
çoğunlukla yapılır. 

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, bö
lümleri, idarî ve malî örgütlerinin görevleri, yet
kileri, çalışma usul ve esasları, bunlarla ilgili 
diğer konular, yönetmelikle tespit edilir. 

Yönetmelikler, Yönetim Kurulunca hazırla
nır ve Genel Kurulca karara bağlanır. 

Bölümlerde veya hizmet örgütlerinde Aka
demi Başkanının teklifi ve Başbakanın onayı ile 
yeteri kadar uzman çalıştırılabilir. 

Genel Kurul yılda en az 4 kez toplanır. Baş
kanın çağrısı veya en az 6 üyenin istemi üzerine 
olağanüstü toplantılar da yapılabilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 229) 
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Aslî üyelerin görevleri : 

MADDE ıö. — Aslî füyelesriın ."baslıoa igörevleri şımla>ı*dır : 
a) Ak<%demmm amacını g-erçekleştirici çalı^ııalarda bitlimin ak, 
b) Genel (Kurul toplaanftılarına, faüfiademiice g'örıefvlönidiTdileoegi Iher ıtürlü çalışmalara faatilımaik, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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Aslî üyelerin görevleri : 

MADDE 5. — Aslî üyelerin başlıca görevleri 
şunlardır; 

a) Akadeaniiniin amacını gerçeMleştMci ça
lışmalarda bulunmak, 

b) Genel Kurul toplantılarına ve Akade
mice görevlentiMıileceMeri her türlü çalışmalara 
katılmak. 

(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

c) Yönetim Kurulu : 
Genel Kurulca alman kararları uygular. Yö

netim Kurulu; Akademi Başkanı, Başkan yar
dımcısı, bölüm başkanları ve Genel Sekreter
den oluşur. 

Yönetim Kurulu, en az ayda 1 kez toplamr. 
d) Genel Sekreter : 
Akademinin büro işlerini yürütür. Genel Ku

rulda ve Yönetim Kurulunda idarî işlerde rapor
törlük yapar. 

Genel Sekreter, Atatürk devrim ve ilkelerine 
bağlılığı ile tanınmış, idarî tecrübesi bulunan 
ve yüksek öğrenim yapmış kişiler arasından 
Akademi Başkanının teklifi ve Genel Kurulun 
kararı üzerine ortak kararname ile atanır. 

Aslî üyelik ve Genel Sekreterlik aynı kişide 
birlesemez. 

Üyelikler ve seçilmeleri : 

MADDE 5. — Akademide, aslî üyelik, onur 
üyeliği ve muhabir üyeliği olmak üzere üç tür
lü üyelik vardır. 

a) Aslî üyeler : 
Atatürk devrim ve ilkeleri üzerinde ve Aka

deminin amaçları doğrultusunda eserleri, çalış
maları ve Atatürk devrimlerine bağlılıkları ile 
tanınmış kişiler arasından seçilir. 

Aslî üyelerin sayısı 19'dur. 
Bunlardan 7'si Akademinin kadrosunda gö

rev yaparlar. Geriye kalan 12'si Akademi dı
şındaki görevleri saklı kalmak üzere ek görevle 
çalışırlar. Bu üyelerin görev süresi 6 yıldır ve 
yeniden seçilebilirler. Ek görevle çalışan üye
lerin yarısı her 3 yılda bir yenilenir. 

Aslî üyelerin en az yarısı üniversite öğretim 
üyeleri arasından seçilir. 

Aslî üyeliklerde herhangi bir sebeple boşal
ma olduğu takdirde, bunun için seçim, en az üç 

C. Senatosu (! S. Sayısı : 229) 
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Üyelik s}futunu düşmesi : 
MADDE 6. —- Aslî üyelik sıfatı : 
a) İstifa ile, 
b) Akademinin Yamaçlarına aykın tutum ve davranışlarının Yönetim iKurulunca tespit ve tek

lifi üzerine Genel Kurul üye tamsayısının üçte ikd çoğunluğunun (gizli oyla alacağı (kararla, 
c) Seçilmiş bulunduğu kurul ve bölüm toplantıları ile görevlendirildiği çalışmalara Yöne

tim Kurulunca kabul ledilen özürlü haller dışında dört defa üst (üste .katılmamakla, 

d) Siyaisî partilere girmek veya buralarda hizmet almakla, 
e) 70 yaşını doldurmakla, 
f) Akademi çalışmalarında ifikrî ve bedenî yetersizlikleri ısağhk 'kurulu raporu ile belgelen

mekle, 
g) Gtenel Kurulun Sararı olmadan akademi dışında görev almakla düşer. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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aslî üyenin tavsiye edeceği adaylar arasından, 
Genel Kurulca yapılır. Üyelerce tavsiye edilen 
aday sayısı, açık yerlerin üç katını bulmadığı 
takdirde noksanlar, Yönetim Kurulunca tavsiye 
edilecek adaylarla doldurulur. 

b) Onur üyeleri : 
Atatürk'ün kişiliği, devrimleri ve eserleri 

üzerinde çalışmaları araştırmaları ve Atatürk 
devrimlerine bağlılıkları ile tanınmış Türk ve 
yabancı uyruklu kişiler arasından Yönetim Ku
rulunun veya en az üç aslî üyenin teklifi üzeri
ne Genel Kurulca üçte iki çoğunlukla seçilir. 

