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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Tokat Milletvekilli İsmail Hakkı Birler'in 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı (1/520; S. Sayı
sı : 694 ve 694'e 1 nci ek) nın maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü ve tasarı komisyon ta
rafından geri alındı. 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı (1/540; 

'S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci eik) nın tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

9 Oeaik 1973 Salı günü saat 10,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,35'te son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekdli 

Kemal Ziya Öztürh 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan D. Avşargil 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-

gün'ün, Kırklareli ili, ilçeleri ve köylerinin 
TRT'nin verici yayınlarından faydalanmasına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/1470) 

2. —• Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sayıştay Başkanlığının 25 . 9 . 1972 gün ve 
3604 sayılı kararı hakkında yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1471) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun ilinin Vezirköprü ilçesi Belediye Baş
kanına dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1472) 

4. — Gümüşane Milletvekili Nurettin ö.zde-
mir'in, 903 sayılı Kanuna göre teşekkül eden 
vakıflara dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/1473) 

5. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
turizm ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki 
hakkındaki kanun tasarısının kanunlaşmasından 
sonra tahsil edilemeyecek vergilere dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1474) 

6. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Vekil İmam - hatiplerin durumuna dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1475) 

II, — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 

(1/763) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

2. — Gümüşane Milletvcikili Ekrem Saatçi' 
inin yasama dokunulmaalığınımı kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/994) (Anayasa 

ve Adalet ikomisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 
3. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni

san/ ve Mayıs 1972 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İncıeıleme Komisyonu r&poru (5/22) 
(S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 8 , 1 , 1973) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Vehbi Meşhur (Amasya) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birler simimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğanhn, I 
Cezaevlerinin durumu halikında demeci. 

BAŞKAN — İki sayın üye gündem dışı söz 
istemişlerdir, kendilerine 5 dakikayı 'asmamak 
üzere söz vereceğim. 

Sayın Nuri Eroğan, cezaevlerinin! durumu 
hakkında söz istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
ikam, sayın milletvekilleri; 

Bugün cezaevi erimizin ve içinde bulunan, hü
kümlü ve tutukluların durumu anelak feci keli
mesiyle ifade '.olunabilir. Çok namüsait şeraitte 
binalar, aynı hal içinde sürdürülen bir hayat. 
Bu kürsüden bir kere daha ifade etmiş olduğum i 
gibi, 26 yaşındaki genç İtalyan cezacısı B<eeca-
ria'yı tam 1764 yılında, yani bundan 200 küsur ! 
yıl önce feryat ve isyana sevkeden Idurum, bir 
yatakta 3 ıkişıi, alabildiğine gayri sıhhî ve gayri 
ahlâkî şartlar. 

Birinci Büyüik Millet Meclisi zabıtlarımdan 
okuyorum. 18 . 2 . 1338 yanıi, bulnıdan 50 yıl ıev-
vel, Erzurum Mebusu Salih Efendi kürsüde; 
«Hapishanelerin şeraiti sıhhiyesine ve bugünkü | 
haline gelince'; bu da bizim üzerimize terettüp 1 
eltmiş bir farizadır, bunları ıslah edeceğiz». 

Devrin Adliye Vekili Refik Şevket Bey kür
süde cevap veriyor. «Bütçe müzakereleri esna
sında yine bir teklifte bulunacağını ve öyle 
zannediyorum Heyeti Muhtereme bendenizin 
'telklüfaıtmı hüsnü suretle kabul ederse bu Tür
kiye'deki hapisaneler meselesini 2 - 3 sene giiıbi 
ık'alil bir zamanda halletmeye bendeniz söz ve- 1 
r'iyoruım.»1 

Erzurum Meibusu Salih Efendi devam edi
yor; «Hapisfhane bir ıslahhanedir, bugünkü ha-
pislhanelerimiz bir mafctelhane, yani, mezbaha, 
olmuştur» 

I iEy Refik Bey ve ey Salih Efendi, sizler nur 
içinde yatmız ve biliniz ki, cezaevlerimiz aynı 
durumda devam etmektedir. 

'Malûm okluğu üzere toplumun nizamını bo
zanlar, yani suç. işleyenler işlediği suçun karşı
lığı cezayı çekmek ve dolayısıylc ıslah olup, 
tekrar topluma kazandırılmak maksadıyle ce
zaevine konulmuşlarıdır. 

Bugünkü modern cezanın gayesi, hem kişi
yi ıslah etmek, hem de kişinin ibret almasını 
sağlamaktır. Bugünkü cezaevlerimiz bunu sağ
layacak halden çok uzaktır. Bundan fecî ve va
him olarak, bugün buralarda geniş ölçüde ko
münizm propagandası yapılmaktadır. 

Sıkıyönetim bölgelerinde askerî mahkeme
lerce, diğer bölgelerde sivil mahkemelerce 

| komünist propagandası yapmak, kızıl ye
raltı faaliyetlerine katılmak gibi çeşitli suçlar
dan hüküm giymiş mahkûmların diğer mah
kûmlarla birlikte bulunmaları, memleketimiz 
için, ciiddî bir tehlike teşkil etmektedir. Kade
rin çeşitli cilveleriyle cezaevlerine düşürdüğü, 
çoğu okuma - yazma dahi bilmeyen maıhkûm-

j 1ar, yaşadıkları güç şartlar ve içinde bulunduk
ları psikolojik durum nedeniyle kızıl mahkûm
ların menfi telkin ve propagandalarına müsait 
hedef teşkil edip zehirlenmektedirler. 

Birkaç ay evvel bir Orta Anadolu cezaevini 
gezdiğimde, giderken mahkûmlardan toplatıl
mış bulunan yasak kitapların adetini gördüm 
ve bu adet beni şaşırttı. Bu cezaevinde bir 

j anarşist de yoktu. 

Calibi dikkat olan diğer bir nokta da, ceza
evinde cereyan eden olayların en kısa zamanda 
diğer cezaevleri tarafından duyulmasıdır. 

'Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet tehlike
dedir. Grörünen odur ki, bu mücadele, yani ko-
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münizmle mücadele sadece Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin omuzlarına yükletilmişitir. Bugün ör
fi idare vardır, sesleri biraz kısılmıştır, yarın 
•ne olacaktır ? İşte bizi endişeye sevk elden bu
dur. Örfi idare ilânihaye devam edemez, ondan 
sonra ne olacak? 

Kalkınma için beş yıllık plânlar hazırlıyo
ruz, 16 ncı ve som Türk Devletini yoik etmek 
gayreti içinde olan bu düşmanla mücadele için 
bir plânıımız var mı? Hayır. Topluluk olan her 
yerde ımıelûn faaliyetleri vardır; okulda, kışla
da, cezaevlerinde. Buralarda bir plânlı çalışma 
lâzımıgelmez mi? Bu belâlı düşmana karşı açı
lacak bir cidalde öğretmenimizin, hocamızın, 
komutanın, imamın, cezaevi görevlisinin bir gö
revi, bir tutumu olmamak mı lâ-zımgelir? 

Böyle bir plân yapmaya mecburuz arkadaş
lar ve kısa zamanda faaliyete geçmeliyiz. 

iSöz buraya gelmişken bir - iki kelime ile 
de aftan bahsetmek istiyorum. Millî Hüküme
tin kurulmasından sonra ilk umumî af teklifi 
Ergani Mebusu Hakkı Bey ve 21 arkadaşı ta
rafından yapılmıştır. Gerekçesinde, «Af zaferin 
sadakasıdır. Af ile bir çok fenalığın önü alına
cağı gibi.» denilmektedir. 

Adliye encümeninin teklif mazbatasında 
ıgörüşünü aksettiren cümlelerin altındaki ta
rih, bu zaferin Sakarya Meydan Muharebesi ol
ması lâzımigeldiğini göstermektedir. 

Teklifin 1 nc'i maddesinde: «Büyük Millet 
Meclisinin taıilhi teşkili olan 23 Nisan 1336 ta
rihine kadar derecatı muhtelifi de mahkûm 
olan eşhası, hukukî şahsiye baki kalmak üzere, 
affedilmişlerdir» denilmektedir. 

lece, hem de zehirlenenleri zehirleyenlerin çile
den kurtaralım. 

Adalet Balkanının endişesini anlıyoruz, sık 
sık aflar suça prim verjm'c'kjtir. 

Arkadaşlar, bu Cumhuriyetin 50 nci yılıdır. 
Atatürk'ün deyimiyle «Büyük millet bayramı
dır.» Böyle bir kanun hazırlanırsa bile, şimdi-

• den suçlar artacaktır, tarzındaki endişeler yer
sizdir. Tarih tespit edildiği takdirde; 50' nci yı
la ilk adımı attığımız 29 Ekim 1972'den evvel
ki suçlar, diye bîr tarih koyduğumuz takdirde, 
bu endişe de bertaraf edilmiş olacaktır. 

Atatürk sağ olsaydı bu af mutlaka çıkarılır
dı ; buna zerrece şüphe edemeyiz. Atatürk bir 
konuşmasında diyor k i ; «Sizler, yani Türkiye' 
nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takifce-
deceksiniz. Dinlenmemek üzere yürüm'eye ka
rar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk 
gençliği gayeye, bizim: yüksek idealimize dur
madan yorulmadan yürüyecektir.» 

Onun izinde yürüyelim, onun duyduğu şef
kat ve merhamet hisleriyle bizler de hareket 
edelim>. 

Böyle mesut bir yıldönümünü kutlarken, 
muhtelif sebep ve tesirlerle ihtiras ve hataları
na kurban olmuş, kanunî cezalarla mahkûm ol
muş kimseleri de düşünmek, onları bir kıymet 
olarak tekrar cemiyetin sinesine almlak mtıvafık 
olur. Gönül istiyor ki, Adalet Bakanı bu kürsü
ye çıksın, gür sesiyle, «Büyük bayram münase-< 
betiyle Hükümetimiz bir Af kanun lâyihası ha
zırlamıştır» desin. 

Bu konuşmayı bekliyor, sizleri saygıyle se
lâmlıyor, Sayın Başkana bu konuşma fırsatını 
verdiği için teşekkürlerimi arz ediyorum. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İda
rî reform yapılması konusunda gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — İdarî reform yapılması konu
sunda ,Saym Kargılı, beş dakikayı aşmamak 
üzere, buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — 'Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Ülkemizde bugüne kadar gerçek anlamda 
bir idarî reform yapılmamış olması ve idarî 
düzende çağımız koşullarına uygun yeni bir 
düzenlemeye gidilmemesi yüzünden Devlet çar
kı işlemez hale gelmiştir. İdarî yönetimde rüş
vet, iltimas, adam kayırma, nentelâzımcılık, kır* 

Birkaç ay sonra Cuımıhuriyetimizin 50 nci yı
lını kutlayacağız. Cezaevlerini dolduran bin
lerce makkûm ve onların yakınları Yüce Mec
listen bu atıfeti beklemektedir. Büyük Ata
türk'ün sesine kulak verelim. Diyor ki, . «Türk 
Milleti, ebediyete akıp giden her 10 senede bü
yük millet bayramını daha büyük şereflerle, sa
adetlerle, huzur ve refah içıindıe kutlamanı gönül
den dilerim.» Onun izinde yürüyerek, onun 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibine uyarak 
50 yıl harpsiz bir devre geçirdik, bu büyük gü
nün şerefine Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının ikinci yılında bir umumî af getirecek 
kadar insanî düşünceli bir Meclisin civanmert 
azalarının ahfadı olduğumuzu gösterelim. Bıöy-
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tas'iyecilik, taraftarlık almış yürümüş ve bun^ 
larla ım/ücadele yapmak hemen hemen imkânsız, 
hale gelmiş, carî harcamalar baş döndürücü bir 
seviyeye gelmiş bulunmaktadır. 

idarî mekanizmanın çalışmasında zaman za
man partizanlık yapıldığına dair iddialar ortan 
ya atılmaktadır. Bu durumdan millet son de
rece şikâyetçidir ve Devletin zararı sonsuz
dur. Yapılacak tüm reformlar, idarî reforlm. ya
pılmadıkça asla uygulama alanında başarıya 
ulaşamayacak. Bu nedenle gerçekleştirilmesi 
düşünülen reforlm konuları arasında idarî re
forma yer verilmemiş olması büyük bir eksik
liktir. Başta idarî reform gerçekleştirilmedik
çe, diğer reformlar yasal olarak gerçekleştiril
se dar'i, bunlar daima yozlaşma ihtimaliyle kar
şı karşıya kalacak ve millet reformlardan ger
çek aınılamda yararlanma olanağını bulamaya
caktır. 

Ülkemizin biran önce geri kalmışlıktan kur
tarılması ve çağdaş uygarlık düzeyine biran ev
vel kavuşması için çağnmız koşullarına uygun 
bir idarî reform yapılması Türkiye için kaçı
nılmaz bir zorunluktur. 

Bu husus gerçekleştirilmedikçe, geri kal-
mışliktıan kurtulmamız ve çağdaş uygarlık dü
zeyine kavuşlmamız asla mümkün olamayacak
tır. Bu gerçek durum karşısında, Hükümetin 
bugüne kadar bu konuya el at'mayışının ve bir 
idarî reform tasarısı hazırlayarak Meclise sun-
mayışınm sebebi nedir? Hükümet, idarî reform* 
yapılması hususunda ne düşünmektedir? Bu 
hususta çalışmaları var mıdır? Varsa, bu çalış
malar ne safhadadır? Bütün bu konuların ve 
hususların aydınlığı kavuşturulması şarttır. Be
nim bu gündem dışı konuşmayı yapmamın baş
lıca nedeni de budur. 

Muhterem .arkadaşlar; .bugün Türkiye'de 
muhtarlıklardan içişleri Bakanlığına kadar bir 
idarî reform: yapılması kaçınılmaz bir zorluk
tur. Örneğin, idarî reformun çok küçük zerre
ciklerini kapsayacak bir kaç n\ 
leşmesi dahi Türkiye'de idarî 
son derece verimli, çalışır hald 
milletin bundan son derece yararlanması neti
cesinin çıkmasına sebep olaca'ldj 

ktanm gerçek-
mıekanizmanm 
gedmesine ve 

|ır. Meselâ, me

murlukta yaş haddinin 65'ten 60'a, fiilî hizmet 
süresinin de 30 yıldan 25 yıla indirilmesi, Cu
martesi günlerinin tamamen randımansız ve ve
rimsiz dört saatlik çalışma süresinin, diğer ça
lışma günlerine taksim edilerek tatil sayılması, 
Bağ - Kur, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve 
bu konudaki diğer kurumların birleştirilerek 
tek elden yürütülmesi, Türkiye'de yılda devlete 
ve millete milyarlarca lira tasarruf sağlama ola
nağını sağlamaktan öte, sosyal, ekonomik, tu
rizm, ulaşım, trafik, işletme giderlerinin düşü
rülmesi konusunda sayılamayacak yararlar sağ
layacak hareketler olacaktır. 

