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1. — Atatürk Akademisi kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi : 1/540; C. Senatosu : 
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1. — Cumhuriyet Senatosu 

1636 

666 

Konten
jan Üyesi Bahriye Üçok'un, Atatürk ve 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Batı Trakya 
Türklerine son günlerde yapılan hukuk dışı 
davranış ve baskılar; 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk de, yabancı ül
kelerde bulunan işçilerimizin çocuklarının öğ
retmen ve okul ihtiyacının karşılanması konu
larında gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Dışişleri Bakanı Halûk Bavulken, Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in gündem dışı konuşmasına 
cevap veren bir demeçte bulundu. 

Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e 20 gün izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olun
du. 

Mardin Üyesi Abdülkerim «Saraçoğlu'nun, 
İdare Amirliği görevinden çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tarım Bakanı İlyas Karaöz'ün, Yem kanu
nu tasarısının havale edilmiş olduğu komisyon
lardan alınacak beşer üyeden kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi ka
bul olundu. 

Milliyetçi Hareket Partisi G-enel Başkanlığı
nın, Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın partilerin
den daimî olarak ihracedildiğine dair yazısı Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildi. 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek maddeleri ve 
tümü kabul olundu, kanunlaştığı bildirildi. 

Bakanlar Kurulunun istifasının kabul olun
duğuna ve yeni Bakanlar Kurulu teşkil olunun
caya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göre
ve devamının rica edildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi kabul olundu ve 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

A. R, C. H. P ve M. B. grupları yetkilileri
nin, Genel Kurul gündeminde haftada üç gün 
çalışmaya zorunlu kılacak konu bulunmadığın
dan, Çarşamiba günleri de çalışılması hakkın
daki kararın kaldırılmasına dair önergesi ka
bul olundu. 

12 . 4 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,01'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
M acıt Zeren 

Hü 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Sivas 

şeyin Öztürk 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 54 ncü Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü BikeçligiVin, artan 
hayat pahalılığı ve pazar bulamamaları nedenle

riyle hayvan besicilerinin güç durumdu kaldıkla
rı konusunda gündem dışı demeci, 

— 626 — 
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BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce Sayın 
Hüsnü Dikeçligil, besicilerin durumu hakkında 
gündem dışı söz -talep 'etmişlerdir. Buyursunlar 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 
Başkan teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Irandan önceki otu-
rumlarda çiftçinin taban fiyatları meselesi üzerin
de konuşmuş ve aynı zamanda Türkiye'de paha
lılığın önüne geçilmediğini dile getirmiştir. 

Cidden de Ticaret Bakanı Naim Talû Bey ne 
söylerse söylesin, benim kanaatimce bu kürsüden 
söylenenlere kulak vermemiştir, vermediği gibi, fi
yat artımını önleyeceğim diye müstahsilin gelir 
fiyatlarına hiçbir zam yapmamış, orta sınıfı pe
rişan hale getirmiştir ve muayyen çevreleri kal
kındırmakta muvaffak olmuş bir zattır. 

Bu arada Türk besicileri de öyledir. Türkiye 
hayvan besicileri bugün gayet mağdur durum
dadır. Kayseri Seciciler Derneği Başkanlığından 
aldığım bir yazıda Türkiye'deki besicilerin müş
kül durumda olduğunu, 'ellerindeki malları hiç
bir yere satamadığını, Et - Balık Kurumunun 
dahi 'almadığını söylemektedirler. 

Türkiye'de besicilik son zamanlarda gelişmiş
tir. Maalesef bu besiciler de orta sınıf halk idi, 
çiftçi idi, köylü tabakası idi; ama bir yıl hayva
nına bakıp da çok masraf yapan bu insanların 
malları elinde kalıyor, pazar da bulamıyor. 

Sayın Bakan Türkiye'de et fiyatlarını don
duracağım dediği halde onda da bir muvaffaki
yet sağlıyamıyor. Halbuki Ticaret Bakanlığının 
yapacağı kolay şeyler var; vilâyetlerden «Ne ka
dar besi malları var 'elinizde, Türkiyelin et ih
tiyacı nedir?» diye sorsa, araştırsa, tetkik eitse 
ve fazla mallar için ihraç kapılarını açsa elbette 
besiciler bu mağduriyetten kurtulur, dertlerine 
deva bulunur. Maalesef bunlar üzerinde durul-
mamış'tır, aldırılmamıştır ve hâlâ da bunda ısrar 
edilmektedir. Böyle giderse Türk besicileri mah
vı perişan 'olacaktır. Elbetteki Sayın Ticaret Ba
kanı orta sınıfı değil, başka çevrelerin kalkın
masına hizmet eden bir zat olarak Türkiye tari
hine geçecektir. 

Benim kanaatimce muvaffak olamayan bir Ba
kan varsa '0 da Sayın Ticaret Bakanı Naim Ta
lû'dur. 

Fiyatlara bir bakınız, 300 - 400 liraya ayak
kabı görürsünüz. Esnafla konuşuyorsunuz şu ka

naate varıyorsunuz; Şimdiye kadar maliyet fi
yatlarının kontrolü ele alınsa idi, maliyet fiyat
ları hesap edilse idi bu pahalılık olmazdı. Bıı 
maliyet fiyatlarının hesap edilmemesi d ol ayısı ile 
orta sınıf ezilmekle, halkın alma gücü gittikçe 
azalmakta, buna mukabil de muayyen insanlar 
kazanmaktadır. Onun için muayyen insanlar 
elbette Naim Talû'yu takdir edeceklerdir, seve
ceklerdir, kabul •edeceklerdir. 

Sayın Adalet Partili arkadaşlarımın başbakan 
adayı, Naim Talû'dur. Sayın Naim Talû yarın 
Başbakan okluğu takdirde... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil... 
ÖMER UCTZAL (Eskişehir) — Bununla ne 

alâkası var? 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, sözünüzü kes

tim efendim. Sadede gelecekseııiz sözünüzü 'aça
yım. Ben zatıâl inize burada besiciler hakkında 
görüşme için söz verdini. Bunu suiistimal edece
ğinizi hatırıma get imi edim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Besici
ler hakkında konuşuyorum. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sen nereden 
geldin de Adalet Partililer hakkında böyle konu
şuyorsun? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sen 
nereden geldin? Belli olacak o. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ben geldi
ğim yerde duruyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Muay
yen çevrelere hizmet edip halkı kalkındıraeaksı-
mt... 

Besicilerin 'elinde bu kadar hayvan var ve 
halk mağdur, satacak yer bulamıyor. Buna im
kân hazırlamak bir Ticaret Bakanının vazifesi 
değil midir, Bunları mağdur durumdan kurtar
sın, bunu düşünmesin mi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet 
hakkında konuş şahıslar hakkında değil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hükü
metin değil Ticaret Bakanının vazifesidir bu, 
Et - Balık Kurumunun vazifesidir. Alamıyorlar. 
Korumayınız bunları rica ederim. Müstahsil inim 
inim inliyor, malını satacak yer bulamıyor. Besi
ciler Derneği Başkanı yazıyor, «Başkaları da öy
le, her besici böyledir.» diyor. Biraz vicdanları
nız sızlasın, Hükümetleri, bakanlıkları sıkıştırın 
da bu vatandaşlarımız mallarını satacak pazar, 
yer bulsun. 
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Bugün balıar gelmiştir besi hayvanı artmış
tır, bunlar için pazar bulmak Ticaret Bakanının 
vazifesi değ.l midir, Hükümetin vazifesi mi bu?. 
Elbette Ticaret Bakanlığına düşen 'bir vazife. 

Ben Ticaret Bakanlığını besicilerin bu müşkül 
dulumdan kurtulması için vazifeye davet edi
yorum. Bundan önceki konuşmalarımızda da söy
lemiştik, söylüyoruz. Maalesef, maalesef fiyat
ken11 rolünü yapamamıştır, maliyeti hesabecleme-
miştir, fiyatlar günden güne artmıştır, buna mu
kabil de ezilen müstahsil olmuştur, besiciler de 
olduğu gibi... 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 

2. — Kontenjan Grıılıı L'e^.c; 
tenjan Grubu Baj!:arlığ":\a K'.'hci: 
eliğine dair tezkeresi. (3/;^:8) 

nın, ii.cn 

üuııusm. LtUV Üiîl. 

Cumhuriyet Senatomu Başkanlığına 
Sayın Fahri Kcruıüzk'ün Cumhurbaşkanı se

çilmesi ile boşalan Grup Başkanlığına, yapılan 
oylama sonucunda Sayın Prof. Dr. Nihat Erim 
seçilmişlerdir. 

Arz ederim. 
Cumhuriyet- Senatosu 

Kontenjan Grup Başkam vekili 
Cihat Alnan 

BAŞKA ie-sroerm ze sunurmustur. 
r> ' r..ır.:..-!u ' î 

inj İle !• ı < "" ' ı ^ ' > ' , Î o n V " • " <ri-
nc ve bu lervnc 7 in a V,7:,* re c/^'r' t el\-
h r c\''tr> t' ' ' , d'?'" 1fl ; 1 "Vr;n-<V' ccı\[/eek 
Kıı-ı'r 7"ı , , - ( ' • ' ' • '' r V__cİ£X (\c'r İr~J.c-
rer>. (i 100, 3'2°~) 

BAŞKAN — Gerici Kc-m'syon Başkanlığının 
tezkeresi vardır, cuktuyerum. ; 

Yüksok Başkanlığa 
İlgi: 4 Nisan 1973 tarihli ve 1318 sayılı ya

zıları. 
ligikle byiıtilen yazılarına esas Karma Ko- \ 

misyona aşağıda isimleri yazılı 7 üye komisyo
numuzdan katılacaklardır. ; 

Saygı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Bafet Rendeci 

Befet Rendeci 
Mustafa Tığlı 
Cahit Ortaç 
Nazif Ergeneli 
Nuri Denıirel 
Meedi Agun 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Liste halinde oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
•edilmiş geçici komisyon teşekkül etmiştir. 

4 —• Danışma Kurulunun, parti gruplarında 
vukubulan değişiklikler sebebiyle Başkanlık Di
vanı seçimlerinde esas tutulacak dağıtım cetve
line ait raporu. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir kara
rı var, okutuyorum. 

R A P O R 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu, Par

ti Gruplarının temsilcilerinin de iştirakiyle 10 
Nisan 1973 günü toplanmış ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ara
sındaki oran değişikliği ve hadis olan yeni du
rum sebebiyle oranlarında ve puanlarmdaiki 
büyük değişiklik görüşülmüştür. 

Geçmiş yıllarda Danışma Kurulumda halin 
irzb-oa göre anlaşmalar yapılmış olduğundan 
bu anlaşmalar çeşitli örnekler vermiştir. Bu çe
şitli örnekler muvacehesinde tatbikat daima 
centilmen anlaşmaları halinde tezahür etmiş
tir. 

Kurulumuzun bu defaki toplantısında an
laşmaya varılan ve varılamayan hususlar aşa
ğıda sırası ile kısaca arz edilmiştir : 

1 — Divanda münhal bulunan 1 Başkanve-
killiğinin adet ve oranına göre Cumhuriyetçi 
Güven Partisine verilmesi hususunda herhangi 
bir tereddüt ve itiraz olmamıştır. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi temsicisi, 
Divanın bütün oranlarının yeniden tanzimini, 
bu tanzim sırasında kalan kâtip üyeliklerin 
Bağımsız Üyelere tahsis edilmesini, 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Temsilcileri ise, Adalet Partisi, Millî Bir
lik ve Kontenjan Gruplarının hâli hazır durum
larına itirazları olmadığını ve yeni bir talep
leri bulunmadığını, bu itibarla da ihtilâfın 
halli için Cumhuriyetçi Güven Partisine 1 

http://ii.cn
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B-aşkanvekilliği ile/ 1 Kâtip Üyeliğin; Cumhu
riyet Halk Partisine 1 İdare Amirliği ile 1 Kâ
tip Üyeliğin tahsis edilmesini, 

Millî Birlik Grupu Temsilcisi, Kasım ayı 
durumuna nazaran iki Üyesi arttığı halde Ada
let Partisinden 1 Kâtip Üyeliğin alınarak Ba
ğımsızlara verilmesini, istemişlerdir. 

2 — Danışma Kurulu, bu ayrı görüşler se
bebiyle bir anlaşma zeminine varamamış ve ko
nunun Geneli Kurar'da görüşülerek bir kara
ra bağlanmasını, 

3 — Kurul sözcülüğünü İdare Âmiri Sayın 
Akif Tekin'in yapmasını, uygun görmüştür. 

Keyfiyet Yüksek Genel Kurul'a saygı dle 
sunulur. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Henüz hiçbir muamele yapma
dığımıza göre, ne gibi bir usul noksanı veya 
fazlası yapıldı? Sadece okuttum. 

FİKRET 'GÜNDOĞAN (İstanbul) — Danış
ma Kurulunun yazdığı yazıyı okudular. De
mek ki muamele yapılıyor. 

BAŞKAN — Okundu, yani okunmakta bir 
usul noksanı mı var ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
Efendim, yapmakta olduğunuz muamele başla
dı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, arz edeceğim hususlar görüşülmekte 
olan konunun usulüne dair olacaktır, esası ile 
ilişkin görüşlerimizi Yüksek Heyetinizin tekli
fim üzerine vereceği karardan sonra arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığımızın biraz 
önce okuduğu ve Danışma Kurulunca yazılıp 
hepimize dağıtılan ve adına rapor denilen yazı
sı, kendi içinde son fıkrasında da belirttiği üze
re, içtüzüğümüzün 13 ncü maddesinde yer alan 
hükümlere uygun olarak düzenlenmiş bir iş
lem, bir muamele değildir. Bilindiği gibi Tü
züğümüzün 13 ncü maddesinin son fıkrası : 

«Danışma Kurulunca alınan kararlar, Di
van sunuşları sırasında Genel Kurula teklif 
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! olunarak arz edilir» dive bir hüküm sevket-
' mistir. Oysa, Danışma Kurulunun rapor adı ile 
i Yüksek Heyetinize sunduğu husus ve son sa-
! tırlarında belirttiği gibi, tam manası ile açık-
j ça Danışma Kurulunda herhangi bir karara va-
î rılmadığmî bildiren bir işlemdir. 
j Hal böyle olunca, Danışma Kurulunca alm-
; mış bir karar bulunmayınca Tüzüğümüzün 13 
' ncü maddesinin son fıkrasına göre, Genel Ku-
; ruhunuzda bu hususun görüşülüp konuşulma-
' sına ve bir karara bağlanmasına hukuk yönün

den, tüzük yönünden imkân yoktur. Bu itibar-
i la bu konunun gönişiilemiyeceğini teklif edi-
j yorum. Sayın Başkandan da bu hususun usulü

nü saptamasını rica ediyorum. 
-Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, bir usûl teklifi getir-

| d.'ler. Bu okunan Dnrrsma Kurulu raporunun 
j Genel Kurulda görüşülemeyeceğini, muamele

ye konmayacağını izah ettiler, gerekçelerini de 
| söylediler. 

Teklifleri yazılı olarak verilecek ise, onu 
almış farzederek şimdi lehinde, aleyhinde gö
rüştürdükten sonra oylayacağım. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde, görüşülemeyeceği 
hususunda. 

! 
! Sayın Altan, buyurunuz efendim. 
\ SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde sayın Altan aldılar 

efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Müzakereye konu olan husus, Başkanlık 

Divanının, Danışma Kurulu toplantısından son
ra alınması lâzım gelen karara ait bir neticeye 
varılmadığından dolayı yazılmış bulunan bir 
rapordur. Şimdi bunun da mahiyeti Başkanlık 
Divanının teşkiline ait husustaki ihtilâftır. 

Başkanlık Divanının teşkili ve komisyonlar
daki üye nisbetlerinin tayini tüzüğümüzün 8 
nci maddesindeki hükümlerinde ifade edilmek
tedir. Bu Anayasanın 84 ncü maddesine göre 
tedvin edilmiş bir hükümdür. 

Bu 8 nci maddeye göre, Başkanlık Divanı 
mutlaka müsbet veya menfi bir cetvel hazırla
mak mecburiyetindedir. 
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3 ncü fıkrasında; «Başkan, Başkanvekille-
ri, İdareci üyeler ve Kâtip üyeler için grupla-
lann -Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısına 
oranlarının büyüklük sırasına göre, dağıtım 
cetveli düzenlenir» diyor. Mademki bir tağıtım 
cetvelinin düzenlenmesi lâzımdır ve Genel Ku
rulun gündemine alınır. Bunun (b) fıkrasında 
«Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Da
nışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına 
birer sözcü, 10'ar dakikayı aşmamak üzere, bi
rer defa konuşuyorlar. Bu konuşmalardan son
ra dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna sunu
lur» diyor. 

Şimdi bizim şu rapora göre ki, rapor bura
da müzakere edilemez, ancak bir karar müzake
re edilir, Danışma Kurulunda alınmış bir ka
rarın mevcudiyeti lâzımdır. Bu kararda da ek
li bir cetvel bahis mevzuudur. Bu cetvel, Baş
kanlık Divanın teşkiline ait olacaktır. Tüzü
ğümüz gereğince puanlar hesaplanarak kuv
vetler oranında 13 üyenin temsili bahis mev
zuudur. Buna göre, hangi parti ve grup hangi 
üyelikleri alacaktır diye müspet veya menfî 
bir karara varmak lâzımdır ve buna göre bir 
cetvel tanzim edilir. Bu cetvelin burada mut
laka kabulü bahis mevzuu değildir. Onun için 
müzakere açılır, nihaî kararı Genel Kurul ve
rir ; ama cetvel olmadığı zaman bir müzakere 
açmaya ve buna göre bir teklif yapılarak ka
rar almaya usulümüz manidir, keza, 13 ncü 
maddede arkadaşınım belirttiği gibi, buna pa
ralel bir hüküm vardır. 

BAŞKAN — Sayın Altan, cetvel ikinci say
fada ekli değil midir'? Cetvelden kasdmız.. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Raporun 
umumî izahında, bu cetvel hususunda anlaşma 
olmadığına dair hüküm vardır. Anlaşmış olsa
nız, o zaman müzakere olmayacak. Anlaşılama
mıştır. Şimdi, Danışma Kurulu üye adetleri bel
lidir. Teklif yapılmıştır, elbette bir oylama var
dır. Oylamanın neticesi burada belli olmamak
tadır; Çünkü, «anlaşamadık» diyor. Dese ki, 
burada Millî Birlik Grubu üyelerinin teklifi 
üzerine veyahut da teklifi oya sunuldu, buna gö
re Adalet Partisine tahsis edilen bir üyeliğin 
Adalet Partisinde kalması kabul edildi veyahut 
edilmedi, o zaman ona göre cetvel hazırlanır 
veya yeni bir cetvel yapılır; Cumhuriyet Halk 
Partisi temsilcisinin teklifi oylandı, yeniden 

gözden geçirilmesi bahis mevzu oldu, onunla 
da ittifaka varılır yahut bir oy nispeti belli 
olur. 

Şimdi burada benim anladığım; Öyle bir oy
lama olmuş ki, beş kişi bir tarafta, dört kişi 
bir tarafta, üç kişi bir tarafta öyle ise oylamada 
netice'ye varılmamış. Varılmamış neticeyi ra
porla belirtmişler; fakat eski olan cetveli, ya
ni yalnız Cumhuriyetçi Güven Partisi ile Halk 
Partisi arasındaki değişiklik dolayısıyle, vaki 
olan hususlarda anlaşmada ittifaka varılmış, 
cetvelin o kısmı tanzim edilmiş, diğer kısımlar
da ittifaka varılmamış ki, cetvel tekemmül et
memiş. Tekemmül etmemiş bir cetvel üzerinde, 
bu Tüzük gereğince münakaşa açmak doğru 
değildir. Evvelâ Danışma Kurulu kendine dü
şen vazifeyi yapsın, sonra Genel Kurulu işgal 
etsin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde görüşmek 

isteyen?.. Sayın Sözcü Akif Tekin, buyurun. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Takririn 
aleyhinde konuşamaz. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde niçin ko
nuşmaz efendim, bir lehinde bir aleyhinde. Usu
le mütedair bir takrir.. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sözcü, beye
fendi sözcü. 

BAŞKAN — Efendim, sözcü de usule dair 
konuşacak tabiî lebinde, aleyhinde konuşur, 
gaye tenevvür etmek. Mühim olan, esas olan 
Genel Kurulun herhangi bir konunun lehinde 
veya aleyhinde olan hususları bilebilmesi hu
susudur. 

Buyurunuz efendim. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Efendim, 1 Kasım 1972'de, yani devre baş

larken, Danışma Kurulu toplanıyor bir karar 
veriyor, o karar Umumî Heyete geliyor, tasvip
lerinize sunuluyor ve ona göre divan teşekkül 
ediyor. 

Bu sene de 1973 senesinin Divanı için 1 Ka
sımda toplanılmış; bu toplantıya İçtüzük ica
bı, kurulu beş grubumuz iştirak etmiş. Şimdi 
de halihazırda beş grup Senatoda bulunmakta
dır. Bu beş grubun anlaşdığı noktalar Genel 
Kurulca kabul edilmiş; Divan da teşekkül et
miş idi. 
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Şimdi, yine beş tane grup mevcut bulun
maktadır; Adalet Partisi Grubu, Cumhuriyet 
çi Güven artisi Grubu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu, Millî Birlik Grubu, Kontenjan Gru
bu. 

Bu verilen karar üzerine, son bir durum de
ğişikliği hasıl olmuştur. Bu değişiklik; Cum
huriyetçi Güven Partisi ile Cumhuriyet Halk 
Partisi arasındaki kuvvet değişikliğidir. De
mek ki ana karar bulunmaktadır. Divan hali
hazırda vazifededir. Bu değişikliği neticelendir
mek icap etmektedir. Bu değişikliği neticelen
dirmek için, yine Danışma Kurulu toplanmış
tır. Bu toplantıda beş grubtan üç grup aynı du
rumlarını muhafaza ettiklerini bildirmişlerdir. 
Adalet Partisi, Millî Birlik Grubu, Kontenjan 
Grubu. 

Ancak iki grup; Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grubu ve Cumhuriyetçi Halk Partisi Grubu 
ihtilâfa düşmüşlerdir. Esas Cumhuriyet Halk 
Partisi ihtilâfa düşmüş bulunmaktadır. Halk 
göre durum şöyle olmuştur: Aralarında birbir
lerine karşı idare amirliği ve başkanvekilliğin-
de değişiklik olması lâzım geldiği kanaatine 
varılmış; bir tane başkanvekilinin Cumhuriyet
çi Güven Partisinden olacağına dair kararımı-
mız, beş grubun da kararma vasıl olmuştur. 
Ancak artan bir kâtip üyelikle, idare amirliği 
durumunda Cumhuriyet Halk Partisi itiraz et
miş bulunmaktadır. 

Bu açıklamaya göre, şunu demek istiyo
rum; karar vardır, tasviplerinize Kasını ayında 
sunulmuştur, kabul etmişsiniz. Şimdi ek bir du
rum gelmektedir. Bu ek durumun da kararı 
başkanvekilliği için verilmiştir. Ancak bir di
van kâtipliği ortada kalmıştır, Bu ona ek bir 
karar verilmesi lâzım gelmektedir ve dağıtım 
cetveli de huzurunuza sunulmuş bulunmakta
dır. Demek istiyoruz ki, burada bir divan kâ
tipliği meselesi, Cumhuriyet Halk Partisinin 
itirazı konuşulur oylanırsa, divan hakkında 
başka hiçbir müşkül kalmamış bulunmaktadır. 
Onun için huzurunuza getirmiş bulunuyoruz, 
tasviplerinize arz etmiş bulunuyoruz. Onu 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAKAN — Usul hakkındaki teklifin lehin
de, aleyhinde birer sayın üyeye söz verdim, gö
rüştüler. 58 nci maddeye göre böyle bir usule 
mütedair bir teklif üzerinde geniş müzakere aç
maya yüksek malûmları olduğu veçhile imkân 
yoktur. Onun için özür diliyorum, oylayacağım 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
husus var. Sayın Başkan, bu usul müzakeresi 
ismiyle adlandırdığımız müzakerenin bir özel
liği yok mudur? Bizim teklifimiz ya da verdi
ğimiz önergede ileri sürdüğümüz husus şudur: 
Konunun açıkça Tüzüğün 13 ııcü maddesinin 
son fıkrasına aykırı bir şekilde getirilmiş olma
sı dolayısıyle görüşülemiyeceğine mütedairdir. 
Bir konunun görüşülemiyeceğine mütedair bir 
usul tartışmasıyle, onun dışındaki usul tartış
maları arasında fark vardır. Bizim anlayışımı
za göre, Yüksek Başkanlık, Tüzük hükümleri
ne riayete mecburdur. Tüzükte sarahat bulun
duğu sürece, bir konuyu karara bağlamak yo
luna gitmez, gitmemesi gerekir. Aksi takdirdc-
Tüzüğün maddesine rağmen bir muamele yapıl
mış olur ve bu muamelede Tüzüğün tadili mahi
yetinde olur. Anayasa Mahkemesinin de, Ge
nel Kurul kararlarının, Tüzük üzerindeki ka
rarlarının, tüzük tadili mahiyetinde olduğunu 
saptayan kararları yüksek malumlarınızdır. Bu 
itibarla arz ederiz ki, bu başka bir usul tartış
masına benzemeyen, açık kanun ve tüzük hü
kümlerine rağmen, görüşülmemesi gereken bir 
konunun, Başkanlık tarafından esasen görüşül
meye tabi tutulmaması gereken mevattandır. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun ha
zır toplanmış olduğu, inikat etmiş olduğu, Bir 
sırada Genel Kurulun ıttılaına arz edilmiş, su
nulmuş olan bir hususu, Divanın re'sen kendi 
kendine çekip alması mümkün değildir. Divan 
kendisine gelen işleri Genel Kurula sunar, ka
derini Genel Kurul tayin eder. Şimdiye kadar 
yapılan sayın Gündoğan böyle olmuştur. Ben 
zatıâlinizin takririni bir defa daha okuyayım. 