Tekrar seçilmeyen Başkan, bakan yardımcısı 
ve aslî üyelerle eski genel sekreterler onur üye
si olurlar. 

c) Muhabir üyeler : 
Akademinin amaçları doğrultusunda araştır

ma ve çalışmalar yapan Türk ve yabancı uy
ruklu kişiler, Yönetim Kurulunun veya en az 
üç aslî üyenin teklifi üzerine Genel Kurulca 
muhabir üyeliğe kabul edilebilirler. 

Muhabir üye sayısı 120'yi geçemez. 
Devlet protokolünde; Akademi Başkanı, üni

versite rektörleri; aslî üyeler; öğretim üyeleri 
düzeyinde yer alırlar. 

Akademi üyelerine verilecek üyelik kartı ve 
rozetiyle ilgili hükümler, yönetmelikte belirti
lir. 

('ı/dik .sıfatnruı düşmesi : 

MADDE 6. — Aslî üyelik sıfatı; 
a) istifa ile, 

b) Akademinin amaçlarına aykırı tutum ve 
davranışlarının Yönetim Kurulunca (tespit Ve 
teklifi îüzerine 'Genel 'Kurulca gizli loyla, aiye 
tamsayısının üçte iki Içoğunluğunun alacağı ka
rarla, 

c) Seçilmiş 'bulunduğu kurul ve fböliîm 
taplanitıları ile görevlendirildiği çalışmalara Yö-
nötim Kurulunca 'kabul iedilen lözürlü 'haller dı
şında dörtt defa üs't üste katılmamakla, 

ç) Siyasî partilere (girmek veya (buralarda 
'hiamıet ahmakla, 

d) 70 yaşını (doldurmakla, 
e) Akademi çalışmalarınida fikrî ve 'bedenî 

yetersizlikleri sağlık frapora 'ile (belgelenmekle, 

'"'U< lif/in düşmesi : 

MADDE 6. — Akademi üyeliği istifa ile 
veya üyenin Akademinin amaçlarına aykırı tu
tum ve davranışlarda bulunduğunun Yönetim 
Kurulu veya bir aslî üye tarafından iddia edil
mesi ve bu iddianın Genel Kurulca üçte iki 
çoğunlukla kabul edilmesi ile sona erer. 

Aslî üyelerin üyelik sıfatları, aşağıdaki hal
lerde Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun ka
rarı ile düşer: 

a) Genel Kurul ve bölüm toplantılarına 
izinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç kez katıl
mamak. 

b) Bir siyasî partiye üye olmak veya her
hangi bir siyasî parti lehinde veya aleyhinde 
propoganda yapmak, siyasî partilerin organla
rında görev almak. 

c) 70 yaşını doldurmak. 

C. Senatosu .s. Sayısı : 229) 



- 20 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Akademinin organları : 

MADDE 7. <— Akademilin organları şunlardır. 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Akademi Başkanlığı, 
d) Genel Sekreter. 

MADDE 8. — ıa) Genel Kurul; akademinin bütün laslî üyelerinden meydana gelir. Genel Ku
rul eın iaz üç tayda bir defa Başkanın daveti üzerine üyelerin isalit çoğunluğu ile toplanır. .Gene! Ku
rul, Yöneldim Kurulunun önerisi üzerine, akadeaninin yiükLemldiği ıhizmeibin gereği gibi yürütülmesi
ni sağlanmak amacıyle; bilimsel bölümler kurmaya, İdarî Ve malî hizmetleri örgütlemeye, bunları 
birleştirmeye veya kaldırtmaya tyetMlidiir. Kararlar iüye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

b) Bölüm üyeleri; Genel Kurulca aslî üyeler arasından Idönt yıl süre lile !üye tamsayısının salıt 
çoğunluğu İİ3 seçilir. Süresi Ibiten bölüm üyeleri yeniden seçilebilirler. Her bölüm kendi üyeleri 
arasımdan -bir bölüm fbaskanı seçer. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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f) (temel Kurulun kararı lolmadan 'akade
mi dışında g'örev almakla düşer. 

Akademinin Organları : 

MADDE 7. — (Genel Kurul, Yönetim Kuru
lu, Akademi Başkanı *ve Genel iSekreter. 