Bu konuda Meclislere verdiğimiz kanun tek
lifleri vardır. İnşallah sırası geldiği zaman gö
rüşülecek, kanunlaşması yolunda sizlerin tas
viplerini alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
şu hususu belirtmek istiyorum: Türkiye'de ida
rî mekanizmayı temsil eden insanlara bugün ta
sarruf yapmaktan çok sorumluluk yüklenmek
te, ama yetki ve tasarruf yapma olanakları mer
kezin veya Bakanın veya Başbakanın elinde 
tutulmaktadır. Bu, memuru sadece millete ve 
devlete karşı sorumlu ama, yetki ve tasarruf 
yapma durumunda elinde imkânı olmayan bir 
durumda bırakmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sayılamayacak kadar 
büyük yararları olacak olan ve bugünkü şart
larda Türkiye'de idarî reform yapılmadığı sü
rece hiç bir reformun Türk Milletinin arzuladı
ğı uygulama safhasına geçirilemeyeceğini, bu-
rad.aki her arkadaş gibi, Türkiye'nin en ücra 
köyündeki vatandaş ta pek iyi anlamakta, bil
mekte ve bunun zorunluluğunu duymaktadır. 
Gönül ister ki, Hükümetin bu hususta aydınla
tıcı bilgilerini Türk kamuoyu bir an evvel duy
sun. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — Çiftçi mallarının korunması hakkında
ki kanun tasarısının havale edilmiş bulunduğu 
komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle ku
rulacak geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair Tarım Bakanı Ilyas Karaöz'ün önergesi. 
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BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu vardır, 
arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Adalet Komisyonunda bulunan (1/227) 
esas numarada kayıtlı, Çiftçi Mallarının Korun
ması hakkındaki kanun tasarısının, havale edil
miş bulunduğu Adalet, İçişleri, Millî Savunma, 
Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonlarından 

1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz ve Atatürk 
Akademisi kurulması ile ilgili tasarı üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve ilgili Bakan yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerinde söz sırası sayın 

Kadri Erogan'm, buyurun. 
KADEİ EROGAN (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım. 
Atatürk Akademisi hakkında şahsî görüşle

rimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Bana göre konu ciddidir, mühimdir. Konu
yu art fikirlerden tecerrüt ederek hissi zemin
den aklî zemine oturtarak mütalâa etmekte ve 
meseleyi millî menfaatler istikâmetinde kıymet
lendirerek neticelendirmekte fayda vardır. Bun
da hiçbir tereddüdüm yoktur ve hakikaten bu 
zaviyeden meseleyi ele almaya, millî menfaat
ler bakımından, mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; herkesin bir Ata
türk görüşü ve anlayışı vardır. Bendenizin de 
yıllardan beri dilime teşbih ettiğim bir anlayı
şım vardır. Ben Atatürk'ü Türk Milletinin dı
şında mütalâa edemem. Türk Milletinin dışın
da bir Atatürk'ü kıymetlendirme mümkün de
ğildir, bana göre. Çünkü, Atatürk bütün ka
zandığı kıymetleri ve yendiği imkânsızlıkları 
milleti ile beraber yapmıştır. Ben isterdim ki, 
bu gerekçede çok ruhlu ve manalı olan bu kı-

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek S. Sayılı basmayazt 35 
nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

9 . 1 . 1973 O : 1 

üçer üye seçilerek kurulacak on kişilik geçici 
bir komisyonda görüşülmesini arz ederim. 

Tarım Bakanı 
C. Senatosu 
Muğla Üyesi 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Önergede esasları belirtilen ge
çici komisyonun kurulması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

sim ihmal edilmesin ve üzerinde durulsun. Bu 
bakımdan gerekçeyi biraz yavan buldum. 

Çünkü; O, herşeyi Milletine borçlu olduğu
nu, her kudreti ondan aldığını ve herşeyi Bü
yük Milletinin yapacağına inandığını hayatı bo
yunca tekrarlamıştır. Çünkü hayallerini onun 
vefalı sinesinde, ümitlerini onun imkânsızlığı 
yenen kudretinde ve gayesini onun istiklâl aş
kında tahakkuk ettirmiştir ve nihayet milleti
nin yeniliğe dönüşünü onun anlayışı ile tatbik 
sahasına koymuştur ve Büyük Milletinin cibillî 
hasletleriyle en kısa zamanda muassır medeniyet 
seviyesine erişeceğini ve onu geçeceğini müjde
lemiştir. Atatürk'ün pek kısa da olsa milleti 
hakkında görüşü, düşüncesi inancı budur. 

Nasıl olmasın ki, tek başına bir ümit, bir ha
yal ve bir istek olarak, herşeyden tecerrüt ede
rek büyük milletinin vefalı sinesine sığınmış ve 
bu neticelere ulaşmıştır ve onun için Büyük 
Atatürk milletine olan bu borcunu eda etmek 
için 600 senelik irade-i seniyeyi bir tarafa ite
rek millî iradeyi hâkim kılmıştır ve bugün al
tın harflerle yazılı bulunan baştacı yapma
ya mecbur olduğumuz, muhafaza ve müdafaa et
meye yeminli ve azimli olduğumuz «Hâkimiyet 
bilâ kaydü şart milletindir» anaprensibini Ana
yasasına değişmez bir hüküm olarak vazetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bu, takdir buyurur
sunuz ki, lalettayin bir hadise değildir. 600 se
nelik irade-i seniye yerine millî iradeyi hâkim 
kılmak, belki bir başka ifade ile her Türk Va
tandaşını bir padişah yapmak gibi bir şeydir. Bi
naenaleyh, bugün geçen 50 yıl sonra hiç kim
senin bir tereddüdü olmasın ki Türk Milleti bu 
millî iradesini cibillî bir huy olarak kendisine 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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karakter şeklinde yerleştirmiş ve onu muhafa
zaya ahdü peyman etmiştir. 

İkinci en büyük armağanı, minnetinin edası 
bu sözün şekillenmiş olan durumu Türkiye Cum
huriyetidir. Kendi ifadeleri ile; «En büyük 
eserim Türkiye Büyük Millet Meclisidir» diye 
buyuruyorlar. 50 yıldan beri bu emanet bütün 
Türk Milletinin ve hususiyle Türk Gençliğinin-' 
dir. Cumhuriyeti, malûm olduğu üzere, Türk 
Gençliğine emanet etmiştir ve içinde bulundu
ğu şartlar ne kadar ağır olursa olsun, bunu 
yenmek için damarlarındaki asil kan kâfidir, di
yorlar. 

Gel gör ki, 50 yıl sonra bu gençlikten, pek 
az da olsa, bir kısmı Türk Ordusu ile harp ha
lindedir ve şimdi 50 nci yılı idrak etmeden ev
vel şu 9 ay zarfında Cumhuriyeti düşmanların
dan temizleyerek cihana karşı vereceğimiz bü
yük kutlamada nasıl başarıya ulaşacağımızın ca
bası içindeyiz. Derin, derin hepimizi devlet ola
rak, millet olarak düşündüren konu budur. 50 
yıl zarfında aziz Cumhuriyeti Atatürk'ün en bü
yük emanetini yüceltmek, yükseltmek çabaları 
yanında böyle bir uçurumun kenarına da gelmiş 
bulunmaktayız. Elbette bu gençliğin bu nokta
ya gelmesinde derece, derece hepimizin birer 
nispet dahilinde payı vardır, gelmiş geçmiş hü
kümetlerin birer nispet dahilinde payı mevcut
tur. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer bu gençlik bu 
noktaya gelmişse mesul zimamdaramn suçlu
luğu kadar ona ideal aşılamayan, ona yepyeni 
bir hüviyet ve heyecan vermeyen bir ruhî tel
kin ve ideal noksanlığını da eklemek zarureti 
vardır. Niçin biz Türk Gençliğine bir Japon 
gençliği heyecanını ve idealini veremedik? Ne
den Japonya ile beraber aynı zamanda garba 
dönük, yeniliğe dönük, terakkiye dönük hare
kete geçtiğimiz halde, bugün dünya milletleri
nin kıskandığı noktaya gelen Japonya'ya naza
ran hâlâ geri kalmışlıktan bahsediyoruz. Bu çok 
düşündürücüdür, bu programsızlıktır, bu ideal-
sizliktir ki, bu farkı yaratmıştır. Avrupa'ya, 
Amerika'ya tahsile giden bir Japon genci mu
vaffak olamamışsa, ben bu kabiliyetsizliğim ile, 
bu bilgisizliğim ile vatanıma dönemem demiş, 
harakiri yapmış, kendisini ifna edebilmiştir, 
muvaffak olanlar gitmiştir. Bizde lisan hocalığı 
için tahsile giden bir Türk genci kendisi lisanı 
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öğrenememiş, aldığı ecnebi kadına Türkçeyi öğ
retmiş ve maalesef gelmiş aynı kürsüyü işgal 
etmiştir. 

Burada bir hususu daha zikretmeden geçe
meyeceğim muhterem arkadaşlarım. Her çeşit 
yeıîiliği, her çeşit terakkiyi ilim olarak almakta 
hiçbir mahzur yoktur. Ama binlerce senenin bi
riktirmiş olduğu, tarihin getirdiği, Türk felse
fesinin yarattığı, Türk an'anesinin kazandırdığı 
kıymetleri horlayarak, hiçe sayarak, istiskal 
ederek yetişecek bir medenî gençlik dahi mem
lekete faydalı olamamıştır ve olamaz. Evvelâ 
biz Türk benliğini, Türk varlığını bütün kültü
rü ile, harsı ile muhafaza edeceğiz, ilmi ona 
süs olarak katacağız. 

Meselâ Japonya'da en son tahsili görmüş bir 
genç, kapısından içeri girerken ayağını çıkarı
yor, çoraplarıyle giriyor. Bizde bunu yapsalar; 
«Bu ne gericilik, bu ne manasızlık!» denir. İki 
dizinin üzerine oturuyor, yine binlerce senenin 
getirdiği çay duasını yapıyor, merasimle çayı
nı içiyor. Hiç ayıplanmıyor. 

Milletler üstün vasıflarını, karakterlerini 
böylelikle muhafaza ederler. Bizde ne olmuş
tur? Her gelen Maarif Vekili hangi memlekette 
tahsil görmüşse o sistemi, o anlayışı hâkim kıl
mak için boealıya, bocalıya, bocalıya, en niha
yet idealist bir gençlikten yoksun kalmışız ve 
vatanımızı, milletimizi yoketmek isteyen, yüz
lerce yılların düşmanları fırsatı ganimet bilerek 
kendi çocuklarımızı bize düşman kılabilmiştir. 
Çok acıklıdır bu aziz arkadaşlarım. 

Bendeniz şöyle tarif ediyorum : Bugün Tür
kiye'nin içinde bulunduğu şartlar Yunan'm 
Haymana'ya gelişinden tehlikelidir. Sebep? O 
gün düşman İzmir'den Haymana'ya gelinceye 
kadar yakmış yıkmış; fesiyle, püskülüyle, to
puyla, tüfeğiyle belli bir düşmandı. Türk Mil
leti de yediden yetmişe kadar yüzde yüz onun 
üstüne çullanmıştı. Bugün kendi çocuklarımızla 
harp halindeyiz aziz arkadaşlarım. Düşündürü
cü olan bu... 

Kademe kademe sorumluyuz, zimamdaran 
sorumludur dedim. Hiç kimse bu işin üzerine 
sarahati a eğilmemiştir. İdealist bir gençlik ye
tiştirmek için büyük programlar tespit edilip 
tatbik edilmemiştir. Hiç, olmazsa bundan sonra 
bu eksiklerimizi bertaraf edecek büyük bir an
layış ve büyük bir çalışma içine girmeliyiz. 
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terennüm etmiştir. Ve cihana karşı bir avuç 
kalmış on milyonluk, oniki milyonluk bir nü
fus ; Allahm izniyle, milletin gayreti, imanı, 
inancıyle, Türk Milletinin istiklâl şuuru ile za
fere ulaşmış olan Türk Milleti... Ama Türklüğe 
karşı büyük bir inanç içinde olan Atatürk, me
seleyi Orta Asya'dan alıyor. «Cihan medeniyeti 
benim milletimin eseridir,» diyor. Cihan mede
niyetinin önderliği... Biz kalkıyoruz, binlerce se
neden sonra, hele elli senelik Cumhuriyetten 
sonra geri kalmışlık sıfatı altında eziliyoruz. 

İktisaden geri kalmış olabiliriz; mümkündür. 
Bir insanın fakir olması, kültürsüz olması da, 
imansız, heyecansız, bilgisiz olmasını da icabet-
tirmez muhterem arkadaşlarım. 

Orta Asya'dan başlattığı büyük bir Türklük 
davası ve benliği. Onu da ihmal etmişiz; bir 
daha kimseler dönmemiş. Ne oldu o Güneş Dil 
Teorileri, o kongreler, o gece gündüz çalışma
lar, neşriyat?. Unutulmuş. 

Nihayet, Büyük Atatürk diyor ki, «Ne mut
lu Türküm diyene.» Konuşuyor, konuşuyor, ko
nuşuyor; bir anaprensiple bağlıyor : «Ne mut
lu Türküm diyene.» ve sonra, şurada merkezî 
hükümette büyük bir âbidede âbideleşen bir 
cümle. Bence o âbideden çok çok kıymetli : 
«Türk, çalış, güven, öğün.» Her an Türklük, 
her an millî şuur. Her an Türklük benliği ve 
beraberliği. Gel gör ki bugün devletin banisi 
olan bu zata Türklük benliğini hayatı boyunca 
dilinden düşürmeyen, Türk milliyetçiliğini baş-
tacı yapan bu zata yakıştırılan hâdiseler. Bur
sa nutku ucubesi. Devleti kuran zat demiş ki, 
rezalete bakın, «Devleti yıkabilirsin, zabıtaya 
karşı gelebilirsin, kanunları çiğneyebilirsin!»' 
Bu mümkün ve mutasavver mi arkadaşlar; bu 
bir an için düşünülebilir mi? 

Öbür taraftan sosyalist bir görüşe bürünen 
kişiler, Atatürk'ü nerede ise kopkoyu sosyalist 
göstermeye kalkıyor. Hattâ mevcut kanunları 
unutsalar, belki düpedüz Stalin'den ileri komü
nist diyecekler. Halbuki her komünistin alnına 
kurşunla yazılacak bir vecizesi, bir anayasa 
prensibi olacak bir hüküm : «Türk âleminin en 
büyük düşmanı komünizmdir. Bulunduğu, gö
rüldüğü yerde ezilmelidir.» 

Muhterem arkadaşlar demiyor ki, 12 milyon, 
13 milyonluk Türk Milletinin düşmanı komü-
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nizmdir. Dünyadaki bütün Türkün, (kimse bu
nun istatistiğini yapmamıştır, ben her zaman, en 
az şu anda 200 milyon olduğunu iddia ediyo
rum ; aksini bilenler çıksın söylesin;) «Türk âle
minin en büyük düşmanı komünizmdir. Görül
düğü yerde ezilmelidir.» diyen bir zatı sosyalist 
olarak vasıflandırmak... Her kötü niyetlinin, 
her devlet yıkıcının paravanası haline getiril
mek istenen bir vasat. Elbette bunlara izin ve
rilemez, müsamaha edilemez. Atatürkçülük bu
gün en müstacel bir konu olarak, resmiyet ikti
sap etmesi lâzım gelen bir mevzu olmuştur. 
Çünkü biz bırakırsak, herkes kendi niyetine gö
re bu büyük Türk evlâdını bir silâh olarak kul
lanmak niyetindedir. Tatbikat da bunu göster
miştir. Binaenaleyh, bu tasarı geç kalmıştır bu 
yönden. Atatürkçülük resmî makamlarca, mil
letine karşı, devletine karşı sorumlu olan mües-
seselerce tespit edilmelidir. Bu bakımdan tasa
rının bu gerekçesini tasvip ediyorum. Diyor ki, 
enstitüler vardır, vazifesine devam edecektir. 
Doğru. Biz resmiyet iktisap etmesi için bir aka
demi kuruyoruz. Bundan endişe edecek birşey 
yok. Herkes dilediği kadar cilt cilt, Atatürk'ü 
hangi taraftan methedecekse etsin. Bunda bir 
beis yok. Ama gayriresmî olan ağızlardan ve 
müesseselerden ve makamlardan Atatürk nere
de ise sosyalizmin ötesinde bir görüşe sahiptir 
denilen bir devrede, süratle buna bir şekil ve
rilmesi iktiza etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer biz Atatürk'ü 
getirdiği devlet anlayışı, getirdiği devlet fel
sefesi ve millet görüşü, millî birlik ve beraber
lik şuuru anlayışı ve felsefesi yönünden kıymet
lendirin ezsek, burada da taassuba kaçarsak, 
fayda yerine zarar getirmiş oluruz. Hattâ Ata
türk'ü millet nazarında çeşit çeşit anlayışa, çe
şit çeşit tarafları olan bir anlayışa tabi tutmuş 
oluruz. Bundan sureti mutlakada kaçınılması 
lâzımdır. Hakikî tarihi ve hakikî felsefesi yö
nünden bu Akademi vazifeli olmalıdır ve mut
lak bir bîtaraflık içerisinde. Bâzı arkadaşlarımın 
endişe ettiği gibi, acaba, bu müessese Başba
kanlığa bağlanmak suretiyle, Başbakanlığı işgal 
eden, hükümeti teşkil eden zevatın tesiri altında 
kalarak başka şekilde mi takdim edilir, prensip
leri başka şekilde mi vazedilir, endişesine katı
lamıyorum. Eğer bu memlekette demokrasi var
sa, ki vardır, hür demokratik rejimde devletin 
ve hükümetin murakabesini yapan Yüce Meclis, 
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elbette bunun hesabını mesullerinden sorar, so
racaktır. Hür Türk basını, böyle şahsî görüş 
istikametinde bir vaziyet aldığı zaman, onu ha
kiki istikametine çevirmesini bilecektir ve va- •. 
zifesidir. 