«Danışma Kurulu raporunun görüşülemiye-
ceceğini arz ve teklif ederim.» diyorsunuz. Ge
rekçesini de şifahî izahatınızda verdiniz. 

Ben aynen Genel- Kurula arz «ttim. Şimdi 
Genel Kurul kaderini tayin etsin. Lehinde, 
aleyhinde konuşuldu. 
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Teklifin görüşülemiyeeeği hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... («Başkan, 
anlaşılmadı» sesleri) 

Efendim, oyladığını takrir, bir dakikanızı 
rica edeyim. «Danışma Kurulu raporunun gö-

rüşülonıiyeeeğirii arz ve teklif ederim.» Gayet 
sarih. Kabul ederseniz bunu görüşmeyeceğiz, 
reddederseniz bunu görüşüp intaç edeceğiz. Gö
rüşülemiyeeeği hususunda takriri kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Raporu gö
rülemeyeceğiz efendim. 

i n . — iGöRüSÜLEN İSLER 

1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısının 
Mîllet Meclisince kabul olunan metni 've Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim 've Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi ': 1/540; 'C. 

'Senatosu : 1/150) (S. Say m : 229) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 53 neü Birleşimde görüş
meye başladığımız Atatürk Akademisi Kanunu 
tasarısı üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 

6 neı madde okundu, henüz üzerinde görüşül
medi. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Söz istiyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan zatıâliniz 

grup adına mı ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — O halde buyurun isterseniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa

yın Bilgen konuşsun ondan sonra. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

Sayın senatörler; 
Görüşmekte olduğumuz Atatürk Akademisi 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesinde şöyle bir 
hüküm vardır : 

«Asil üyelerin üyelik sıfatları, aşağıdaki 
hallerde Genel Kurulun üçte iıki çoğunluğunun 
kararı ile düşer : 

a) Genel Kurul ve bölüm toplantılarına izin
siz ve özürsüz olarak üst üste üç kez katılma
mak. 

b) Bir siyasî partiye üye olmak veya her
hangi bir siyasî p.arti lehinde veya aleyhinde 
propaganda yapmak, siyasî parti organlarında 
görev almak. 

(1) 229 S. Sayılı basmayazı 10 . 4 . 1973 ta
rihli 53 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

\ c) 70 yaşını doldurmak. 

d) Fikrî ve bedenî bakımdan Akademi ça-
{ lışmalarma yetersiz olduğunu, sağlık kurulu 

raporu ile tespit edilmek.» 

] Şimdi kıymetli arkadaşlarım, burada 70 ya-
| şmı dolduran bir akademi üyesi, asil üyeler

den üçte ikisinin kararı ile üyelik sıfatını kay
bedebilecektir. Ben şahsen bunu sakıncalı bu
luyorum. Şunun için; bugün 70 yaşından son
raki üyeler ancak 19 Mayıs 1919 da başlayan 
Anadolu harekatının içinde bulunmuşlardır. 
Çünkü, 1919 dan 1973 e kadar 54 yıl geçmiştir. 
1970 den 5-1 yılı çıkarınca 16 kalır. Demek ki, o 
gün 16 yaşından küçük olanlara orada bulun 
ma hakkını tanıyacağız, 16 yaşından büyük 
olanlara bu hakkı tanımayacağız. En geç 19 
Mayıs 1919 dan başlatahildiğiıııize göre, 16 ya-

j şından küçük insanların o gün hiçbir şeyi bil
mediğini, göremediğini, anlayamadığını kabul 

I 
j etmek zorundayız. Bu mümkün değil; ama 16 

yaşından büyük olanlar gördüğünü, yaptığını 
I anlayacak durumdadır. Böyle insanlardan, o gü-
I nün hayatını hakikaten yetkin olarak yaşayan 

insanlardan akademiyi mahrum etmek istiyo-
\ ruz. Bence bu yanlıştır. Evet, orada çalışaııla-
| rııı, mutlaka o günü yaşamış İnsanlar olması ge-
\ rekmez. Bundan belki elli sene sonra o günü 

yaşayanlardan hiç kimse kalmayacak; ama şu 
anda esas verimli çalışmalarını bu akademi ku
rulurken verecek, tarifleri bugün de yapacak 
dokümanları, bugün toplayacak ve beş on sene 
içersinde belki de bu Akademinin en verimli 
üyesi olacak, ondan sonra bir durgunluk devre
sine gidebilecek. 

70 yaşından fazla olup da, o günün hayatı
nı bizzat ve belki de Atatürk'le beraber yaşa
yanları akademinin dışında bırakmamalıyız. 
Gerçi burada kati bir hüküm yok, 70 yaşını dol
duranlar mutlaka otomatikmaıı düşer demiyor; 
ama asil üvelerinin üçte iki çoğunluğu kararı 
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ile kaldırılabilir, der. Bu üyeler üzerinde De- ] 
mokles^in kılıcı gibi durur. Biri:akını kişiler üze- i 
rinde ön yargılar vardır. Herhangi bir partiye i 
giren çıkarılacak; ama burada üçte iki karan 
herhangi bir partiye giren için verme mecburi
yeti de yok. Akademide 19 üye bulunacak, bir 
tanesi bir partiye girecek; fakat üçte ikisi belki 
o partinin tarafında olduğu için onun hakkında 
çıkarma kararı vermeyecekler. Ama bir başka 
zat çok da faydalı olduğu halde, 70 yaşını dol
durdu diye üçte ikisinin kararı ile otomatikman i 
dışarı atılacak. Buna iltifat etmeyelim. 

Kaldı ki o günün vesikaları, o devrin harf- | 
leri ile yazılmıştır. 50 yaşının altındaki insan
ların çoğu eski yazıyı bilmezler, ben şu anda 
bilmiyorum. Faraza benim yaşımdakiler orada 
bulunabilecek; ama o devrin bütün yazılarını 
bilenler bulunmayacaklardır, demektir. 

Ayrıca (d) fıkrası zaten bu meseleyi hallet
miştir. Der ki : 

«Fikrî ve bedenî bakımından Akademi çalış
malarına yetersiz olduğunu, sağlık kurulu ra
poru ile tespit..» edildiği halde dışarı çıkarıla
cak. O zaman mesele kalmıyor. Yaşı ister 70, is- ı 
ter 80 ya da 60 olsun, bir kimsenin fikrî ve be- j 
dem çalışması yetersizlik gösteriyorsa, bir sağ- ı 
hk kurulu raporu ile bu tevsik ediliyorsa, o I 
zaman bu zaten dışarıya çıkarılacak demektir, j 

O bakımdan ben önerge de verdim; 70 yaş j 
tahdidinin kaldırılmasına tararlarım. Kaldı ki i 
bu ağır işçi değildir, akademide çalışacaktır. 
Dışarıda emekliye ayrılmış bir kişidir. Şu veya 
bu hizmetlerini yapmış, tamamlamış, sıra | 
oturup verimli bir noktada hizmet edeceği âna I 
gelmiştir. Bu gibi çalışmalardan, o kıymetli ki
şilerden memleketi mahrum etmeyelim. Bu hu
susta verdiğim önergeye iltifat buyurmanızı da 
istirham eder saygılar sunarını. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan Grup 
adına. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? ] 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efen

dim, şahsım adına. 
C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli I 
arkadaşlarım; . | 
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6 neı maddesini müzakere etmekte bulundu
ğumuz Atatürk Akademisi Kanun tasarısı
nın bu maddesinde yer alan hükümleri, sakınca
lı bulduğumuz yönleri ile yüksek it cilalarınıza 
arz edebilmek için, meseleyi lâyık olduğu hay
siyet, ciddiyet ve önem içinde biraz etraflıca 
ele almakta zorunluluk duyduğumu arz ede
rim ve peşinen bağışlanmamı rica ederim. 

Çok değerli arkadaşlarım, kanunun hazır
lanmasından önce henüz bir haber mahiyetinde 
bulunduğu sıralardan, bugüne kadar geçen za
man süresi içinde bu kanun aracılığı ile yapıl
mak istenen şeyin ne olduğunu kendi ölçülerim 
ve kudretim yeterince aradım, sordum, soruş
turdum, araştırdım ve bütün içtenliğimle arz 
ediyorum; benim için, Türkiye ve Türkler için 
çok büyük ve eşsiz bir varlığın, milletin yaşa
dığı tarih süreleri boyunca belli anlatım biçi
mine ulaştırılması ihtiyacı var mıdır, yok mu
dur diye araştırdım, soru sordum ve meseleyi 
bir ihtiyaç karşılığı olarak, kendi hudutları 
içinde bir ihtiyaç karşılığı olarak alma yerine, 
Hükümetin konunun ağırlığı ve ciddiyeti ile 
bağdaşmıyacak ölçülere indirgediğini maalesef 
müşahade ettim. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk veya Ata
türkçülük veya Atatürkün şahsından İlkeleri
ne, devrimlerine ve her yönüne eğilme ihtiyacı 
duyulmuşsa, bu ihtiyacı gidermek için hazırlan
ması gereken kanun bu olmamalı idi. Atatürk'ü, 
ilkelerini, devrimlerini ve bütün varlığını anla
maya ve anlatmaya çalışma Türk toplumu için 
bir ihtiyaç idiyse, bu kanun çerçevesinin dışm-
:1a, üstünde ve dünyada eşleri olan biçimde bir 
kuruluş adımı atılmalı idi. 

Arkadaşlarını, Atatürk; şahsiyle, ilkeleriy
le ve devrimleriyle içinde yaşadığı toplum ko
şullarını ve yaptığı devrimlerin topluma yansı
malarını, nereden nereye gelindiği, hangi te
mel değişikliklerin Atatürk tarafından gerçek
leştirildiğini anlatmayan bir kanun çerçevesi 
içerisinde anlaşılamaz.. 

Dikkat buyurursanız, 1 nci maddesinden so
nuncu maddesine kadar bu kanun, Atatürk ve 
ilkelerini toplumdan, yaşadığı devirden, geldi
ği tarihî süreçlerden yürüttüğü toplumsal de-
ğlşlnı1 erden soyutlayarak, ayırarak ele almış bir 
kanun. O kadar ki, buna o kadar özen gösteril
miş ki, burada Atatürk'ün ilkelerinin ve dev-
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rimlerinin ve Türk toplumunda husule gelen 
değişikliklerin tümünü ele alabilme olanağını 
sağlayıcı bir madde yok. Atatürk'ü hangi top
lum koşulları içinde doğmuş bir kişi, hangi ko
şulları nasıl değiştirmiş bir kişi, Türk toplumu
nun geleceği için nasıl bir dinamizm yaratmış 
bir kişi olarak anlayabilmek için bu kanunda 
Türk toplumunun o zamanki, yani, Atatürk'ün 
doğmasına olanak vermiş koşullarıyle, yaşadı
ğı toplumun koşullarıyle ve ondan sonraki ko
şullarıyle bir arada ele alınması lâzım gelir. 

iîalbulıi, kanunun 1 nei maddesine, amaç 
maddesine bakınız veya görev maddesine.. 

BAKAN — Sayın Gündoğan, 6 ncı madde 
üzerinde görüşüyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî; 
şimdi bağlayacağım, siz de memnun olacaksı
nız. 

Bunlardan hiçbiri yoktur. Atatürk'ü soyut
lamışlardır kanun tekrifçileri ve siyasal bir ku
ruluş içinde belli anlayışlara müsaade eden, 
başka anlayışları reddeden, her türlü yoruma 
müsait, resmiyle gizli yahut ta gayri resmî yo
rumlar arasında kalmaya mahkûm etmişlerdir. 

İşte, 6 ncı maddedeki ilişkisi buradan geli
yor. Kuruluş maddesi 6 ncı madde. Neyin ku
ruluşu? Akademi'nin kuruluşu maddesi. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI FAİK ATAYURT (Uşak) — Üyeliğin düş
mesi maddesi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Affe
dersiniz, tamam; tamam efendim, tamam, affe
dersiniz. 

Şimdi, böyle olunca, bu üyeliklerin düşme
si için şu şartların lâzım olduğu söyleniyor. Pe
kala, üyeliklerin gelmesi için hangi şartlar lâ
zım oluyor? 4 ncü maddede yazılı şartlar. Ne 
diyor 4 ncü madde? Üyeler şunlardan ibarettir. 
Aslî üyeler.. Evet, 5 nci maddede, 4 ncü madde
de üyeleri sayıyor. Görüyorsunuz, 4 ncü ve 5 
5 nci madde üyeler siyasal bir organ tarafından, 
onun emri iradesiyle seçilen kişiler. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI FAİK ATAYURT (Uşak) — Öyle değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, sizin görüşünüze uymayacağım; uymaya
cağım, efendim ona; espriyi anlatacağım size, 
maddeyle alâkası yok; şu bakımdan var, bir fır
sat verdi bana. 

Bu itibarla, Atatürk'ü, ilkelerini, devrimle
rini Türk toplumuna yaptığı hizmetleri anlat
mak için konulmuş olan bu kanunun aslında 
gerçekten Atatürk'ü anlamaya yaramayacağı
nı, belli birtakım anlatımları sağlamak için âde
ta bir resmî doktrin yaratmak için ve her türlü 
bilimsel araştırmayı önlemek için her türlü ob
jektif ve tarafsız gözlemleri bertaraf etmek için 
konmuş bir kanuna benziyor ve gayet tabiî, 
üyeliğin düşmesi de üyeliğin seçilmesi gibi o si
yasal organın, Başbakan'm büyük ölçüde tasar
rufu altında kalıyor. Kimdir Başbakanlar?.. 
Anayasa'nııı 105 nci maddesinde ifadesini bul
duğu gibi yetkisi olmayan icra kuruluşlarının 
başıdır Anayasamızda icra kuruluşlarına yetki 
verilmediği bir gerçektir. Anayasamızda icra 
kuruluşunun sadece görevi vardır, görevi de 
kendisine kanunlarla verilen işlerin yürütül
mesidir. Yetkisiz bir organın başının çok önem
li bir konuda yetki kullanmaya kalkması Ana
yasanın başındaki maddeye aykırıdır. 

BAŞKAN — Bu husus oylandı, ilgili madde 
oylandı, kabul edildi, şimdi üyeliğin düşmesiy
le ilgili G ncı madde üzerindeyiz; sadet bu 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
Sayın Başkan. 

Bir Başbakan aynı zamanda bir partinin 
genel başkanıdır, hiç değişmez bir kural gibi 
işler demokrasilerde. Her seferinde değişen par
ti iktidarlarının başının Atatürk Akademisi 
kanunda baş yürütücü, yetkili olarak tanınma
sı ve onun bu kanun aracılığıyle kuracağı Aka
deminin üyelerinin düşmesi veya kalması do
laylı olarak etki yapacaktır. 

Yine, Başbakan, bu akademiyi yürütücü ve
ya kendisine bağlamış bir kişi olarak her türlü 
bilimsel özerkliğin karşısına çıkacak çok tehli
keli bir organ olarak vazife görecektir. Üyeliğin 
seçilmesinde olduğu gibi düşmesinde de rolü bü
yük olacaktır. Elbette ki, bir kanunu tek mad
desiyle müzakere etmek mümkün değildir. El
bette ki, bâzı bürokrat, davranışlar içine girer
sek, sadece 6 ncı madde üzerinde fikir beyan 
edersek 6 ncı maddedeki hükümlerin yanlışlı
ğını veya doğruluğunu anlatmak olanağını ka
zanamayız. 

Biz öyle Başbakanlar gördük ki, kendileri
ne bağlı müesseseler.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ben zatıâli-
nize tasarının tümü üzerinde ayrıca söz vere-

— 634 — 



C. Sönatosu B : 54 12 . 4 . 1973 O : 1 

yim, kaydedeyim söz sırasına; o zaman tümü 
üzerindeki düşüncelerinizi tekrar toplayınız. 
Şimdi, 6 neı madde üzerinde görüşüyoruz. Gerçi 
benim için mühim değil, burada dikkatle sizi 
dinlerim, takip ederim; ama usule yazık oluyor, 
ben onu rica edeceğim sizden. İsterseniz söz sı
ranıza kaydedeyim, efendim sizi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, zaten ben o sözü alırım. Netekim orada bir 
takririm de var daha, evvel verilmiş, konuşu
rum; fakat Sayın Başkanım, 6 neı maddeyi mü
zakere edip geçmekle bu kanunu çıkarmış ol
mak yahut çıkarmamış olmak çok önemli bir 
şeydir. Arkadaşlarımı elimden geldiğince aydın
latmaya çalışıyorum, bu bir vesiledir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü oylandı kabul 
edildi, Sayım Güııdoğan. ZatıâTiniz de hatırlıyo
rum konuştunuz; şimdi maddelerine geçtik, baş
ka bir usul ortaya getirirsek, bilmiyorum, kıy
mıyor muyuz bu Tüzüğe ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu benim sizin indinizde yaptığım 
konuşmanın değerinin herhalde şu veya bu.. 

BAŞKAN — Yani, ısrara sebep yok; ben 
zatıâlinize tümü üzerinde söz vereyim; ama ge
liniz şu Tüzüğe uyunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben Tüzüğün içindeyim; ben genel 
meseleler üzerinde konuşma yapmak istediğim 
zaman zaten söz almak hakkını haizim. 

BAŞKAN — Buyurun, 6 neı madde üzerin
de efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu iti
barla bu kanunun 1 nci maddesinden şimdi mü
zakere ettiğimiz 6 neı maddesine kadar başın
dan temelinden, iskeletinde, ta temelinde bü
yük bir yanlışlık var, hata var. İlerideki nesil
lere önderlik etmek göreviyle yükümlü olan 
bugünkü Parlâmento bu kanunun 6 neı madde
sine de yedinci maddesine de her seferinde böy
le bir Akademi Kurulduğu zaman Atatürk'e ve 
Atatürkçülüğe ne katılır, Atatürk ve Atatürk
çülükten ne alınır, tezekkür etmeye, teemmül 
etmeye mecburdur Sayın Başkanım. 

Kuru hükümler içinde kalalım; 6 neı madde
de 70 yaşın az olduğunu söyleyelim, ne ifade 
eder? Kendisi doğru, kendisi yararlı, kendisi 
gerçekten gayesine hizmete müsait olmayan bir 
teknik içinde gelmiş bir kanunun 6 neı madde

si üzerinde şu veya bu sözü söylemek neyi ifa
de eder Sayın Başkanım ? 

BAŞKAN — Efendim, başka türlü müzake
re etmeye imkân yok; Tüzük bu, Sayın Gündo-
ğan, gerekirse, Tüzüğü beğenmiyorsanız değiş
tirilmesi cihetine de gideriz, o da mümkün. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, böyle lüzumsuz bir münakaşaya gir
mek işitemiyorum. 

BAŞKAN — Aslında, benim sözünüzü kes
mem lâzım; fakat yapmıyorum, rica ediyorum, 
ikaz ediyorum, direniyorsunuz; bilmiyorum, siz 
ne kazanıyorsunuz bundan ben ne kaybediyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
efendim. Şimdi 6 neı madde üzerinde konuştu
ğum bu konuşmalarımı ilişkili saymıyor musu
nuz ? Ben size bulayım bir fıkra. 

6 neı madde - «Bir siyasî Partiye üye olmak 
veya herhangi bir siyasî parti lehinde veya 
aleyhinde propaganda yapmak, siyasî partile
rin organlarında görev almak..» üyeliği düşü
rür mü? Düşürür. Bir siyasî partide görev 
alan veya propaganda yapan kişinin üyeliği dü-
şüyorda daha bu kamunun başında bu akademi 
Başbakana nasıl bağlı oluyor? Nasıl ilişki yok
muş konuşmamla bunun arasında? Nasıl şey
miş bu, başında siyasî, som siyasî bir kuruluş 
kuruyorsunuz, Başbakana bağlıyorsunuz, bir 
partinin genel başkanının emrine veriyorsu
nuz, akademiyi. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müeddep ol
maya mecbursunuz. Kimi bu şekilde tazir edi
yorsunuz ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ya
panlara efendim; bu kanunu.. 

BAŞKAN — Sözünü kesiyorum efendim; 
kestim sözünüzü efendim. Sadede gelecekseniz 
buyurunuz; aksi takdirde mikrofonu açmayaca
ğım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Olur 
efendim. 

6 neı maddenin (b) bendinde yazılı olan, 
«Bir siyasî partiye üye olmak veya herlhangi 
bir siyasî parti lehinde veya alleyhinde propo-
ganda yapmak..:» hükmü bu kanunun ruhu ve 
maddeleriyle çelişir. Bu yüzden bu madde ka
bul edilmemelidir. Çünkü, bu kanunun daha ba
şından beri siyasal bir varlık olarak doğması 
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amaçlanmıştır. Bunu, Büyük Atatürk ilke ve 
devrimlerini soyutlamak, bir resmî doktrin ya
ratmak; başka her türlü anlayışı, bilimsel araş
tırmayı önlemek için bir tertip olarak görüyo
rum. Atatürk'e yardım değil, zarar getirir di
ye söylüyorum. İlişkisi ne deniyor da, daha bun
dan iyi ilişki ister misiniz? Bu, yapılamaz. Bü
yük Atatürk'ün eserlerine, devrimlerine, ilke
lerine aydınlık getirmek isteyen bir kanun için
de 6 ncı maddenin (b) bendinde bir siyasî par
tiye mensup olmanın veya o siyasî partinin pro-
pogaııdasmı yapmanın üyelikten düşürücü bir 
sebep teşkil etmesi mümkün değildir. Çünkü,, 
daha başından beri bu kanun siyasal bir ka
nundur. Oysa, «Akademi» adı altında kuraeağı-
ğınız müesseselerin zorunlu olarak ya ilimle, ya 
•edebiyatla ya da san'atla ilişkin olması lâzım. 
Böyle olmayıp da, büyük tehlikeler doğuracağı 
belli olan siyasal ölçekli, siyasal görünüşlü, 
siyasal menşeli bir kanun sevk ederseniz ve 6 
ncı maddenin (b) bendinde yazılı olduğu üze
re, bir kimseyi propoganda yapıyor diye üye
likten atma yetkisini tanırsanız, o zaman gerek 
Atatürk hakkında, gerek ilkeleri hakkında, 
gerekse devrimleri hakkında yaptığınız faaliye
tin hiç de anlamı olmadığı meydana çıkar. 

Öyle anlıyorum ki, daha çok şeyler söyle
mek gerekiyor, bu 6 ncı maddenin (b) bendi 
üzerinde. Onun için bu lütfen madde metnin
den çıkarılsın veyahut bu bent madde metninde 
kalacaksa Atatürk Akademisi kanun tasarısının 
1 nci, 4 ncü ve geçici maddesinde yazılı ve 
tamamen Başbakana bağlı bir kuruluş kurul
masını öneren hükümlerini bağdaştıracak bir 
yol bulunsun. Aksi takdirde, uyumsuz ve tutar
sız bir hareket içine girmiş oluruz. 

Şimdi bir önerge takdim edeceğim ve fa
kat daha çok şeyler söylemek için başka zaman 
söz alma hakkımı kullanacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Özden, buyurunuz. 

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

Bir Parlâmento kürsüsünden Atatürk'ün 
mirasını reddeden arkadaşlarımızın şimdi Ata
türk Akademisi kurulması sırasında gösterdik
leri helecanı intibakı hak kabilinden telâkki 
ediyorum. Ne çabuk akılları başlarına geldi. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
; Başkan, kul ağınız duyuyor mu ? 