MADDE 18. <— 'Genel Kurul; Akademinin 
bültün a&lî üyelerinden «oluşur. 'Genel Kurul ten 
aız tayda (bir defa Başkanın daveti üzerime 'üye
lerin salt çoğunluğu ile toplanır. iGemel Kurul, 
Yönetim Kurulunum Tömeriısi üzerine, Akademi
nin yüklendiği Dhiametim (gereği gibd yürütülme
limi sağlamak tamacıyle, fbiflimsel Ibölümler (kur-
malya, idarî ve malî (hizmetler 'örgütlemeye, taı-
hsn [birleştirmeye tveya kaldırmaya lyetküüdür. 

C. Senatosu 
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d) Fikrî ve bedenî balamdan Akademi ça
lışmalarına yetersiz olduğunu, sağlık kurulu ra
poru ile tespit edilmek. 

Akademi kadrosundaki üyeler, Genel Kuru
lun müsaadesi olmadan Akademi dışında görev 
alamazlar. 

Personelle ilgili hükümler : 
MADDE 7. — Akademide çalıştırılacak uz

manlar, bilimsel çalışmaları ve araştırmaları ile 
tanınmış üniversite öğretim üyeleri, bilim adam
ları ve uzmanlar arasından Akademi Başkanının 
ve Genel Kurulun kararı ile görevlendirilir. 

Uzmanlar dışındaki personelin tâyinleri Aka
demi Başkanınca yapılır. 

Muhasebe Müdürü, yardımcısı ve veznedar 
Maliye Bakanlığınca atanır. 

Akademinin kadrolu personeli hakkında, 
657 sayılı Devlet Memurları ve 926 sayılı Askerî 
Personel kanunları ile ek ve tadilleri uygulanır. 
Bu kanunlara ait hükümlerin aynen uygulan
ması mümkün olmayan hallerde tatbik edilecek 
esaslar, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve 
Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası alınarak 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Akademide gerektiğinde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunundaki esaslara göre sözleşme
li personel çalıştırılabilir. 

Akademi personelinin görev ve yetkileri ile 
kendilerinde aranacak özel nitelikler yönetme
likte belirtilir. 

(S. Sayısı : 229) 
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Bölümlerin yetki ve (sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, üye ısayıları ve toölünDİierl'e 
ilgili diğer konular yönetmeliklerle düzenlenir. Her ıbclümde yeteri kadar uzman çaliştırılafoilrr. 

MADDE 9. — Akademiyi Yönetim Kurulu yoı-Hir. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı ile Baş
kan Yardımcısı, \6enel Sekreter ve Bilimsel Bölüm, başkanlarından meydana gelir. Yönetim Kunılu 
en az ayda bir defa toplanır, 

MADDE 10. *— Akademi Başkanı, .aslî üy:Isi" r: asından idört yıl için Iseçilerek müşterek (karar
name ile atanır. Seçim Genel Kurul üye t anı? aynının üçte iki çoğ-unluğu ve gizli oyla yapılır. 
İlık iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt çaj'jmlukla yetdnilir. Süresi biten 'başkan ancak bir 
dönem için daha ıseçi'lebilir. Akademi Başkanı, akademiyi temsil eder 've kendisine aslî üyeler arasın
dan bir yardımcı seçer. 

MADDE 11. — G-önel Sekreter; Atatürk inkı^bı ve ilkeleri (konusunda çalışmaları İlle tanın
mış, yeterîıi idarî tecrübesi bulunan kişiler arasından Akademi Başkanının teklifi ve Başbakanın 
onayı ile latanır. 

AlaJı nıinin bilintst.l }'c iılarcâ ptrsum linin a'aîuna.si, fjör'.v, yi'İli <i'c Jıaklan : 

MADDE 12. — Bilimsel personel, bilimsel eserleri ve çalışmaları -ile tanınmış üniversite öğre
tim üyeleri ile bilim 'adamları, uzmanlar -arasından .Igili bölüm ^başkanlarının 'önerisi, Ctenel Kurulun 
kararı ve Başbakanın onayı ile atanır. Muhasebe n-.üdür yardımcısı ve veznedar Maliye Bakanlı-
â'inca atanır. 

MADDE 13. — 11 ııci ve 12 nci maddelerde b ^Tirtilen personelin her türlü özlük hakları İlgili 
kanunlarına göre 'saklıdır. Akademideki görevle/ ııde geçen süreler önceki görevlerinde geçmiş 
sayılır. 

O. Şeıuıtosıı ;'->. Savısı : 229') 
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Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
atanır. 

Bölüm üyeleri, iGenel Kurulca 'aslî Üyeler 
arasından Idört yıl süre iile üye /tamsayısının fealt 
çoğunluğu ile seçilir (Süresi biten (bölüm üyele
ri .yeniden seçilebilirler. (Her fbölüm kendi (üye
leri arasından fbir (bölüm (başkanı seçer. 