Bu bakımdan, enstitü veyahutta akademi ol
muş, bir endişenin sahibi değilim. Kaldı ki, bu 
tasarının tümü konuşulurken, reddini icabettire-
cek bir mevzu da değildir muhterem arkadaşlar. 
Maddelere geçildiği zaman pekâlâ, akademi mi, 
enstitü mü, bunun Başbakanlığa mı bağlanması 
lâzım, farzı mahal Büyük Millet Meclisine mi 
bağlanması lâzım, başka bir müesseseye mi bağ
lanması lâzım? O ayrı bir meseledir ve bu, ta
sarının reddini icabettirecek mahiyette değildir. 
Bu kanıda değilim. Ve esasen mevcut enstitüler 
bu vazifeyi yapmış olsaydı, şimdi böyle bir ta
sarı ile karşı karşıya bulunmazdık. Demek ki o 
vazife yapılamamış ki yapılmadığına şahsan 
yüzde yüz kaniim, bugün böyle bir zaruretle 
karşı karşıya bulunuyoruz, hattâ bu geç kalmış 
bir tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu yüksek 
dikkatlerinize arz etmek istiyorum; 12 seneden 
beri Parlâmentodayım. Elimden geldiğince, ko
nuşmaları, hak bildiğim hususlara-inhisar ettir-
mişimdir. Hiçbir zaman, karşımdaki arkadaşla
rımı kırmak veyahutta bir polemiğe sevketmek, 
işi mihrakından çıkarmak düşüncesine sahip ol-
mamışımdır. Ve doğru bildiğim, millî menfaat
lere uygun bildiğim meselelerde de, şahsan aley
hime de olsa, onu müdafaa etmekten kendimi 
alamamışımdır. Şimdi, bu izahı yaptıktan sonra 
bir şahsî hatıramdan bahsederek, dünkü konuş
malara geçeceğim. Ve âdeta, bu konuşmamla, 
eğer bu konuşmamda karşımdaki arkadaşlarımı 
incitirsem özür diliyorum mahiyeti vardır açık 
açık. Burada bir şahsî hatıramdan bahsedersem 
beni mazur görün, mecbur oldum böyle bir izah
ta bulunmaya. 

1956 senesinde - Sayın Bozatlı da burada -
Sivas'ta valilik vazifesi ile bulunuyordum. Si
vas Meydanında - bütün Sivaslılar bilir - Hükü
met Meydanında, ortaokulun önünde küçücük 
bir kaide üzerinde, küçücük, belden, mermerden 
yapılmış küçük bir Atatürk heykeli vardı. Her 
gidiş gelişte bu bana dokunurdu. Böylesine ta
rihî bir şehirde, böylesine, bilinen bir eyalet 
merkezinde, 700 000 nüfuslu bir beldede, küçük 
kasabalarda ve köylerde olacak bir heykel, do

kunurdu bana. Ve bendeniz Sivas'ı, İstiklâl Sa
vaşı yönünden, İstiklâl mücadelesi yönünden 
- çok samimî olarak arz ediyorum - şöyle kıy-
metlendirirdim, ki bugünde ayni kanaati mu
hafaza ediyorum; Atatürk, Samsun'a bir ümit ve 
hayal olarak çıkmış, Erzurum'da bu ümit ve 
hayalini şekillendirmiş, Sivas'ta «Ya istiklâl, ya 
ölüm» parolası ile, bütün millet temsilcileriyle 
milletin mukadderatına karar vermiş bir belde. 
Bu istiklâl zinciri eğer şöyle bir, birer birer 
gözden geçirilmek istenirse, bu, Samsun'da bir 
ümit ve hayal, Erzurum'da şekilleniyor; fakat 
Sivas'ta «Ya istiklâl, ya ölüm» kararıyla mille
tin mukadderatına karar veriliyor, Ankara'da, 
bu, tatbik sahasına konuyor, Afyon'da süngü, 
İzmir'de zafer oluyor. Bu bakımdan, bu zinci
rin en manalı halkası Sivas'ta oluyor. Husu
siyle en büyük mânası, Türk Milletinin vefalı 
sinesine burada yaslanıyor. Eğer, zamanın Sivas 
Valisi Reşit Paşa büyük bir vatanperver Türk 
evlâdı olmasaydı, Padişahın idam fermanını in
faza kalksaydı, milletin mukadderatı ne olur
du? Onu kimse bilemez. Onun için ben hep ifa
de ederim ki, Atatürk hayatta olsaydı, «Biz, ecel 
terini burada döktük, milletin kefenini burada 
yırttık» derdi. 

Onun için, ben bu inançla, Türk Milletinin 
şahlanan istiklâl şuuru, Sivaslının vefalı sinesi ve 
milletin hürriyet aşkını canlandıran büyük ibir 
manzume düşün'düni; ibir heykel yapılsın ve Millî 
Mücadeleyi tetkik eden 'herkes gelsin, bunu hura-
da görsün, â'bideleştiğini... Büyük bir kampanya 
açtım, onbinlerce 'vatandaşın 1956 da yüz bin lira
yı aşan ve seve seve verdiği parayı topladım, ibü
yük (müsabakalar açtım. Birçok 'anlayışsız kişiler 
ve ibâzı arkadaşlar tarafından çok itham edildim; 
«Heykel yapmak zamanı geçmiştir. Ne lüzum 
var?» Halbuki kastım, ,'bir heykel yapmak değil; 
bir tarihi, bir şuuru canlandırmak. Ve adım, «Ke
malist» çıktı. «Bu, Atatürkçüdür; haşka hiç bir 
şey bilmez...» İftihar ediyorum. Gel gör ki, zaman 
geldi, hu Yüce Meclise intikal ettik, bu kürsüler
den bir Atatürk kelimesi ağzımıza alsak; - 10 - 12 
seno evevlini'bahsediyorum, şimdilik kimseler alın
masın, eskiler varsa (bilir - «Sus, Atatürk haini. 
Atatürk düşmanları...» Adalet Partisindeyiz o za
man. Bu feryatlar... Ve karşımızdaki bu ithamları 
yapan, bize 'bunları reva gören, Sayın Cumhuri
yet Halk Partili arkadaslarımızdı. Ve Atatürk 
inhisarcılığını şu 24 saat evveline kadar, 12 sene-
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elen beri hiçbir zaman bırakmadılar, yeri gelince 
bunu çok güzel, silah 'olarak 'kullandılar. Biz mey
danlarda da büyük hakarete mâruz kalıyorduk; 
«Bunlar Atatürk .düşmanıdır, bunlar gericidir, 
bunlar mukaddesatçıdır.» diye. O zaman da di
yorduk ki, biz de sizin kadar Atatürkçüyüz. Ne 
dört yüz milyon puldan Atatürk'ün resmini, ismi
ni söktük, ne 12 -sene, heykelini kimseye göster
memek için şalla örttük. Yapmadık bunu biz. Biz 
de Atatürkçüyüz. «Hayır, siz Atatiuk hamisiniz..» 
Onları da unuttuk. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Saidi Nursi'nin elini öptünüz... 

KADRİ EROĞAN (Devamla.) — Nasıl efen
dim.?. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, rica etle
rim. Sayın Avşargâl. 

KARDI EROĞAN (Devamla) — Affedersi
niz, dinleyeyim, dinleyeyim, affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, rica ederim efen
dim, konuşmanıza devam ediniz. 

KADRİ EROĞAN (-Devamla) — Ne yapmı
şım? 

SALİH AYOÜN (Amasya) — Saidi Nursi' 
nin elini öpmüşsünüz. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Haa... Şim
di, severim arkadaşımı, eğer 'bu sevgili arkada
şım benim, 'Saidi Nursi'nin elini öptüğümü... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Şahsınız için söylemiyoruım. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Ha, o başka, 
öyleyse, yoksa... 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
Karşılıklı konuşmayınız. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Öyleyse me
sele yok. Vaz 'geçtim. 

Evet arkadaşlarım, şimdi Atatürk'ü prensip
leriyle, Atatürk'ü millî felsefesi, tarih görüşüyle, 
Atatürk'ü Devlet anlayışı ile aziz milletimize kat
kısız tanıtmak maksadıyle hazırlanmış bulunan 
Atatürk Akademisi kanunu görüşülürken, saym 
Halk Partisi sözcüleri, hakikaten hürmet ettiğim 
muhterem arkadaşım ve diğer arkadaşlarım, bu 
kanunun kabul -edilmemesi için büyük bir kampan
ya açtılar. Samimiyetle arz ediyorum ki, anla
yamıyorum, Bunun adı akademi olmasın da ens
titü olsun, olabilir. Bir düşünüştür, hürmet et
meye mecburuz. Enstitü olsun, Başbakanlığa bağ
lanmasın. Belki, 'Başbakan da tek başına bir in-
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sandır, belki bir siyasî partinin temsilcisi olarak 
günün birinde hata edebilir. Koskccaman Parlâ
mento ve hür Türk basını buna mâni olamayabi-
11 r gibi, çok samimî endişelerle hareket edilmiş 
olabilir.,. Ama, bu kanunun geri alr.ımasmı ve red
dini icabet t irecek, yahut bu kanunun geri bırakıl
masını, tehir edilmesini isteyen bir anlayış içeri
sinde bir görüşmeyi bendeniz izah edemiyorum. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Öyle bir şey 
söylemedim. 

KADRİ EROĞAN (Devanda) — Ama saym 
sözcü «böyle bir ifadede bulunma d im» diyorlar, 
bunu da işitmiş bulunuyorum. 

Evet muhterem arkadaşlarım, sözlerimi biti
riyorum. Atatürk'ü gayrimesui insanların, şu
nun, bunun anlayışına; Devlet yıkıcılarının, nizam 
bozucularının keyfî görüşüne ve havaî hevesine 
âlet edecek, vasıta kılacak ihtilâflardan, mânâsız 
görüşlerden, tehlikeli düşüncelerden kurtarmak 
gerekiyor. Bunun için; Türk Milletinin esasen 
movcudolan vefalı sinesindeki, kadlrşinaslığındaki 
.yerini bir kat daha, bütün bir milletçe - ehemmi
yetle üzerinde duruyorum ve altını çiziyorum -
bütün bir milletçe aynı samimiyetle ve inançla 
yaşatmak için. 

No Türk Milletinin üstünde göstererek, ne 
Tüık Milletini ve tarihini hiçe sayarak, - ki, haya
tı boyunca asla böyle bir şey düşünmemiştir - onun 
çok kıymetli, bir evlâdı olarak yaşatılmasını, pren
siplerini tatbikte tereddütleri izale etmek için; 

Artık «Sen Atatürkçüsün, ben Atatürkçü de
ğilim» gibi münakaşalara, son vermek için; 

Nasıl ki, «Yurtta Sulh, Cihanda sulh» prensip i 
her Hükümetin programında bir hüküm olarak 
vazedildiği gibi, diğer Devlet anlayışında, maarif 
görüşünde, iktisadî görüşünde, içtimaî 'görüşünde 
Atatürk ne ise özüne dokunmadan onu tespit et
in ek: için; 

Böyle bir akademinin kurulması ve bu akade
mimin bu arz ettiğim bir anlayış içerisinde mut
lak bir bitaraflıkla tarihin, ilmin, hakikatin tâ 
kendisi olmak suretiyle bu tereddütleri kaldıracak 
muvaffakiyetli bir neticeye ulaşmasını temenni 
ediyorum. 

Maddeler üzerindeki 'görüşlerimi ayrıca arz 
edeceğim. İsabetli bir, hazırlıktır. Süratle kanun
laşmasında sayılamayacak kadar menfa ilerimiz 
vardı.1. 
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^Sözlerimi burada bitiriyorum ve cümlenizi şah
sım adına 'hürmetlerimle selâmlıyorum, aziz arka
daşlarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tufan Avşargil, buyuru
nuz efendim. 

TUFAN DOÖ-AN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın miletvekilleri, kurulması dü
şünülen Atatürk Akademisi kanun tasarısı üze
rinde kişisel görüşlerimi sunmak ü/ere söz aldım. 

Değerli, arkadaşlarım, acaba Hükümet böyle 
bir akademinin kurulmasına neden ihtiyaç duy
muştur, böyle bir akademinin kurulmasına gerçek
ten ihtiyaç var 'mıdır? Meclis olarak üzerinde dur
mamız gereken en önemli sorun budur. 

Dün burada bir kısım arkadaşlar görüşürken, 
•sanki Cumhuriyet Halk Partisi'milletvekilleri böy
le bir akademinin kurulmasına karşıymışlar, ku
rulmasını istem iyorlarmış gibi fikirler öne sürdü
ler. Hattâ biraz önce de Sayın Kadri Eroğaıı da 
'aynı fikri burada tekrarladı. Bu, gerek grup söz
cümüzün, gerek diğer konuşan arkadaşlarımın, 
konuşmalarını bir açıdan yanlış değerlendirme 
demektir. Biz, Atatürk'ü tüm yönleriyle gerçek
ten 'tanıtacak, onun fikirlerini yedisinden yetmişi
ne kadar bütün 'vatandaşlara benimsetecek bir 
akademinin 'kurulmasına bütün 'gönlümüzle bera
beriz, temel fikirde beraberiz. Ancak, beraber ol
madığımız noktalar elbette vardır. 

Evvelâ, tasaı-ıd'a mevcudolan gerekçe yetersiz
dir. «Atatürk Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti
nin kuruluş ve gelişmesine hâkim olan düşüncele
ri araştırmak incelemek ve yaymak için; Ata
türk'ü fikir ve eylem adamı olarak getirmiş ol
duğu ulusal ve evrensel değerleriyle olduğu gibi 
Türk Devletine ve ulusuna gösterm iş olduğu iler
leme amaçlarıyle de anlamak ve anlatmak için 
Atatürk devrimi ve ilkelerini bilimsel, sistemli ve 
devamlı olarak inceleyen güçlü bir örgüt bugüne 
kadar kurulamadığı için...» diyor, gerekçe. De
ğerli arkadaşlarım, bu gerekçe yeterli mi? Bana 
göre yetersizdir. 1933'te bir enstitü kurulmuş, 
Türk Devrimini siyasal, sosyal ve ekonomik yön
lerden inceleyen bu teşekkül İstanbul Üniversite
sinde Türk İnkılâp Tarihi Kürsüsü olarak ku
rulmuş. 1942'de 1)11 - Tarih ve Coğrafya Fakül
tesine bağlı olarak Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
kurulmuş. 1988'de de Halkevleri tarafından 
Atatürk Enstitüsü 'kurulmuş. Bunlar kü
çümsenecek kuruluşlar değildir. Acaba bu 
kuruluşlar niçin • başarılı olamamışlar? Biz, 

Atatürk'ü inicin yaşlılara ve genç kuşak
lara bugüne kadar gerçek yönüyle anlata
mamışız? Anlatmaya çalıştığımız zaman ümmetçi
si, şeriatçısı, nurcusu, komünisti karşımıza nasd 
dikilmiş? Politikacı, politik çıkarı için Atatürk 
devrim ve ilkelerinden tavizler vererek, ekonomik 
özgürlüğü siyasal özgürlüğe nasıl feda edilmiş? 
Hangi dönemlerde Atatürk devrim ve ilkelerine 
ters düşülmüş, bunlar gerekçede yer almalı ve ge
lecek kuşaklar 'tarihî gerçekleri bilmeliydi. 