BAŞKAN -.— Gayet iyi duyuyor, efendim; 
gayet iyi duyuyor. Ben zatıâiinizi çok ikaz et
tim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Muhterem 
arkadağlarım, ben bir cümle ile iktifa edece
ğim. 

| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ho-
| sunuza mı gidiyor. 
ı BAŞKAN — Vesile olmasaydınız. 
I FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
I Başkan, eğer hoşunuza gidiyorsa, dinleyiniz. 
j BAŞKAN — Sayın Özden, lütfen siz de... 
| EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu cümle 
I de size kâfidir, size yeter bu cümle. 
! Kıymetli arkadaşlarım, ben bir noktaya işa-
' ret etmek istiyorum. Bir de 70 yaş meselesi 
: konmuş. Bu, iyi bir usul, iyi bir kaid.e değil. Ni-
: cin 70 yaş? Atatürk devrinde yaşamış, onunla 
1 beraber görev ifa etmiş, onun yanı başında bu-
\ lunnıuş yaşlı birçok genç dinıağlı şahsiyetleri-
1 miz var. Yaşı geçkin öyle insanlarımız var ki, 

bunlardan istifade edeceğiz, hatta bunları ev-
, leviyetle o Akademinin parlak bir üyesi olarak 
; oraya tâyin edeceğiz. Bu, vicdanî bir mecburi-
i yet olarak da önümüzdedir. 
i 

! Bu bakımdan, bu fıkrayı uygun görmüyo-
| rnın. Yaptığımız harici görüşmelerde bâzı ar

kadaşlarımız da kıymetli fikirler ileri sürdüler. 
, Dediler ki, nihayet bu Akademi bir araştırma 
j akademisidir. Araştırmacılar, hiç şüphesiz genç 
; insanlar olmalı, daha cevval tetkik edebilecek, 
; oraya buraya koşabilecek kimseler olmalı, kü-
! tüphanelerde, arşiv yerlerinde meseleleri ince-
i leyecek kimselerden mürekkep, 70 yaş'm altm-
! da daha kuvvetli insanlar olmalı ki, bu arkadaş-
! 1ar Akademinin kendilerine verdiği vazifeyi ifa 

edebilsinler. 
Evet, böyle; bir kısmı böyle olabilir. Ama, 

bir kısmı da, tarihî kariyerleri itibariyle, bu-
I lundukları zaman ve mekan itibariyle kendile-
I rinden istifade edilebilecek kimselerimiz var-
| dır ve bunlar hayattadırlar. 
S 
j Bu itibarla, yaşı kaldırmak gerekir. Ben 
• bâzı tetkiklerde bulunduğum sırada, ecnebi 
î memleketlerde, bu gibi akademilerde yaşı çok 
! geçmiş arkadaşlara, vatandaşlara bir iltifat 
j olsun diye, onlar bir honör olsun diye getirilip 
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akademinin azalıklarını merasimi mahsusa ile 
kendilerine tevdi edildiklerini görmüşürndür, 
okumuşuzdur. 

Şimdi, bu durum meydandayken biz «70'e 
kadar evet, 70'den sonra hayır» dersek o zaman 
bunun niçin'ine bir cevap vermek güç olur ka
naatindeyim. İstirham ediyorum, bir takrir var
dır, bu takrire iltifat edilsin ve bu fıkra mad
deden çıkarılsın. Akademi, yaş ile mukayyet ol
mamalıdır. Akademide kendisinden istifade edi
lebilecek bir zat yaş ile mukayyet olmaksızın 
akademi azası olsun. 

Bunu istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bendeniz, 6 ncı maddenin (b) fıkrasında 1 

ııci satırı teşkil eden hükmü, getirilen metnin 
esasına aykırı olarak görmekteyim. Söyle ki; 
kabul buyurduğunuz 5 nci maddede, (a) fıkra
sında aslî üyelerin nitelikleri tesb.Lt ediliyor. 5 
nci maddenin (a) fıkrasında «Atatürk devrim 
ve ilkeleri üzerinde ve Akademinin amaçları 
doğrultusunda eserleri, çalışmaları ve Atatürk 
devrimlerine bağlılıkları ile tanınmış kişiler 
arasından seçilir.» 

Şimdi, 6 ncı maddeye geldiğimiz zaman, 6 
ncı maddenin (1)) fıkrasının 1 nci satırı şöyle; 
«Bir siyasî partiye üye olmak..» diyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye' 
de getirilen tasarının amacına kavuşabilmesi 
için her türlü fikri yeteneğe sahip kişiler yü-
de yüz bir siyasî partinin üyesidir. Şimdi .bu
rada bir tahdit var; 

Akademide aslî üye olarak görev almak is
teyen kişileri bu tasarı hükmünü kabul ettiği
miz takdirde, evvelâ bir siyasî partinin üyesi 
ise istifa etmesi lâzım. Böyle bir şartı getirip 
buraya koymamız mümkün değil. 

Biz bu akademinin kuruluşunda ve çalışma
sında büyük Atatürk'e lâyık olma imkânını arı
yorsak, bu tahditi buraya koymaya hakkımız 
yoktur. Şimdi, tarafsız diye görünen kişilerin 
de hemen hemen hepsinin bir siyasî kanaati 
vardır, ama bir partiye kayıtlı mıdır, değil mi
dir bunu kolay kolay bilemeyiz. 

Şimdi, kanun meriyete girdi, akademi ku
rulu, asli üyeler seçildi göreve başladı, o zaman 
bu maddenin hükmü yüreyecek derseniz, buna 

da hakkımız yoktur. Nerede hakkımız vat? 
Diğer bâzı mevzuatımızda olduğu gibi, bu fıkra
nın son satırında, «Siyasî partilerin organların
da görev almak» bu yerinde bir hükümdür, 
mevzuatımızda ela bunun yeri vardır, ama bi
linci satırdaki tahdit edici hükmü gelin değer
li arkadaşlarım çıkaralım. Çıkaralım ki, bü
tün iyi niyetimizin tahakkuk etme imkânını 
böylece başlangıçta önlememiş olalım. 

Bu maruzatımı arz etmek için huzurunuza 
geldim, bu yolda da bir önerge verdim iltifat 
buyurulmasmı istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 

•MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

İki küçük noktayı arz etmek için huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. 

Birisi 70 yaş meselesi: Sanıyorum ki, bâzı 
arkadaşlarımız bir araştırmada araştırmacı şa
hısla, kaynak şahsı bir birine karıştırıyorlar. 70 
yaşın üstünde bulunan, fakat birçok tarihi bil
gilere sahip olan kimseler pekâlâ bu akademi
ye hizmet edebilirler. Akademinin şeref üyelik
leri vardır ve hiçbir yaş tahditi yoktur, Sayı 
tahditi de yoktur. Binaenaleyh, bu zevatı bü
yük bir zevkle, memnuniyetle bu akademinin 
şeref üyeliğine kabul etmek ve kendilerinin 
ciciden bilgilerinden faydalanmak, sözlerinden 
faydalanmak mümkün. 

Ama, esasen fiilen araştırma yapacak ve sa
yılanda 18 kişi olacak kimselerin içerisine, 
araştırma yapmanın meşakkatlerine katlanamı-
yacak bir yaşa gelmiş kimseleri getirmekte ne 
fayda mülâhaza edildiğini anlamak epeyce 
güçtür. Kanaatim odur ki, 70 yaş uygun bir 
yaştır. 

Nitekim, acaba yanlıyormuyum diye sayın 
Müsteşardan da sordum, dedim ki, dünya aka
demilerinde durum nedir? Meselâ Acadeınie 
Française'de de yaş yine 70'tir. 70 yaşma ge
len kinişe üyeliği kaybetmektedir. Yani, bütün 
dünyada 70 yaş yoktur sözü sanıyorum ki, ha
talıdır. Aksine bana verilen bilgiye göre, dün
yanın diğer akademilerinde de durum budur. 
Şu halde 70 yaş uygun bir yaştır. 

İkincisi, bir siyasî partiye üye olma mese
lesi: Arkadaşlarım, bir siyasî kanaat taşımak
la. o siyasî kanaatin tahakkuku için bir Örgüte 
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girmek bir birinden farklıdır. Elbette her va
tandaş bir siyasî kanaat taşıyacaktır. Ama, 
Atatürk Akademisi gibi, vatandaşın bütününe 
hitap edecek, araştırmalarının sonuna bütün 
vatandaşların itimat edeceği bir akademinin, 
araştırmacı üyelerinin arasına getirip mutlaka 
partili üyeleri koymakta hata vardır. Çünkü, o 
arkadaş yarın memlekette bir kısım vatandaş
ların siyasî kanaatlerine karşı mücadele açaca-
caktır. Bir kısım vatandaşlar o kimsenin araş
tırmalarından acaba falan parti istikametinde-
mi yaptı bu araştırmayı, acaba vardığı netice
ler sırf siyasî kanaatlerinin istikametinde mi
dir gibi şüpheye düşecektir. 

Partili herhangi bir kimsenin akademinin di
ğer kısımlarında çalışması pekala mümkündür, 
ama gayet tabiîdir ki, bu araştırmaların taraf
sızlığına herkesin mutlaka güveneceği kimseler 
tarafından yapılmasında kanatimce büyük bir 
fayda vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, ne için söz 
istiyorsunuz, 6 ncı madde üzerinde mi ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Üze
rinde ve bir araştırma vâki oldu. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, size kim sa
taştı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, 6 ncı madde üzerinde konuşmamızda 
anlaşılan sizinle benim bugünkü münasebeti
miz, konuşmanızdan da anlaşılan bugünkü mü
nasebetimiz ters başladı. Gerekirse ben sataş
ma nedenini söylerim, siz de münasip görürse
niz kabul edersiniz. 

BAŞKAN — Hayır. Sataşmayı takdir ede
cek Riyasettir. Var mı, yok mu lütfedip söyle
yiniz ona göre söz vereyim. Değil madde üze
rinde görüşmek istiyorsanız, hakkınızı teslim 
etmeye mecburum vereyim. 

Part i adına olmak kaydıyle, değilse sıraya 
riyaet edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Parti adına 6 ncı madde üze
rinde söz istiyorsunuz. 

tC. H. P. GEUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Atatürk'ün mirasını reddedenler cümlesini 
sarfeden kişiye, Atatürk'ün en büyük eserinin 
Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, o partinin.. 

MEHMET HAZER (Kars) — O eskisi, şim
diki değil. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdiki de
ğil, o eskisi. Ecevit'in partisi o. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — O par
tinin kurucusu büyük Atatürk'ün... 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, çok muhte
rem arkadaşım. Bakınız, lütfediniz sizden son
ra saym Özden, Saym Ucuza!, Saym Özgiineş 
madde üzerinde nasıl konuşulacağının örneği
ni verdiler. Gündemden ayrılmayınız, madde
den, sadeteten. Rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Milliyetçiliği 
öldürdünüz. 

BAŞKAN — Bakınız ikaz ettiğim sırada 
ikazlarıma uymadınız, davet ettiğiniz, açtığınız 
çığırın mahsullerini idrak ediyorsunuz şimdi. 
Yapmayınız, bu.usulü bozmayınız, rica ediyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Saym 
Başkan, lütfediniz, kerem buyurunuz ve sabır 
ediniz. Saym Başkan, Başkanlıkla üyeler ara
sındaki münasebeti yabancılaştırma süreci için 
ne sokmayınız. Siz bizim sözlerimizin ne olup 
olmayacağını tayinle yetkili değilsiniz. Ben 
cümlemi bitireyim, bu 6 ncı maddeyle sıkı sı
kıya ilişkin değilse, o zaman siz bana dcyinki, 
nezaketle bu ilişkin olmadı deyin, ben de ku
sur işledimse onu özür dileyerek affettireyim, 
ama müsaade buyurun cümlemi bitireyim, tak
dir buyurun, her ne söyleyeceğimi siz tayin et
meyin. 

En büyük eseri Cumhuriyet Halk Partisi, 
altı büyük umudeden teşekkül etmiş Cumhuri
yet Halk Partisinin halkçılık umdesi gereği, 
içinde bizi barındıran Cumhuriyet Halk Parti
sinin mensupları, nerede bizim dışımızdakiler. 
Atatürk'le mi beraberdirler, yoksa tam karşı
sında birtakım Atatürkçü olmayan özlemlerin 
içinde midirler? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saçmalama. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ken-. 
dilerinin izanlarına ve takdirlerine arz ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir kişi, 
Atatürk'ün kurduğu partiye mensup olduğu 
içindir ki, 6 ncı maddede yer alacak üyeler
den biri olmaya ençok hak kazanır. Böyle par
tili bir kişi bu üyeler arasında Cumhuriyet 
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Halk Partilidir diye bulunmazsa, Atatürk'ün 
ruhu muazzep olur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Siz de mu
azzep olursunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — O iti
barla, lütfen Atatürkçülerin Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde toplanan Atatürkçülerin ikazla
rına kulak verin, özellikle Cumhuriyet Halk 
Partililerin bu akademide yer almalarını veya
hut o temayülde bulunanların, o propagandayı 
yapanların Atatürk'e hiç zarar vermeyecekleri
ni, aksine Atatürk'e en yakın görüş ve düşün
celerini söyleyebileceklerini kabul edin ve kar
şıtlarımızın Ida Atatürkçülüğü yalnız gardrop, 
frenkbağı sayanların da dayanamadıkları, ka
çıp gittikleri gibi sözlerine değer vermeyin. 

Saygılar sunarım. 

.MEHMET HAZER (Kars) - . Eeevdtçi ol
mamak için sizlerden ayrıldık. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Biz varız, 
siz sosyalistsiniz.. 

İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Çok 
değerli arkadaşlarım, afedersiniz ama, Ata
türk'ü artırmağa çıkarmadık. Atatürk milletin 
malıdır. Ne şu partinin malıdır, ne bu partinin 
malıdır, Türk Milletinin malıdır, Türk Milleti
nin gönlünde yaşar, Türk Milleti onun izinde
dir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bize ders 
verme.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Evet, bildiğimiz için yıllarca çeşitli siyasî ya
tırımlar içerisinde Atatürk istimrarını gör
dük. Kimseye ders vermiyorum, bu hazin man
zara karşısında üzülüyoruz. Bu memlekette 
Halk Partisinin dışında, (X) partisinin dışın
da, (Y) partisinin dışında, falan partiye oy ve
ren vatandaş da var. Demek ki o vatandaş ora
ya oy verirse, Atatürk'ün partisine oy verme
mekle Atatürkçü değil, ne biçim mantık bu. 
Olmaz muhterem arkadaşlarım, lütfediniz, he-
yacanımı hoş görünüz. Hepimiz aynı hisleri ta
şıyoruz. O bakımdan, çok rica ediyorum, Ata
türk işte şu partiyi kurmuştur, Atatürkle bera
ber Türk Milleti Halk Partisini kurmuştur. 
Çünkü, Halk Partisi Atatürk'ün devrinde mil
lî bir part i idi. Sadece bir zümrenin partisi de
ğildi. 7 den 70 e herkes Halk Partisinin içerisin
de idi. Bunun dışında bir parti yoktu. Bu mem

lekette valilere varıncaya kadar parti başkanı 
idi. Demek ki, devletle parti içice idi, elele idi. 
O millî parti ve devletle birlikte kurulmuş, 
milletin bir partisi idi. Ama bir devre sonra 
çok partili siyasî hayata girdikten sonra, nor
mal olarak birçok partiler doğdu, bunun içerisin
de Halk Partisi de bir parti olarak kaldı. Çok 
temenni ederdik ki; çok partili devre ile beraiber 
Atatürk'ün o şanlı partisi tamamen milletin si
nesine çekilsin, yeni yeni partiler çıksın veya o 
parti de o şanlı devri ile beraber tarihe şanı ile 
bera'ber intikal etsin. Bunlar ayrı münakaşalar 
arkadaşlar, burada bunun münakaşasını yapma
yalım. 

Şimdi ben bir siyasî partiye üye olmak mese
lesini ele alıyorum. (B) 'bendinde, muhterem ar
kadaşlarım, bir siyaset içerisinde olanlar siyaset
le uğraşan kişiler âdeta kendi kendimizden şüphe 
eder 'bir durum içerisine giriyoruz bâzı hususlar
da. Siyasî partilere mensup olan insanların Ata
türk üzerinde çalışmaları, Atatürk üzerinde haki
katen büyük eserler vermiş olmaları ve Atatürk'ü 
bütün yönleri ile kavramış böyle bir akademi
nin içerisinde bulunduğu takdirde, Atatürk'e ve 
Atatürk Akademisine faydalı olacak kişiler ola
maz mı? Bir defa aydın olan hele bele tam gerçek 
mânası yi e aydın olan bir insanın kafasında siya
sî fikir do vardır muhterem arkadaşlarını, yani 
şu veya 'bu siyasî partiye girmemekle, insan ka
fasından siyasî bir fikir taşımaz diye bir esas 
yoktur. Her hangi bir şekilde kati bir hüküm ola
maz. Elbette partiye girsin, girmesin filân par
tici olsun, veya olmasın her aydın kişi kendi ka
fasında kendi m tikte sebat ma göre, kendi anla
yışına, tandansına göre çeşitli siyasî, iktisadî fi
kirler de, taşıyacaktır ve taşır. Pekiyi onların ta
şıması normal de, niçin siyasî partilerin kayıtlı 
olan üyeleri, siyasî partilerde çalışmış olan kişi
ler Atatürk meselesinde bir kenara itilsin. Ben 
bunu normal bulmuyorum. Sayın Ucuzal'ın ver
miş olduğu önergeye şahsen iltihak ediyorum. Di
yorum ki, bir siyasî partiye üye olmak; Olabilir 
ama, bu akademinin içerisinde vazife aldığı ta
rihten itibaren herhangi bir siyasî parti lehine 
veya aleyhine propaganda yapmak, 'siyasî partile
rin organlarında görev almak gibi ki, orada tas
rih edilmiş vaziyette olan kişilerin akademide işi 
yok. Fakat senelerce siyasî parti içerisinde bu
lunmuş olanlar var. Sayın İnönü bugün böyle 
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'bir Akademiye yaş tahdidi olmasa, 'kaldırılması 
için de muhterem arkadaşlarımızın teklifi var, 
belki kalkar belki kalkmam. E şimdi ne yapalım, 
senelerce siyasa t yapmıştır diye böyle bir yerden 
Sayın İnönü'yü uzak mı tutalım? Bu şekilde si
yasetin içerisinden gelmiş, senelerce siyaset yap
mış ve halen siyaset yapan Atatürk'le ilgili olan, 
Atatürk hakkında hakikaten ererleri olan, Ata-
tüık hakkında tetkikatı elan insanlar var. Şimdi 
bunların hepsini ittiğimiz takdirde, niçin neden; 
yani Atatürk Akademisinde bu şerefli mevkİ3re 
lâyrk kişiler ise, siyasî kanaatinden ötürü uzak
laştırılması çok garip olur. Mesele o... Çünkü, 
o Akademiye üye olduktan sonra kendisi siyasî 
düşünceleriyle Atatürk mevzuunu ve Atatürk'le 
ilgili konuları birbirinden tefrik edemeyecek ka
dar karıştırıcı olursa, o zaman bir tckbke mey
dana gelir. Ama, 'bunu yapmayan yapmayacak, 
ayırabilecek kişileri daha önceden tahdit edip böy
le onların önüne set çekmenin lüzumsun olduğu 
kanatindeyim. Çünkü o zaman hiçbir siyasetle uğ
raşmış kişi Atatürk'le ve Atatürk için kurulan 
bir Akademiyle çek yakından ilgilenmesine ve o 
akademide vazife almasına imkâıı olmayacaktır. 
Ben de 'Sayın Tcuzal'm verdiği öeieroeye katılıyo
rum ve o yolda, oyumu kullanacağımı :ıa"" 
yor. huzuruimzaan hüi'mctle ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Saym Dikeçligll. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) -
adına sez istiyorum. 

BAŞKAN — Dlkeçliglri davet ettim, 
nize de sonra töz verevim 

em-

Grun 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayseri) — Efen
dim ;bu madde gayet yerindedir. Simdi şu kür
süye çıkan arkadaşlarımızın konuşmalarını dinle
diğimiz vakit, maddenin 'gayet güzel tedvin edil
miş olduğunu anlıyoruz. 

Şimdi bir partiye mensup olan arkadaşımız 
dahi çıkmıştır burada, Akademi Kanununu kendi 
partisi yönünden eleştirmeye çabşmıştır. E. 
Atatüı'k'ün partisi süsünü söylemiştir. Şimdi ken 
şunu da düşünüyorum, Halk Partisinin kurulu
şunda Sayın Inönüııü'nün büyük emeği geçmiş
tir. Hattâ konuşmalarını tekrar edebilirim, çün
kü okutmuştuk vaktlvle İm:.mi") n im-. '! . , . 

,. , ,1 Sayın İnönü de şimdi Halk Part's;ndc> 
iniş vaziyettedir. Onun için bunu parti mese
lesinin dışında mütalâa etmek lâzım, öyle gö
rüşmek lâzım. Görüyoruz ki, parti mülâhazası 

giriyor, konuşuluyor, söyleniyor. Türkiye'de de 
öyle bir hastalık var ki, ilim adamlarımız da dâ
hil siyasî hastalık bulaşmıştır. Her aldığı mese
leyi, ilmî meseleyi siyasî yönden bir tarafa çeki
yor, hakikaten o siyasî fikirlerini alet ediyor, de
jenere ediyor. Şimdi Atatürk gibi halkçılığı an
layan bir insan bütün Türk Milletinin bütünlüğü
nü söyleyen, dalma bütün olarak gören, bütün
leştirmeye çalışan Atatürk'ün halkçılık fikrini, si
yasî olan ilim adamları sınıf farkı olarak pekâ
lâ mütalâa 'ediyorlar. Söylüyorlar, yazıyorlar. O 
zaman Türkiye'de vahdet parçalanıyor. Türk 
Milletinin Misakı Millî hudutları içerisinde bir 
bütün olarak gören büyük Atatürk ki, şimdi 
Türkiye'de «halklar vardır» denilebiliyor. Yani 
bu da Atatürk'e izafe edilebiliyor, Halkçılık 
meselesi yönünden. 

Şu halde arkadaşlarımız bu meseleleri orta
ya getirip de takriri verirken, ondan sonra aca
ba benim siyasî partimden olup da buraya gi
recek mi, girmeyecek mi; girse ne olur girme
se ne olur meselelerini bir tarafa atmaları lâ
zımdır. Bu akademidir, ilmî bir meseledir. Biz
de ilim dejenere edilmiştir. İlmin dejenere edil
memesi için, bu işi ilmin ışığında: mütalâa edil
mesi için, tarihî vesikalara bağlanması için, bi
taraf gözle tetkik edilmesi için mutlaka ve 
mutlaka siyasî partilere hiç kimsenin üye olma
ması lâzım ve buraya girmemesi lâzımdır. Alet 
•ederler bunu, kim ne derse desin biz Türki-
yede şu ortamda yaşıyoruz. Etmeyecek doğru 
böyle, bir meseleyi kafadan geçirmek doğru 
değildir. 

Şimdi, siyasetle uğraşmış, çok siyasî be
lirli insan var, siyasî partilere girmiş insanlar 
var. Bu maddeyi kaldırıp da, siyasî partilere 
üye olanlar da girer elediğiniz vakit, mutlaka 
mutlaka buru kendi zaviyelerinden izah ede
ceklerdir. Akademi de dejenere olacaktır, ha
kikî netice •alınmayacaktır. 

Arkadaşımızın dediği gibi «70 yaş» mesele
si mühim bir meseledir. Çünkü bir tarihî de
rin içerisinde yaşamıştır o zat. Okuma başka, 
yaşama başka, Yaşamasıyle okumasını, teteb-
busunu birleştirecek, orada bir hakikat doğa
cak. 70 yaş normal yaştır. Bizim Türkiye'de bir 
tâbir var «Yaşı 70, işi bitmiş»; ama bugün böy
le değildir. Tabiî bakım vardır, korunma var-
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dır. Elbette 70 yaşında ve daha yukarı yaşta
ki insanlar Türkiye'de dinç olarak kalabiliyor. 
Bunu böyle mütalâa etmeniz de yerinde olur. 
Onun için benim kanaatımea bu madde böyle 
kalmalı, siyaset erbabını bunun içerisine sok
mamak, siyasetin dışındaki meseleler mütalâa 
edilerek akademide bitaraf gözle tarihi vesika 
lara dayanarak mesele mütalâa edilmelidir. 
Meselâ, milliyetçiliği dahi başka türlü an
layanlar, başka türlü izah edenler pek çoktur. 
Ama, Atatürk pekâlâ buraya koymuştur. Han
gi milletin insanı demiştir ki. «Bir Türk dünya
ya bedeldir.», «Ne mutlu Türküm diyene», 
«Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur.» Bu sözlerle, muazzam bir 
millî şuur vermiştir. Bugün siyasiler bu millî 
şuurun dışına çıkıyor ve Türkiye'de, yani bir 
birlik, aynı kandan, aynı inançtan, aynı tarih 
çocuklarını birbirinden ayırmak istiyor. Bu mil
lî farkları bile ayırmaya çalışıyor. Bu siyasî 
zihniyette olanlar. İkikere iki dört eder gerçeği
nin dışına çıkıyorlar. O halde müsaade ediniz-
de bu maddeyi getirenler çok iyi koymuş, bu 
böyle kalsın. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, Grup adına 
buyurunuz. 