Bölümlerin yetki 've sorumlulukları ile ça
lışma usul ve esals'lan^ üye Sayılan 've (bölümler
le ilgili diğer konular (yönetmeliklerle düzen
lenir. Her (bölümde yeteri kadar uzman çalıştı
rılabilir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metnin 9 sıcu 
maddesi aynen ıkabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Akademi (Başkanı, aslî üye
ler arasından 'dört yıl için seçilerek (müşterek 
kararname ile atanır. Seçim, ıgizli oyla Oenel 
Kurul Üye tamsayısının iüçte (iki (çoğunluğu ile 
yapılır. İlk ilki (oylamada (çoğunluk (sağlanamaz
sa, ıs alt çoğunlukla yetinilir. (Süresi (biten (baş
kan »ancak 'bir donem daha seçilebilir. Akademi 
Başkanı, akademiyi temsil eder (ve kendisine as
lî üyeler (arasından ^ir yardımcı seçer. 

MADDE 11. >— Millet Meclisi 'metnin 11 hci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akademinin bilimsel ve idareci persem elinin 
atanması, görev, yetki ve hakları : 

MADDE 12. — Bilimsel (personel, (bilimsel 
eserleri ve çalışmaları ile tanınmış üniversite 
öğretim üyeleri ile (bilim adanılan, -uzmanlar 
arasından ilgili Ibölüm (başkanının (önerisi, 'Gre
ne! Kurulun karan ve (Başbakanın onaiyı ile 
atanır. Muhasebe (Müdürü, yardımcısı ve vezne
dar Maliye Bakanlığınca atanır. 

MADDE 13. — 11 've 12 nci (maddelerde 
belirtilen personelin (her türlü (özlük (hakları {il
gili kanunlara göre saklıdır. Akademideki gö
revlerinde geçen süreler önceki görevlerinde 
geçmiş sayılır. 

(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

U. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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Akademi personeline uygulanacak hükümler : 

MADDE 14. — Atatürk lAkadeiinisiinin kadrolu personeli hakkında 657 (sıayıih Devlet Memurları 
ve 928 sayılı Askerî Personel 'Kanunları ile ek ve tadilleri uygulanır. Sözü leldilen (kanunlar hüküm-
İmmikı aynen uygulanması mümkün olmayan hallerde tatbik lediileıcek lesıasliar, Devlet Personel Da
iresinin görüşü ve Maliye Bakanlığının lolumlu mütalâası alınarak, Bakanlar Kurulunca tespit 
edür. 

KISIM : II 

Malî hükümler 

MADDE 15. — Akademinin mıal (varlığı ile gelir kaynakları şunliardır : 
a) Başbakanlık Bütçesinde (ayrı bir bölüme konulup iAkademiijye aktanüacak iödeneküler, 
b) Akademice yapılacak her türlü yayın ve kitap ısaıtaşlammıdan elde eidülecek gelirler, 
c) Gerçek veya tüzel (kişilerce (yabancı uyruklular dahiil) akademiye yapılacak ölüme Ibağ-

h olan ve olmayan her türlü bağışlar ile bunların gelirleridir. (Akademi bu bağışları (kabul edip et
memekte serbesttir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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Akademi personeline uygulanacak hükümler: 

MADDE 14. — Atatürk Akademisinin kad
rolu »personeli hakkında (657 isayılı Devlet (Me
murları ve 926 sayılı Askerî -Personel kanunla
rı ile ek 've tadilleri uygulanır. ISÖZÜ edilen (ka
nunlara la/it hükümlerinin laiynen uygulanması 
mıürokün lolimayan (hallerde tatbik »dilecek 
esaJslar, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve 
Maliye Bakanlığının Idlumlu Mütalâası alına
rak, tBakanlar 'Kurulunca ftdspiit (edilir. 

Malî hükümler : 
MADDE 15. — Akademinin anal varlığı ile 

gelir (kaynakları şunlardır: 
•a) Başbakanlık 'Bütçesinde layn Ibir (bölü

me (konulup Akademiye aktarılacak (ödenekler, 
b) Akademice yapılacak her ttürlü yayın 

ve ıkitap isaJtışlanndan elde edilecek \gellrler, 

c) Gerçek "veya (tüzel kişilerce (yabancı 
uyruklular daihil) Akademice yapılacak (ölüme 
bağlı lolan ve lolmayan Iher türlü (bağışlar ile 
bunların igeflirleridir. Akademi fbu (bağışlan [ka
bul edip leltmemekte [serbesttir. 

Akademinin layniyat işleri, laynijyaJt yönetme-
üğiiniın (hükümlerine ıg'öre yürütülür. 

25 — 

I (Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

KISIM : II. 