Daha önceki Bakanlar zamanında Millî 
Eğitini Komisyonuna Atatürk Akademisi ka
nun tasarısı gelmişti! O tasarıda gerekçe ga
yet etraflıca yazılmıştı. Gerekçede böyle bir 
akademimin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu ya
zılmıştı. Niçin Atatürk Akademisinin kurul-
-masma ihtiyaç vardır? Bütün ayrmtılarıyle 
devir devir ele alınmış ve Atatürk'ün büstüne 
yapılan saldırılara varıncaya kadar ayrıntılı 
bir biçimde incelenmiş idi. Bir kısum arkadaş
larımız karşı çıktı, Hükümet de kendi Millî Eğitim 
Komisyonuna getirdiği tasarıya sahip çıkama
dığı için, bunu tasarıyle beraber geri aldı ve 
Sayın Eroğan'm da işaret ettiği gibi, kanun, 
bugüne kadar gecikmiş oldu. 

Akademinin kurulmasında beraber olmadığı
mız ikinci nokta; Akademinin Başbaikanlığa 
bağlı olarak kurulmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; bu, Türkiye gerçek
leri için son derece sakıncalı bir hükümdür. 
Her zaman, sözde partdlerüstü hükümetlerin 
Türkiye'yi idare edeceği söylenemez. Demok
rasinin olduğu her yerde seçim vardır, politika 
vardır. O halde, Başbakan bir siyasal örgüte 
bağlı politik bir adamdır; bütün bakanlar 
kendisine bağlıdır. 

1 nci maddenin gerekçesinde Akademinin 
her türlü politik ve idarî baskılardan uzak ve 
tarafsız kalabilmesi için bilimsel özerkliğe sa
hip kılınması isteniyor. Ayrıca, üyelik sıfatının 
düşmesiyle ilgili 6 ,ncı maddesinin (D) bendin
de ; siyasî partilere girmek veya buralarda hiz
met almakla üyelik sıfatının düşeceği hükme 
bağlanıyor. Öbür yanda Akademinin Başbaka
na bağlanmasında sakınca görülmüyor. Değer
li arkadaşlarım; bu yanlış bir yoldur kanaatim
ce. Farzediniz ki, Başbakan kazara faşist bir 
adamsa, Başbakan sol faşist bir adamsa, Başba
kan teokratik devlet özlemcisi, Başbakan Saidî 
Nursî hayranı bir adamsa, Başbakan Mao'cu, 
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Lenin'ci, Marksist bir adamsa, siz bu akademi 
üzerinde politika yapılamaz, bu akademi Ata
türk'ün sosyal, siyasal, ekonomik görüşlerini 
tarafsız olarak inceleyebilir, fikrine katılabilir 
misiniz? Ben bunu saikmealı buluyorum; bil
hassa Türkiye gerçekleri açısından sakıncalı 
buluyorum. Bugün kabul etmek gerekir ki, bi
zim gibi adı geri kalmış olan bir ülkede politi-
Ikanm başında olan, Hükümetin başında o] an 
kişiler birçok meselelerde ağırlığını ortaya ko
yarak baskı yapıyor. Bir sayın konuşmacı, ben
den önce konuşan sayın arkadaşımız dediler 
ki ; «Efenddim Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
lerinin başında olan bir adamda/n bunları bek
lemek elbette yersizdir.» Türkiye Cumhuriyeti
nin başında olan kişilerin her zaman, biraz ön
ce arz ettiğim gibi, tüm ayrmtılarıyle dürüst 
bir adam okluğunu, bütün memleket meseleleri
ni her şeyin üzerinde tutabileceğini, etrafımda 
bulunan çoğunluğun Türkiye'nin gerçeklerine 
objektif olarak ışık tutabileceğini iddia etmek 
mümkün değildir. Evet denetleme yolları var
dır, Meclis denetleyebilir. Ama, Meclisin denet-' 
lediği birçok konularda Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlarının veya Meclis içindeki birçok 
'hadiselerin gün ışığına rahatça çıktığını savun-
ımak mümkün 'değildir. 

Değerli arkadaşlarım; ben akademinin ku
rulmasına niçin taraftarım? 

Gerçek Atatürk, Atatürk'ün devrimleri1, 
devrimin sosyal, siyasal, ekonomik amaçları 
bugüne kadar bir sistem içerisinde kitlelere ve
rilemediği ilcin; 

Atatürk devrimlerini dinsel açıdan hor gö
renler bulunduğu için; 

Lâikliği dinsizlik sayan kişiler, bütün hükü
metler zamanında derece derece Atatürk düş
manlığı yaptıkları için; 

Çok partili dönemde bile, iSaidî Nursî gibi 
bir Atatürk düşmanına tavizler veren politika
cılar bulunduğu için; 

Atatürk heykel ve büstlerinin kırılmasına 
kadar gidildiği, kitaplardaki resimlerin gözle
ri oyulduğu, büstüne çelenk koymayı puta tap
mak olarak kabul eden aldatılmış zavallı kişi
lerin hâlâ Türkiye'de yaşadığı için; 

Her sapık ideoloji sahibinin Atatürk'ü yü
züne maske yaparak toplumda anarşi yarat
maya çalıştıkları için; 

Bu akadaıminiu kurulmasına, temel fikir 
olarak taraftarım. 

Değerli arkadaşlarım; önemli bir kanun ta
sarısı üzerinde çalışıyoruz. Problem en iyi bir 
şekilde 'çözümlenmelidir. Bir arkadaşımız, C.H.P.' 
lilere hitaben «Atatürklü inhisarınıza aldınız» 
buyurdular. Oysa ki, Atatürk inhisara sığa
cak bir kişi değildir. O, etrafındaki her türlü 
çemberi kırarak, Padişah'ın ümmetini millet, 
mülkünü de vatan yapan insandır. İnhisara alı
nacak kadar sıkışık dönemler de gelmiştir Türkiye' 
de. O'na «Selanik Dönmesi» diyenlerin çıkardı
ğı dergiler para ile beslenmiştir. O'na dinsiz 
diyenlere politik çıkarlar için arabalar tahsis 
•edilmiş, eli öpülmüştür. Heykelleri kırılmıştır. 
1951'de bu gerçekler görüldüğü için Atatürk 
aleyhime işlenen suçları cezalandırmak için 
5816 sayılı bir de Kanun çıkarılmıştır. Bu ka
nunda, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve 
âbideleri veyahut Atatürk'ün Kabrini tahribe-
den, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıl
dan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir de
niliyor ; 1 nci maddesinde. Ayrıca, o zamanki 
bu kanunun görüşülmesinden önce Adalet Ko
misyonun verdiği bir rapor var. Raporda; <«Son 
zamanlarda Atatürk'e karşı yapılan neşriyatın 
ve bunların tahrikiyle büstlerine yer yer vâki 
olan tertipli tecavüzlerin, O'nun şahsına de
ğil, Türk imkilâp ve terakki hareketlerine kar
şı olduğunu; Atatürk heykellerine vaki teca
vüzlerin, O'nun eserlerini hedef tuttuğunu; 
Cumhuriyet rejimine, Cumhuriyet fikir ve hür
riyetine, vicdan serbestliğine açıkça sövemedik-
lerinden ve hücuma cesaret edemediklerinden 
dolayıdır ki, O büyük insanın manevî varlığına 
taarruz ettikleri» açıklanıyor. Bu arada Meclis 
müzakereleri var. Orada, İzmir Milletvekili 
Vasfi Menteş, «Hükümetin hazırladığı gerek
çe ve Adalet Komisyonu raporu, vakit vakit 
başgöstcren irticaî kıpırdanışları ve yobazlık 
hadiseleri karşısında vaziyeti kuvvetli bir me
şale gibi aydınlatmaktadır.» 

Demekki, Türkiye, Atatürk'e tecavüzlerin 
olduğu gibi dönem yaşamıştır ve hâlâ bu de
vam etmektedir. O halde, bunlardan kurtara
bilmek için, Büyük Atatürk'ü, çeşitli anlamlara 
gelecek şekilde, herkes kendi maksadına elve
recek şekilde fikirlerini yorumladığı için bu 
kanunun çıkmasına elbette taraftarız. Ama 
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bu kanun çıkarken başka bir sakıncalı nokta
yı getirmek, başka bir hataya- düşmemek de 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; Atatürk aramızdan 
ayrılalı 34 yıl oldu. Geriye dönüp baktığımız 
zaman hâlâ bu kürsüde bile, sosyal, siyasal, 
kültürel ve ekonomik görüşlerinde birleşemedi-
ğiımizi görüyoruz. 

Temennimiz; bu kanun, çıktığı zaman, bü
tün bu problemleri kökünden halletmiş olsun. 
Sınırları, Türkiye'yi aşan, mazlum milletlere de 
rehberlik yapan ulusal bir devrim bütün ger-
çeklıiğiyle anlaşılmış olsun. Temennimiz, Ata
türkçülük ve Atatürk'ün iktisadî görüşleri, 
millî görüşleri, sosyal ve siyasal görüşleri bü
tün vatandaşlar tarafından gerçek çıplaklığı ve 
gerçek yönüyle söylediği gibi anlaşılmış ol
sun. Ama, insanlar katı kalıplar haline sokul
ması mümkün olmadığına göre, her insan mut
laka kendisine göre teferruata ayrılacaktır, 
ayrı ayrı düşüncelere sahibolacaktır. Ama te
melde birleşmenin elbette zamanı çoktan geç
miştir. Yeter ki, biz Atatürk düşüncesini hiç
bir Başbakanın, hiçbir politikacının inhisarı 
altına isokaoak tedbirleri Yüce Meclise getirme
yelim. Temennimiz budur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın ibrahim Öktem, buyu

runuz efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (iMaraş) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Dün başlamış bulunan tasarının müzakere
sinde söz alan, aşağı - yukarı, o'na yakın arka-
daşıımızdan bir grulbun görüşüyle diğer bir gru
bun görüşleri arasında büyük farklılıklar oldu
ğunu gördük. Bunu tabiî sayarız ve taraflar bu 
(görüşleri saygı ile kabul etmelidirler. 

Gerçekleri aramada, farklı düşüncelerin bir
birlerini anlamaya çalışması, eksik olan taraf 
varsa onu düzeltmek, fazla olan taraf varsa 
onu kırpmak gibi bir gayret sarf edildiği zia-
man, öyle zannediyorum ki, üzerinde birleşil-
mesi konusu, ede'biyat yapılan Atatürk Akade
misi kanunu üzerinde de bu anlayış ve görüşle, 
ileri sürülen yararlarla zararlar karşılaştırıla
rak yapıcı bir onta yol bulmak mümkün olur. 
Aksi halde, her birimiz kendi görüşümüzde di
rendiğimiz takdirde, öyle zannediyorum ki, bir 
çoğunluk kendi görüşünü hâkim kılar ve tasa

rı bu haliyle geçer. Uygulamada ortaya çıkacak 
olan zararlar, zaman içinde bu tasarının ger
çeklere cevap vermediğini gösterir. Bu, niha
yet tarihî sorumluluktur. Millet iradesi buna 
da cevaz verim ektedir. 

Biiz, şu dakikada müzakere edilmekte bulu
nan bu tasarının tamamen teknik plânda yarar
ları nedir, zararları nedir, bunun üzerinde dur
duk. Dün bu nâçiz arkadaşınızın yaptığı konuş
mada tamamen teknik bir konuşma idi. Kati
yen siyasî bir konuşma değildi. 

Bir defa prensip bakımından, kurulması is
tenilen Ajtajtürk Akademisinin duyduğumuz ih
tiyaca cevap vermesi gerektir. 50 nci yılını id
rak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyetini ve onun 
kurucusu olan Atatürk'ü, parti farkı gözetmek
sizin bütün arkadaşların kendine maletmesi ça
basını saylgı ile karşılarım, takdirle karşılarım. 
Atatürk'e sahilbolmak ne hiçbir kimsenin, ne 
hiçbir kuruluşun malı değildir, hakkı değildir. 
Atatürk ulusun malıdır. Ulusu temsil eden bir 
büyük tarih adamıdır. Bence önemli olan şey, 
şu dakikada kimin daha çok Atatürk'ü sevdi
ğinin ve kimin daha çok Atatürk'çü olduğunun 
ortaya çııkjması değildir. Önemli olan, huzuru
nuzda müzakeresi yapılan bu tasarının fonksi
yonuna, amacına en uygun bir şekilde oluştu
rulmasıdır. 

Dün de izah etmeye çalıştığımız gibi, bu ta
sarı bu haliyle kabul edildiği takdirde, akade
mi kurulmasaydı da Hükümet ve onun yetkili 
organları kendi anlayışlarına, göre bir Atatürk'-
çülük ortaya kayşalardı ve faraza Millî Eğitim 
Bıalkanı eğitim kurumlarında bu anlayışı eğitmeye 
kalksaydı, bu tartışılabilirdi kamuoyunda; Türk 
kaımuıoyunda, dünya kamuoyunda, amıa bu siyasal 
organların, millî iradeye dayanan siyasal organ
ların yetkisi içinde kalırdı ve sorumluluk da o 
siyasî kanadın olurdu. Fakat getirilen bu tasa
rı akademi adı altında, bilimsel özerkliğe sa
hip bir kuruluş vasfı verilerek, bunun bilimsel 
ıbir kuruluş olduğu ve bunun varacağı sonuç
ların tek başına Atatürk ilkelerinin susunda ve 
busunda kesin bir görüşü saptayacağı düşünü
lürse, bu yapının tasarının getirdiği şekilde si
yasal bir yapıda olmasının mahzurlarını göre
ceksiniz ve bunun bilim özerkliğiyle bağdaşma
sının mümkün olmadığını anlayacaksınız. 

Bizim istediğimiz; Türkiye'de yalnız Ata
türk ilkelerinin anlayışında mı büyük farklı-
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lıklar vardır t Birbirini kesinlikle ret ve inkâr 
eden farklılıklar mı vardır? Yoksa tüm kav
ramlarda farklılıklar mı vardır? Henüz daha 
Türk Ulusu eğitim açısından gerekli seviyeye 
gelmediği ve gelemediği içindir ki, Batı uygar 
ülkelerinde olduğu gibi, istikrarlı, belli görüş
lere varmış değildir. Orada dahi değişen koşul
lar, hele bugünün teknokratik düzeninde deği
şen koşullar içinde orada da bu kavramlan an
lamakta farklılıklar meydana geliyor ve bun
lar üzerinde ciddî olarak duruluyor. Türkiye 
ıgiıbl geri kalmış, Avrupaya ayak uydurmaya ça
lışsan, fakat yapısında' dünle, hattâ dünden da
ha geri giden devirle, bugün ve bugünden daha 
ileri gitmek isteyen bir devre varmak isteyen
lerle elbette arada büyük görüş farkları .ola
caktır. Bu görüş farklarının dayanaklarından 
birisi de kavram anlayışındaki farklılık olacak
tır. 

©unlar başlibaşma .birer konu olmakla bera
ber, şu dakikada bizim müzakeresini yaptığı
mız konu ile pelk ilgili değildir. Onun için, ar
kadaşlarım Atatürk .edebiyatı yerine, kafaları
nı yorarak, müzakeresi yapılan bu tasarının, 
-kurulması düşünülen akademinin amaçlarına, 
fonksiyonuna uygun düşüp düşirneyeceği üzerin
de durmalıdırlar. Bir kısım arkadaşlarımız, 
«Canım efendim, bunun Başbakanlığa bağlı ol
ması ne gibi sakınca doğursun'?» diyorlar. Biz 
(bunun sakıncalarını sayıyoruz, döküyoruz. Ar-
kadaşlarıımız bir sakıncası yoktur dedikleri za
man, oibjektif olarak bizim ileri sürdüğümüz 
düşünceleri çürütebilmelidirler. Yalnız siyasî 
bir edebiyatla, siyasî birkaç cümle ile, bu si
yasî eleştirilerle bu teknik gerçekler ortadan 
kaldırılamaz ve çürütülemez. 