Sayın Ucuzal sizi kaydettim ama, diğer ar
kadaşlar birer defa konuştuktan sonra. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADTNA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sa
yın Senatörler; görüşülmekte olan Atatürk 
Akademisi kanunu tasarısının 6 ncı maddesi 
üzerinde benden önce bâzı arkadaşlarımız çe
şitli konuşmalar yaptılar. Çeşitli fikirler ileri 
sürüldü. Maddenin teknik yapısında bir husus 
dikkatten kaçtığı için tartışmalar belki gereğin
den fazla uzadı. Bu nedenle ben kısaca o nak-
taya değinmek istiyorum. 

Bu tasarı 26 . 10 . 1971 tarihinde Hükümet 
tasarısı olarak, yani bundan 18 ay evvel bir 
tasarı halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderildi. Bu tasarının Cumhuriyet Senatosu
na selisi 80 . 1 . 1973. Demekki Millet Mecli
sindeki müzakerelerini tamamlama, süresi 15 ay 
sürmüştür. 15 ayda Milet Meclisinin çeşitli ko
misyonlarından, Genel Kurulundan geçmiş ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci kanadı
nı teşkil eden Cumhuriyet Senatosuna gelmiş. 

Orada Millî Eğitim Komisyonundan ve Bütçe 
ve Plân Komisyonundan geçmek suretiyle şim-
,1i yüce huzurlarınızda bulunuyor. 

Tasarı Millî Eğitim Komisyonunda saym 
üyeler tarafından oldukça derin eleştirilere ta-
ü tutuldu; ama tasarının bünyesinde bâzı ko

misyon üyelerinin ortaya koyduğu aksaklıkla
rı kökünden düzeltecek radikal değiştirmeler 
vapılamadı. Şimdi önünüzde bulunan ve halen 
metni üzerinde görüşmekte olduğumuz Bütçe 
ve Plân Komisyonunun metni - ben Millî Eği-
'"i.m Komisyonunun üyesi olarak itiraf etmek 
1 'irumundayım ki - gerek kanun tekniği bakı
mından, gerek kanun sistematiği yönünden çok 
mükemmel bir şekle gelmiş. 15 ayda Millet Mec-
vvinçle yapılamayan, Hükümet tasarısı olarak 
•evki sırasında yapılamayan ve Millet Meclisi
nin çeşitli komisyonlarında önerilemeyen, hattâ 
kökenine ait. temelden eleştiriler yapıldığı 'hal
de Senatonun Millî Eğitim Komisyonunda bi
le yapılamayan çok köklü ve yerinde değişik
liklerde bir olgunluk içerisinde tasarı huzuru
nuza getirilmiştir. 

Bu 6 ncı maddenin Millî Eğitim Komisyo
nundan geçen şekli Millet Meclisinden gecen 
akliyle de mukayese edildiği zaman, benden 
evvelki arkadaşlarımızın bütün tartışmalarıyle 

"•^va koydukları bütün hususlara, bütün te
reddütlere cevap verecek bir sistematik kazan
ı ş olarak huzurunuzda dır. Ben Bütçe ve Plân 
Komisvonunun yapmış olduğu bu radikal ve 
''üklü değişiklikten ötürü evvelâ o komisyona 
•v:nr.etlerimi bir Senato üyesi olarak sunmak is
terim. 

CİM :mdi meselenin özüne gelince : 

«t'"v'd;ö''n düşmesi» d'vor bu 6 
nin başlığı. 
' - , -Hn İZİPV : 

konusudur. 

ncı m a rlde-
Arkadaşlarını burada madde clik-
;e 3 türlü üveliğin düşmesi söz 

1) Maddenin ilk cümlesinde ifade edilen 
«Akademi üyeliği istifa ile...» Yani birinci yol 
'st^a etmek. Ama çok dikkat buyuran «Aka-
'^•mi üveliği.... diyor burada. Halbuki bu mad
denin devamı olan ve fa), (b), (c) diye başla
yan yerde «Aslî üyelik» diyecek. 

Bir evvelki 5 nci maddede görmüştük ki, 
Akademi üyeliği 3 türlü idi. Aslî üye. onur üye
si ve Muhabir üye. Hepsi Akademi üyesi sıfatı
nı taşıyordu. Burada madde başlarken «Akade-
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mi üyeliği...» diye 'başlıyor. Demek ki bütün 
bu 3 türlü üyeliği kapsamını içerisine alıyor. 
Akademi üyeliği istifa ile sona erer, gayet ta
biî bir yol. Her istifa edenin hakkıdır bir yer
den ayrılmak. 

2) Üyeliğin düşmesinin ikinci yolu: «... ve
ya 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.» divor. 
Demek ki üyenin, hangi üyenin ? Akademi üyesi
nin. Yani, aslî üye, onur üyesi ve muhaibir üye, 
hepsinin. Akademinin amaçlarına aykırı tutu
mu söz konusu olduğu vakit Yönetim Kuru
lun. Genel Kurulun, ya da bir üyenin teklifi 
üzerine üçte iki çoğunlukla üyelikten düşürü-
lür. 

3) Üçüncü yol ise, maddede 2 nci fıkrası 
ile başlayan kısım: «Aslî üyelerin üyelik sıfat
ları...» divor 'burada. Şimdi aslî üyeye geçiyor. 
Durum değişti. Yani üyelik değil, as
lî üyelik. Devam ediyor, «...Üyelik sı
fatları. aşağıdaki hallerde Genel Kurulun üçte 
iki çoğunluğunun kararı ile düşer:» diyor, fa), 
(b), (c) diye maddelerle devam ediyor ki, bun
lar aslî üyeler içindir. Genel anlamda Üyeler 
için değildir, yani 70 yaş kaydı aslî üye için
dir. 

Arkadaşlarım aslî üyelik bir nevi memuri
yettir. Çünkü kadrosu var, kadro veriyorsunuz, 
tahsis ediyorsunuz, tayin yapıyorsunuz. Memu
riyetlerde bildiğiniz gibi Personel Kanununun 
hükümlerine göre 65 yaş öngörülmüştür. Üni
versiteler ve bâzı yüksek makamlar için özel
likle 65 yaşım aşan sınırlar getirilmiştir. Bir 
akademi olduğu için, bilimsel çalışma yapılan 
yer olduğu için burada da 70 yaş öngörülmüş
tür. 70 yaştan daha büyük yaşı aslî üye için 
kabul etmek söz konusu değildir, ama as
lî üyenin dışında üye olanlar için, şeref 
üyeleri için hattâ 95 yaş mümkündür. 73 - 75 
yaş haydi haydi mümkündür. Aynı durum Mu
habir üyeler için de mümkündür. Böyle bir 
-kayıt yoktur. Ama burada bir kadro meselesi 
söz konusu olduğu için, bir devlet fonksiyonu 
görevi söz konusu olduğu için ister Akademi 
olsun, ister Üniversite olsun hepsi aynı şey. 
Orada elbetteki yaş kaydı bulunacaktır. Bu 

I yüzden 70 yaş meselesini eleştiren arkadaşla
rımdan samyorumki maddenin. Bütçe ve Plân 
Komisyonunda çok mükemmel bir şekil alan 
bu özelliği dikkatlerinden kaçmıştır. Bu mad
denin eski metni, yani Millî Eğitim Komisyo
nundan geçen, Millet Meclisinden gelen met
ninde «Aslî üyelik sıfatı;» diyordu ve devamla» 
a) İstifa ile, b) Akademinin amaçlarına aykırı 
tutum ve davranışlarının...» diyordu. Yani, es
ki metinler maalesef muhaibir üyeler için ve 
onur üyeleri için üçte iki çoğunluk kararı ile 
düşürmek gibi hükümleri öngörmüyordu, ora
lar açık kalmıştı. Binaenaleyh, metnin bu hali 
gayet yerindedir. Çok isabetlidir. 

Çok tartışılan konulardan birisi de bir siya
sî partiye üye olmak meselesidir. Bu aslî üye 
için söz konusu. Çünkü 2 nci fıkranın başında, 
(a), (h), (c) diye sıralanan kısmın baş tara
fından aslî üyelik söz konusu edilmiştir. Aslî 
üyelik bir nevi kadro meselesidir. Bu metne ek
lediği kadrolarda, görev alacaktır, bir memuri-
vett.ir. Üniversitelerdeki kayıtlara aşağı yukarı 
bağlı olması lâzımdır. 

Bu konuda tarafsız, objektif çalışmalar 
va.om.ak. onun daha üstünde buraya yapılan 
tayinleri politikadan uzakta tutmak en önem-

I li konudur. Politik maksatlarla tayin yapılıyor-
i muş intibaını vermemek için, elbette ki, siyasî 

partilerde çalışmış, faaliyette bulunuyormuş 
kişilerin hariç tutulmasında zaruret vardır. 

Sonra, bu öyle bir şeydir ki, 'bir insan ömrü 
boyunca siyasî partinin dışında kalacağı anla
mına gelmez. Bu göreve tayin edilecek bir ki
şi, meselâ üç ay evvel 30 sene çalıştığı bir siya
sî partiden ayrılmış olabilir, o takdirde taraf
sız olarak buraya gelmiş olacaktır. Ondan sonra 
tarafsızlığını bozup siyasî partiye girmiştir. 
Bu gayet normaldir. Yani onu bu maddenin dı
şında nazarı itibare almak gayet normaldir. Sa
yın siyasî partilere mensup arkadaşlarımızın, 
parti faaliyetlerinden ötürü demokrasinin Araz-
geçilmez unsuru sayılan siyasî partileri, parti
lileri tabiî ki korumaları, önermeleri lâzım gel-

J diği fikrinden ötürü ortaya koydukları kanaat-
lar yerindedir; ama bu düşünce buraya uymaz. 
p>u savdığımız konu, yani partili olmak hususu 

I biraz evvel arz ettiğim gibi muhabir üyeler 
için. onur üyeleri için asla söz konusu değildir. 

Bu nedenle, maddenin bu metni yerindedir. 
i Ben maddenin bu haliyle kaibulünde yarar mü-
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talââ ediyorum. Yalnız bir noktada ufak bir 
açıklığa ihtiyaç vardır. Komisyonun ve Hükü
met Temsilcisinin bu noktayı açıklığa kavuş
turmalarında mutlak ihtiyaç vardır. 

Maddenin ilk cümlesinde, «Akademi üyeliği 
istifa ile veya üyenin Akademinin amaçlarına 
aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunun 
Yönetim Kurulu veya bir aslî üye tarafından 
iddia edilmesi..» ifade edilerek böylece üyelik 
sıfatının düşeceğinden bahsediliyor. Şimdi. 
Akademinin amaçlarına aykırı tutum ve dav
ranışları» derken Kanunun 2 nci maddesini 
açtığımız zaman amaç maddesini okursanız, 
Akademinin amaçlarının bir nevi görev mesele
leri olduğu anlaşılır. İkinci maddenin a paragra
fında, (b) paragrafında (c) paragrafında şu şu 
görevleri yapacağı ifade ediliyor. Öyleyse «Üye
nin, Akademinin amaçlarına aykırı tutum ve 
davranışları» 'deyince, bu görevleri yapmamak
taki tutum ve davranışları anlamı çıkar. Oysa 
maddede belki de şu denmek istenmiştir. Aka
deminin amaçları ile Atatürkçülüğün gerekle
rine aykırı tutum ve davranışları olan üyelerin 
düşürülmeli sağlanır denmek istenilmiştir; 
ama maddenin lâfzından bu manâ çıkmıyor. 
Binaenaleyh, bunun böyle olup olmadığının 
tutanaklara geçirilmesinde zaruret vardır. Bu 
anlamın çıkıp çıkmadığını anlamak için 2 nci 
maddeyi açalım. 6 nci madde «Akademinin 
amacında aykırı» diyor. Akademinin amaçları 
bir görev maddesidir. 

«Madde 2. - Akademinin amacı : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ata

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

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

c) Atatürk devrim ve ilkelerinin doğrultu
sunda, Türk Milletlini ve ülkesinin 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.» 

'Bu saydıklarımızın hepsi Akademimin görev
leridir. Madde başlığında «Akademinin amacı» 
denilmiştir. Bir diğer yönü ile bunlar. Akademi
nin görevleridir. 

Şimdi bu 6 neı maddede söz konusu edilen 
«Akademinin amaçlarına aykırı- tutum ve dav
ranışları tespit edilen üyeler, derken buradaki 
amaçlardaki vazifelerini yerine getirmeyen in
sanları mı kastediyorsunuz yoksa Atatürkçülü
ğün bir insanda bulunması gereken nitelikleri
ne aykırı davranışta bulunan; yani Atatürkçü
lüğü bir nevi ahlâk sayarsak ki, birçok kez sa
yılması da lâzımdır; onun aykırı tutum ve 
davranışları mı demek istiyorsunuz? Bu husus 
maddede açık değildir. Yani, buna açıklık getir
mek için tutanaklara, burada hangi maksadın 
kastedilmiş olduğunu ifade etmek için mutlaka 
Hükümet Temsilcisinin veya Komisyon Sözcü
sünün açıklamada bulunması lâzımdır. 

Üyenin Akademinin amaçlarına aykırı tu
tum ve davranışları eğer bir göve^ meselesi 
değilse; Atatürkçülükle ilgili Atatürkçü tutum 
ve davranışla ilgili, Atatürk ilkelerine bağlılık
la ilgili meseleler söz konusu ise onun mutlaka 
açıklığa, kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım çok kısaca bir hususa daha 
temas ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Atatürkçülük. ve Atatürk'ün sahipliliği konu
sunda burada biraz evvel sert tartışmalar oldu. 
AArmla Türkiye'nin bugüne kadar çelen poli-
Î;TI Az'AA içerisinde Atatürk ilkelerinin; O'nun 
tam bağımsızlık ilkesinin O'nun Cumhuriyet il
kesinin, lâiklik ilkesinin, devrimlerine bağlılık 
ilkesinin dışına taşmarnış ve buna sahip çıkan 
bütün kuruluşlar, kurumlar müesseseler, parti-
Inr elbette ki Atatürk'ün mirasçısıdır ve Ata
türkçülük hiç kimsenin inhisarında da değildir. 

Bu, tabiî yalnız sözle olmaz, yalnız sahip 
çıkmakla da olmaz. Halen, geçmişteki ve gele
cekteki tutum ve davranışlar ile ortaya çıkar. 

Tümü üzerindeki konuşmalarda da ifade 
:'k-mistiir; Atatürk'ün ilkelerini putlaştırma
nı ak lâzımdır. Böğrüdür. Ben Genel Kurulda 
bulunmadığım için tümü üzerinde konuşma im-
kâmm bulamadım. Onun için açıklayamadım. 

Altı madde olarak ifade edilen Atatürk'ün 
ilkeleri vardır. Bu, her ne kadar bir partinin 
programında yazılı ise de, böyle bir program 
maddesi taşımayan partinin de çoğu kez bu 
ilkelere sahip çıktıkları, onun doğrultusunda 
bulundukları olağandır. Hattâ bazan bu ilkele
ri programında bulunan partinin bile; yani bu 
ilkelerin dışında eylemlerde bulunduğu da ol-
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muştur. Çok pareni döneme girdiğimizden bu- j büPPI Î KARAMAN (Devamla) — Bu ııe-

i'iuaı r a u r r nar 
eleştirecek ölürsek; bunlar ın kepskbn ver olda- \ bulunan insanla: in Ataturir 'e sanıp eı£an, ın-
ğu aörüliir. 

i n ildik 
nevdi. 

aa " saika j denherle hürriyetçi l ik. A t a t ü r k doğrul tusunda 
1 1 1 " 1 k t a t ü r k ' 
I s a i k a n ı en baAa kul lanacaklar ı i lkedir ; Ata-

r a a m u a n j iübbüı ı ak ı ilkesinden biri değilmiş.. Böyle 
A r e y A A \ a ü a b r r e h yanaş t ı r . 
e alcı ta- j D a r a aDcmakıa t ik yoActirn.» A t a t ü r k ilke-

| ' remin d •ğruhusuııda gelişmiş, kökleşmiş yeni 
— "'—' o i Y A l b r m y . 

•'ı ~ T k - f t 
1 l î n k u k Devleti ilkesi de bugün toplum için 
I daba e andı daka veAunaBunlar da A ta tü rkçü lük 

^•---'~ | m — A m D . A t a t ü r k doğrul tusunda gelişmiş, et-
j v - p y ™ ^ . 

B I A l ^ 

b a hu 1 e 
İdi* rvr r 

Tb r r m m b I°od Anayasasında olup da bir 
-• m-. b b - - y v^ym-m kar-1, ç ık t ığ ı : fakat 
- - " b - • ' a 1 , , j ı v : ı a]e A d d a n ve simdi sahip 
-- 'be 1 <••."••--vai Devlet ilkesm var. B ü t ü n bu 

A a : - a - a A ni t l ilkevi. amek daha smıra mı-

,ı m s f •*••'"• ma-. mmy-'mm > i ' c ' - a r ı e a r ^ n ve emeeTigı verae yine ou ctog-
• "A hu"! m d bAnuk cmgbd daermkusunda olüşa-

B b A K e h ; - - bavnı K'aeaanan k r y : A d y e m ı a j _ v p n m r y v „ y ^ p V e n h?-kos sünhesiz Ata-

de t t rm 

cAAim bdr mAr 

İfn,"!/-'1,-.. ' 

ene 

B u e A ı - aeAred remiuy o - m y y yy r, , ^ - n m a z . 
TürbivebAbrreün mı P a - A m c r t a r a . r s : akma avl-
: d Ib-mr — mâAm Cu-aburlvete e rk im bir dav-

+ ,-:,,v ; a . , ı 

i-.- -- -> U- -.-.*•--, a - .... ,I'T--~,, rm m 

yTTai-ja \Tr"~" fVf'nT^vpc1 ,/rp.-m-t yS-.-r, 

s i m d A - e d l i d m m i A d u ? 

rayym. n n ı a u -n l a r ı yaulız lâfla benimseyen 
. AA 'eArA. bamkAlm'iAJa. davraeaıslarıy-

, : - , - a a : b — v'e kabul edmı herkes Ata tü rk-
, '. -" m- O 1-e-^md'.' b,taîiAk*ü im mı veva bu kiınse-
! a 'a - e - o — r y savmak ve ne de öyle göstermek 
I yar ı la t ı r . 

i Bn b ' - A A rD sövlnce kıspca aeıklackktan 
; .., -:,.... . ^„ f T ; r ı _ Ak° A m i n i n n.maelarrıa avkırı 

-••a - i a — n - . m v ı » hAmdek i üyelik sıfatı-
| ,^., y;..-:..|v.--.-..-T-y- mT AArDmbuln pm.fmha^nda 
* '•'•- •cmne"-v edi'im o-'b'^vkn^ a y k m davranan 

m - r ^ r.r.. T'.-V-n. b A b i - b r y d ü h dAdemcm avkır ı 
y-m;-- v-, • 'Dı-mmd-n mı AmrmAk isteniyor? 
---, i.--..-,-/„ r,-m: ?Vm-- ; :„ı n f ^ry-o-nyınn tuta-
,-^a-m-,^ ..T ...'•. :1"ioa-" -, îyt '- 'a^ vrır^va Aksi halde 

, -a -ı-^e -^ :Vl r^ in bu metniyle askmla kalır . 
: A'umaDrıraı sunarım. 

i p , ' 'b'T *^' — d:-rsn Öabirk. 

-ry.^a-^vtA O'a 'TrPK :''S;T"a;:x: Savın Baş-
1 ka-anv. hem G iyi m a d ^ n ü ı vnlnm HV̂  fd^ası 

"'" ' .in-1" '•kıvrır-aAın"' ve ^avın Tbeuaal'm verıdipd 
e-;^o--Ar yerinde olduğu, kanaatimi belii'tmeye 

: Bn "'~ f '1-a-n-! dd ardamda akyoımz. ki bi-
.. - m r y /-jy,-- c-y-̂ oî ^r^.-^-û "ıye o lmak»; ikincisi 

ise «... veya herhangi bir s ;yasî par t i lebinde 
' veya a l e y k i n D propaganda yapmak^ t ır . 
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Siyasî par t i aleyhinde propoganda yapmak. 

A t a t ü r k ' ü n bir ekonomik, sosyal ve siyasî gö
rüşü vardır . Ata türk , b;ı Milletin tümüyle malı 
olmuştur. Herkesin saygı duyduğu, benimsediği; 
hem kendisine hem do ortaya koyduğu ilkelere, 
fikirlere bağlı ol mı bir Milletiz. Bundan başka 
tür lü düşünen ve buna eğer tam olarak ram ol
mayanlar aklı ermed'ğüıden, kavrayamadığından 
veyahut da ufak t of ok e-amhmı yüoi'ml—dua Ama 
bunlardan sıyrılıp da özgeci davranıklığı zaman. 
Ata tü rk bu Milletin ser yönüyle tanıdığı, sevdi
ği, saydığı ve ilkeleriyle benimsediği bir varlık
tır . 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum. 

Ata tü rk 'ün bir ekonomik görüşü olduğunu 
belirtmiştim. Adalet Part is i yününe!"1 oban bir fi
kir adamı kalktı, daha çok özel toşr—hüsle Haili, 
özel sermave ile ilgili bir konuyu aldı oşlodi ve 
1)U işlod'ği konuda Atatürk 'ün özel s 'emayeye 
verdiği önemi belir t t i ; «Siz Adalet PaHis i prog
ramındak i daha eoV öz(d teşebbüse d''ğm* veren 
fikirler] işleyen bir iiye'-'lniz: çıkın.» ... Ya İnat 
öbür ta raf ta Cumhuriyet Halk Par t i s i d a - a çok 
Do/d'üşülir, o yünü muulu «Siz suç idemde.'-:; 
çıkın»:... 

Bu."-ava S'oçdcn üyeler ra^-gde seçilen üyeher 
değildir. Türkiye 'nin milyonlar bareayarak ye
tiştirdiği ve kor yönü ile boğandan ve Ata türk 'ü 
çok iyi tanıvan, Ata türk 'ün bütün flk'rlcıani, ki
şiliğini Türkiye için, bu Millet için faydan ola
cak düşüncelerini bilen İnsanlardır. Abat ürk mil-
l iyo tuhm diyoruz. Ata /ö 'k ' iu ı kindik eedem'u. 
halkçılığı diyoruz; bunların hepsi inceleımcok, 
yazılar yazılacak ve bu ya /dar ı yazan, bu fikir
leri söyleyen insanlar «Ambm bu sv ; ohymr mu. 
olmuyor mu?» diye nasıl bu isuı i çu ı lo r çıka
caklar? Yani devanda bir endişe içinde olacak, 
ondan sonra da asi], onur veya muhabir üye ise 
üyeliği düşecek. Bu doğru dgğil. Çünkü Ata tü rk 'ü 
milliyetçilik yönünden alırsak, bakıyoruz ki, bü
tün Milletin her yönünü kaplavan, k a k a v a n bir 
anlayışla fikrini ortava koymuş. Meselâ A ta tü rk 
milliyetçiliğinin özünü ve kapsamını dilde, kül
türde , kıvançta, ulusal bütünleşmede birlik, in-
man sevgisinde özgecilik teşkil ediyor. Yazar ta-
biatıyle bu konuları işleyecektir. Bu insanî yön
leri işledikten sonra yazısı eğer sosyal yöne kay
dı ise «Sen sosyalistsin»... Bunu ayırmak o kadar 
ince ki, nasıl ayıracaklar? Yani oradaki insanla-
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] n n bunu ayırıp suçlu veya suçsuz sayması doğ-
| ru değil. 
| İkincisi; bu yetişmiş insanların, Millete hiz-
j met edecek bu fik 'r adamlarının ağzını nasıl ka-
! nalsınız? Cumhuriyet Halk Par t is inde veva Ada-

r e; ra ımsuıuo juzmoî eti Air ve o par t in in inanç-
S l a n içindedir; ama Atatürkçülükte tarafsızdır. 
j Bu inmnuı yazmasına, fikrini söylemesine neden 
! engel olalım? 