Malî hükümler 

Mal varlığı ve gelir kaynaklan : 

MADDE 8. — Akademinin mal varlığı ile 
gelir kaynakları şunlardır : 

a) Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer 
harcamaları tertibine konulacak Hazine yar
dımı. 

b) Akademice yapılacak her türlü yayın 
gelirleri. 

c) Gerçek veya tüzel kişilerce (yabancı uy
ruklular dâhil) Akademiye yapılacak bağışlar 
ve bunların gelirleri. (Akademi bâzı bağışları 
kabul etmeyebilir) 

Akademi gelirleri; her çeşit vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

Döner sermaye : 

MADDE 9. — Akademinin bütçesine «Aka
deminin amaçları ile ilgili yayınlar döner serma
yesi» adı ile konulacak ödenekler ile bu maksat 
için yapılan aynî ve nakdî bağış ve yardımlar, 
Akademice yapılacak yayın işlerinde kullanı
lır. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek 
kârlar, sermaye 25 milyon lirayı buluncaya ka
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı Hazineye yatırılır 
ve bütçe gelirlerine geçirilir. Bağış ve yardım
lar 25 milyon liralık tahdide bakılmaksızın dö
ner sermayeye eklenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir 
ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek 

i. Sayısı : 229) C. Senatosu 
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MADDE 16. — Akademinin bütçesi ve kadro,1. t,n, akademi tarafından hazırlanır. 
Akademi işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksilt

me ve İhale iKanunu 'hükümleri uygulanmaz. Bu l/usvnta uygulanacak esaslar, Maliye Bakanlığın
ca olumlu Imüfcaîâası -alınmak suretiyle, akademi başkanlığınca düzenlenecek yönetmelikte belir
tilir. Akademinin hesapları Sayıştayın denetimine tabidir. 

MADDE 17. — Doğrudan doğruya akademide hizmet gören aslî jüyeîer için kazanılmış hakları 
kaybolmaiksızîn g'ereğü İkadar kadro sağlanır. Akademi asli üyelerine katıldıkları genel kurul ve 
bölüm toplantıları için, tbaşka yerlerden geldikleri takdirde, yol masrafı ve genel bütçe kanunları
na ıökli (H) cetvelinde aynca belirtilecek miktarla gündelik verilir. Aslî üyeler üniversite öğre
tim üyelerinin ücret »statüsüne bağlıdırlar. 

MADDE 18. •>— Akademice bilimsel alanda görevlendirilecek kişiler (t-anıu personeli olsun ve
ya olmasın), akademi 'bütçesine konulacak ödenekten verilecek 'günlük ve aylık ücretler, hazırla
nacak tüzük esaslarına göre, yönetim kurulunun önerisi, (--ene! Kurulun ikararı ile Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. Akademide gerektiğinde 657 -ay,n. Devlet Memurları Kanunundaki esaslara 
fföre sözleşmeli personel de kullanabilir. 

KISIM : III 

Çeşitli hükümler 

MADDE 19. — Akademinin çalışma esasları vs personelin görev, yetki, sorumlulukları ve özel 
şart olarak aranacak nitelikleri Yönetim Kurulunca ıhazırlamp Genel Kurulca onanacak yönet-

C. Seıınl os S. Savı; 22!» 
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(Millî Eğitim Komisyonun kaimi ettiği metin) (liütı.'O ye Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

bilançolar belgeler ile birlikte Sayıştaya verilir. 
Ayrıca bilançonun bir sureti Maliye Bakanlığı
na gönderilir. 

Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetli
lerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tes
pit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıl
dır. 

; ; : • • ! , • h iDHlhü 

MADDE 16. —Akademinin bütçesi ve (kad
roları, Akademi (tarafından (hazırlanır. Akademi 
işlemlerinde 1050 sayılı 'Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile 2490 (sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu (hükümleri uygulanmaz. (Bu Ihu-
'sulsta uygulanacak iesalslar, Maliye IBakanlığı-
nın >oluru alınmak suretiyle, Akademi Baş
kanlığınca düzenlenecek yönetmelikte (belirti
lir. Akademinin (hesapları ISayıstay'm denetimi
ne tabidir. 

: MADDE tû. —• Akademi. kp.tma bütçeli bir 
; kyrnL^U'r. Bütçesi ve kadro-:r:ı akademi tara-
. fmdan hasırlanır. 

A'rıdeıal. işlemlerinde, 10D0 Sayılı Muhasebeî 
; Umı-j-..'.iys Kanunu 34S0 Sayılı Artırma Eksiltme 

vv İha ' : Sanunlan hımh.vır, ek ve tadillerinin hü-
künrleı-'. viy-yulanmş.z. İla kovuşta uygulanacak 

; esaslar Maliye Bakanlığının olumlu mütalaa."jı 
l alınmak suretiyle yönetmelikle tespit edilir. 
j Akademinin hesap-arı, Sayıştayın denetimine 
\ tâbidir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kİ; tjöi'i r )'(<T< Ih ri . 