Tasarı gaye olarak Atatürk ilkelerinin bi
limsel bir araştırmasını görev sayan ve bunun 
sonuçlarını ortaya seren çalışmaları amaçla-
-ınakitaıdır. O halde, bu tamamen bilimsel bir 
çalışmadır. Bilimsel çalışma da her türlü özerk
liğe sahibolması gerekir. Bilimsel özerkliğin te
mel dayanağı da idarî özerkliktir. 

iŞimdi, bu tasarı akademiye tanınmak iste
nen bu fonksiyona ve onun amaçlarına gölge 
düşürecek midir, düşürmeyecek midir? Biz di
yoruz ki, gölge düşürecektir. Hattâ bu tasarı 
akademiyi akademi olmaktan çıkaracak, onu 
tamamien siyasal bdr kuruluş haline getirecek 
hükümleri getirmektedir. 

Bir defa 1 nci madde akademiyi Başba
kanlığa bağlamaktadır. Dün Sayın Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanı Mehmet Yarclımcı'nın da 
Söylediği gibi, Millî Eğitim Komisyonundan 
çıkan şekliyle, bunun Başbakana, Başbakanın 
şahsına, bağlı olmasını amaçlıyordu. Bu iki 
madde arasındaki farkın yalnız aılelâde bir çe
lişki değil, fakat yetki açısından akademiyi yö
netecek siyasî kurulları genişletmekte ve yet
kileri de böylec'c dağıtmaktadır. Başbakan, 
bugün yürürlükte olan uygulamaya göre, diler
se herihaıiigi bir Devlet Bakanına bu görevi ve
recektir ve bu Devlet Bakanı da bu akademi
nin denetçisi olacaktır. Halbuki Başbakana 
doğrudan doğruya bağlı olursa, Başbakanın dı
şında bir kimsenin bununla meşgul olması 
mümkün değildir. Ama biz iddia ediyoruz ki, 
bu 1 nci maddedeki bağlanış şekli akademinin 
ıbilimseıl yapısını zedelemektedir. Bu da o ka
çlar önemli değil. Şayet akademinin gerçek ya
pısını oluşturan kurulların meydana gelmesin
de siyasal organlara büyük yetki ve imkânlar 
verilmemiş olsaydı, belki ^Başbakana bağlılığı 
da büyük ölçüde ciddî bir mahzur teşkil et-
ımeyeibilirdi, ama gelin görün ki, şimdi okuya
cağım maddi er gösterecek ki, 3 ncü madde, 
4 ncü madde ve geçici 1 nci madde bu konuda. 
g-crvek fiki rvermeye yeter kanısındayım. 

Tasarının 4 ncü maddesinin (a) fıkrasının 
3 ve 4 ncü paragrafında «Akademinin aslî üye
leri bu kanunla belirtilen görevleri yaparlar. 
Akademi aslî üye sayısı onsekizdir. Aslî üyeler
den dördü doğrudan doğruya akademide aslî 
hizmet görerek akademinin kadrosunda görev 
alırlar. . 

Aslî üyelerden diğer dördü dışarıdaki görev
leriyle özlük hakları saklı kalmak üzere 4 yıl 
süre ile akademide hizmet görürler.» denmekte
dir. 

Yapıyı bilhassa siyasal bakımdan etkileyen 
<en önemli madde 10 ncu ve 11 nci maddeleridir. 

«Madde 10. — Akademi Başkanı, aslî üyeler 
arasından dört yıl için seçilecek müşterek ka
rarname ile atanır..» 

Yani, Hükümetin kararnamesiyle atanacak. 

«.... Seçim, Genel Kurul üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla yapılır. İlk iki 
oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğun
lukla yetinilir..» 
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«Madde 11. :— Genel Seikreter; Atatürk İn
kılâbı ve ilkeleri konusunda çalışmaları ile ta
nınmış, yeterli idarî tecrübesi bulunan kişiler 
arasında Akademi Başkanının önerisi ve Baş
bakanın onayı ile atanır.» 

Geçici 1 nci madde ise bütün bu hususlar 
üzerine tüy dikmektedir. 

\<Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlamak üzere en geç üç aylık süre içinde bu 
kanunda saptanan aslî üyelik yetenek ve nite
li kVri esas tutularak, Millî Eğitim Bakanı; 
.ilgili bakanlıklar; Millî Güvenlik Kurulu, diğer 
ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacağı danış
madan sonra seçilecek üye sayısının en az iki 
katı kadar adayı, Bakanlar Kuruluna önerir. 
Bakanlar Kurulu bu adaylar arasından 4 aslî 
üyeyi seçer. Bunlar da seçildikleri tarihten iti
baren en geç iki ay içinde 4 ncü .maddenin *(a) : 
bendinde öngörülen ve aslî hizmeti dışarıda bu
lunan diğer 14 aslî üyeyi seçerler.» 

Aziz arkadaşlarım, şimdi görüyorsunuz 
mekanizmayı. Bir defa bu tasarı ile bu akademi 
Başbakanlığa bağlanıyor. Bunun çeşitli mah
zarlarını A. P.'li Millî Eğiğtim Komisyonu Baş
kanı arkadaşımız Ibir .ölçüde değerlendirdi, (biz 
de C H. P.'li arkadaşlar dilimizin döndüğü 
kadar, siyasal plânda değil, tamamen teknik 
plânda bu mahzurları belirttik. 

Başbakanlığa veyahut Başbakana bağlı 
'olmasından dalha ileri Ibirtakım temel mahzur
lar getiren hükümler ise şunlardır : 

Millî Eğitim Bakanının sunacağı 36 kişilik 
bir aday listesi içinden Hükümet 4 üye seçe
cek. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım; Türkiye'de yaşa
dığımızı ve siyasî koşullarımızın ne olduğunu 
hepiniz benim kadar bilirsiniz. 19 senelik siyasî 
hayatımda iktidarların tutumlarının büyük öl
çüde nelerin etkisi altında kaklığını birlikte 
yaşadık. Bizim siyasî anlayışımızda, hele iktidar 
anlayışımızda henüz bilime değer vermek, bi
limin temel dayanağı olan özerkliklere değer 
vermek, edeibiyatı aşmış değildir, tatbikata düş
müş, değildir. 

Misal vereyim: Batı memleketlerinden ör
nekler aldığımız zaman; bunlardan bize pek 
çok noktada örneklik yapmış olan Fransa'da 
Millî Eğitim Bakanı üniversitelerin başıdır. 
'Son yapılan reform kanununda da bu husus 
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muhafaza edilmiştir. Rektörlerin, dekanların se
çiminde, profesörlerin seçiminde bakanın imzası 
önem taşır. İmzalamadığı, onaylamadığı hiç bir 
seçim yürüyemez; ama orada seçim müessesele
rinin seçtiği kişilerden hiç birisini Millî Eği
tim Bakanı, kanunun kendisine tanıdığı yeitiki 
ile reddetmemiştir, reddedememiştir. Belli bir 
nisapta seçim yapılıyor; eğer eşit oy almış olan
lar varsa, bunlardan birisini tercih ediyor fakat, 
çoğunluk oyunu sağlamış olan bir adayı şu ve 
bu sebepten reddetmiyor. Kendi partisinin te
mel düşüncesi, programı, felsefesi ne olursa ol
sun, onun % 100 karşısında olabilen bir hilim-
adammı dahi, bu yetki ile saf dışı etmiyor. 

.Şimdi, bu anlayışa sahibolsak, inanabilirsi
niz ki, bu nâçiz arkadaşınız da bu tasarıda mah
zur göremeyebilir. Ama biz siyasî açıdan daha 
henüz (bu olgunluğa, ıbu zihniyete ulaşmış de
ğiliz. Bunun tamamen aksi varit; iktidarda 
bulunan partiler - hiç meraklanmayın, kendi 
partimi de bunun içine alıyorum - kendilerine 
yakın olan kişileri birinci plânda değerlendir
meyi, onun karşısında bulunan insanların se
viyesi ve değeri kat kat üstün dahi olsa, kaçı
nılmaz bir siyasal görev sayıyorlar ve böylece 
Devletin hizmetinde, hattâ bilim kuruluşlarında 
kendi yakınlarına yer veriyorlar. 

Şimdi bu uygulama yürürlükte midir, değil 
midir? Esaslı tartışmayı, zannediyorum bura
da yapmaya mecburuz. 

Şimdi, bir an düşünüyorum; şu dakikada 
partilerüstü Sayın Melen Hükümeti iş başında
dır. Bu tasarı çıksa, uygulamaya konsa, bültün 
partilerüstü olma iddiasına rağmen, hepinizin 
dile getirdiğiniz tenkidlerle, Sayın Melen Hü
kümetinin de bundan evvel gelmiş geçmiş olan 
siyasî partilere dayalı iktidarlardan farklı ihir 
tutumun içinde olmadığım, sırasında kendi an
layışına göre, en açık partizanlıiklara yer ver
diğini gördük. Şimdi ne olacak? Bugünkü Millî 
Eğitim Bakanı danışmalar yapacak. Bunlar 
sureta konan şeylerdir. Kimle danışacak? Üni
versitelerle danışacak, Millî Güvenlik Kurulu 
ile danışacak, sununla, bununla danışacak, bir 
misli adayla Hükümete gelecek. Hükümet bu 
36 kişinin içinden 4 aslî üyeyi seçecek. 

Arkadaşlar, gerçekleri bil,m.e!mezlikten ge
lemeyiz. Tamamen tarafsız bir bilim kurulu
nun göstereceği adaylarla, bir siyaset adamının, 
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bugünkü par-tilerüstü anlayışı ne olursa olsun, 
onların da siyasetin içinde bulunduğunu göz-
önünde tutarak, bunların objektif ve tarafsız, 
gerçekten işe yarar kişileri aday olarak göste
receklerine inanabilir misiniz? Özür dilerim, 
tbuna ben inanamıyorum. 

Hükümet bu dört aslî üyeyi seçecek. Hükü
mete hâkim olan düşünce ne ise o düşünce ve 
<o kafa yapısında olan insanlar aslî olarak seçi
lecekler. Bu insanlar da gelecekler, 18 aslî üye
den geri kalan 14'ünü seçecek... İnsaf buyurun: 
Dört üye 18 aslî üyeyi seçme yetkisini nereden 
almaktadır, bunların ölçüleri ne olacaktır1?.. 
Bunların birinci plândaki ölçüleri kendi kafa 
yapılarına en yakın insanların tercihi olacak
tır. İktidarda bulunan iktidarın tandansı sağcı, 
aşırı sağcı bir tandans olsa, şu yetkiyle, ilk se
çilecek olan bu 4 üye, aşırı sağa mensup olan 
aslî üye olmayacak mı? Onların seçtikleri in
sanlar da yine kendi temayüllerinde ve düşün
celerinde olmayacaklar mı? 

İktidarı sola götürün : O iktidar da yine 
kendi temayülünde olan insanlardan müteşek
kil bir kurul olması hususunda çalışmayacak 
mı?.. Görüyorsunuz ki, aşırı sağdan aşırı sola 
kadar, Anayasamızın izin vermediği aşırı sol 
bahis mevzuu değil iktidar olarak, ama sol di
yelim; bütün bu temayüllere göre bu kurulun 
yapısı etkilenecek. Biz diyoruz ki, bu yapı si
yasal bir yapı, mahzurlu bir yapıdır. 

Akademi başkanını seçecek olan .'genel ku
rul, akademi başkanı adayını seçtikten sonra 
bunun Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atan
ması sağlanacaktır. Ne 'kadar silki ilişkiler ku
rulmuş, siyasî organlara ne kadar büyük yetki
ler tanınmış. Şu mekanizmayla gerçekleşmiş bu
lunan genel kurul dahi başkanını doğrudan doğ
ruya seçme yetkisinden alıkonulmuş; bunda bir 
maksat yatar. Yani, siyasî baskıyı hâkimi tut
mayı öngören bir maksat yatar. Bununla da ye-
tinilmİyor, genel sekreterin atanması da Baş
bakana bırakılıyor. 

Aziz arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yerinde, 
bilimsel ar aştır ma yapmakla görevli, hele Ata
türk ilkeleri gibi tüm ulusu ilgilendiren, tama
men tarafsız ve bilimsel objektiflik içinde yü
rütülmesi gereken bir araştırmayı yapacak olan, 
kurulun yapısı tamamen siyasal bir yapı halini 
alıyor, Başbakanlıktan itibaren kurula kadar, 
kuruldan Başbakana ye diğer bakanlara kadar 

bu kurul bir sıkı ilişki çemheri içine hapsedili
yor, ondan sonra da bu kurula - çeşitli madde
lerinde 'göreceğiz - uygulaimıada birtakım yetki
ler veriliyor. Atatürk ilkeleri açısından sapta
dığı verilerin Millî Eğitim topluluğu içindeki 
değerlendirilmesinin de gözcülüğümü yapıyor, 
bir ölçüde yetkilere de sahip kılmıyor. Müfre
dat programlarının yapılmasında görüş sahibi-
'dir, tavsiye yetkisine sahiptir, bu yapıda bu 
tavsiyenin hangi anlama geleceğini, uygulama
dan gelmiş olan insanlar olarak, gayet iyi bili
riz. Üniversite gibi özerk kuruluşların, inkilâp 
tarihi ve Atatürk ülkeleriyle ilgili eğitimi yapa
cak olan öğretim üyelerinin seçiminde dahi bu 
kurula birtakım yetkiler veriliyor, onların müf
redatının tayininde, tanziminde yetkiler verili
yor... Yukarıda söylediğim gibi, dünyanın hiç
bir yerinde böyle bir kurula raslamak mümkün 
değildir sanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, üniversiteler üstü bir ku
rul mıeydana getiriyoruz ve bu kurul da tama
men siyasî bir yapıda. Bu, üniversitenin ne bi
limsel ve ne de idarî özeıMiğiyle bağdaşır bir 
durum değildir. Sayın Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı yardımcı, yanlış anlamadımsa, zabıtla
ra da öyle geçmiş, benim konuşmamda üzerin
de şöyle geçecek durduğum üniversite temsil
cileri ve kamuoyu mihrakları temsilcileriyle 
yapılan konuşmalarda bu tasarıyı beğenmedik
lerini, bu tasarının miahzurlarını dile getirdik
lerini söylediğim - zaman, kendisi çoğunlukla 
oraya katılanların bu tasarıyı müdafaa ettik
lerini söyledi, Bu yanlışlığı düzeltmek mecbu
riyetindeyim. Dün, Uysal arkadaşım' da bir öl
çüde buna değindi. Millî Eğitim Komisyonunda 
iki toplantı yapıldı : Birisi, 1 .,> 12 « 1971 tari
hinde. Benim isteğim üzerine yapıldı bu top-, 
lantılar. Üniversite yetkilileri ve benzeri kuru
luşların temsilcileri, İnkilâp Tarihi kürsüsü yet
kililerinin de katılmalarını istedim. 1.12 .1971 
de bu çağrıya katılanlar 10 kişi. Bunlar; Afet 
İnan, Osman O'kyar, Uluğ İğdemir, Orhan Al-
dıkaçtı, Ankara Üniversitesi temsilcisi Şera-
fettin Turan, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
temsilcisi, Millî Güvenlik Kurulu temsilcisi Ge
neral Olcayto ve basın teimısilcisi Şemsi Kuseyri. 

29 , 3 . 1972 tarihinde yapılan toplantıya 
da şu temsilciler katıldılar : İstanbul Üniver
sitesi adına Orhan Aldıkaçtı, İstanbul Teknik 
Üniversitesi adına llhami Civaoğlu, Ankara,. 
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Üniversitesi adına tekrar Şerafettin Turan, 
Hanıza Eroğlu ve Hacettepe Üniversitesi adına 
Ercüment Kuran. 