I Maalesef burada bu iki şeyi birbirinden ayır-
ı m ak 'âzım. uroud oluyoruz. çünkü Türk Tdu.su 
I 

j A.tadürkdin önderliğinde kültürel , törel birleşme 
; yapaım, kaderde yükümlülük taşıyan, paylaşan 
j bir D m] et kumum ye mdliyetçdiğmıiz böyle or-
i kıya çıkmış. Şimdi Devi'din. kuru luşunu buna 
î dayanarak isi mum bir limanı siz, Devletçiliği iş-
j baliğ' . d^ha cok bugünkü şu par t in in veya bu 
! p m A r m okum gö.'üd;"^ uo'uudmı yevahut da 

ü ile cezalandır-

D ^ î u h ümdor, bilhassa Ata tü rk 'ün bu üzgür-

ouuı -uu -m-,ym -, ma o!an saygısı va-
I ııımm kemi' malî duyuşumuza ve düşünüşünıü-
1 :re bulunan katkısı cok taraflıdır. Yani şurada 
i 
i 1 ' ^"y " r ı 1 " iu , i ' 'm im m zaman o* ek, hem de mad-
; denin muhtevası buna elverişli AA İh ^ %~':- • 
j dan biz, millî şuurlarımız içerisinde millî varlık 
1 ... : ı ı » l - . , x , , . , . . . . .•>. y . , , , ... - , ^ V , m , ,-.n--. , . ı • , . t , . 
i ' " "" '" " " " ' ' " " • ' " ^ ' " ' ' ' '̂ " 

i burdun uhmlarm üzedmlüğüno, m'llî oluşlarına ve 
i u m u lo-"ım.-.,:dığmı d.a o kadar saygılıyız. B u da 

JDİİUSİ Rusya'nın herhangi bir eko-
mak kb yambğı komünist bir 
akamız bunda suç bulacak-

m ^ m . - m m . m pj-,, üvosisi-ouaueuu 

-,-, u.u. n î i - ı a 

TT. u-
uı o ila ı uo:o v 'U •'•••T uumiır . û-asy onlar iuzım 
bağumuzlığınıza dokundukları zaman biz feve
ran edlvomak, biz de lmgir.ruzb.klar.ina dokun
madan. oıvaruı ekonomik gemisünü ortaya koya
cağız veya Amor 'ka 'nuı bugünkü büyük sendi
ka bu* içorAlnde nemi kalkınıp p;eliştiğini, harp 
sanayiini nasıl gelkt irdiğuıi başka bir yazar yaz
dığı zaman «Sen Ameoikaaıcmm, bu K u r u l u n 
üyesi olamazsın.».. Yani ben kısa kısa dokunu
yorum. Bu bakımdan madde şey değil. 

Ayrıca, meselâ lâiklik anlayışımız. 
B'z 'm Atatürk ' teki hukuk anlayışımızda öz, 

ne dinî yönüyle dinli ve dinsiz, ne de şu veya 
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bu yöne çektikleri gibi değil bildiğiniz gibi. Ata
türk lâiklikle, daha çok vicdanî özgürlük ve fi
kir özgürlüğünü getirmiştir. Biz kalkıyoruz lâ
iklik konusunda bu yönde bir yazı yazıldığı za
man, «Bak işte lâiklikten bahsetti, lâiklik din
sizlik»... Bu çıkıyor ortaya. Yani öyle şeyler çı
kıyor ki, bunları ayırmak, yazı yazacak veya fik
rini söyleyecek insanların söyleşinden şunu ve
ya bunu çıkarmak ve ayırmak o kadar zor ki. 

Bu bakımdan Atatürk'ü biz bunların hepsi
nin üzerinde tutarak, yazıyı yazan şu veya bu 
partinin üyesi de olabilir, şu veya bu partide ça
lışmış hizmet etmiş de olabilir, şu veya bu par
tinin fikrini de taşıyabilir; ama yine yazı da 
yazabilir ve burada üye de olabilir. Benim anla
dığım kadarıylc bu. Çünkü biz Atatürk"ü politi
kanın üzerinde tutuyoruz. Atatürk'ün fikrini, 
kültürünü, görüşünü; Atatürk'ün kişiliğini ve 
prensiplerini politikanın üzerinde tutuyoruz. Po
litikanın üzerinde tuttuğumuza ve buraya seçi
len insanların da bu güçte insan olduğuna inan
dığımıza göre, bunları biraz serbest bırakıp bun
ların fikrinden. Atatürk'ün çeşitli fikir yönün
deki görüşlerini de ortava koymalarından fayda
lanmak esas olur kanaatindeyim. 

Ben önerge yönünde oyumu kullanacağım ve 
bu önergenin faydalı olduğunu inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Altıncı maddenin (b) fıkrasıyle, Atatürk 
Akademisinin tarafsız bir yönetime kavuşturul
ması öngörülmüştür. Böyle bir tedbire ihtiyaç 
vardı, çünkü Türkiye'de birtakım kurumlar, ku
ruluşlar particilikten maalesef zarar görmüştür. 
Bu zararın, kurulmasına başlarken Atatürk Aka
demisinde yer etmemesi düşünülmüştür, zanne
diyorum ve bu fıkra bunun için sevkolunmuştur. 

Yerindedir, doğrudur; valnız an1 aşılması güç 
bir fıkradır. Şu bakımdan anlaşılması güçtür: 
sanki, ömründe siyasî bir partiye giren Akademi 
üyesi olamaz. Yazılış tarzı öyledir. Halbuki, ma
dem ki bir kamu hizmeti mahiyetinde bir kanun
la kurulan bir hizmettir, kamu hizmetinde siya
seti meneden hükümler mevzuatımızda vardır, 
bu konuda misaller vardır. Personel Kanunu ka
mu hizmeti kabul edenlerin yasak hallerini tes
pit etmiştir. Madem kamu hizmeti tesis eden bir 
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J kanun koyuyoruz, yeni bir madde sevketmeye lü-
ı zum yok. Ona atıf yapmak doğrudur. Personel 
j Kanununda kamu hizmeti görenlerin siyasetle 
i iştigallerini meneden hükümler başka esaslara 
j göre tanzim olunmuştur. Bunun, gibi karışık ve 

şüpheleri davet eden bir hüküm değildir. O ba
kımdan bir değiştirge önergesi takdim edeceğim. 
Bu bir akademidir, kanunla kuruluyor. Madem 
bir kamu hizmetidir, bu kamu hizmetinde de di-

| ger kamu hizmetlerinde siyaseti meneden hüküm
lerin uygulanması lâzım gelir. Doğru olan bu
dur. Yeni ihtilâflara, yeni çekişmelere de böy
lece meydan verilmemiş olur. 

Atatürk'ten bahsedilince, Atatürk konusu açı
lınca her insan, her Türk elbette ilgi duymak, 
bu yeni kurulan müesseseye katkıda bulunmak 

j ister. Deminden beri bâzı münakaşalar yapıldı. 
Arkadaşlar, Atatürk Türkiye'de herkesin malı-

j dır. Bu doğrudur; ama Atatürk'ün malı olma-
! yan fikirler ve gruplar da var. Atatürkçü ola

bilmek için iki temel fikirde birleşmek şarttır : 
İ Atatürk antimarksisttir. Atatürk sınıf kavgası-
! nı reddeder. I 
s Binaenaleyh, marksizme meyleden, sınıf kav

gacını öngörenler Atatürkçü sayılamazlar. Bu 
| t-mel ilkeyi Atatürkçülüğün diğer prensipleri 

i'e birlikte ruhuna sindirenler ve inananlar Ata
türkçüdür. Başkaları Atatürkçülüğü dejenere 
etmek için Atatürkçülüğü bir paravan olarak 
kullanmak isteyenlerdir. O itibarla arkadaşları
ma hatırlatmak isterim; Türkiye'de bu maksa-
duı dışında olanları ben Atatürkçü saymıyo
rum ve onlar Atatürkçü değillerdir. Atatürkçü
lüğün temel ilkeleri, temel çizgileri bunlardır. 
Başında böyle olmuştur, sonunda böyle olmuş
tur. bugünkü mücadelenin çizgileri de bunlar
dır. O itibarla Atatürkçü olanlar antimarksist 
olmayacak, sınıf kavgasını öngörmeyeeektir. 
Bunu yapanlar Atatürkçülüğe asla yan asam az
lar ve izah edemezler. 

Tekrar başlangıca dönüyorum. Bir takrir 
takdim ediyorum. Bir kamu kuruluşu kuruyo
ruz. Bunu kanunla kuruyoruz. Yeni hükümler 
vf<zftmeve ihtiyar- yoktur, mevzuatımızdaki mev
cut hükümlere bir atıf yaparak bu hususa da 
"mtbik etmek hem doğru olur. hem kargaşalık
ları önler, Çünkü, bu. akademi üyelerinin sınıf
la udun İması; aslî üye, onur üyesi, muhabir üye 
filan gibi ayırımdan da ayrı bir şey bu. 6 neı 
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maddenin (d) fıkrası sadece aslî üyelere mün
hasır olmak üzere getirilen bir kayıtlamadır. Bu 
itibarla (d) fıkrasındaki kayıtlamayı kamu ku
ruluşlarındaki personele uygulanan esaslara gö
re bir uygulamaya kavuşturmak ihtilâfları ön
ler. Sayın Komisyondan, Hükümetten bu fikre 
iltifat etmelerini rica ediyorum. Aksi takdirde 
birtakım münakaşalar, birtakım ihtilâflar doğar. 
Bu arz edeceğim, takdim edeceğim takrir bu ih
tilâfları önlemeyi de sağlar zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon söz istedi; ama dört 

sayın üye daha söz sırasındalar. Acaba Komis
yonun sonra söz almasını rica etsem olur mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Hayhay efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurunuz. 

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

Zannediyorum ki; Atatürk Akademisinin ku
ruluş maksatlarını iyice hatırda tutarak müna
kaşa etmiyoruz ve bu çizginin biraz dışına çıkı
yoruz. 

Atatürk Akademisinin amacı ve kuruluş ga
yesi Atatürk'ün fikir 'mahsullerini, özüne sadık 
kalarak Türk efkârı umumiyesine, Türk düşün
cesine aktarmaktır. İBunun içindir ki ben her za
man şöyle bir prensiple bu işe girmeyi düşün
düm. Atatürk'ü en iyi anlatan, en iyi tarif eden 
Atatürk'tür. Çünkü, Atatürk'ü herkes kendi mi
zacına göre tarife veya anlatmaya kalkarsa gö
rüyoruz ki Atatürk değişiyor. Onun içindir ki; 
burada akademinin fonksiyonu Atatürk'ün eser
leri fikir mahsullerini 'Türk düşüncesine getir
mektir. Bunun için misaller verdim. Atatürk' 
ün Büyük Nutkunu pek az kişinin okuduğunu 
tümü üzerinde konuşulurken söyledim. «Bilhas
sa üniversite talebelerimizin arasında yapılan 
ankette Atatürk'ün 'gençliğe hitabesinden (baş
ka hiçjbir fikir mahsulünün incelenmediği, eleş-
tirilmediği, 'okunmadığı, 'bilinmediği lortaya çık
mıştır» diye arz etmiştim. Onun içindir ki; Ata
türk'ü tam bir objektivite ile, Atatürk'ün fikir 
mahsullerini tam 'bir objektivite ile incelemek, 
eleştirmek ve Türk düşüncesine aktarmak göre
vi ile görevlendirilen hu akademiden beklenen 
şey her türlü tesirden uzak olmaktır. Bu mak
satladır ki; «siyasî partilere aslî üyelerin aza 
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olmaması» kaydı konmuştur. Bu konuda bâzı 
arkadaşlarımız dediler ki; «şu partiye bu par
tiye mensup olan bir fikir adamı akademiye da
vet edilemez mi. ondan yararlanılamaz mı?» Bu
nun için hiçbir mâni yok. Başka organlar var : 
muhabir üyelik var, şeref üyeliği var ve hattâ 
kurultayı var. Zaman zaman yapılacak periyo
dik kurultayları var. Binaenaleyh, burada bu 
muhterem zevattan istifade 'edilebilir. 

Şimdi mesele burada âdeta akademi müna
kaşasına değil de Atatürk münakaşasına giril
di. Lâiklik, milliyetçilik anlayışı üzerinde her
kes kendi düşüncesine göre birtakım tavzihler
de bulundu; ama akademinin vazifesi bu değil. 
Akademi, Atatürk, milliyetçiliği nasıl anlıyor
du, Atatürk lâikliği, lâiklik ilkesini nasıl vaz
etmiştir ve Atatürk'ün ekonomi görüşü neydi, 
vesaire vesaire... 

Şimdi bir arkadaşımız buyurdular k i ; «aka
demi üyesi olan zat meselâ Rusya'nın ekonomi
si hakkında veya Rusya hakkında bir kitap ya
zarsa suç mu işleyecek?» Katiyen alâkası yok, 
istediği şeyi yazsın. Ancak, Atatürk'ün kendi 
fikir mahsullerini elettirirken özüne sadık kal
mağa mecburdur. Mesele burada. Akademinin 
hüviyeti burada ortaya çıkıyor. Onun için aka
demi üyesi şu \eya bu konuda şu eseri, bu ese
ri yazması gayet tahiîdir ki fikir özgürlüğünün 
olduğu bir memlekette suç olur diye düşünü
lemez. 

Bir de yaş mevzuunda zaten Sayın Karaman 
kanunu gayet güzel tavzih ettiler. Yaş konu
sunda 70 yaş tahdidi sadece, âdeta memur ve 
kadrolu olan asil üyelik içindir. Yani bir nevi 
memuriyet gibidir. Nitekim; tetkik buyurursa
nız göreceksiniz ki kanunda akademi üyelerinin 
pek eoğu üniversite mensuplarından; onun için 
de görevleri ek görev tarzında. Bir kısım üye
leri doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından atanıyor, diğerleri üniversite men
suplarıdır. Üniversite mensupları için dahi yaş 
haddi vardır. Bilhassa yeni gelen Üniversite 
Kanununda bu yaş 68'e getirilmiştir. Onun için 
mutlaka bir yaş hududu koymak mecburiyeti 
bir kadro işgal eden şahıs için vardır. Onun için 
burada tereddüt eden sayın üyelerimizin bu 
noktayı gözünün de bulundurmalarını ben rica 
edeceğim. 

647 — 
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Bu konuda bir de usuli bir tavzihim olacak, 
yakut usuli bir ikazım olacak. Sayın Balkana 
da bu ikazım değiniyor. 

Sayın İskender Cenap Ege Millî Eğitim Ko
misyonu üyemizdir ve burada bizim de imzamızı 
taşıyan tasanda, bu maddeler kabul edilmiştir. 
Kendisi oradaki kanaatleri hilâfına beyanda 
bulunmuştur, o istikamette reyini isli ar edece
ğini söylemiştir, ki bu zannediyorum İçtüzüğe 
aykırıdır. Bu konuda arkadaşımdan da özür di
leyerek ikaz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Kifayet var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
229 sayılı tasarının 6 ncı maddesi üzerinde

ki müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Bitlis 
Orhan Kürüm oğlu 

BAŞKAN — Şu ana kadar gerçekten 11 sa
yın arkadaşımız konuşmuş oldular. Halen sıra
da kayıtlı olarak Sayın Tovekeğlu, Sayın fdi
ni e t Demir Yüce ve ikinci dAıı süz isteyen Sa
yın ücuzal bulunmaktadır. Kifayet kabul edil
diği takdirde Komisyon ve Hükümete, sen sik 
olarak da Sayın Tevetoğluna söz vereceğini. 

Kifayet aleyhinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Komisyon adına buyurun Sayın Atayurt. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem üyeler; 

Atatürk Akademisi Kanunu tasarısının 6 ncı 
maddesi üzerinde, 11 sayın arkadaşımız tara
fından. iki saate yakın bir zamandan beri ya
pılan görüşmeleri telhis ederek buradaki ten
kitleri Kemisy m adına cevaplandırmak üzere 
huzurunuzda bulunmaktayım. 

MulAerom arkadaşlar, bir defa 6 ncı madde
nin kendi sistematiği içerisinde yapılmış elan 
eleştirmeleri cevaplandırarak, bütün konuşma
cıların bu maddenin çeşitli fıkra ve ifadelerine 
ilişkin tenkitlerini cevaplandırmış olacağım. 

6 ncı maddede geçen akademinin amaçlarına 
aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunun 
yönetim kurulu veya bir aslî üye tarafından id-
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j dia edilmesi ve bu iddianın genel kurulca 2/3 
i çoğunlukla kabul edilmesiyle sona ereceğine 
j ilişkin fıkradaki, akademinin amacına aykırı 
| tutum ve davranışlarda bulunduğu ifadesinden 

neyin kastedilmiş bulunduğunun açıkça belir-
i turnesi talep edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının 2 nci 
maddesi amaçları kapsamaktadır ve amaçlar 

j «a - b - c ve ç» fıkralarında gösterilmiştir. Bu-
] radaki akademinin amaçlarından kasıt, Atatürk 

devran ve ilkelerine olan bağlılık ve onun fik
riyatından dışarıya çıkmamak ve onu sevmek 
ve onunla alâkalı olumlu çalışmaların kastedil
diğini burada tavzih etmek istiyoruz. Yani Sa-

! yın Karaman tarafından anlaşıldığı mânadadır, 
Komisyonumuz da aynı mânada anlamış bulun-

I maktadır. 
j Muhterem arkadaşlar, 6 ncı maddenin «b» 
j fıkrası üzerinde de birtakım eleştirilerde bulu-
! nulmuş'ıur. Bu da bir siyasî partiye üye olmak 

reva lı mahva/:: bir siyasî parti lehinde veya aley-
| hinde propaganda yapmak ifadesi üzerinde te-
| oıerküz etmiş bulunmaktadırlar. 

I Komisyonumuzda bu konuda uzun münaka
şa1 re ceeeytm etmiş bulunmaktadır. Esasen ka
nun tasarısını sevkedeıı Hükümet de bu ilkeye 

| sıkı sıkıya bağlı olarak bu tasarının kanunlaş-
j ması üzerinde durmuş ve gerek Millet Meclisi 

Komisyonlarında ve gerek Genel Kurulda ve 
Komisyonumuzda da bu ilke aynen muhafaza 
edilmiş bulunmaktadır. Bunun önemi aşikârdır. 
Atatürk Akademisi bilimsel bir kuruluştur ve 

j burada araştırmalar yapılacaktır, akademik ma-
kiyıute araştırmalar olacaktur çalışmalar taıııa-

I men ilmî eeslera dayalı olacaktır, onun metot 
| ve usulleri dahilinde cereyan edecektir. 

Bu kibarla bu gibi yüksek müesseselerin ka-
j t'yen politika ile alâkadar olmaması ve gerçeği 

oı'taya koyması şart ve lâzım gelmektedir. Bu-
j nun içindir ki. «b» fıkrasını burada biraz evvel 

arz ettiğim hüviyetiyle Komisyon olarak da be-
j r inme mis ve aynen huzurlarınıza getirmiş bu

lunmaktayız. 
I Esasen aeiî üyeler, bir nevi kamu hizmeti gö

ren kişiler olarak. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun kapsamı içerisinde de bulunmakta
dırlar ve orada da bu kabîl personelin politika 
ile iştigal etmemesine ilişkin hükümler vardır. 

1 Burada akademinin tekrar böyle bir politik gö-
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nişe hizmet etmemesi ve gerçeği yansıtması ba
kımından, burada «b» fıkrasında ifade edildiği 
şekilde politika' dışında bir müessese kuruldu
ğunun teyidinde büyük isabet olacaktır ve bu 
bakımdan aynen muhafazası zaruretini bilhas
sa belirtmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, «c» fıkrasındaki 70 
yaş haddinin muvafık bulunmadığı üzerinde de 
muhtelif arkadaşlarımız tarafından çeşitli gö-
r üsle :d e bulun muşlardır. 

Yaş haddi bu kabîl emsal müesseselerde 
mevcuttur ve nitekim yaş tahdidi meselesi 
Üniversiteler 'kanunu tasarısında da Hükü
met tarafından getirilmiş ve bu 67 yaş olarak 
belirtilmiştir. Aslî üyelik bakımından, 70 yaş 
doldurulduktan sonra aslî üyeler Akademiyle 
ilişkilerini muhafaza etmektedirler. Ş-öyle ki, 
5 nei maddenin «b» fıkrasının ikinci bendinde 
kabul ettiğiniz hükme göre, tekrar seçilme
yen bajkan, başjkan yardımcısı ve aslî üye
lerle eski genel sekreterler onur üyesi olur
lar dönmek suretiyle «b» fıkrasında ifade edil
miş bulunan onur üyeliklerine bu aslî üyele
rin 70 yaşından sonra gelecekleri hüküm altı
na alınmış bulunmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde 70 yaşla sınırlı 
bir lıaddln Akademinin hizmet ve faaliyetleri 
için 'olumsuz bir etki yapmayacağı kabul edil
mek iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarını, bu madde vesi
lesiyle yapılan görüşmelerde âdeta tasarının 
genel görüşmesi mahiyetinde olacak tarzda 
tekrar baş taraflara doğru dönülmüş ve bu 
tasarının her bakımdan sakıncalı olduğu ve 
bahusus Başbakana bağlılığın bir çelişki ol
duğu, âdeta bir siyasal 'kurum meydana geti
riliyor gibi tenkitlerde de bulunulmuştur. 

Gerçekten bu eleştiriler doğru leğildir. 
Nitekim 6 neı maddenin «b» fıkrasında da, 
politik görüşe yer verilmemiş bulunduğu bu 
(kanun tasarısının epsrileri içerisinde bulun
maktadır. Aynı zamanda 1 nci maddenin mü
zakeresi zamanında da Komisyon olarak arz 
ve izaha gayret ettik ki; Başbakana bağlı
lık keyfiyeti Devlet Kamu Kuruluşları içe
risinde böyle bir akademik kuruluşun belli 
bir otoriteye bağlanması ve bütçe bakımın
dan, sevk ve idare bakımından, murakabe ba
kımından bunun zaruretini izah etmiş ve 
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I yüksek oylarınızla da 1 nci madde bu vaziyeti 
ile kabul edilmiş bulunmakta idi. 

Bendeniz bu suretle zannediyorum ki, muh-
tiif arkadaşlarımız tarafından bu madde hak
kında serdedilıniş bulunan tereddütler arzı 
cevübecmiş bulunuyorum. Komisyon olarak 
G nci maddenin mevcut hüküm ve fıkraları ile 
kabulünde fayda olacağımı tekrar arz eder 
saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Son söz için buyurun Sayın 
Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler. 

Görür/ilmesini tamamladığımız 6 nci madde
nin bilhasa iki fıkrası üzerinde arkadaşları
mızın hassasiyetle durduklarını ve bu konuda 
lehte ve aleyhte fikirlerin belirttiklerini dik
katle takibattım. 

Muhterem aılkadadar, Atatürk Akademisi-
nin bugüne kadar mevcut diğer bilimsel ku
ruluşlara benzememesi ve kuruluşnda bu hu-
sulara büyük dikkat ve itina gösterilmesi ko-

j misyonlannuzda titizlikle üzerimle durulan bir 
nokta lir. Bu maddede bir siyasî partide bu
lunmuş veya siyaset hayatında uzun yıllar 
bir partinin programım savunmuş; fakat Ata
türk Akademisinde aranılan vasıflarla kc-n-
lisnden büyük hizmetler be|kler.en bir değerli 

I ilim, fikir araştırıcı zatın bu Akademiye gir
mesi önlenmiyor. Burada gayet sarih olarak 
istenilen; bendenizin bu Komisyonda çalışır
ken bu tasarının üzerindeki çalımlarımdan 
edindiğini İntiba şudur. Kendisini bu araştır
maya ve bu konuya aflayacak, hayatının 70 
ya -ma kadar ki, devresini aslî üye olarak 
bu Akademiye adayacak bu vasıftaki değerli 
insanlar aranıyor ve burada sini Handı rbmaya 
çalışılıyor. 

Hiç şüphesiz bir siyasî partide çalrmıış 
olabilir, bir siyasî partinin yöneticisi hattâ 
lideri olabilir, yıllarca Parlâmentoda çalışmış 
bir kimse olabilir; fakat bu akademinin aslî 
olarak kadrosuna girip Atatürk. Akademi
sinde, bu Akademinin amacına uygun çalış
malar, incelemeler yapıp,'eserler vermeye ken
disini adayan değerli zatın hiçbir siyasî par
tide kayıtlı bulunmaması, hiçbir siyasî parti 
nin propagandasını veya siyasî fikriyatını 

I savunması ve nihayet herhangi bir partinin or-
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ganmda da vazifeli bulunmaması öngörülmek
te diı*. 

Bu suretle gayet acık olarak görülüyor ki, 
(herhangi bir siyasî partide bulunmuş olmak, po
litika ile meşgul olmuş 'bulunmak, siyasî parti
den ve politikadan kendini uzaklaştırarak bu 
konuya ve bu Akademinin amacına kendisini 
adayan ve bağlayan kimselere herhangi mâni 
bir husus maddede mevcut değildir. 

70 yaş üzerinde de değerli arkadaşlarım ben
den önce konuştular. Hakikaten böyle bir yaş 
sınırının aslî üyeler için koyulması uygundur 
ve birçok akademilerde de bunun örneği vardır. 
Yoksa, diğer onur üyelerine veya muhabir üye
lere böyle bir yaş sınırı da koyulmamıştır. Çün
kü, yalnız yurdumuzda değil, bilhassa yabancı 
memleketlerde, Almanya, İngiltere, Amerika gi
bi memleketlerde yaşları 70'i, 80'i aşmış birçok 
büyük değerler tanımaktayız ki, kendilerini doğ
rudan doğruya tarih araştırmalarında Atatürk'e 
ve onun millî mücaadelesine, İstiklâl Savaşımıza 
hasretmişlerdir. Almanya'da Prof. Leşke bun
lardan hiridir. Biz bu Akademiyi kurma s ak o, 
kendi elinde bulunan imkânlarla Almanya'da 
buna benzer bir akademiyi kurmanın teşebbüsü 
içindedir. Bunu da bu vesile ile burada arz et
mek isterim. 