MADDE 11. — .Akademice bilimsel alanda 
görevlendirilecek kişilere (kamu personeli olsun 
veya olmasın) verilecek günlük ve aylık ücretler, 
Akademide ek görevle çalışan asli üyelere ödene
cek ek görev ücretleri, bunlardan Ankara dışın
dan gelenlere ödenecek yollukları Genel Kurulca 
tespit edilen esaslara göre, Devlet Personel Dai
resinin görüşü ve Maliye Bakanlığının olumlu 
mütalâası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 rica 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

KISIM : III 

Çeşitli Hükümler 

Ahılüri; .kkvk^/k'' Kurul'lnı/) : 

MADDE 12. - - Âkadomi çalışmalarını değer
lendirmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak ama-
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

melıüküıerdıe belirtilir. iBu yönetmelikler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay için
de düzenlenip yürürlüğe konur. 

MADDE 20. i— Akademi, çalışmalarını genel olarak gözden igeoirmelk ve sonuçlarını değerlen
dirmek amacıyle; iki yılda bir (defa Başkanın çağrısı üzerine; aslî üyeler, onursal ve muhabir üye
ler ve inkılâp Tarihi öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ıüe [Seçilecek temsiMüeri 
toplantıya davet eder. 

MADDE 21. — Akademi (gelirleri her çeşit vergi, resim ve harçlardan [muaftır. 

MADDE 02. — Atatürk 'İnkılâbı ve ilkeleri ile ilgili ıhar türlü yayınlar, len as İkişer adet derle
me (amacıyle akademiye gönderilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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MADDE 20. — Akademi çalışmalarını genel 
olarak gözden geçirmek ve sonuçlarını değerlen
dirmek amaciyle; iki yılda bir defa Başkanın 
çağrısı üzerine; aslî üyeler, onur üyeleri ve 
muhabir üyeler, inkilâp Tarihi öğretim üyeleri 
arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek 
temsilcilerin katılmalanyle toplanır. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Atatürk'le, Atatürk inkilâp 
ve ilkeleri ile ilgili her türlü yayınlar, en az 
ikişer adet derleme amaciyle akademiye gön
derilir. 

MADDE 23. — Kuruluştaki atamalar için 
kullanılacak kadrolar bu kanuna ekli cetvelde 
tespit edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

cı ile her üç yılda bir Akademi Başkanının çağ
rısı üzerine Akademi Kurultayı toplanır. Kurul-
tay'a Akademi Başkanı Başkanlık eder. 

Kurultay'a aşağıdaki kişiler katılır ; 
a) Akademinin aslî, onur ve muhabir üye

leri. 
b) üniversite ve Akademilerde devrim tari

hi okutan öğretim üyelerinin kendi aralarından, 
her üniversite ve Akademi için seçecekleri birer 
temsilci. 

c) Millî Eğitim Bakanlığınca, devrim tarihi 
okutan öğretmenler arasından seçilecek 10 tem
silci. 

Kurultay kararları istişaridir. 
Kurultayın çalışma usul ve esasları yönetme

likte belirtilir. 

Şilt ve Plaket : 

MADDE 13. — Akademiye maddî ve manevî 
destek sağlayan Türk ve yabancı uyruklu kişi
lere Genel Kurul kararı ile Akademinin şilt veya 
plaketleri verilir. Buna ait hususlar yönetmelikte 
belirtilir. 

Yönetmelikler : 

MADDE 14. — Bu kanımda sözü edilen yö
netmelikler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 
en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur. 

Kuruluş Kadroları : 

HADDE 15. — Kuruluştaki atamalar için 
kullanılacak kadrolar bu kanıma ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 229) 
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KISIM : IV 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 'kanunun yürürlüğe girdiği tarihten .başlamak üzere en geç üç aylık 
süre içinde bu kanunda saptanan aslî üyelik yetenek ve nitelikleri esas /tutularak, Millî Eğitim 
Bakanı, ilgili bakanlıklar, Millî Güvenlik Kurulu, diğer İlgili kurum ive kuruluşlarla yapacağı da
nışma dan ısonra, jsecilecek üye sayısının en az iki ü:atı kadar adayı, Balkanlar Kuruluna önerir. Ba
kanlar (Kurulu bu laıdaylar arasından 4 aslî üyeyi geçer. Bunlar [da ıseoildiikleri tarihten itibaren 
en geç iki ay içinde 4 ncü maddenin (a) bendine!e öngörülen <ve aslî Ihteaneti (dışarıda, bulunan di
ğer 14 aslî üyeyi seçerler, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Akademinin k-.u'uluşımt an hemen sonra, yıl içinde hazırlanacak ek öde
nek kanunu ile o vüm kuruluş giderleri karsılar ir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — ,1942 tarih vs 42Ö4 sayıl Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türk İnkı
lâp Tarihi Enskitiisibün iher türlü varlığı, akade: i ve ilgili enstitünün işbirliği ile hazırlanacak 
yönetmeliğe göre 'akademiye devredilir, 

MADDE 23. — iBu kanını yayımlandığı tarihî ! yürürlüğe girer. 