Sayın Arar'm da büyük ölçüde dinlediği bu 
arkadaşlarımız, büyük kısmiyle bu tasarının bi
zimi işaret .ettiğimiz sakıncaları üzerinde dur
dular. Bir bilini kuruluşu meydana getirecek
siniz, bunun görevi Atatürk ilkelerini araştır
mak, saptamak. Binaenaleyh, bunun bilimsel 
ve onun gereği olan idarî özerkliğe sahip olma
sı lâzım. Bunun Hükümete bağlanması sakın
malıdır; İD unu ya doğrudan doğruya müstakil-
1 eştirmek, yahutta hiç değilse üniversiteye bağ
lamakta - kimisi Üniversitelerarası Kurula de
di, kimisi Ankara Üniversitesi rektörlüğüne 
dedi - zorunluk gördüler. Millî Güvenlik Kuru
lu temsilcisi sayın general ise, açık olinıasa da, 
kendilerinin hazırlıklarını, daha evvel hazırla
nan tasaııyı savundu ve bu kurulun bir Ölçüde 
özerk olmasının gerektiğini ve temel görevlerin
den birisinin de mevcut benzeri kuruluşların ça
lışmalarını koordine etmek olmasını söylediler. 

Şimdi, bu istişarelerin, genel hatlar içinde 
bizim savunduğumuzdan teknik plânda hiçbir 
farkı yoktur; bütün üniversite mensupları, ku
ruluşlar temsilcileri, akademinin şu tasarıyle 
gelen yapısının temel mahzurlarına işaret etti
ler ve hattâ içlerinden bir tanesi, benim sonra
dan beğenerek kullandığım «Bu haliyle bu mü
essese bir fetva müessesesi haline gelir, bunun 
sakıncaları büyüktür» dediler. 

Şimdi, biraz da bâzı konuşmacı arkadaşları
mızın görüşleri üzerinde durmak istiyorum. Yal
nız bir hususa da değinmeden geçemeyeceğim. 
O da, Atatürk'ün sağlığında kurduğu vakıf te
sisi, araştırma vakıf tesisi. Biliyorsunuz bun
lar Dil ve Tarih Kurumlarıdır. Bu kurumlar 
maddî imkânlarını Atatürk'ün vakfından almak
tadırlar. Bunlar kamu tüzel kişiliğini haiz özerk 
kuruluşlardır. Bunların iç. bünyelerine ait 
yönetim ve denetim düzeni vardır. Dışarıdan 
bunlar yönetilmez ve denetilmez. 

Lütfedip söyler misiniz, bu iki. kurul bu 
özerkliklerini arzuladığımız ölçüde yeterli ola
rak kullanmamış olabilirler, sağladıkları sonuç
ları kullanmamış olabilirler ama, bugüne kadar 
yaptıkları araştırmalarda Atatürk ilkeleri açı
sından, Atatürk'ün bu vakıflara verdiği fonksi
yon açısından yararlı olmadılar ve saptadıkları 

| araştırmalar sonuçları millî duygularımızı aşan, 
üzen, rencide eden bir noktaya mı geldiler? 

Bu iki kuruluşun yaptıkları hizmet ortada
dır. Atatürk vakfının temel felsefesine uygun 
olarak eksik kalmış olabilir. Ama, asla o felse
feye ihanet etmeden, Atanın düşüncesine ihanet 
etmeden görevlerini bugüne kadar sürdürdüler 
ve öyle zannediyorum ki bunlar, kamu plânında 

I da etkili oldular. Bugün dil konusunda Dil Ku
rumunun, Atatürk'ün inançlarına uygun olarak 
giriştiği çalışmalarla Osmanlıcadan ve Fars di
linden aldığımız kelimeler ve terimler, en azın
dan 3/4 yerlerini Türkçe terimlere bırakmış
lardır. Bunları yadırgayan arkadaşlarımız ola
bilir. Ama, kişisel yadırgamalar değer taşımaz. 
Bunlar kamu plânında benimseniyor mu, benim
sen miyor mu? 

Görebildiğimiz kadar Dil Kurumunun getir-
I diği öneriler, terimler, kelimeler en azından 

% 70 yazı ve % 60'da konuşma dilimizde rahat
lıkla kullanılabilen ve hiçbir anlaşmazlığa yol 
açmayan temel değişikliklerdir. Şimdi, bunu da 
gözönünde tutarak, kuruluşuna gitmek istediği
miz Atatürk Akademisini bu cendere, siyasal 
cenderenin içine sokmanın anlamını doğrusu 
kavrayamıyorum. Eğer biz içinde yüzüp geldi
ğimiz fikir anarşisini, hele Atatürk ilkelerindeki 
görüş anarşisini yenmek istiyorsak, bunun yolu 
bir tekel kuruluşu yaratmak değil, bir fetva 
müessesesi yaratmak değil, tamamen özerk, her 
türlü özerkliğe sahip, araştırma özerkliğine sa
hip, dolayısıyle de idarî özerkliğine sahip bir 
kuruluş meydana getirerek bu kuruluşun, tıpkı 
Dil ve Tarih Kurumunda olduğu gibi, elde ettiği 
araştırma verileri, kamu plânında, hattâ yalnız 
Türk kamu plânında değil, dünya kamu plânın
da da tartışılır, beğenilen noktalar benimsenir, 
beğenilmeyen noktalar yeniden araştırma ko
nusu olur. Tasarının getirdiği böyle değil. 
Standart bir Atatürkçülük görüş getirecek. 

Siz, demokrasinin icabı olarak şu Mecliste 
sağ, orta ve sol partiler mevcut. Hattâ sağ par
tinin içinde de, orta partinin içinde ele, sol parti-

I niıı içinde de yer almış olan adamlar, kişiler, 
siyasî insanlar kendi formasyonları ve anlayış 

i ölçüleri içinde, zıt gibi görünen bu kutuplaşma 
sınırları içinde birbirlerine yakın olabilirler. Fa
raza, Adalet Partisinin içinde bu konuda stau-

ı dart bir görüş hiçbir zaman mevcudolmayacağı, 
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olamayacağı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi 
içinde de böyle standart bir görüş olmayabilir. 
Ama, çoğunluğun benimseyebileceği veriler, 
araştırma verileri toplumun malı olur. Bu ta
sarı bunu getirmiyor. İnhisarcı bir anlayışla 
siyasî iktidarın gözetim ve bir ölçüde denetimi 
altında.. Şimdi arkadaşlar, bu gözetim ve dene
tim şu dakikada tasarıda yer almış değil. Ama 
kuruluş şekli bir defa bu gözetim ve denetimi 
gerçekleştiriyor. İkincisi, icraya karıştırmakla 
bu gözetim ve denetimi etkiliyor. Üçüncüsü de 
malî kaynaklarının Hükümetin emrinde ve elin
de olmasıyle gözetim ve denetimi en etkili bir 
şekilde yer alıyor. Bu kuruluştan beklediğimiz 
objektif, bilimsel araştırmaya dayalı, cümlenin 
kabul edebileceği, yahut çoğunluğun kabul ede
bileceği Atatürk ilkelerinin izahını beklemek 
mümkün değil. Bütün sakınca burada yatar. 
Yoksa, biz aslında akademi kuruluşuna karşı 
değiliz. Benzeri kuruluşlar var. Bunlardan il
ki, bizzat Atatürk tarafından İstanbul Üniversi
tesinde kurulan İnkilâp Tarihi Kürsüsüdür.. 
İkincisi, 1946'da kurulan Ankara Üniversitesi 
içindeki İnkılâp Tarihi Enstitüsüdür. Ondan 
sonra Halk Evinde kurulmuş, geçen sene de tek
rar İstanbul'da kurulmuş olan, yeniden kurul
muş bulunan İnkılâp Tarihi enstitüleri var, Ata
türk enstitüleri var. 

Şimdi, bu enstitüler verimsizdir. Hangi açı
dan verimsizdir 1. 12 Mart öncesi olaylarında 
bölünmüş bulunan genç kuşağın her birisinin 
kendi anlayışına göre, kendi ideolojik düşünce
sine göre bir Atatürkçülük tipi yaratma çaba
sıdır. Eğer biz buna son vermek istiyorsak, bu
nun yolu bu değildir. Bunun yolu, tamamen 
objektif araştırmaya imkân veren bilimsel ve 
idarî özerkliğe sahip bir kuruluş meydana ge
tirmek ve bunun saptayacağı sonuçları, Azerileri 
kamu plânında tartışarak, tıpkı Dil ve Tarih 
Kurumunun çalışmaları gibi, kamunun benim
semesine bırakmak. Emir kumanda ile Atatürk
çülük budur dediniz mi, bunun karşısında diki
lenlerin sayısı, onu benimseyenlerden daha çok 
olacaktır. Bu kadar katılığa gidemeyiz. Kaldı 
ki, gerçek Atatürkçülük doktiriner foknaktan 
ziyade, progmatik bir temele dayanmaktadır. 

Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra kur
duğu ilk parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu 
partiye ilke olarak verdiği 6 temel ilke, Ata-
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türk'ün Türk demokrasisinin hangi yönde geliş
mesi gerektiğini ortaya sermektedir. Bunu in
kâr edemeyiz. Eğer bugün Cumhuriyet Halk 
Partisi bu 6 temci ilkeyi benimsemekte devam 
ediyorsa, bu Atatürk'ün emanet ettiği düşünce
leri, kendi progmanın temcimi teşkil etmesin
den gelmektedir. Bundan dolayı Cumhuriyet 
Halk Partisini, sen Atatürkçüsün de başkalarını 
Atatürkçü görmüyorsun kınamasını yapmak 
haklı olur, şayet Cumhuriyet Halk Partisi böy
le bir ifrat düşünceye sapmış ise. Bence onun 
sorumluluğu, diğer partilerin sorumluluğundan 
daha büyüktür. Atatürk'ün kurduğu bir parti 
olmak ve 5 temel ilke: Milliyetçilik, Cumhuri
yetçilik, devletçilik, lâiklik, halkçılık gibi beş 
temel ilkeye dayanan bu ilkeleri yalnız 
kendisinin uygulamasına, programına koyma-
siyle değil, bunun gereklerine uygun bir poli
tikanın içine girmesine bağlıdır. Eğer, Cumhu
riyet Halk Partisi bunu yapabilmişse Atatürk'ün 
manavî kişiliği karşısında değer kazanır, eğer 
yapamamışsa değerinden kaybeder. Ama bu öna 
bir üstünlük mutlaka sağlamaz. Onun uygula
madaki başarısı, Atatürk'ün anladığı milliyetçi
lik ölçüleri içindeki uygulamadaki başarısı ona 
şeref kazandırabilir. 

Şimdi âzız arkadaşlarım, bu konular üzerin
de tartışmalar bence büyük bir. şey getirmez. 
Salih Aygün arkadaşımın dünkü konuşmasından 
çok yararlandım, kendisine huzurunuzda teşek
kür ederim. Türk parlâmentosunun, millî ira
denin temsilcisi bulunan Türk Parlâmentosunun 
bir temel eksiğine iliştiler, anlayabildiğim ölçü
de. O da yurdun temel sorunları üzerinde belli 
bir görüş birliği olmasa bile bir görüş anlayışı 
sağlayamıyor. Her birimiz katı bir ölçüde bir 
birimize karşı direniyoruz. Atatürk Akademisi 
gibi önemli bir tasarıda hiç değilse bu katılaş
maya son verelim dediler. Kendisine yürekten 
katılıyorum. Önemli olan bu tasarının gerekçe
sinde ifadesini bulan amacına uygun bir bünye
ye, bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu yapı 
hiçbir şekilde siyasal yapı olamaz. Bu olsa ol
sa bilimsel bir yapı olur. Buna verilen görevler
den birisi de uygulamada iktidarla işbirliği yap
mak olamaz. Bilâkis günün iktidarlarını ken
disinin saptadığı veriler ölçüsü içinde etkisi 
altına alabilmek. Tarafsız ve objektiflik için
de saptadığı Atatürkçülüğün kendisine sağla-
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.dığı moral güçle siyasal iktidarı; partileri, siyasî 
hayatımızı etkisi altına alabilmektir. Halbuki 
bu gelen tasarı bu kurulu iktidarı uygulamasına 
ortak etmek suretiyle, buna tamamen siyasal 
bir yapı vermektedir. Eğer bu konularda bâzı 
anlaşmalara varabilirsek bundan ilk önce min
net duyacak insanlardan, üyelerden birisi bu 
nâçiz arkadaşınız olacaktır. 

Sayın Buldanlı'da dün C. H. P. si mademki 
bu tasarının karşısmdadır, demek ki bu tasarı 
çok iyidir, dediler. Saygı duyarım görüşleri
ne. Ama, Sayın Aygün'ün benim de şahsen hiç 
değilse benimsediğim görüşü ile ne kadar bağ
daşmaz bir anlayış. Buna işaret etmeden geçe
meyeceğim. Aslında söz konusu edilecek bir 
konu da olmayabilir. Ama, birbirimizi nasıl 
görüyoruz, millî konularda nasıl anlaşabile
ceğiz aziz arkadaşlarım? Eğer dışarda genç 
kuşaklar, içinde, toplumda birtakım anarşik 
görüşler var ise bunun temelinin siyasî partile
rin hiç. değilse millî konularda olsun bir anlaş
ma çabasına girmemelerinde bulmak ve tama
men birbirine zıt bir görüşte direnmelerinde 
aramak lâzımdır. Bizim de, bu Meclisin de bir 
eğitim görevi var. Biz bunu yerine getirdiği
mizi bu tutumumuzla iddia edemeyiz. Onun 
için Sayın Buldanlı'nm bu görüşünü bir espri de 
olarak alamıyorum. Ama sakıncalı bir tutu
mun ifadesi olarak alıyorum. Bunu yarınki 
siyasî tarih, öyle zannederim ki, o yoldan de-
, ğerlendirecektir. 

Sayın Eroğan arkadaşımız da yaptığı ilginç 
konuşmasında bâzı hususlara değindiler. Bun
lardan bir tanesi, tabiî kendimizi tasarıyı 
eleştirmekten çok, hepimizi saran Atatürkçülü
ğün edebiyatına kendimizi kaptırdığımız için, 
her birimiz de kendi anlayışımızda bir Atatürk
çülük aradığımız için gerçeklere pek uygun 
düşmeyen birtakım beyanlarda bulundular. Bun
lardan bir tanesi Bursa konuşması üzerinde 
oldu. Hatırlıyacaklar, hiç değilse tabiî yaşa
mış olmaları mümkün değil, kendileri benden 
çok daha gençtir; benim bile o tarihte bunu 
kıymetlendirmem mümkün değildir. Hangi ko
şullar içinde Atatürk Bursa'daki o nutkunu 
söyledi? Bir defa onu bilmekte değer var. 
Atatürk, bugün o kadar ifrat görülen o konuş-
>mayı yapmamıştırdan ziyade, o konuşmayı han
gi ortamda yaptı onu bilmekte yarar var. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Kasdı, mü
him olan. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Kasdı 
ama, o ortamı hedef alarak yaptığı bir ko
nuşmadır. Tamemen bir gerici kıpırdanış, bun
ca mücadelelerden meydana getirdiği eseri 
tehlikeye atan bir kıpırdanış, onun psikolojik 
ortamı içinde bu konuşmayı yapıyor. Bunun 
vesikaları mevcuttur ve hattâ yapılan araştır
malar, eğer bir bilim kuruluna inanacaksak. 
Hükümet de kendi açısından bu doğru değildir 
diye aksi vaziyet almadı, zamanın iktidarı. Ama 
bilim kuruluşları, Atatürk İnkilâp Enstitüsü, 
Atatürk Tarih Kurumları bu konu üzerine eğil
diler, müşterek çalışmaları ile şahitlerin de be
yanları ile gazetecilerin, zaptettikleri beyanlar, 
bir yerde söylediği, hangi saatte söylediği, kim
lerin huzurunda söylediğini de beyan etmek su
retiyle bu konuşmanın vâki olduğu gerçeği or
taya çıktı. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Nizamı bazu-
culara karşı bir emirdir. Doğrudur. Hiçbir 
zaman kendisi nizamı boz diye emir veremez 
Sayın Öktem. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sayın 
Eroğan, ben de zaten, dikkat buyurdunuzsa, 
herkes kendi temayülüne göre Atatürk'ün ko
nuşmalarını, işaretlerini yorumlamaktadır ve 
bundan kendi anlayışına göre bir anlam çıkar-
matkadır, dedim. Bir defa bu temel düşünceme 
sadık kalarak bunları söylüyorum. Ama böyle 
bir şey vâki değildir, buyurdunuz da onun ak
sini bildirmek üzere bu vâkıclir ve bu saptan
mıştır, dedim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Vâki değil
dir. 