Sayın Karaman arkadaşımız maddenin baş
langıcındaki üyelikten düşme hususunda zikre
dilen sebepleri «Akademinin amaçlarına aykırı 
tutum ve davranışlarda bulunulması» hususunu 
acık kabul etmediler ve «Bu yalnız Akademide 
görev esnasında bir görev kusuru olanlara mı 
izafe ediliyor, yoksa doğrudan doğruya Ata
türkçülüğe yani fikir tarafına aykırı olan kim
seler mi çıkarılacak? Bu bir açıklığa kavuşturul
malı» buyurdular. Şahsen kanaatim odur ki, bu
rada kastedilen gayet açık olarak, elbette Aka
deminin amacıdır. Yoksa, görevini yapmayan 
bir memurun, nihayet vazifesine son verilir. Bu
rada kastın doğrudan doğruya Atatürk'ün fik
rî, ilkeleri olduğu bence gayet açıktır. Bu itibar
la maddenin aynen kalması faydalıdır ve bütün 
arkadaşlarımızın düşündükleri şüpheleri önle 
y e e ek mahiyettedir. 

Bendeniz ne yalnız bir siyasî partiye üye 
olma sözünün çıkarılmasını, ne de diğer kısım
larının değiştirilmesini uygun görmüyorum. 
Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN —• 6 ncı madde üzerindeki müzake
reler bitmiştir. 

Madde ile ilgili 4 adet takrir vardır. Bun
lardan 3'ü (h) fıkrası, bir tanesi de (c) fıkrası 
ile ilgilidir. Bu itibarla önce (b) fıkrası ile ilgi
li olanlardan en aykırı olan «çıkarma» yani 
bendi tamamen çıkarmayı düşünen Sayın Gün-
doğan'm önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk Akademisi kanununun 6 ncı mad

desinin (b) bendinin maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

İstahul 
Fikret Gün doğ an 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurun efen
dim, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önergemi yüksek başkanlık ıttılaınıza arz 
etti. Bendeniz 6 ncı madde üzerinde ilk önce sö
ze başladığım zaman, çok kitahîlik gösterilerek, 
konuşmalarımın genel olduğundan bahsedilerek 
sözlerimin kesilmek istendiğini hayretle müşa
hede etmiştim. Oysa sözlerimin gelip de bu (b) 
fıkrasında düğümleneceği aşikâr idi ve konuş
tuklarımın hepsinin de bu fıkra ile alâkası var
dı. 

Değerli arkadaşlarım, kanunlar fikir, espri, 
temel yapı itibariyle, uyumluluk ve tutarlılık 
arz etmelidirler. Kanunlarda uyumluluk ve tu
tarlılık, temel yapılarda yeknesaklık olmazsa 
çelişkin fıkralar, maddeler sevkedilmiş bir ka
nım halinde tedvin edilirse o kanunların fayda
sı olmadığı gibi, anlaşılması da herkese göre de
ğişir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bakınız bu (b) 
fıkrasında sevkedilen hüküm ne diyor. 

«Bir siyasî partiye üye olmak veya herhan
gi bir siyasî parti lehinde veya aleyhinde pro
paganda yapmak, siyasî partilerin organlarında 
görev yapmak, görev almak, 70 yaşını doldur
mak,, fikrî bedenî bakımdan...» filân. 

Her fıkra müstakil hüküm ifade ediyor. 
Şimdi, 
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ORHAN KÜBÜMOĞLU (Bitlis) — Cümle
nin sonunda bâzı şeyler var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aka
demi kadrosundaki üyeler genel kurulun mü
saadesi olmadan akademi dışında görev alamaz
lar 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Siyaset 
yapmayı değerlendiren bir müessese var orada. 
Mühim olan o. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendim, müsaade buyurursanız aslî üyelerin 
üyelik sıfatları aşağıdaki hallerde genel kuru
lun 2/3 çoğunluğun kararı ile düşer dendi, hü
küm verildi. Bu düşme hükmünün yürüyebil
mesi için (a) bendinde yazılı hal, (b) bendinde 
yazılı hal, (c) bendinde yazılı hal ve (d) ben
dinde yazılı halin hudûsu, eski deyimle daha iyi 
anlarsınız diye söylüyorum, şarttır. 

Şimdi, böyle bir hüküm sevkettiğiniz zaman 
bakınız ne ile karşı karşıya kalırız. Bu ülkede 
her şeyi ülke gerçekleri ölçeklerine, vurmazsa
nız, pek teorik plânda kalırsanız ya da kastı
nızı teorik plânda -kalmakla örtmeye kalkarsa
nız elbetteki ben itiraz ederim ve haklı bulurum 
kendimi. 

Şimdi, bir siyasî partiye üye olmak birinci 
derecede, birinci sırada aslî üyelikten düşmeyi 
ic ab ettirir. 

İki, her'hangi bir siyasî parti lehinde ve aley
hinde propaganda yapmak. Hiçbir siyasî parti
ye mensubol madan bir siyasî parti lehinde ve 
aleyhinde propaganda yapmak. 

Üç, siyasî partilerin organlarında görev al
mak. 

Bu üç halde aslî üye görevden düşüyor. 

Aslî üye kimdir1? Sayın Karaman burada bi
zi âdeta. •, iyice aslî üyenin vazifesini bilmiyor gi
bi gösterdi; ama biz biliyoruz. 19 kişi. 

Ne yapar bunlar? Genel kurulu teşkil eder
ler, 

Nedir Genel Kurul? Bu Akademinin en yük
sek karar organıdır. 

Kaç kişi bunlar ?19 kişi. 
Kaç tanesi Akademi kanunu gereğince ma

aşlı? 7 tanesi. 12 tanesi ek görevleri devam et
mek şarttı ile vazifelerine devam edecekler. 

Şimdi, en yüksek karar organını teşkil eden 
ve akademinin aslî üyesi bulunan bir kişi gerek 
kendi çalışmaları ile gerek başka üyelerin veya 

dışarıdaki bilim adamlarının yapacağı bilim
sel çalışmaların bu akademi kanununda amaçla
nan gayelerine uygun olup olmadığına karar 
verecek organ. Bunu düşürmek için yapılacak 
;ey sudur; şimdi sizin beğendiğiniz şu bilimsel 
araştırma yahut kendinizin yaptığı şu öneri ya 
da araştırma y anutta başka bir üyenin yaptığı 
bu taraştırmayı biz genel kurulda bir partinin 
propagandası gibi telâkki ediyoruz derler. Di
yemezler. Neden? Çünkü adam kalkıpta sözle, 
dille ve yazı ile bunu yapmadıkça diyemezler. 
Derler efendim. Anayasayı ders kitabı haline ge
tirenlerin muhakeme edildiği ve maihkûm edil
diği zamanlan yaşamışızdır. Şimdi Atatürk Aka
demisi görevleri ve amaçları ile Atatürk'ü in
ekleyerek, devrimlerini ve ilkelerini değerlendi
recek bir görev yapacak. Nasıl oluyor bilimsel 
özerkliği haiz bir kuruluş Başbakana bağlı olu
yor? Bu cay-i sual. Bizim bilimsel kamu kurum
larımız var. Üniversiteler. Hangi bakana bağlı 
bunlar? Başbakana bağlı olmak sadece sayın 
Komisyon sözcüsünün dediği gibi sadece bütçe 
bakımından bağlılık ifade etmiyor. Akademi 
başkanını tayin eden kişi Başbakan. Akademi
nin. sekreterine ve diğer memurlarına varınca
ya kadar üçlü kararname ile aynı zamanda yet
in. kullanan kişi Başbakan. Hem bilimsel özerk -
.bel olacak bu müessesenin, hem Başbakana bağ
lı olacak ve Başbakanın da bu kurum içinde en 
önemli <rörev yerlerine atama yetkisi olacak; 
fakat başka bir maddede siyaset partileri ile 
ilişkisi olmayacak, siyasî yarti propagandası 
yapmış bulunmayacak. 

»Şimdi soruyorum ve haklı olarak soruyorum, 
meseleyi yaşanan hayata indirgeyerek soruyo
rum, bir partiye mensubum ben şerefle haysi
yeti0. Şimdi akademisini kurduğumuz -kişinin 
kurduğu, partiye mensubu şerefle haysiyetle. 
Benim umdelerim, kimsenin öteye beriye 
çekmeyeceği kadar kendi dilinden, Atatürk de
nilen büyük varlığın dilinden kaleme alınmış, 
yazıl niş anayasal hüküm haline gelmiş yıllarca 
bu ülkenin resmî siyaseti olmuş; fakat tarih öy
le getirmiş ki, benim şimdi adına Akademi kur
duğumuz büyük şahsiyetin dilinden ve kalemin
den çıkmış umdelerimin tam karşısına dikilen 
siyasal partiler olmuş, kişiler olmuş. Olabilir, 
mümkündür denebilir. Bir yorumdur yahut böy
ledir. 
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Verilmiş olan takririn aleyhinde konuşmak 
için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gündoğan'm, 
fikir kısıtlayıcı diye ifade etmiş bulunduğu, si
yasal fikirlerin orada temsil edilmemesinin .sa
kıncalarını belirten konuşmasını, bir akademi 
konusunda kabul etmek mümkün değildir. Ga
yet tabiî ki, siyasî fikirlerin bol olarak görüşüle-
bildiği, serbestlikle görüşülebileliği toplumlar, 
hür toplumlardır. Fikir akımları toplumu oluş
turacaktır; fakat burada mevzubahis edilen 

husus, Atatürk'ün, birtakım fikir akımlarının 
çekiştirdiği kişi olmaktan kurtarılmasıdır. Ata
türk Akademisinin kurulmasının nedeni budur. 
Eğer Atatürk, birtakım siyasî fikirlere göre, 
Atatürk olmaktan çıkarılacak, birtakım tefsirle
re tabi tutulup, başka başka mânalara getirile
cekse, bundan evvelki kaosun içerisine Ata
türk'ü de itmiş olacağız ve Atatürk'ü her siyasî 
görüş kendi kalkanı olarak kullanacaktır. 

Binaenaleyh, akademinin tesisindeki kasıt, 
Atatürk'ü bu durumdan kurtarmak ve hakikî 
Atatürk'ün ne olduğunu tespit edip, Türk hal
kına tam mânasiyle ifade etmek içindir. Bina
enaleyh, burada siyasî görüşlerin akademide, 
akdemi kurulu teşkil eclen 19 kişinin içerisine 
vazedilmemiş olması, Atatürk Akademisi Kanu
nun umdelerine uygundur. 

Muhterem arkadaşlarım, divor ki, 19 üyeden 
yarısından bir faz1 ası, üniversite mensubu ola
caktır. 120 nci madde üniversite mensuplarının 
partilerin yüksek kademelerinde vazife almasına 
müsaade ederken, son yanmış olduğumuz değiş
me ile bunıı ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Bi
naenaleyh, esasen 19 üyeden lO'u Anayasamı
zın emretmiş olduğu gibi, siyasî partilere ka
yıtlı bulunamayacaklar. Bu selmpten dolayı 9' 
unun üzerinde birtakım siyasî düşüncelerin mev-
cudolması, herhangi bir şekilde akademiyi salim 
b ;r ealısma içerisine itmeyecektir. Burada, üste
lik rk'p-er akademi üvelerini de üzen birtakım 
haddelerle karsı karsıva bnlunuvoruz. Mesele 
akademiye aslî üve olan kişinin sivasî düşünce
den mahrum olmasını teman etmek gibi imkân-
<uz bu- husufu amt'rmok demidir. Muhakkak ki, 
her İnhanın b'r sivasî görüsü vardır: ama bir 
kamu hizmeti görürken, bu sivasî görüsü ağır 
basmanın, amr bastığı takdirde de, ilim zedelen
in esan diye bir bu husus mevdaua getirilmiştir. 
Bundan hazm' etmektn farzda vardır. Çünkü, 
kurmuş oldueaımuz teşekkül bir ilmî özerkliğe 
haiz olacağı ifade edilerek kurulmuştur. 

19 üyeden, 10'undan fazlasının bir siyasî 
partiye mensur» bulunması onların da lehine de
ğildir. Çünkü her an birtakım töhmetler altın
da kalacaklardır. Onların salim çalışmalarının 
temin etmek, onların töhmet altında kalmalarına 
mâni ol m. ak için, bu fıkranın yerinde olduğunu, 
değiştirilmemesi icaibettiğini ifade etmek iste
rim. 
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Muhterem arkadaşlarım, burada entrasen bir 
konu ile karşı karşıyayız. Belki biraz müsamaha
nıza sığınarak sadet dışı çıkmış olacağım; ama 
vazedilen kanun maddelerinde aslî üyelerin Türk 
tebaası olduğuna dair bir kayıt mevcut değil
dir. Muhabir üyelerle onur üyelerinin ise, ya
bancı ve Türk tebaası olabileceklerine ait kayıt 
vardır. Bunun ileride bâzı sakıncalar doğurma
ması için, bu meyanda bunu da ifade etmekte 
fayda vardır. Hükümet veya komisyon bu hu
susta bir açıklama yaparsa, bunun da birtakım 
münakaşalara ileride sebebiyet vermemesine yar
dımcı olacağımızı ümidediyorum. 

Bu takririn kabul edilmemesini ve getirilmiş 
olan metnin aynen kabulünü, ben de diğer arka
daşlarıma uyarak hassaten istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Savın Başkan, az önce 
Yüce Senatoya savın komisyon başkanının ver
diği esvabın crörüsü icind°viz. 

Yalnız yüksek malûmları olduğu gibi. kanun
da üc türlü üyelik ortava konmuştur. Bunlar
dan bibisi şeref üyeleridir; Atatürk ve Atatürk 
devrimleri konusunda eserleri ve fikirleri ile ta
nınmış kişiler. 

Yaş tahdidi yapılmamıştır. Herhangi bir si
yasî partive kayıtlı olsun, olmasın gibi bir kısıt
lama gözetilmemiştir. Bu akademinin gerçekten 
şerefli, fikirlerinden her zaman istifade edilen 
üyeleri olacaktır ve belki pek corru Atatürk'ü 
Atatürk'le yaşamış, rrmsaî arkadaşlığı e+Trr's, ta
rihe geçmiş ulu kişiler olacaktır. Bu bakımdan 
bir kısıtlama mevzu bahis değildir. 

İkinci tür bir üvelik vardır, muhabir üvelik. 
Onlar da yine Atatürk ve Atatürk devrimleri 
konusunda çalışma yapan kişilerdir ve akademi
nin yardımcı üyeleridir. Bunlarda da yaş tahdi
di yoktur. .Herhangi bir siyasî partiye üve obıp 
olmadıkları keyfiyeti de mevzu bahis değildir. 
Burada asi ol an, akademinin diğeri 19 kişidir. 

Bu kanunun en kuvvetli yönlerinden birisi 
de. bilimsel özerkliği haiz, Atatürk konusunda 
objektif araştırmalar yapacak bir ilim müesse
sesi oluşudur. Bu yönden burada fiilen vazife 
gören 19 kişinin Atatürk ve devrimleri konu
sunda eser sahibi, bu memlekette ağırlığı olan 
ve herhangi bir siyasî partinin lehinde ve aley

hinde propaganda sahibi olmayan, fiilen üye 
olmayan kişilerden seçilmiş olması, aşağı yukarı 
bir buçuk yıldan beri Türkiye Büyük Millet 
Mee1 isinin komisyonlarından ve Millet Meclisi 
Umumî Heyetinden geçen ve Senatonun yüce ko
misyonlarında oluşan şu kanunun en önemli ta
rafı olmuştur. Bu bakımdan metnin aynen mu
hafazasını arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye şu beyanı 
ile Hükümet katılmıyor. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, katılmıyoruz. Yalnız bir soru soruldu; 
aslî üyelerin Türk vatandaşı olup olmayacağı 
hakkında kanunda bir hüküm bulunmadığı ser-
dedildi. Şurasını arz edeyim ki, aslî üyeler 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir ve 
burada Devlet memuru kimlerin olabileceği, di
ğer vasıfları ve şekilleri kaydedilmiştir. Orada 
Türk vatandaşı olmayanın Devlet memuru ol
madı mümkün değildir. Buraya da şâmildir, arzı 
cevabedlyorum. 

Teşekidir ederim. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. Za
ten kifayet kabul edildiği için, sorular da mevzu 
bahis değildir. Zira takrir üzerinde görüşüyo
ruz. 

Simdi 6 ncı maddenin (b) fıkrasının metin
den tamamen çıkarılmasını isteyen Sayın G-ün-
doğan'm teklifini oylarınıza sunuyorum. Teklifi 
kabul edenler.. Etmeyenler... Teklif reddedilmiş
tir efendim. 

Şimdi yine (b) fıkrası ile ilgili iki takrir 
vardır, okutuyorum. 

Savın Başkanlığa 
6 ncı maddenin (b) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucu rai 
«h) Herhangi bir siyasî parti lehine veya 

aleyhinde propaganda yapmak, siyasî partilerin 
organlarında görev almak.» 

C. Senatosu Başkanlığına 

Atatürk Akademisini tarafsız bir yönetime 
kavuşturmak, kanunun amacına uygundur. An
cak 6 ncı madde başka bir anlam taşımaktadır. 
Bu nedenle, 6 ncı maddenin (b) fıkrasının aşa-
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ğıdaki şekilde değiştirilmesini' arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Fıkra - b.) Akademi üyelerinin parti faa
liyetlerinde bulunmalar] halinde; «bu halde Per
sonel Kanununun yasak hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ucuzal ile Sayın 
Hazer'i bir nokta üzerinde birleştirmek müm
kün mü?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır. 
'BAŞKAN —• O halde, ayrı ayrı muameleye 

koyuyorum. önc.e Sayın Hazer'in teklifini oyla
yacağım. Sayın Hazer'in teklifi kaıbul edildiği 
takdirde (b) fıkrası aynen oluyor : 

(Akademi üyelerinin siyasî parti faaliyetle
rinde bulunmaları halinde; «hu halde Personel 
Kanununun yasak hükümleri uygulanır.») 

Şimdi lehinde ve aleyhinde söz isteyen?... 
Yok. Hükümet katılıyor mu?.. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

M. FAİK A T A Y U R T (Uşak) — Katılmıyoruz, 
gerekçesini arz ettim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Oylarınıza sunu
yorum. Takriri kahul edenler.. Etmeyenler.. Ka-
hul edilmemiştir. 

'Sayın UcuzaPm teklifine göre de, (b) fıkra
sının şu şekilde olması icabetmektedir : 

«Herhangi bir'siyasî parti lehinde veya aley
hinde propaganda yapmak, siyasî partilerin or
ganlarında görev almak.» 

Lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. 

ORHAN KÜRÜMOÖLU (Bitlis) — Hiç bir 
fark yok ki.. 

BAŞKAN — Bir fark var, efendim. Meselâ, 
(!b) fıkrası, bir siyasî partiye üye olmak, filân 
diye baışlıyor; halbuki bu daha başka bir tarzda 
yazılmış 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
B A SBAKANLTK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — O halde oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Takrir, kabul edil
memiştir. 

(c) fıkrasıyle ilgili Sayın Lûtfi Bilgen'in, 
bir takriri var; 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 neı maddesinin (c) bendinin kal

dırılmasını teklif ediyorum. 
içel 

Lûtfi Bilgen 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — izah etmek istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; 
Benden sonra konuşan arkadaşlarımın bu hu

susta verdikleri izahat beni tatmin etse idi, söz 
almayacaktım. 

Buyurdular ki, 70 yaşını dolduran kişiler 
emekliye ayrılırlar. Bu bir Devlet görevidir. 
B'aşka memleketlerdeki akademilerde de buna 
benzer yaş tahditleri vardır; belki 70 değildir 
de, belki bir tahdit vardır; Sayın özıgüneş de bu
rada bunu açıklıkla izah ettiler. «70 yaşından 
sonrakiler diğer üyeliklerde değil de aslî üye
liklerde kaldırılıyor» dediler. 

Eğer, bu hüküm şöyle olsaydı, itiraz etmez
dim : 

<'ı70 yaşını dolduran bir kişi kim olursa olsun, 
mutlak surette oradaki görevinden alınır» den
se idi hiç itirazım yoktu. Burada ileride kötü 
tatbikata yol açacak bir nokta var, onun için iti
raz ediyorum. Şöyle : Üyeliğin düşmesi; aslî 
üyelerin üyelik sıfatları aşağıdaki hallerde ge-
nn\ kurulun üçte iki çoğunluğunun kararı ile 
düşer; bunlardan bir tanesi de 70 yaşını doldur
mak. 

Ondokuz üyeden bir tanesi 70 yaşını doldur
du, genel kurul bu üyenin hakkında üçte iki sa-
yıvı topladı, karar verdi ve bu üyeninki düştü. 
Ertesi yıl bir başka üyenin yaşı yetmişi doldur
du. Bu defa Genel Kurul bunun hakkında kaldır
ma kararı vermeyebilir. O zaman işte çatışmalar 
'başlayacak ve akademiler o andan itibaren da
ğılmaya, çökmeye başlayacaktır. 

Mademki, arkadaşlarım da (b) fıkrasında 
siyasî görüşleri muhafaza eden kişilerin de aka
demide çalışmalarına fırsat verilmesini istedi
ler; buna katılıyorum ben; bu madde, yukarıda-
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ki madde açıklıkla işletilmediği hallerde başka 
bir yönde işletecek diğer bir maddedir. Mutlak 
surette buradan çıkarılması lâzımdır. Bilmiyo
rum, yani bu hususta beni ikna edecek başka bir 
izah tarzları var mı? Eğer her ondokuz üye 70 
yaşında oradan ayrılsaydı, diyeceğim yoktu, 
bu önergeyi vermezdim. Tekrar ediyorum, üze
rinde bilhassa duruyorum; ama içinde icabında 
80 yaşma gelen üye bulunacak. Çünkü üçte iki 
oyla çıkarılmayacak o. Burada elbette siyasî 
fikirlerin üçte ikisi bir araya gelince., hâkim ola
cak. 

Arkadaşlarım açıkladılar; hakikaten yani 
neden siyasetçilerden, siyasetten bu kadar koru
maya çalışıyorlar Atatürk'ü? Atatürk'ün kendi
sinin en büyük, en geniş yönü siyaset yönüdür. 
Atatürk büyük bir kristaldir, çok yönlüdür; 
nereden bakarsanız oradan parlar; ama her hal
de bu yönlerden en büyüğü de siyasîdir ve bu
nun ağırlık noktası da siyasî taraftadır ve kon
duğu o kaide üzerine oturur. 

Şimdi bütün yönleri içerisinde en büyük ta
rafı kuvvetli tarafı siyasî-olan bir Atatürk'ümü
zün siyasilerden, kaçırılmış gibi, sanki siyasiler 
umacıymış gibi bir tutumda başka bir yöne ak
tarılmasını benim de aklım kavramıyor. Siyaset 
yapmıyoruz, diyoruz, her zaman... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, sizin verdiğiniz 
takrir 70 yaşla ilgili, konuştuğunuz kısım da 
(b) fi k1-asiyi e ilgili değil mi, siyasî kısmını hal
lettik: 70 vasim doldurmak, bu fıkranın çıkarıl
masını istiyorsunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim; (e) fıkrası yi e da ilgili, lütfen dinleyiniz 
efendim. 

Naşı1 i^U^eceğiııi anlatıyorum; yarın görü
rüz; üç sone, beş sene, on sene sonra göreceğiz 
bunları. Adam 70 yaşını doldurduğu zaman atı
lacak; ama bir başkası yetmiş beş, sekseninde 
atılmayacak, bunu söylemek istiyorum, bunun 
da işleyişi siyasî olacak. Atatürk gibi siyasî bir 
adın, Devlet kurmuş bir kişi üzerinde siyasî lâf 
edilmez değil; oraya giren de edecektir girme
yen de edecektir; bunu demek istiyorum. 

Şimdi, kıymetli arkadaşlarımdan önergeme 
iltifat buyurmalarını diler ve böylece ileride 
doğacak bir aksaklığın hiç olmazsa şimdiden 

önlenmesini temin etmelerini istirham ederim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Lehinde?.. Yok. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aley

hin d d 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ege; aleyhin

de. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Bu 70 yaşı doldurma mevzuunda bâzı arka

daşlar. otomatik olarak 70 yaşını doldurduğu 
takdirde düşecektir, yani, aslî üyelikten düşe
cektir üye. şeklinde bir düşünceye sahipler. Hal
buki, maddenin başında, aslî üyelerin üyelik 
s1 fakları aşağıdaki hallerde genel kurulun üçte 
iki çoğunluğunun kararıyle düşer diyor, ondan 
sonra (a), (b), (c) diyor. 

Demek ki, (a) nasıl yukarıdaki aslî cümleye 
baı>:lı ise. (b) nasıl bağlı ise (c) de öyle bağlıdır. 
Yani, (c) de ancak '70 yaşını doldurduktan son
ra genel kurulun üçte iki çoğunluğu yaş had
dini doldurmuştur, ayrılması gerekir şeklinde 
bir karara varmadıkça 70 yaşını dolduran üye
nin aslî üyelikten uzaklaştırılmasına imkân yok
tur. Ben bunu normal buluyorum muhterem 
arkadaşlar. 