MADDE 24, — Bu (kanunu Bakanlar Kurulu y irütür. 



(MiJJî .Eğilim Komisyonun kaimi etliği metin) 

(î<<;i<i lı'nküiDİcr : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere engeç üç 
aylık süre içinde bu kanımda öngörülen aslî 
üyelik yetenek ve nitelikleri esas tutularak, Mil
lî Eğitim Bakanı; ilgili bakanlıklar, Millî Gü
venlik Kurulu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar
la yapacağı danışmalardan sonra seçeceği üye 
sayısının en az 8 adayı, Bakanlar Kuruluna 
sunar. Bakanlar Kurulu iki aday içinde bu 
adaylar arasından 4 aslî üyeyi seçer. 

Bunlar da seçildikleri tarihten itibaren en 
geç iki ay içinde 4 ncü maddenin (a) bendinde 
öngörülen ve aslî hizmeti dışarda bulunan di
ğer 14 aslî üyeyi seçerler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Akademinin kurulu
şunu takibeden ay başından itibaren hazırlana
cak ek ödenek kanunu ile o yılın kuruluş gider
leri karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi, 24 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi, 25 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

(A >Seııa.te>su 

sı — 
i i IV"!; o Yi- Y'\;\n Komisyonun.kabul ettiği metin) 
i 
j KISIM : IV 
I 
I Geçici Hükümler 
i 

I GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü-
j ğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç üç ay 
I içinde, bu kanunda aslî üyelik için öngörülen ye-
| tenek ve nitelikleri esas tutarak Millî Eğitim Ba-
| kanı; ilgili bakanlıklar, Millî Güvenlik Kurulu 
ş Genel Sekreteri ve diğer ilgili kuruluşlarla yapa-
| cağı danışmalardan sonra seçeceği 14 adayı Ba-
| kanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulu, en geç 
i bir ay içinde bu adaylar arasından kanunun 5 
i nci maddesinde belirtilen 7 aslî üyeyi seçer. Eun-
; 1ar da seçildikleri tarihten itibaren en geç iki ay 
| içinde Akademide ek görevle çalışacak olan 12 
; asli üyeyi seçerler. 

\ GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 5 nci 
j maddesinin ek görevle çalışan aslî üyelerin yarı-
| sının üç yılda bir yenileneceğini ifade eden hük

münün uygulanmasını sağlamak amacı ile bunla-
| rın seçiminden üç yıl sonra yapılacak seçimlerde 
i yenilenecek olanları tespit etmek üzere, bu seçim

den bir ay önce adçekmeye baş vurulur. Adçek
me Genel Kurulda yapılır. Akademi Başkanı hak
kında adçekme işlemi uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyo
nu metninin geçici 2 nci maddesi geçici 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

i 

İ GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Eğitim Komis
yonu metninin geçici 3 ncü maddesi geçici 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

KISIM : V 

i Son Hükümler 
i 
1 MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyonu met

ninin 24 ncü maddesi 16 ncı madde olarak aynen 
\ kabul edilmiştir. 
j 
! MADDE 17. — Millî Eğitim Komisyonu met-
i ninin 25 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen 
j kabul edilmiştir. 

S. Sayısı : 22!)) 
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Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Atatürk Akademisi kadro cetveli 

Kadro sınıfı Derecesi 

Genel idare hizmetleri -. 
Akademi aslî üyeleri 
Akademi Genel Sekreteri 
Akademi Genel Sekreteri Yard. 
Genel idare hizmetleri : 
Uzmanlar ve Büro Memurları 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
:> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı Hizmetler Memurları 

4 

Sayısı 

1 
5 (Biri Muhasebe Md.) 2 
6 2 
7 (Biri Muhasebe Md. Yard.) 2 

9 (Biri Veznedar) 
10 
İL 
12 
13 
14 
15 
16 

Genel toplam 

3 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 

42 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Atatürk Akademisi kadro cetveli 

Kadro sınıfı Derecesi Sayısı 

Genel idare hizmetleri 
Akademi aslî üyeleri 
Akademi Genel Sekreteri 
Akademi Genel Sekreteri Yard. 
Genel idare hizmetleri : 
Uzmanlar ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Büro Memurları 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı Hizmetleri Memurları 
» » » 

1 
1 
2 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

(Biri Muhasebe Md.) 

(Biri Muhasebe Md. Yard.) 