BAŞKAN — Efendim, vakidir veya değil
dir. Sayın Öktem'c göre vâkıdir, size göre de
ğildir efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu kanun 
bunu önleyecek. Doğru mu, değil mi Sayın 
Öktem? 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sayın 
Aygün eğer bu kanunun bunu önleyeceğine 
inansam hiçbir arka düşünce taşımayan şu da
kikada tamamen Atatürkçülüğün gerçekliğini 
ve gelecek kuşaklar üzerindeki geçerli etkisini 
sürdürebilmesi için endişe taşımaktan öte hiç
bir arka düşüncesi olmayan bir kişi rahatlıkla 

— 057 — 



M. Meclisi B : 36 9 . 1 . 1973 0 : 1 

bu tasarıyı benimserdi. Ama sayıp döküyorum; 
bir siyasal organ meydana getiriyorsunuz diyo
rum bu tasarı ile. Bu ancak o siyasal yapının 
ölçüsü içinde verimler sağlayacaktır ve bu ta
mamen siyasal olacaktır. Bir fetva müessesesi 
olacaktır. Halbuki objektif ölçüler içinde giri
şeceği araştırmaların meydana getireceği sonuç
lar, veriler, bilimsel sonuçlar toplumda gerçeğe 
dayandığı ölçüde yer bulur. Dünyanın hiçbir 
yerinde bu cins aramalar hattâ bilim, bilimin 
ortaya koyduğu gerçekler, bakıyorsunuz der
hal benimsenmiyor, tartışılıyor, mukabil araştır
malar yapılıyor. Eğer tutarlı olduğu görüşülür-
se o zaman bu, bilime dayalı bir gerçektir, de
niyor. 

Şimdi bu tasa-rmıın getirdiği hükümler sakın
calı bir siyasî yapı, ilktida,ra göre ibir kuruluş 
meydana 'getiren bir yapı. Bir daireye benzete-
bilirsaniz, İçişleri Bakanlığıma bağlı bir daire 
'gibi. Yanıi 'adına akademi diyoruz, şunu diyomız, 
bunu diyoruz, anıa buna -akademi olma yetkisini 
vermiyoruz. Dünyamın hiçbir yerimde böyle 
akademi kurulmamıştır, bu ölçüler içinde. Bunu 
anlatmağa çalışıyorum, teknik plânda anlaitı-
yoruım, nedenlerini anlıatıyo^rum. Bir defa 'aka
demilinin başkanının şetminden, genıel sekrete
rimin aeçiknindem tutunuz da dört aslî üyenin, 
Hüjkümlet tarafımdan seçilecek olan dört aslî 
üyemin geri kalan 14 aslî üyeyi- seçeceğimi bir 
gözünüz önün-a igeltirim. Bunun scyatsal bir ya
pıya... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Maddele
rine ige'lıdiğ'iimiz zıaımıan bunlaırı görüşeceğiz. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Maddele
rime 'geldiğimiz zaman söyleyeceğiz aziz arkada
şımı, ama ondan önoe de bu tasarınım taşıdığı 
manzumları sayıp dökeceğiz iki, hepimiz müşte
reken binbirimize işaret edeceğimiz temlike ve 
sakımcaları veyalhutta hayır "bunum şu "meziyeti 
vardır söyleyerek karşılıklı bir imamç .sağlama 
yoltuna girdiğimiz zaimam, tasarının (maddelerime 
'geiçildiğinde mahzurlardan arınmış bir tasarı 
meydana getirilebilir. O ayrı, şimdi genel görüş
mesini yapıyoruz. Ben tüm bu tasarısının sa
kıncalı olduğuna işaret ediyorum. Amacı
na uygun bir çalışma yapamayacağıma işaıreft 
ediyorum. Nevi şallısına münhasır, yalnız Tür-
ıkiyetâe bemizeri bir kuruluş, ÖZÜT dilenim, var. 
Yalnız Türkiye'de değil başka mıemleketleırıde 
de var. Otoriter memleketlerde var, İspanya'da 

var, örneği, Porlbekiz'de va<r örneği. Belki yarım 
Yunamis'tam'da da olabilir. 

VEDAT ÖNıSAL (Sakarya) — Rusya'da var 
ımı 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Rusya'da 
fazlası ile var. Orada en katı bu e:ıus kuruluşla-
rm belki gereği de yolk. Ama, saptamam o dok
trinle uygum ilkeleri b'emimtseyem insanların kel-
Icleıni de beraber gidiyor. 

Şimdi azh arkadaşlarını; bütün bu dünya 
değerleri içimde biz bu konuyu ele almaya mec
buruz ve Atatürk'e lâyık, onun yaraıttığı millet 
inadesinin temsilcileri olarak, ona lâyık olmak, 
cinim ilfcelerlimi şüphe ve tereddüt altımda bırak-
mamak, yarının kuşaklarını tamamen objektif 
ve bilimsel araştırmalarla yetiştirmck yolunu 
seçmeliyiz. Aksa takdirde 12 Mart öncesi buna
lımların, anarşilerini, bu tür davranışlarla önle
nebileceğimi katiyen sanmayalım; aksime, bu 
davranışlarla bunun sürüp gideceğimi bilelim. 

Şimdi biz tabiî maddelere geçildiği zaman, 
aslında kurulmasına karşı olmadığımız; fakat 
tamıame.n siyas&l yapıya saMboluşumum temel 
ımahzurlarındam dolayı katılamadığımız bu ta
sarıya kanışı olduğumuzu sıöylüyoruz. Maddeler 
ıgömiışülmeye geldiği zamam biziim düşüncemize 
uyigmn birtakım önerilerde bulunacağız. Faraza, 
ıbumlıardan birisi; 1 nci madde olacak; hiç şüp-
ıhesd'z başlangıç. Bu konunun tamıamem üniversi-
ter bir Ikııruluş olması; bunun (her türlü siya-
ısı baskı/nım dışında kalması yolunu seçen bir 
formül olacak. Meclis iltiEat buyurur, kabul 
eder, ona göre bu tasarı yeniden gözden geçiri
lerek ilgili Komisyonunda, 'diğer maddelere o 
temel • ülkeye dayalı bünye, verir; kaıbul etmez, 
(bu haliyle geçer, herkes tarihî sorumluluğunu 
üzierimıe alır. 

Hepimize saygılar »unlarım. 
•BAŞKAN — Sayın Çelik Yazıcıoğlu, buyu-

ramuı?! efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

iSaiyım Başkam, sayın aıikadaşlarum; birkaç kez 
fbu kürsüden arz ettim, yasalar çakairılırkem par
tiler, kendilerini ilelebet iktidarda imiş g-iıbi ıgör-
ımemelüıor. Bunum sonu çok kötü olur. 

Şimdi, Sayın ökte'm burada komuşuııkcn iz
ledim çevremi, me oluyor diyte. Biz bunun tama
men üniversiter, özerk bir ıkuruktş olmasını iş
itiyoruz buyurdukları zamam, çeşitli şekillerde 
arkadaşların birbirlerine, böyle alaylı göz ba-
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kışlarım, aşaıret 'ettiklerini 'görüyorum. Yarın Sa
yım öikteım ..Başbakanı olursa, "bu kuruluş onun 
elime geçerse, demin burada söylediklerini uy
gulayacak. Başka bir partd iktidara .geçerse o 
uygulayacak. Binaenaleyh, arkadaşlar hepiniz 
bendem tecrübelisiniz, şurada kanunu çıkarır-
ıkeın, bu kanun Türkiye için me getirir, bu kanun 
Türk gemiciliği için ne getirir diye düşünmeliyiz. 
Ben iktidara gelirsem, 4 kişiye şu kadar kişiyi 
seçtiriirs-eım, ibunaıdan şunları çıkarırsam falan 
kanun benim şu şekilde işime gelir 'böyle yapar
sam diye kanun çıkarırsak bu 'memleketin düze
leceğime inanmıyoruz. Yapmayım bunları. 

Dün burada bir arkadaşımız, Atatürk'ü is-
«tiilsımıar edcmlere artık yeter demek için bu aka
demi kurulmuştur buyurdular. Ne yapacak bu 
•akademi? Atatürk ilkelerti yok diyorlar; bunlar 
belli bir partinin amblemi olmuş; yani, Cumhu
riyet Halk Partisinin altı oiku Atatürk ilkeleri 
ftmiş; o halde Atatürk ilkeleri demek doğru de
ğilmiş ; dün bu amaçla Millî Eğitim Komisyonun
da 'görüşülen Millî Eğitim Temel Kanununun 
2 mci maddesinden bunu çıkardık. Atatürk dev
rimleri de diyemedik; korktuk. Niye1? E., dev
rimin içinde devinmek varmış. Ya devrim der
sek çocuklar okur, okur, okur devirici olursa, 
bizi devirirlerse.. Yahut da efendim, Atatürk' 
ün, çak yakınında bulunmuş 'bir hanım profe
sör, Atatürk devrim sözcüğüne kızardı buyur-
ımuş. Arkadaşlar, bu felsefî önerme ille, »eski 
•adiyle kıyasla gidersek, Atatürk zamanında fe
za çalışmaları yoktu, Atatürk aya çıkılması ça
lışmaları hakkında bir şey söylemedi; biz bu iş
le ilgilenmeyiz. Yemi bir şey icadedildi; olmaz, 
Atatürk bundan bahsetmemiş; dersek orta ça
ğın skolastik eğitim sistemine gideriz. Bunu bir 
örnekle kısaca, zamanınızı almadan arz edece
ğim. 

Orta çağın skolastik eğitim veren, doğma 
(eğitimi veren okulların birinsinde hoca kürsüde 
kitabı açar, konu attır. Okur, okur, okur, bakar 
filân, ders biter. Birkaç gün sonra öğrencilerden 
(bir tanesi, 'bu metot kitaplarında vardır, yani 
kasten atı seçmiş değilim, hatıra bir şey gelme
sin, öğrencilerden bir tanesi «hocam atın ıbaşın-
dan hiç bahsetmediniz» der. Kitapta numaralı 
değil tabiî, hoca kitabı karıştırır, karıştırır atm 
ıhaşı kitabın baş tarafımda, oralarda kopmuş «ço
cuklar kitabınızda atın başımdan bahsedilmiyor, 
o hailde başsız bir hayvandır» d«ir. 

Aziz arkadaşlarım; işte •skolastik eğitim bu
dur, sonuç buraya varır. 

Atatümk'ün ilkelerini benimseyen Cumlhuri-
yet Halk Partisi olup, devrim kelimesi de kor
kutucu; onu da benimsemeyelim; böyle Ata
türkçülük olmaz arkadaşlar. Dün burada bir 
arkadaşımız Millî Eğitim Komisyomunun 8 Ocak 
1'97!3, yami dünkü oturumumda Torikçe Sözlük 
getirdiğimiz ve sözlükte devrim sözcüğünüm 
karşısında devirmek anlamınım bulunduğunu 
belirttiler. Türkçe Sözlüğü Komisyona Kemıal 
Yılmaz'la ben getirdik. Şimdi, Türkçe Sözlük 
elimde, açıyorum; böyle bir şey yok. Bakınız; 

«Devrim : Pek kısa bir zaman içinde mey
dana gelem temelli ve önemli değişiklik; inkılâp, 
zaımam süresi bakımından evrim karşıtı.» diyor. 
Denuek ki, kuşkulamacak hiç. bir şey yok bura
da. 

İnkilâp kelim'esinin karşılığımı okuyoruz. 
İnkılâp kelimesinin karşısında da bakınız, Türk
çe Sözlükte; «İnkılâp: Devrim; Dönüşım'e» «İn
kılâpçı : Devrimci» diyor. Bu Türk Dil Kuru
mun sözlüğü. Bu da Ferid Develioğlu'num Os-
ımanılı'ca Türkçe Ansiklopedik Lügatidir. O 
lûgatta da bakın ne diyor, inkılâbım karşısında: 
«Kalp'den, ink/ilâbat; değiştirme. Bir halden 
başka bir hale dönme; devrim; astronomik oia-
rafc gün dönümü olarak da kullanılıyor.» 

Devrim sözcüğünün karşılığımda devirmek 
vardır dediler sayın arkadaşlarımız, görüyor
sunuz böyle birşey yok. Görüşmekte olduğumuz 
tasarımın adına akademi, Atatürk Akademisi di
yoruz. Bir de buna bakalım akademi ne imiş. 

«Akademi: Yüksek: ckul; isim,» Yunanca bir" 
isimmiş akademi. «Harp Akademisi, Güzel Sa
natlar Akademisi;» İkinci anlamı, «bilginler, ya
zarlar, sanatçılar kurulu, hilimtay.» Üçüncü an
lamı da «çıplak modelden yapılmış imsam res
mi.» Şimdi biz burada hangisini kullanıyoruz? 
Burada bilim ve sanat adamlarımdan kurulu bir 
kuruldam bahsediyoruz. «Vay bu çıplak adam 
amlamuna gelir; bem buna Atatürk akademisi de-
miyeeeğim» diyebilir miyiz arkadaşlar1? 

O halde, kelimelerin anlamları kullanıma 
•amaçlarına göre değişir. Filân sapık adam şöy
le bir dernek kurmuş, adıma şu ismi vermiş; o.. 
o kelimeyi Türkçeden kazıyacağız. O kelimeyi 
kazıyamsayız, ö kelimenin daha iyi anlamlarını 
geliştirici gençlik yetiştiririm. Filân zamanda 
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yapılan falan .hareketin'adına devrim. denmiş; 
© halde aman bir daha yaparlar devrim deme
yelim. Ondan sonrakine muhtıra der. Sen buna 
iâyık olumıa/n bir dahakine darbei hükümet der, 
ibiraız daha lâyık olursan ihtilâl der. O halde de
mek, dedirtmek, sözlükte bu kelimeyi- kııllan-
ımalklıa literatüre bu kelimenin geçmesiyle değil, 
<elinde güç bulunan insanların bu gücü iyiniyıet-
!İo kullanımasına ve 'kendi kuvvetimi kayhetme-
nıeisini?, bunla lâyık olmamasına bağlıdır sayın 
arkadaşlariim. 

Dilde bir özleşme, kim karşı çıkarsa çıksın, 
kim ne kadar direnirse dildensin devanı .edecek
tir. Artık tayyare demiyoruz. Uçak hepimize da
ha hoş geliyor değil mi? Mektep yenine okulu 
ibeııimiSediık. Muallim yerine öğretmeni benim
sedik. İmas, şakird, takibe yedine öğrenci diyo
ruz, .hepiniz bunu hatırlarsınız ve çoık eskıi okul
larda okuyan sayım arkadaşlarımız hatırlarlar, 
aeyli dûdıi âverî demiyoruz, kör .bağırsak di
yoruz. Biç unutmam ben ilkokulun son sınıfın
dayken dili, zaviye, kaim gibi bir .sürü kelime
ler vardı, değişti. Öğretmenimiz de şaşırdı; sa
r ı yapraklı bir defter almış buma yazıyordu. Teş
rinievvel, teşrinisani, kânunu evvel, kanunusani 
diye yazıyor. Benim, nüfus kâğıdımda 10 Kânu-
nusarJi diye yazar. Başladık, Ekim.,' Kasım, Ara
lık, Ocak.. Bir alay konusudur tutturdular; 
ocak bucak da nereden çıktı ? 

Şimdi birimiz ç.iksak desek ki, artık bu keli
meleri değiştirelim, teşrinievvel, teşrinisanii 'di
yelim; tutar mı arkadaşlar? Bu daha yakın gel
di. 