Simdi her meselenin altında maksat arama
ya kalkarsak ve 19 kişiden meydana gelecek 
olan bir genel kurulun hakikaten kendini Ata
türk'e adayabilecek veya Atatürk umdelerine 
bihakkın inanmış, o kadar inanmış ki. inandırı
cı srüce sahip hale gelmiş olan insanların içeri
sinde herhangi bir küçük ayak oyunlarına kapı
lacak insan tasavvur edemiyorum, muhterem 
arkadaşlarım. Bu kadar itimatsızlığın içine gir
me ve"! i m. Effeo zaten bu itimatsızlığı gidereme
yecek şekilde kişiler bu akademiye hâkim ola
caklar isû. siz istediğiniz tahdidi koyunuz yine 
tatbikat onların elindedir, bir ucundan bulup 
•bu işi kendi istikametlerine götürürler. 

Ben buru böyle düşünmüyorum; yalnız şöy
le dnşünüvorum : Muhterem arkadaşlarım; yaş, 
evet, yetmiş; ama insanların fizik yapısı, fikrî 
kapasitesi ve kafa yapısı bâzı kişide elliden son
ra bakarsınız yavaş yavaş düşer, gücünü kay
beder. bâzısında sekseni bulur hâlâ hem fizik 
yamsı bakımından hem de kafa yapısı bakımın
dan sapasağlamdır. Yani, bunu normal görmek 
lâzımdır. 
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Ben bir hekim arkadaşın «bu yetmişe gelir, 
birisini uzaklaştırırlar, diğerlerini uzaklaştır-
mazlar» şeklindeki düşüncesini sadece bir mak
sada bağlayarak ifade etmesini biraz fazla has
sasiyet içerisinde söylenmiş söz olarak kabul 
ediyorum. Kendileri benden çok iyi bilirler; yaş 
'hiçbir zaman aynı yıllar aynı tesirleri ne bünye
de nede kafada göstermez. Değişik değişik in
sanlar vardır; o bakımdan eğer bir kişi 70 ya
şma geldiği halde zindeyse, fikrî faaliyetinde 
herhangi bir noksan yoksa, vücutça da sağlanı
şa, çalışabilir durumclaysa «Sen 70 yaşını bul
dun, seni buradan uzaklaştıracağız demek hata 
olur. Bırakınız bu tipte insanlar çalışmaya de
vam edebilsin, 

O bakımdan ben maddeyi ve bu fıkrayı ye
rinde buluyorum; Komisyondan geldiği şekliyle 
kabul edilmesinin normal olacağı kanaatinde
yim. 

Arz ederim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, kü
çük bir açıklamayı olduğum yerden yapabilir 
miyim, efendim1? 

BAŞKAN —• Yerinizden buyurun. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Ben birinci ko

nuşmamda bunun üzerinde fazlaca durduğum 
için anlatmadım. O zaman hattâ rakamlar da 
sıöyledim. 1970 yılındayız, bu ondokuz kişilik 
heyet, 19 Mayıs 1919'a da uyuyor; bu olay en 
geç 54 sene evvel başlar. 54 seneyi 70'den çıka
rırsak 16 kalır. Demek ki, Atatürk, Türkiye'yi 
kurtarmaya başladığı günde 16 yaşında olanlar 
burada kalacaklar, büyükler kalmayacaklar. 
Kaldı ki, bu büyüklerin içerisinde çok daha iyi 
bilenler olabilir demiştim. 

İleride bir rapor mahiyetinde, icabında 50 
yaşında veya 90 yaşında olan bir adama bu ra
porla işine son verilebilmesi problemi vardır. 
Yalnız şunu da belirteyim, eğer bir kasıt yoksa 
,(b) bendi ile ek'arte edilmeyecek kişilerin bu 
70 yaş formülüne uygun olarak ekarte edileceği 
düşünülüyorsa, o zaman 70 yaşında olan herkes, 
ki bunlar da Devlet memuru filan değillerdir, 
kolaylıkla ekartte edilebilir. Yoksa ben yaş tah
didinin aleyhinde değilim; 100 yaşında da olsa
lar yaş tahdidine taraftar değilim. Kafa yapıla
rının müsait olmaları halinde mesele yoktur. 

(Bu hususu istirham etmek için konuştum.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyorlar mı?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Katıl
mıyoruz, Sayn Başkanım. 

BAŞKAN — O halde Sayın Bilıgen'in takri
rini oyluyorum; (c) fıkrasının çıkarılmasını ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Takrir redde
dilmiştir. 

Şimdi 6 ncı maddeyi bir evvelki birleşimde 
okunan şekli ile oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkanım, şimdi okutturacağınız 7 nci maddede 
bir maddî hata var; «....Akademi Başkanının 
teklifi ve Genel Kurulun kararı ile görevlendiri
lir» olacak. Burada «teklifi» kelimesi atlanmış-
'tll'ı 

BAŞKAN — Oldu efendim; ilâve etmiş ol
duk. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
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 Başkanı
nın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile görev
lendirilir. 

Uzmanlar dışındaki personelin tayinleri 
Akademi Başkanınca yapılır. 

Muhasebe Müdürü, yardımcısı ve veznedar 
Maliye Bakanlığınca atanır. 

Akademinin kadrolu personeli hakkında, 
657 sayılı Devlet Memurları ve 926 sayılı Aske
rî Personel kanunları ile ek ve tadilleri uygula
nır. Bu kanunlara ait hükümlerin aynen uygu
lanması mümkün olmayan hallerde tatbik edi
lecek esaslar, Devlet Personel Dairesinin görüşü 
ve Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası alına
rak Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Akademide gerektiğinde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunundaki -esaslara göre sözleş
meli personel çalıştırılabilir. 

Akademi personelinin görev ve yetkileri ile 
kendilerinde aranacak özel nitelikler yönetme
likte belirtilir. 
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Sayın BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye 

Fikret Gün doğan. 
FİKRET GÜNDDOĞAN (İstanbul) — Soru 

sormak istiyorum, bâzı sorularım var, 
BAŞKAN —• Soru soracaksınız. 
Şöyle yapalım, başka görüşmek isteyen arka

daşımız varsa onları konuşturayım, sonra soru 
için zatı âlinize söz vereyim. Olur mu efendim? 

Söz isteyen var mı efendim?. Sayın Kara
man buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
[Başkan, sayın senatörler; 

«Personelle ilgili hükümler» şeklinde 7 nci 
madde olarak huzurunuzda bulunan madde, 
bundan evvelki metinleri, yani en son olarak 
Millî Eğilim Komisyonundan geçen metnin 12 
ve 13 ncü maddelerini bir araya getirmiş ve da
ha muhtasar ve daha insicamlı bir hale sokmuş
tu;'. 

Bu maddenin 4 ncü fıkrasında, «Akademinin 
kadrolu personeli hakkında, 657 sayılı Devlet Me
murları ve 926 sayılı Askerî Personel kanunları 
ile ek ve tadilleri uygulanır» denmektedir. 

Şimdi bu tasarıya ekli 33 ncü sayfadaki, 
«Atatürk Akademisi kadro cetveli»'ne baktığı
mızda bu cetvelin ikinci sırasını işgal eden kıs
mında «Akademi aslî üyeleri 7» adet olarak gös
terilmiştir. Demek ki, burada «Akademinin kad
rolu personeli» denirken yedi aslî ü}7e de buna 
dahil oluyor, bununla. 

Simdi Akademinin kadrolu personeli hak
kında 657 sayılı Kanunun ve 926 sayılı Askerî 
Personel Kanunun hükümlerini uyguluyoruz. Pe
ki, bunun dışında aslî üye olan diğer 12 üye var. 
Personelle ilgili meselelerde onlara ait hususlar 
•bu maddenin kapsamı dışında mı kalıyor? Ona 
a i t maddede bir açıklık vok. Onun Komisvon 
tarafından açıklanmasını arz eo'ıyorum. 

Saygılaar sunarım. 

BAŞKAN —• Saym Gündoğan, sorunuzu so
runuz; 

Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Gündoğan' 
m, sualleri var; belki hepsine topluca, cevap ve
rirsiniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkan, soru belki aynı mahiyette olabi
lir. Onun için buradan cevap • arz edeyim. 

BAŞKAN —. Peki, buyurunuz. " 
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BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Diğer 12 aslî üye ek görevle çalışacaktır ve ek 
görev ücretleri ile alâkalı 11 nci maddede gere
ken açıklık ve düzenleme getirilmiş bulunmakta
d ı r 

•Saym Karaman'm sorularına buradan bu 
şekilde arzı cevap ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm da soruları 
var, efendim. Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, bu madde, Akademide çalışacak uzmanlar 
maddesidir; değil mi efendim1? 

Yine yanlış anlamadıysam, «.. bilini adamları 
ve uzmanlar arasından Akademi Başkanının ve 
Genel Kurulun kararı ile görevlendirilir» di
yor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK AT A YURT (Uşak) — 
Demin belirtmiştik; «...Akademi Başkanının tek
lifi» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bir «teklifi» kelimesi ilâve edil
di, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - . Oldu 
elendim. 

Sayın Başkanım, 4 ncü maddenin (b) ben
dinden sonraki 6 nci fıkrasında «.. Bölümlerde 
veya hizmet örgütlerinde Akademi Başkanının 
teklifi ve Başbakanın onayı ile yeteri kadar uz
man çalıştırılabilir» dendiğine göre, bu bölüm
lerde ve hizmet örgütlerinde çalışacak uzmanlar
la Akademide çalışacak uzmanlar arasında bir 
benzerlik mi var? Ne varsa, benzerlik varsa ben
zerliği, ayrılığı varsa ayrılığı belirlensin ve bu 
anlaşılsın. Bu, uzmanlar arasında ihtilâfa sebe
biyet verir. Bölüm ve Akademi uzmanı arasında 
ne fark vardır? Öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Atayur, buyurunuz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Elendim, Sayın Gündoğan'm sorularına arzı ce
vap ediyorum: 

Buradaki fıkrada yer alan hüküm aynen 
şöyledir, «Bölümlerde veya hizmet örgütlerinde 
Akademi Başkanının teklifi ve Başbakanın ona
yı ile yeteri kadar uzman çalıştırılabilir» denil
mektedir. 

Kadroyu şişkin tutmamak ve sürekli çalış
mayı gerektirmeyen hallerde bu kanun tasarısı-
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mn kuruluş ve görevlerle alâkalı muhtelif mad
de ve fıkralarında işaret edildiği veçhile zaman 
zaman birtakım personelin Atatürk Akademisin
de, başka teşekküllerin kadrolarında bulunduğu 
'halde geçici bir süre için çalıştırılmaları müm
kün olabilir ve görülebilir. Bu fıkra onu tanzim 
etmektedir. Bundan evvelki müzakerelerde 4 
neü madde görüşülmüş ve bu fıkra da o madde 
içerisinde kabul edilmiştir. Haddizatında bu ka
nun tasarısına bağlı kadro cetveli çok sınırlı ve 
ancak ihtiyaca yetecek derecede tutulmuştur. 
Ama, başka teşekküllerde de zaman zaman bâzı 
personelin belli bir süre için çalıştırılması gerek
li olabilir, bu kadroda yer almadan onlardan da 
faydalanılması bakımından tamamen elâstiki 
ve seyyal bir vaziyet tutulmuştur, bu şekilde dü
zenlenmiştir. Arz ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir sorum var. 

iBAŞKAN — Buyurun başka bir soru. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bu bölümlerde kelimesi bildiğiniz gibi 
4 neü maddenin (B) bendinin 6 ncı fıkrasında 
geçiyor. Bu «'Bölümlerde veya hizmet örgütle
rinde akademi başkanının teklifi ve Başbakanın 
onayı ile yeteri kadar uzman çalıştırılabilir.» 
denildiğine göre, bölümlerin neler olduğu, kim
ler tarafından kurulacağını, akademi ile ilişiği
ni ararsak bunu da (B) bendinin 2 nci fıkrasın
da görürüz. Genel Kurul bilimsel çalışmalar ya
pacak kendi arasında bölümler kuracak denil
diğine göre; demek ki, bu 4 neü maddenin (B) 
.bendinin 6 ne? fıkrasndaki uzmanlar, akademi-' 
nin bölümlerinde çalışacak uzmanlar', yani aka
deminin aslî görevini yapacak kişiler. 

Peki bu 7 nci maddedeki çalışacak uzman
lar başkaları mıdır, nedir bunlar, ikisi arasında 
•benzerlikler, görev beraberliği, yetki beraberli
ği nedir bunları öğrenmek istedim. Sayın Ata-
yurt anlattı ama anlamadım. 

BAŞKAN — Efendim buyurun. 
BÜTÇE ArE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkanım, benim izahlarımdan tenevvür 
edemediklerini beyan ediyorlar, tekrar arz ede
yim i 

Genel Kurul bilimsel çalışmalar için kendi 
üyeleri arasında bölümler kurmaya, verimliliği 
artırmak iein idarî ve malî hizmetleri yeniden 

! örgütlemeye yetkilidirler. Bir akademi kurulıt-
f ln ı OH* gorus içerisine sıg-yor, bunu mahdut ve 

dırmak değil, çünkü bilimsel çalışmalarda objek
tifliği ve seyyaliydi temin esastır, bu çalışmanın 
kendi niteliğinden doğmaktadır. Bu bakımdan. 
Genel Kurulun aslî üyelerinden herhangi bir 
kkuse, bir bölüm teşkil edebilir onun başkanı 
olacaktır ve kendi kadrola imlan veyahut t a dı
şarıdan herhangi bir zatı uzman olarak belli bir 
süre için o bölüm içerisinde araştırma göreviy
le vevahutta. diğer bilimsel çalışmalarda çalış

abilecektir, o çalışma bittikten sonra diğer 
kadimdaki esasen orayla irtibatı devam etmekte
dir, oraya dönmüş olacaktır ve fakat aslî üye ve 
bu akademinin kadı osunda bulunanlarda kendi 
yellerinde kalacaklar ve diğer bir sahada, bir 
konu üzerinde çalışmış olacaklardır. Bu bakım
dan böyle düzenlenmiştir. 

FİKRET GrNDOĞAN (İstanbul) — Bera
ber midir, değil midir anlamadım. 

BAŞKAN — Sşıym Gündoğan, soru cevap
landırılmıştır, tatmin buldunuz, bulmadınız o 
ayrı iş, ama soru cevap almıştır. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 7 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim, kabul 
ede-uler.. Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

Madde 8.—* 

KIŞIM: : ir. 
Malî hükümler 

Mal varlığı ve gelir kaynakları : 
Madde 8. — Akademinin mal varlığı ile gelir 

kaynakları şunlardır : 
•a) Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer 

harcamaları tertibine konulacak Hazine yardımı. 
})) Akademice yapılacak her türlü yayın 

gelirleri. 
c) Gerçek veya tüzelkişilerce (yabancı ııy-

ruklubr dahil) Akademiye yapılacak bağışlar 
ve bunların gelirle; Akademi bâzı bağışları 
cabul etmövebilir) 

Akademi gelirleri; her çeşit vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Döner sermaye : 
Madde 9. — Akademinin bütesine «Akade

minin amaçları ile ilgili yayınlar döner serma-
vesi» adı ile konulacak ödenekler ile bu maksat 
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için yapılan aynî ve nakdî bağış ve yardımlar, 
Akademice yapılacak yayın işlerinde kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde •edilecek 
kârlar, sermaye 215 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 
blânçolar belgeler ile birlikte Sayıştaya verilir. 
Ayrıca biyânçonun bir sureti Maliye Bakanlığı
na gönderilir. 

Bu işlerde çalıştrılacak memur ve hizmetli
lerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tes
pit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıl
dır. 

'BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir iti
razım var. 

Enflâsyonist baskının devamlı tesiri altında 
•kalan ülkede bu akademinin kârlardan elde 
-edeceği hâsıla 2:5 milyonu geçince gerisi Hazine
ye gider formülü yanlıştır, gerçekçi değildir. 
Bugün 25 milyon büyük paradır, ama 10 sene 
sonra bu para az gelir. Bağışların olacağını var 
saymak kolay değildir, doğru değildir. Binae
naleyh, böyle bir strik madde, kesin hat koymak 
yanlıştır. Dilerim Komisyon bizi aydınlatır. 

BAŞKAN — Efendim buyurun. 
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim 
biliyorsunuz Türkiye'de, işletme fonları dediği
miz bu döner sermayeler üzerinde Maliye Ba
kanlığınca uzmanları tarafından geniş araştır
malar yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda da 
birtakım tasarılar meydana getirilmiş ve bunla
rın Parlâmentomuza sevk edilmek üzere bulun
duğu bu kanunun müzakeresi sırasında Hükü
met temsilcileri tarafından beyan ve ifade edil
mişti. 

Gerek Mühasebî Umumiye Kanununda ve ge
rekse emsal mevzuatta döner sermayenin belli 
bir rakamda dondurulması ve tespiti malî mu
rakabe mekanizması, tahakkuk, sarf işlerinin 
denetimi ve sevkivat idaresi bakımından zarurî 

görülmektedir. Bu itibarladır ki, yapılacak işler 
dikkate alınarak şimdi 25 milyon lira ile don
durulmuştur. Şüphesiz çok ileride yeni ihtiyaçlar 
belirdiği takdirde bu noktalar düşünülerek ica-
beden artırmalara ve. tezyidlere gidilebilir, ama 
bugün bunu daha yüksek bir rakamla dondur
manın cari teammüllere ve mevzuata uygun düş
meyeceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen say in üye i . Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve harcamalar : 
Madde 10. —- Akademi, katma bütçeli bir 

kuruluştur. Bütçesi ve kadroları Akademi tara
fından hazırlanır. 

Akademi işlemlerinde, 1060 sayılı Muhase-
beî Umumiye Kanunu 2490 sayılı Artırma Ek
siltme ve İhale Kanunları bunların ek ve tadil
lerinin hükümleri uygulanmaz. Bu hususta uy
gulanacak esaslar Maliye Bakanlığının olumlu 
mütalâası alınmak suretiyle yönetmelikle tespit 
edilir. 

Akademinin hesapları, Sayıştaym denetimine 
tâbidir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Soru 

soruyorum. 
1. Katma bütçeli bir jkuruluş niye siyasal 

bir organa bağlanmıştır, bunu nasıl telif eder
siniz ? 

2. Niçin 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
ve 2490 sayılı Kanun hükümlerinden çıkmak 
istersiniz ? 

3. Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası 
alınmak suretiyle yönetmelikle tespit edilir. 
Kimdir bu işin sahibi? Bunları öğrenmek isti
yorum? 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayam üye?. 
Yok. Komisyonun katacağı bir mütalâa var mı 
efendim, soru var? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Efendim bir defa Sayın Gündıoğan'm sorula
rına anlayabildiğim kadar, tespit edebildiğim 
kadar cevap arz etmeye çalışacağım Komis
yon olarak. 

Bir defa biliyorsunuz bütçeler ya genel büt
çe olmaktadır, ya katma bütçe olmaktadır 
veyahut da özel bütçeler şeklinde tanzim edil-
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mektedir ve katma bütçeli birçok kuruluşlar 
vardır ki, bunlar bir bakanlığa bağlı bulun
maktadır, bunun misalleri pek çoktur. Meselâ, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü dikkate 
aldığımız zaman burada, bu da bir kamu ku
ruluşudur. Yani hiçibir faıjk yoktur, kanunla 
tespit edilmektedir. Bu da bir âmme müesse
sedir, âmme kuruluşudur. Burada da katma 
bütçe vardır ve bu Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına bağlıdır. Bayındırlık Bakanlı
ğına bağlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 
vardır, yine bunun katma bütçesi vardır, ve o da 
Bayındırlık Bakanlığına bağlıdır. Keza Devlet 
Tiyatroları vardır, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlıdır. Yine Tarım Bakanlığına bağlı bir
çok genci müdürlükler vardır. Meselâ Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, katma 
bütçelidir, aynı zamanda döner sermayesi de 
vardır. Yani bütçeler bakımından Tarım Ba
kanlığına 'bağlıdır. Orman Bakanlığına bağlı 
olarak Onman Genel Miklürtüğü vardır. Devlet 
Orman İşletmeleri ve Fabrikaları ile muame
lelerini tanzim etmektedir. Velhasıl döner ser
mayesi vardır. Bunlar bizim Devlet sistemi
mizde bütçelerinin herhangi bir şekilde genel 
olsun katma olsun veyahut da özel bütçeli 
müesseseler olsun mutlak surette bir 
•otoriteye bağlıdır, bizim Devlet yapımızda 
idarî bünyemizde bu şekilde kurula gel
miştir. Anayasa açısından olsun, idare hukuku 
bakımından olsun herhangi bir sakınca teşkil 
etmem ek todir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bi
limsel özerklik.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI M. FAİK ATAYÜKT (Devamla) — 
Evet bilimsel Özerklik olabilir, hepsinde de 
olabilir ve burada âmiri ita, tahakkuk me
muru ve diğer muhasebe sistem ve mekaniz
maları katma bütçelerde müesseseye bir seyya-
liyet vermektedir, çabukluk kazandırmaktadır. 
Bu itibarla bu şekilde kuruluşjlar tatbikatta 
müessesenin faaliyetleri bakımından birtakım 
mahzurları bertaraf etmektedir ve hesapları 
da bilindiği veejhile Sayıştaym denetimine 
tabi bulunmaktadır. 

Talbiî Ajkademi, bütçesini hazırlayacaktır ve 
Maliye Bakanlığının da burada görüş ve mü-

arı olacaktır. Bunları tabiî karşılamak 
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lâzımdır diğer kuruluşlar da böyledir. Üni
versiteler çeşitli bilimsel kuruluşlar, Başba
kanlığa bağlı buna benzer birtakım emsal ku
ruluşlarda da ayını şekilde hareket edilmekte
dir. 

Ama, buradajki Bütçe müzakerelerinde 
Başbakanlık Bütçesi görüşülürken bu Akade
mimin de bütçesi o sırada yer almak suretiyle 
toptan görürşü'lmüş olacaktır. 

Meselâ Başbakanlık Bilimsel ve Teknik Araş
tırmalar Kurumu da yine TÜBİTAK kısa adı 
ile müessese Başbakanlık bütçesi görüşülür
ken aynı şekiMe burada görürşülm ektedir. Bu 
itibarla burada 'bütçe harcamalarını tanzim 
eden 10 ncu madde bizim Devlet hayatımız
daki tatbikatta, malî tasarrufların icrasında 
bütçe ve kesin hesaplar bakımından emsal ku
ruluşlarda - ki, hükümlere mümasil ve müşa
bih bir şekilde alınmıştır. Bunlarla sorunlarına 
her üç şıktaki sorularına arzı cevap etmiş bu
lunuyorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek görev ücretleri : 
Madde 11. — Akademice bilimsel alanda 

görev'lcındirilecek 'kişilere (kamu personeli ol
sun veya olımasm) verilecek günlük ve aylık 
ücretler, Akademide ek görevde çalışan asli 
üyelere ödenecek ek görev ücretleri, bunlardan 
Ankara dışından gelenlere ödenecek yo'lluklar 
Genel Kurulca tespit edilen esaslara göre, 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye 
Bakanlığının olumlu mütalâası alındıktan 
sonra Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yojk. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

KISIM : III 

Çeşitli hükümler 

Atatürk Akademisi Kurultayı : 
Madde 12. —• Akademi çalışmalarını değer

lendirmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak 
amacı ile her üç yılda bir Akademi Başkanı
nın çağrısı üzerine Akademi Kurultayı topla
nır. Kurultay'a Akademi Başkanı Başkanlık 
eder. 
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Kurultayca aşağıdaki kişiler katılır. 
a) Akademinin aslî, onur ve muhabir üye

leri. 
ib) Üniversite ve Akanemilerde devrim ta

rihi okutan öğretim üyelerinin kendi araîa-
rmdaın, her üniversite ve Akademi için seçe
cekleri birer temsilci. 

c) Milî Eğitim Bakanlığınca, devrim ta
rihi okutan öğretmenler arasından seçilecek 
10'temsilci. 

Kurultay Jkararları istişaridir. 
Kurultayın çalışma usul ve esasları yönet

melikte belirtilir. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayım üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şilt ve Plaket : 
Madde 13. — Akademiye maddî ve manevî 

destek sağlayan Türk ve yabancı uyruklu kişi
lere Genel Kurul kararı ile Akademimin şilt 
veya plaketleri verilir. Buna ait hususlar yö
netmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayını üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler : 
Madde 14. — Bu kanunda sözü edilen yö-

netmelilkler, kanunun yayımı tarihinden itiba
ren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?. Buyu
run Saym Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, kanunlarda böyle 
yönetmelikler çıkarılması vardır, bu adetimiz
dir. Fakat hiçbir zaman da müddetlere riayet 
etmiyoruz. Hattâ Anayasada çıkarılması öngö
rülen bâzı kanunların müddetleri geçtiği halde 
onları bile çıkaramadık. Bu halimiz hakika
ten acıklıdır. 