(Biri Veznedar) 

Genel toplam 

7 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 

45 
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Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/730; C. Senatosu : 1/189) 

<Not ; M. Meclisi S. 'Sayısı : 862) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 4 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6748 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1973 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilide görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 24 . 11 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 .3; 3.4.1973 tarihli 86 ve 88 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 862) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/189 5.1. 1973 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 Nisan 1973 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarî 
oyla kabul edilen, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 4 Nisan 1973 
tarihli ve 6748 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Se
natosunun 5 Nisan 1973 tarihli 52 nci Birleşiminde Malî ve İktisadî İşler ile Bütçe ve Plân komis
yonlarından beşer üyenin katılmasıyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 5 Nisan 1973 
tarihli Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile : 
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a) Bankanın itibarî sermayesinin, her biri 500 (Beş yüz) TL. kıymetinde 200 000 (İki yüz bin)' 
hisseye ayrılmış olarak, 100 000 000 (Yüz milyon) TL. olarak tespitini, 

b) Bu miktarın da, gerekli halde Bakanlar Kurulu kararı ile bir misli artırılabilmesini, 
öngörmektedir. 
Tasarının gerekçesinde, 6219 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile banka sermayesinin 50 000 CKM> 

(Elli milyon) TL. olarak tespit edilmiş olduğu, ancak günümüzün gelişen sosyal ve ekonomik ko
şullan karşısında bu miktarın, banka hizmetlerinden beklenen yarar yönünden, yeterli olmadığı ve 
artırılmasında zaruret bulunduğu savunulmaktadır. 

Temsilciler tarafından verilen ve gerekçede yer alan rakamlara göre, Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı, Bankalar Kanununun emredici hükümlerine uygun biçimde ve her yeni şube 
için, şehir içi nüfusu ile orantılı olarak, 250 000 TL. dan 5 000 000 TL. sına kadar tahsis yap
mak suretiyle, şube adedini 1971 yılı sonu itibariyle 145'e çıkartmış olup, artan hizmet taleplerin,! 
de karşılamak durumundadır. 

Arz edilen geilişiım içinde bankanın sağladığı tasarruf mevduatı toplamı, Bankalar Kanununun 
28 nci maddesinde tespit edilen, ödenmiş sermaye ve ihtiyat toplamının 15 'katında olmasına iliş
kin kanunî sınırı zorlayıcı bir seviyeye ulaşmıştır. 

Bankanın, büyük sanayi müesseseleri ile ihracatçı firmalara ve ikanın iktisadî kuruluşlarına 
kredi sağlamla yolundaki çabaları ise, Bankalar Kanununun, kredi imkânlarını sermayeye bağlı 
kılması sonucunda, yeterli seviyeye ulaşaanamıştır. 

Özetle değinilen bu üç neden, banka sermayesinin, günümüzün gelişen sosyal ve ekonomik ko
şullarına nygnn bir seviyeye yükseltilmesinin zorlayıcı etkenleri olarak belirmektedir. 

Aynı nedenler sonucun dadır ki, diğer bankalar da. kendi an as özleşmeleri hükümlerine göre 
sermayelerinin artırılmasına ve günümüzün sosyaıl ve ekonomik koşullarına uygun seviyeye ulaş
tırılmasına ilişkin işlemlerini bünyelerinde gerçeMeştiıimişlerdir. 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığının 310 Mart 1972 tarihinde yapılan Genel 
Kurul toplantısında, sermaye artımı dileği açıkça ifade edilmiş olduğu ancak, T. C. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün Bankaya sermaye katma yetkisinin 6219 sayılı Kanunla tespit edilmiş bulunui-
ınaisı feeyfiyeti karşısında, işbu tasarının tanziminin zorunlu görüldüğü temsilciler tarafından Ko
misyonumuza arz edilmiştir. 

Komisyonumuz, arz edilen, amacı gerçekleştirici olup, bedintilen nedenlerle getirilen işbu tasa
rıyı, ülke ekonomisinde gerçekleştireceği yararı gözetmek suretiyle benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü /maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edi l
miştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
, Kütahya Konya Tabiî Üye 

E. Erdinç M. Varışlı M. özgüneş 

Ankara İzmir Sirt 
/. Yetiş B. Beler A. Kavak 

C. Bşk. S. Ü. 
S. N. Ergin 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 232} 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6219 saydı Türkiye Vakıflar; 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değüştirilmiştir* : 

Madde 5. — Bankanın itibarî sermayesi her 
ibiri (500) beşyüz Türk Lirası kıymetinde 
(200 000) iIMyüzbin hisseye ayrılımış olarak 
(lOGf 00Ö 000) yüz vcMyxm Türk Lirasıdır. Bu) 
miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile bir misli! 
artırılabdlir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde* 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür, 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kahul edilmiştir. 

MADDE B. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kahua edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 232) 