Şimdi burada da bu kanunda sözü edilen 
yönetmelikler kanunun yayımı tarihinden itiba
ren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur. Şim
di azamî haddi bir yıl koymuşuzdur. Bir yıl 
hiç üzerinde durulmıyacak, öyle anlaşılıyor. 
Bunların emsali çoktur. Saymağa lüzum yok. 
Personel Kanunu önümüzdedir. Bunun hari
cinde getireceğiz, hiç olmazsa bir müddet ko
yalım. Üç ay, altı ay, bir sene var. Üç ayı 
pek kısa görüyorsanız, bunu altı ay yapalım 

ve altı ay içinde azamî her şey yapılabilir. Bü
yük bir kanun (değil 20 - 23 maddelik bir ka
nun, yapılacak birkaç tane de yönetmelik. Ni
çin bunu bir seneye kadar uzatıyoruz. Yönet
meliklerle kanunun bâzı aksak tarafları ele alı
nacak, bu yönetmelikler önemli bir safha ge
tirecek. Bu itibarla ben Komisyondan ve Hü
kümetten rica ederim, hiç olmazsa bunu altı 
aya indirelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurunuz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Sayın Başkam, bir hu 
susu daha bu görüşe ilâve etmek isterim. Sayın 
Komisyon Başkanının buyurdukları husus doğ
rudur. Yalnız bir geçici madde var. Bu geçi
ci maddede bu akademinin kuruluşu bir uzun 
süre alıyor. 6 ay gibi bir müddet. Kurulduk
tan sonra ancak yönetmelikler çıkabilecektir. 
Bu bakımdan Sayın Özden'in teklif ettikleri 6 
aylık süre aslında kendiliğinden buraya gelmiş 
oluyor. Arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Karaman bir şey mi so
racaktınız?.. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aynı 
şeyi söyleyecektim, cevaplanmış oldu. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Efendim, bu
rada dikkat buyurulursa Saym Özden'in ger
çekten bu gibi meselelerin tatbikatına ait faa
liyetlere ilişkin görüşlerinde haklılık vardır. 
Yalnız dikkat buyurulursa maddede en geç bir 
yıl içinde denmek suretiyle bu sürenin mümkün 
olduğu kadar kısa olması, özellikle Cumhuri
yetin 50 nel yılı da 1973 Ekim ayı olması ve 
çok kısa bir zaman kaldığı dikkate alınarak, bu
nun biran önce mevkii meriyete konulması Ko
misyonumuzca da temenni edilmektedir. Ancak, 
maddede herhangi bir değişikliği icap ettirerü 
bir vaziyet görmemekteyiz. En geç 1 yıl hük
mü muhterem arkadaşımızın düşüncelerine ter
cüman olmaktadır. Bu şekilde kabulünü arz: 
-ediyoruz. 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kuruluş (kadroları : 
Madde 15. — Kuruluştaki atamalar için kul-

Kadro sınıfı 

Genel idare hizmetleri : 
Akademi aslî üyeleri 
Akademi Genel Sekreteri 
Akademi Genel Sekreteri Yardımcısı 
Genel idare hizmetleri : 
Uzmanlar re Büro Memurları 

lanılacak kadrolar bu kanuna ekli cetvelde gös-
'terilmişt'iı'. 

BAŞKAN :— Cetveli okutuyorum. 
Atatürk Akademisi kadro cetveli 

Derecesi Sayısı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
>y 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 

Yardımcı Hizmetleri Memurları 
# » » 

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

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Genel İdare Hhizmetlcrino tekabül eden 
kadroda 7 kişi 'vardır. Bu 7 kişi ile aslî 7 üye
nin arasında ayniyet mi var? Yoksa başka bir şey 
mi var? 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, 'buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-
KANI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efen
dim, Personel Kanunu 'hükümlerine göre muhte
lif 'böyle personel 'tasnifleri yapılmaktadır. «Ge
nel İdare Hizmetleri» denilmiştir, kadro sınıfı 
başlığı altında, Uzmanlar ve büro memurları ol
mak üzere aşağıdan 2 kaleme kadar hepsi de ay
nı sınıftan olmak üzere sayıları 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 
3.. diye gösterilmiştir. Bunlar Personel Kanu
nundaki ifade ve tabirlerdir. Onların atfettik
leri yönetmeliklere uygun hükümlerdir. 

Arz ediyorum. 

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 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan, 
buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim 5 nei maddede diyor ki : «Atatürk devrim ve 
ilkeleri üzerinde ve Akademinin amaçları doğrul
tusunda eserleri, çalışmaları ve Atatürk devrim
lerine bağlılıkları ile tanınmış kişiler arasından 
seçilir. 

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

rev yaparlar...» Der. 
Bu 'aslî üyelerin biraz evvel okuduğum mad

dedeki 'görevleri belli. Genel hizmet başka şey, 
bilimsel araştırma veyahut onların hangisi? Aynı
dır veya değildir desinler efendim. Karışık bir 
şey sormuyoramki... 

BAŞKAN — Evet efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
«Genel İdare Hizmetleri: Akademi aslî üyeleri, 
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derecesi: 1, Sayısı : 7.» dir ve bunlar bu kadroya 
dâhil olan memurlardır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 5 nci 
maddedeki 7 üye bu mudur? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet efen
dim. Yani, siz 'bu şekilde sormadınız, ben de o 
şekilde sordum. Çünkü aşağıdan «Uzmanlar ve 
Büro Memurları» dediniz. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı şimdi. Tamam 
-oldu, 

Buyurunuz Sayın Alpan. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
-— Sayın Başkan, sayın senatörler; kadro mad
desinin daha önce geçmiş ve özlük haklarını il
gilendiren esaslarla münasebetini, doğru tanzim 
etmek gerekiyor. 

Hatırlayacaksınız, daha önceki maddelerde 19 
aslî üyeden en az yarısının üniversite öğretim 
üyesi olacağı, kalanlarının da ek vazifeli kişiler 
olarak memur, üniversite öğretim üyesi veya Ata
türk'ün hukuk görüşünü, Türk hukukuna geitir-
dilkerini inceleyip, Akademi çalışmalarına katkı
da bulunabilecek bir yüksek yargıç teşkil edebi
lecektir. 'Binaenaleyh, 7 nci maddede sadece iş, 
memur ve subay statüsü 'bakımından dikkate alın
mış, o kanunların özelliklerinin gözetilmesi 'belir
tilmiş; ama ayrı özlük kanunlarına tabi olan üni
versite öğretim üyeleri ve yargıçlar hakkında özel 
bir hüküm konmamıştır. 

Ayrıca kadro ile müktesep hakları bağdaştır
mak da yine pek kolay mümkün olmayacaktır. 
Çünkü, kadroya baktığımızda 1 nci dereceden 8 
kadro vardır. Üniversite öğretim üyesi olarak se
çilenlerin hemen tamamı 1 nci derecede olabilir. 
Binaenaleyh, bağdaşmaz bir durumla karşılaşı
lır. Önün için Komisyonun re Hükümet bu ko
nuları cari mevzuatımıza göre bağdaştırıcı yeni 
'bir düzenlemeye gitmesini, sonradan çıkarak bir
çok meseleleri önlemek bakımından çok faydalı 
mülâhaza ediyorum. Arz ederim, teşekkürlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon için vakit 
olacak, eğer bir düzenleme düşünülüyor ise. Ta
sarının görüşülmesini bugün neticelendirmemiz 
mümkün görülmüyor. Bu itibarla madde gere
kirse geri alınır, düzenlersiniz; değilse oylarız. 
Takdir Komisyonundur, 

| BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım müsaade ederseniz muhterem arkadaşımı
zın beyanlarına arzı cevap edeyim. 

G'erçi görüşmelerinde ve konuşmalarında bir 
ağırlık bulunmaktadır, bunu takdir ediyoruz;, ka
bul ediyoruz. Ancak, 21 nci sayfada personelle * 
ilgili hükümleri düzenleyen 7 nci 'maddenin 4 neü 
fırkasında aynen şu hükümler yer almış bulun
maktadır : 

«Akademinin kadrolu personeli hakkında, '657 
«ayılı Devlet Memurları ve 926 sayılı Askerî Per
sonel kanunları ile ek ve tadilleri uygulanır.» 
Şimdi bundan sonra gelen cümle, muhterem ar
kadaşımızın tereddüt ettiği hususa cevap arz et
mektedir. «Bu kanunlara ait hükümlerin aynen 
uygulanması mümkün olmayan hallerde tatbik 
edilecek esaslar, Devlet Personel Dairesinin gö
rüşü ve Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası 
alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.» de
nilmektedir. 

Binaenaleyh, buradaki mevcut ifadeden bir
takım mevzuata rağmen, bu akademide istihdam 
edilebilecek kimseler olaıbilir ve 'bunların özlük 
haklarının da saklı tutulması gerekebilir. Bu gi
bi hal ve vaziyetlerde kanunun 7 nci maddesinin 

I 3 neü fıkrasındaki bu hükümlerden faydalanı
larak 'bir muamele yapılması mümkündür ve bu 
bakımdan komisyon olarak bu şekildeki mütalâa 
ile yetiniyoruz. Daha 'başkaca sarahate ihtiyaç 
varsa, o takdirde arkadaşlarımızın görüşlerini be
lirtebilirler, arz edebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yerimden 
arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz, tabiî. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, kanun tekniğinde Sayın Komisyon Sözcüsü
nün söylediği gibi olmuyor. Kadro cetvellerinde 
kadrolar tespit edilemezse Maliye Bakanlığından 
bunu almak mümkün ölmüyor ve büyük zorluk
lar doğuyor. Bu bakımdan burada kalan 12 Ü3̂ e-
nin; yani 19 üye oluyor bu çalışacak üye, şu an
da 8 birinci derece var. Diğer üyeler için de eğer 
burada tespit edilemezse, Maliye Bakanlığından 
kadroyu o maddeye dayanarak almak mümkün 
değildir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-
I NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
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"Sayın Başkanım, biliyorsunuz Meclislerimizden 
Genel Kadro Kanunu çıkmış bulunmaktadır. Ge-
nel ve Katma bütçeli kuruluşların her yıl bütçe 
kanun tekliflerine ve 'tasarılarına bu kadroların 
eklenmesi şart ve lâzımdır. Fakat, Anayasa ku
ruluşları ve Parlâmentomuz müstesna diğer te
şekküller henüz yeni personel rejimi dolayısıyle 
bu kadro cetvellerini bütçelerine ekleyememiş bu
lunmaktadırlar. Bizim mevzuatımızdaki 'muame
lelerimizin intacındaki tatbikatta, genel olarak bu 
kadro alış verişi d'an yapılmaktadır ve sistem 
oturmamıştır. Şüphesiz, ideal olarak muhterem 
arkadaşımızın bu noktada haklan vardır. Buraya 
her hangi bir hüküm yazılmış olsa dahi tam ve 
mutlak mânasıyle şimdi tatbik edilebilecek bir 
durumda değildir. Henüz oturmuş değildir. Bu 
müessese henüz kurulmak üzeredir. 

Bu balkımdan bir kadro sıkıntısı ile böyle bü
yük ve millî bir müesseseye başka maksatlarla 
kadro veriknemess 'gibi bir halle karşılaşacağını 
hiçbir zaman zannetmiyoruz. Büyük akademik 
çalışmalar, araştırmalar yapacak müessese için 
böyle bir durumla karşılaşacağını zannetmiyoruz. 

Bu bakımdan tereddüde mahal olmadığını zan
nediyorum. Arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir so
ru. Efendim biraz evvel Sayın Komisyon Başka
nına bir soru tevcih ettiğim zaman aldığım cevap
ta buyurdular ki, «Kadro sınıfı başlığı altında 
toplanan ve genel idare hizmetleri sözünün he
men altında, hemen hizasındaki, 7 kişinin 5 nci 
maddenin 2 nci fırkasında yazılı 7 kişiye tekabül 
ettiği belirtildi. Değil mi efendim? Demek ki bu
radaki aslî üyeler, genel idare hizmetlerinde kul
lanılacak kimselerdir. Öyle değil mi efendim? Bu 
bix*. 

İkincisi, Akademinin aslî üyeleri sözünün hi
zasında birinci dereceden bir kadro var. Bu kad
ro kime aittir? 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYüRT (Uşak) — 
Efendim, genel idare hizmetleri Akademi aslî üye
leri birinci derece olup sayısı 7'dir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani as
lî üyeler? Genel idare hizmeti mi yapacaklar? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Aslî üyelerdir. Personel Kanunu tatbikatında bu 
şekilde tasnif ediliyor. Tarif bu şekildedir. Yani 

bunu burada 'genel idare sınıfı diye Komisyon 
olarak yapmış değiliz. Yani Personel Kanununda 
ve onunla alâkalı tüzük ve yönetmelik çalışma
larında bu tabir kullanılıyor. Onun için bu şe
kilde yapılıyor efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Altta
ki birinci derecedeki kime aittir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Genel Sekreterdir efendim, onun da tarifi yapıl
mıştır, sayısı birdir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ol
maz efendim. Genel Sekreterlik ile aslî üyenin 
bağdaştırılmayacağına dair kanun hükmü var
dır. Genel sekreter aslî üye olmaz deniliyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYÜRT (Uşak) — 
Evet; ama biz aslî üye demiyoruz ki efendim. 
O ayrı bir satırda yazılı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aslî 
üyeleri diyorsunuz efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Hayır efendim. Genel idare hizımetleri: Aka
demi aslî üyeleri1 derecesi bir, sayısı yedi. Onun 
altında Akademi Genel Sekreteri var. Lütfen 
çok rica ederim.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim müzakereler dalgalı oldu; sallantılı ol
du. Şimdi Sayın Alpan'm ifade ettikleri hu
sus üzerinde eğer Komisyon buna bir ağırlık 
veriyorsa bir tekriri müzakere ile 7 nci madde
yi, Üniversiteler Personel Kanununa ithal ede
biliriz. Böylelikle mesele de halledilmiş olur. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ya orada 
veya kadrolarda olacak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır 
burada 7 nci madde üzerinde meseleyi halleder
sek diğerine lüzum yok. O bakımdan eğer lü
zumlu görüyorlarsa bir tekriri müzakere tale
binde bulunalım. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyle ilgili tekriri 
müzakereye lüzum görülüyorsa ki henüz onun 
vakti geçmiyor, kanun müzakereleri bitinceye 
kadar nasıl olsa bu teklif verilebilir. 
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Halihazırda 14 neü maddeyi Komisyonun 
geri alması, düşünmesi gibi bir fikre sahip ol
madığını öğrendim. 

Sayın Alpan buyurun. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Müsaade buyurusanız buradan arz edeyim. 
Özlük hakları, açıklık ve kesinlikle cari mev
zuatımızda korunmayı gerektirir. Yani arz 
ettiğim gibi bu kurula üniversite öğretim üye
si, Ordu mensubu ve yargıçlardan üye seçile
bilir ve bunların hepsinin özlük haklarını tes
pit eden kanunlar vardır. 

Yargıçların durumu 657 sayılı Kanunda 
geçici bir hükme bağlanmıştır; ama üniversite 
öğretim üyeleri için Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Hükümet tasarısı gelmiştir. Binaenaleyh, 
işi kıyası olarak yürütme yerine, cari hüküm
lere uygunluğunu sağlayıcı hükümlerin getiril
mesi bu özel kanunda hakikaten çok faydalı 
olur. Onun için ben bunun tekrar gözden ge
çirilmesini ve yeniden düzeltilmesinin lüzumlu 
olduğunu mütalâa ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Önder 

buyurun. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, Sayın Al-

IV — SORULAR ^ 

A) YAZILI SORl 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi I 
Bahriye Üçok'un, Atatürk ve devrimleri aleyhin
de yapılan zararlı yayınlar hakkında ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Devlet Bakam 
İsmail Arar'm, yazdı cevabı (7/118) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Devlet Bakanı Sayın 

İsmail Arar tarafından yazılı olarak cevaplaııı- ı 
dırlımasını saygı ile rica ve arz ederim : 

1. 4 Temmuz 1972'de Yüce Cumhuriyet 
Senatosunda gündem dışı bir konuşma ile 
Atatürk ve Devrimleri aleyhine. Diyanet Ör
gütüne bağlı vaiz ve müftülerce kaleme alın- | 
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pan gerçekten çok önemli bir hususa işaret 
buyurdular. Doğrudur. Bu madde aslında 
Hükümet tasarısında yoktu, Komisyonda de
ğişti. Bu madde belki üniversite öğretim üye
lerinin aslî üyeliği bakımından bâzı arızalar 
doğurabilir. Gerçi Devlet Personel Dairesi ve 
İMaliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
vazifeyi Bakanlar Kuruluna vermiş; ama bu 
husus açık değil. Bu hususta açıklık verecek 
bir takrir gelecek olursa Hükümet olarak uy
maya hazırız Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efenrim, mesainin bitmesine 
15 dakika var. Üzerinde müzakere edilecek 
daha birkaç maddemiz var. Ayrıca kanun 
açık oylamaya da tabidir. Bu arada takrirler 
var. Bu 15 dakika içerisinde bunların netice
lendirilin esi mümkün değildir. 

Bu itibarla 15 nci madde üzerindeki müza
kereyi natamam bırakarak, salonda ekseriye
tin de kalmadığını görmüş olduğumdan Birleşi
mi 17 Nisan 1973 Salı günü saat 15,00'te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18,48 

VE CEVAPLAR 

W VE CEVABI 

ıuış ve yayımlanmış kitaplarda açıktan açığa 
şeriat hükümlerinin propagandasının yapıldı
ğını bildirmiştim. 

'Sayın Bakan ne bu kitapların adlarını ne 
de yazarlarını benden sormadığına göre bu 
zararlı yayınlar hâlâ kötü etkilerini sürdürü
yorlar. Acaba bu kitapların yazarları olan 
müftüler hakkında bir soruşturma ne zaman 
açılacaktır? 

2. Yeni Diyanet İşleri Başkanı Sayın Dr. 
Lûtfi Doğan'ın, gerici ve yıkıcı vaazları önle
mek amacı ile «Bundan böyle devamlı olarak 
Atatürk ve devrimlerinin din görevlileri ta-
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rafımdan bütün camilerde devamlı olarak 
rvaız ve hudbelerde halka anlatılacağını» bir 
demeçle bildirmiş olmasına rağmen, bu yol
da müftülüklere bugüne kadar resmî bir ge
nelge yollanmamış okluğunu öğrenmiş bulunu
yorum. Bu genelge ne zaman gönderilecek
tir? 

3. İlahiyat Fakültesinde öğrenci iken faal 
nurculuğu ile tanınmış, verdiği bir konfe
ransta da «Şeyh Said'in arkadaşları onun dâ-
vasınıı gerçekleştireceklerdir» diyecek kadar 
ileri gitmiş olan Zeynep Münteha Kurşunoğlu 
(Polat) bir yılı aşkın bir süred'enberi kurs 
öğreticisi adı altında hiçbir vazife görmeden 
Devletten maaş almış mıdır? Ancak 18 . 2 . 1973 
günü açılmış olan kız Kur'an [kursunda gö
reve başlamış mıdır? Tüzük gereğince hafız 
olmayanlar Kur'an kursu öğreticisi olamadık
larına ve Zeynep Münteha ise hafız olmadığı
na, hattâ Kur'anı yüzünden okuma'kta güçlük 
çektiğine göre bu usulsüzlük ne zaman gideri
lecektir? 

4. Bir ara işlediği suçtan 8,5 aya mahkûm 
olmuş, sonradan çıjkartılan bir aftan fayda
lanmış olan Halis Emek, şimdilik kaydı ile 
Erzurum Müftü 'kâtipliği kadrosuna tayin 
edilmiştir. Ancak adı geçenin üfürükçülük 
ve muskacılıkla tanınmış olduğu rivayet ve 
iddia edilen bu kişi vaizlikte istihdam edil
mekte ve açıktan açığa Atatürjk devrimleri
ne karşı çıkmaktaymış. Vaizlerin topluma gü
venç verecek 'kimselerden seçilmesi aranan ilk 
koşul olduğuna göre, zararlı faaliyetlerini 
saptamak güç olmayan adı geçenin hâlâ vaiz
likte çalıştırılması düşünülmekte midr? 

Kontenjan Senatörü 
Bahriye Uç ok 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9 . 4 . 1973 

Sayı : 7. 01/189 
Konu : Kontenjan Senatörü Bahriye 
Üçok'un yazılı soru önergesi ilk. 

Cunıhuriyot Senatosu Genel Sekreterliğine 
ANKARA 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 21 . 3 . 1973 
gün ve 127f> - 133/7/118 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız eki Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Üyesi Sayın Bahriye Üçok'un yazılı 
önergesinde Bakanlığımca cevaplandırilmasıını 

istediği soruların cevapları aşağıda sunulmuş
tur : 

1. «Açıktan açığa şeriat hükümlerinin 
propagandasını yapanlar...» hakkında şüphesiz 
Cumhuriyet savcıları görev başındadır ve 
gerekli kanunî kovuşturmayı yapacaklardır. 
Diyanet örgütüride bu konuda zaralı kitap
lar yayınlayanlar hakkında Sayın Üçoık, Ba
kanlığıma bilgi lütfederlerse ayrıca idarî ko
vuşturma da yapılacaktır. 

2. Atatürkçülüğü her çeşit tutum ve 
davranışlarıyla gerçekleştirmeyi ülkü edinen 
Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu anla
yışın, jkuruluşun bütün kademelerine ve ele
manlarıma benimsetilmesi yolundadır. Bu bi
linç içinde görev yapan din görevlileri, top
lum kalkınmamızda memleket yararına olan 
her çabanın üstün verimle sonuçlanmasında 
büyük etken olacaklardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı «Atatürkçülüğün 
ve her çeşit müspet fikirlerin yurt sathına 
yayılması ve yeşermesi...» ülküsünün, daha 
çok icraatla, bu ülküye uygun tutum ve 
davranışlarla, yurt kalkınmasına ve vatan
daş eğitimine din görevlilerinin fiilî katkı
ları ile... gerçekleşeceği inancındadır. Açılan 
meslek içi eğitim kurslarında bu konular üze
rinde titizlikle durulmaktadır. Ayrıca merkez
de hazırlanan vaiz ve hutbe örnekleri ile, çe
şitli konularda yayınlanan genelgelerle de Di
yanet İşleri Başjkanlığı bu inancın gereğini ye
rine getirme cabası içindedir. 

3. Erzurum Kur'an Kursu Öğreticisi Zey
nep Münteha Polat (Kurşunoğlu), bu göreve Er
zurum Valiliğinin 1 . 11 . 1971 gün ve 2040 sa
yılı teklifi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı
nın 17 . 2 . 1972 gün ve 574 sayılı onayı ile 
atanmış, aynı valiliğin 29 . 2 . 1972 gün ve 
340 sayılı yazısı ile de görevine başladığı bil
dirilmiştir. Adı geçenin dosyasının tetkikinde, 
Erzurum Valiliğinin 7 . 2 . 1970 güm ve 296 
sayılı teklifi üzerine Kur'an Kursu Öğretici
liğinde fahrî olarak görevlendirildiği ve bu ta
rihten itibaren resmen göreve başladığı 
29 . 2 . 1972'ye kadar fahrî olarak bu görev
de çalıştığı anlaşılmıştır. 

Zeynep Münteha Polat, hafız olmaımaMa 
beraber İlahiyat Fakültesi mezunu olduğuna 
göre nitelik yönünden Kur'an Kursu öğretici-
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ligime atanmasına bir engel yoktur. «Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeli
ği» nin 8 nei maddesinde Kur'an Kursu Öğre
ticiliği için» En az İmam - Hatip Okulu 2 nei 
devresi olımak üzere dinî öğrenim veren 
herhangi bir okuldan mezun olması» şart ko
şulmuş, hattâ bu nitelikte istekli bulunmadığı 
takdirde en az ilkokul mezunu 'olanlardan, 
yapılacak imtihanlarda ehliyetlileri sabit görü
lenlerin -de atanabileceği hüjkme bağlanmıştır. 
Buna göre İilâhiyat Fakültesi mezunu Zey
nep Münteha Polat'ın Kur'an Kursu Öğreti
ciliğine atanmasında herhangi bir usulsüzlük 
mevzuata aykırı bir husus yoktur. 

4. Sayın Bahriye Üçok'un önergesi üze
rine Erzurum Müftülük Memuru Halis Emek, 
in dosyası da incelemmiş olup, mahkûmiyeti
ne ait bir mahkeme ilâmı bulunmadığı gö
rülmüştür. Ancak adı geçen, vaiz olarak istih
dam için 633 sayılı Kanunun 22 nei madde
sinde öngörülem nitelikleri haiz olmadığından 
şüphesiz bu görevde istihdamı edilmeyecejktir. 
Mahallen bir istihdam durumu olup olmadığı 
Erzurum Valiliğime yazılmış olup, kanunsuz 
bir görevlendirme varsa kaldırılacaktır. 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Devlet Bakanı 

İsmail Arar 
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