Rahmetli Ataç bir konferansı nida şöyle de
mişti: «Ya sarf ve nahiv derslerini koyarısınız 
Osmanlıca ve Farsçanın köklerini öğretirsiniz, 
yakut da bırakımız halkın içinde yaşayan öz-
itütkçeyi kullana hm» Nitekim artık bir Saray 
•Edebiyatı, bir Divan Edebiyatı, bir Halk Ede
biyatı diye ayrı 'edebiyatımız yok. Gazeteyi eli
mize aldığımız zaman herkes köyün kahvesinde 
de, Anadolu Kulübünde de aynı şekilde anlaya-
biliyor. Ama olmadı mı hu türlü geri götürücü 
hareketler? 1950 yılından sonrayı hatırlayalım. 
O zaman yürürlükte bulunan Anayasanın dill
inin nasıl değiştiğini unuttuk mu arkadaşlar? 
Bakan yerine vekil dendi, bakanlık yerine ve
kâlet dendi. Meselâ dile hiç sığmayan Münaka
lât .Vekâletini fukara küçük çocuklara ilkokul-
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da. telâffuz ettirmeye .çalıştık. '- G.eneıîkıırmay 
Başkanlığı güzel melodik, sözü yenine Erkânı 
Harbiyeyi Umumiye Riyaseti dedirtni'cye baş
lattık sayın arkadaşlarım. Arlık buraya döne
mezsiniz. 

İnkılap kelim esinim yazılması ve telâff uzu
num güçlüklerini talîdir edersiniz.. Birçok yetiş
kinler bile bu kelimeyi doğru yazıp okmyamı-
yorlar. Oradaki (k) harfinden sonra (i) harfini 
koyuyorlar ve kelime «İnkılâp» oluyor. Huzu
runuzda teeddüp ederim, burada «İnMlâp» ol
duğu 'zaman kelpieşme -olur. Rumıu kerkels'e yaız-
dıramazsınız. Sarf ve nahiv derisini koymadığı
nız takdimde bu tutmayacaktır. 

Burada Farsça, Arapça kökleri okuyarak 
gelnıeyeın genç arkadaşlarımızın pek çokları, 
katta yetişkinlerin pek çoklarının yaptığı bâzı 
hataları isim vermeden şu kürsüden - benim bir 
gündem, yar, buraya yazıyorum, hoşuma (gidi
yor - okumak istiyorum. Meselâ bir hukukçu, 
yıllarca avukatlık yapmış, burada «Anla/yasa 
kanunu» dedi arkadaşlar. Bir arkadaşımız - yi
ne bir hukukçu - «Mevzuatljarımıız» deıdi arka
daşlar. Daha teferruatına gitmiyorum. Burada 
boş oturmaıyoruz, bunları tutuyorum. 

Arkadaşlar, ben bütün çalışmalarımı bunun 
üzerine topladığım için derinleştim. Devrim söz
cüğü Anayasamıza antik Anayasa dili olarak 
girııriştir. Atatürk'ün yakınında ibulammuş lolam 
bir ilim adamı şöyle demiş: «Atatürk devrimi 
kel ilmesinden h oşlanm azmış» 

Arkadaşlar, bilim nakli doğildir, bilim aklî
dir. Bir başkası da Atatürk şöyle demiş dese, 
onun arkasından mı gideceğiz? Biz Atatürk'üm 
Çıok yakınında bulunanların Atatürk'le ilişkile
rini saptamak için uğraşmıyoruz; Atatüık'ün 
devrimcilikteki ilericiliğini tutuyoruz. Devrim
ler yapan Atatürk devrim kelimesine karşı ola
maz. Atatürk 62İ yıl hüküm sürmüş padişahlığı 
yıkmıştır. Atatürk, Hanedanlığın ve teokratik 
düzenin tüm kalıntılarını adım adım yıkmıştır. 
Peçeyi kaldırmış, kadın haklarını sağlanıış, ka
dına insan olma hüviyetini venmiş, tekkeleri ka
patmış, Halifeliği kaldırmıştır, şer'iye mahke
melerini kaldırmıştır, Arap harflerini kaıidır-
mıştur, teokratik eğitimi kaldırmıştır, eşit eği
timi getirmiştir ve devrimi şöyle tarif etmliştir 
Büyük Ata : Eskimiş kurumların kökümden yı
kılıp yerine yenilerinin, çağdaş olanlarının ku-



M. Meclisi B : 36 

ırulnıasıdır, demiş. Bu ölçüyle Büyük Atatürk 
padişahlığın yerine, onun bir benzerini kurma
mıştır sayın arkadaşlarım. Çağın en mıodern yö
netilin şekli olan Cumhuriyet 'düzenini kurmuş
tur. Arap harflerinin yerine, İngiliz, Fransız 
veya Alman alfabesini benimlseaneımiş, onu tak
lit etmemiş, Türkçeııin1 fonetik özelliğine uygun 
olarak Türk Alfabesini bulmuş ve bunun baş
öğretmenliğini karatahta üzerinde yapmıştır, 
bunun başöğretmenliğini gezdiği yerlerde yap
mıştır. Dünkü - eski adiyle söylüyorum - mek
teplere ıgıiden talebelerin bâzıları Aİkuma bilir, 
bâzıları yazma bilir; 'ben şaşarım. Yo okur ya
samaz ya yazar okuyamaz; ama bugün şurada 
ilkokullar açılalı 3;5 ayı geçmemiştir - evinde, 
(komşusunda 1 nci sınıfa giden çıoeuğu •olanlar 
dikkat etmişlerdir - çocuklarımızın pekçoğu 3,5 
ay iç!iın|de Büyüik Atıa'nm bulduğu ve devrimle
riyle tutturduğu Tüıik Alfabesi sayesinde okur
yazardır, .gazeteyi okuyorlar. 3,5 'ayda oluyor 
'bu. 

Sayın arkadaşlarını, işte devrim bunlardır. 
Atatürk Devrimleri donmuş birer kalıplar yı
ğını değildir. Tarihin akışı içinde yurdun iiihiti-
yaıçları, çağın gereklerine göre yeni yeni devrim
lerin kayniaklarıldır Atatürk Devrimleri. 

Kalkınma yolunda, uygarlaşma yolundaki 
her ulusa ışıktır Atatürk Devrimleri, Afrika'da, 
Orta - Doğu'da, Uzak - Doğu'da bağımsızlık sıa-
vaşı veren her ülkenin liderine sorunuz, Ata
türk 'ü örnek seçmiştir büyük çoğunluğu. Ata
türk'ün, kapitülâsyonları kaldırması, Kömür 
İşletmelerini, Demiryollarını yaıbaneı imıtiyaz-
landan kurtarıp devletleştirmesi, petrol savaşı 
veren komşularımızla örnek 'olmaktadır. Bize Ör
nek oluyor mu sayın arkadaşlarım, biz de. pet
rolümüzü devletleştirehiliyor muyuz? İşte o za
man Atatürkçüyüz. Tarih bunları yazar. Zorla 
yazdırılmaz tarih. 

Kültür Bakanlığını yazar tarih. Niçin kurul
du, ne iş yaptı, niçin kaldırıldı, Kültür Müste
şarlığı ma iş yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığın
dan nicıim koparıldı, teşya mı taşındı Dev-
d'eıt. Bakanlığına Millî Eğitim Bakanlığın
dan, oyuncak mı taşıyoruz? Grörüilmüş değil sa
yın arkadaşlarım. Biır bakanın soramluluğunu 
yüklendiği bakanlığın 'hoşuna ıgiden hir kanadı
nı, bir bölümünü alıp götürtınesi görülmüş değil
dir. 
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Şimdi Atatürk Akademisi kurmak içdn çaba 
hareayaaı Devlet Bakanlığı ve Kültür Müste
şarlığı sorumlularına soruyoruz: Sizin yaymak 
istediğiniz kültür mü etkili yurtta, yoksa Dev
letin dışında Cumhuriyete ve Atatürk Devrim-
lerllne kaırşı eğütiim veren Ortaçağ kurumlteınnan 
VeTdiğl kültür ımü etkili? Adı lüiım Yayana cielmü-
yeti .olan bir cemiyetin varlığımdan, ne yaptığın-
Idan, ne ilmî yaydığından lıalberilnliız var mu, amiş-
tırdınız mı? 

SüHeymıaneı Ve Nurcuların glenç kafalaırla na-
sıll örümcekler ördüllderünıi görüyor musıunıuz? 
Aniaıdoluldan topUaldılklaırı tıeımüız, fakir köylü ço
cuklarına, gençlere Atatürk'ü nasıl tanıttıkları
na, ona küfür eden bir kuşak yetiştirmek için 
naisıl çalıştıklarını biliyor musunuz ? 

Bu konularda bir uğraşınız, bir çabanız, Hü-
kümıeit olarak bir haırelketıiniz vaır mı? 

Atatürk'çülük, bir yağlı boya taibloculuğu 
değildir, aktarmacılık değildir. Atatürk'ejüllüik, 
ona Bövücülere gözyumarak Atatürk'ü övmek 
değildir. Bu kürsüde dün Ibâzı airkadaşlarımız 
Atatürk yalnız Cumhuriyet Halik Partisinin gi
bi davranılıyor, buyurdular. Büyük Atatürk'ün 
kurduğu, onun ilkelerini programında ve tutu
munda tüm içtenliği ile gösteren Cumhuriyet 
Haülk Partiisinin bir ferdi olarak büyük Ata
türk'ün her Türk, her parti hattâ yabancılar ta
rafından bile hizim gibi anlaşılması onun izin
den gidilmesi bize ancak kıvanç verir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru

nuz lef endim. 
HİLMİ İŞGÜZAR, (Sinop) — Değerli Baş-

Ikan, çok değerli arkadaşlarım; 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı münase
betiyle ben de şahsî görüşlerimi yüksek huzur
larınızda arz etmek üzere söz aldım. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımız 
ve partilerin yetk'ıli sözcüleri Atatürk Akade
misi kanun tasarısı münasebetiyle, bâzıları ki
şisel, bâzıları da partilerinin görüşlerini ortaya 
attılar. Ben hemen şunu ifade edeyimki, Türki
ye Cumhuriyetinim kurucusu ve Türk demokra
sisinin do Türkiye'de millî egemenlik hakkına 
milletin kavuşturucusu .alarak telâkki ettiğimiz 
Yüce Atatürk'ün, bilhassa Cumhuriyetin kuru
luş ve gelişmesine hâkim olan düşünceleri araş
tırılmak, incelennıeık ve yayılmak için bu aka-
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demimin ıkurulnıası meselesini -şahsen yerinde 
görmekle beraber, kuruluş şeklinin düzensiz 'dl-
duğunu ve böyle Atatürk ilkelerini, zihniyetini 
ve Atatürk'ün eserlerini yaymak bütün tüm ce
miyete maledeceik olan bir akademinin tamamemı 
siyasal bir kuruluş şeklinde mütalâa edilmek 
suretiyle Başbakanlığa bağlanmasını ıda yerin
de görmüyorum. 

Çünlkü, Ataıtürk Türk Milletimin lideri ola
rak vazife görmüştür. Atatürk'ün çeşitli cephe
leri vaıidır. BıırJlar tarihini tespit teltiği ve hiç 
kimsenin de inikâr edemiyeceği hususlardır. 
Atatürk'ün siyasî cepheıslni, inkılâpçı yönünü, 
bilhassa yaşantılarını ve felsefesini Türk Tari
hi ve onun yetkilileri tespit etmiş bulunmakta
dır. 

Atatürk, kültür milliyetçisi olarak Türklü
ğün en büyük liderliğini, Türk Ordularının 
Başkumandanlığını yaptığı sırada bile fikirle
rini ortaya atmış cesur olan bir hatip, bir li
derdir. 

Atatürk'ün hangi yönlerini ele alırsanız alı
nız, bunların siyasî bir makam olan Başbakan
lığa bağlı ismi akademi, fakat gerçekten aka
demiyle ilgisi olmayan siyasî bir kuruluşa ve
rilmesinin ço'k çeşitli sakıncalarının ortada ol
duğunu inkâra kimsenin hakkı olamaz. 

Atatürk sağlığında bâzı işler yapmıştır ve 
harf inkılâbını, kıyafet inkılâbını, onun ötesin
de Atatürk zihniyet reformunu yapmıştır. Ata
türk zihniyet reformu yapmamış olsaydı, «Hâ
kimiyet kayıtsız şartsız milletindir:» sözünü söy
leme imkânını biz bulamazdık ve zihniyet re
formunu Atatürk zamanında yapmamış olsay
dı, esasında Cumhuriyet ve demokrasi olamazdı 
Türkiye'de daha yıllarca. 

Atatürk'ün bilhassa millî iradeye verdiği 
önemin değeri hakkında biraz sonra maruzatta 
bulunmak istiyorum. Ancak, Atatürk, o kadar 
ileri görüşlü bir insandı iki, hâlâ bugün Batı 
Avrupa devletlerinde kadınlara seçme hakkı ve
rilmeyen ülkelerin bulunduğunu düşünürseniz, 
Atatürk'ün bilhassa kadınlara imedenî hakları, 
seçme ve seçilme haklarını veya onlara kiyafet 
yönünden yapmış oldukları faydaları 'gözönlüne 
aldığımız zaman, Atatürk'üm kişiliği ve At ait ürik' 
ün yüceliği daha çok göze çarpar. 

Atatürk diplomatik yönden bilhassa büyük 
çabalar da sarfetmiş; Türkiye'de bütün dünya 
devletlerinin diplomatlarımr Devlet adamlarının 

kendisini görme arzusunu yaratimış ve birçok 
Devlet adamlarını, o zamanın kısır imkânları
na rağmen, Türkiye'ye getirebilecek cazibeyi 
ve zihnî kabiliyeti de üzerimde tutmuştur. Türk 
politikasınla bu yönüyle Atatürk'ün büyük kat
kıları olmuştur ve Türk politikası deyince si
linmez iz olarak daima biz, Atatürk'ü görmek
teyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız Atatürk edebiyatından 
bahsetmişlerdir. Atatürk edebiyat yönünden de 
değer taşır. Fakat, biz burada bu konuşma
ları yaparken, hiçbir zaman Atatürk edebiya
tını düşünme suretiyle de konuşmadığımızı be
yanı etmek istiyorum. 

Atatürk zihniyet - reformunu yaptıktan 
sonra, büyük bir cemiyet felsefecisi olarak ce
miyetlerin gelişim esini böyle zamanın akışları
na da bırakmamıştır. Eğer Atatürk cemiye
tin oluşum ve gelişmesini normal sosyal düzen 
içinde mütalâa etmiş olsaydı; Türkiye daha bir 
asır sonra bugünkü seviyeye gelemezdi. Çün
kü, birçok medeniyetlerin gelişmesi, birçok 
toplumların sosyal, kültürel, ekonomik alanda 
gelişmeleri ya liderlerin hedef göstermek su
retiyle o hedefe ulaşması suretiyle olur, daha 
doğrusu bunu başka bâr tâbirle ifade etmek 
icabederse, medenî kanunlar önceden tedvin 
edilir, çıkarılır, cemiyet o medenî kanunlar 
içerisine ve şekline sokulmak suretiyle inki
şaf ettirilir, ya da cemiyet olguniaştırılmak su
retiyle devamlı şekilde zamana terkedilerek, 
onlar medenî hale geldikten sonra, onlara 
kanunlar yaptırılır. 

İşte Atatürk, bunun birincisini yapmıştır. 
Yani 1926 tarihinde Medenî Kanunu doğru
dan doğruya çıkarmak suretiyle, Türk cemiye
tini o medenî Kanunun şekillerine, ruhuna 
adapte etmesini sağlamıştır. Bu, dünyanın hiç
bir liderlerinde görülmeyen vasıflardan biri
dir. 

Atatürk'ün işte bu medenî cephesi zihni
yet reformu yanında yanında ekonomik fel
sefesi de 1934 tarihinde İzmir İktisat Kong
resinde yapmış olduğu konuşmalarıyle saptan
mıştır. Atatürk'ün bilinmeyen tarafı yoktur. 

Fakat, Atatürk'ün bilinmeyen tarafları ol
mamasına rağmen Atatürk'ün çocukluğu, genç
liği, olgunluk çağı da ortada iken, Atatürk'ün, 
Cumhuriyetin kurucusu, yaşatıcısı, geliştiril-
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mesi uğrundaki çalışmaları da ortada iken ve 
Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe ve Orduya, ve 
millete emanet etmiş olmasına rağmen, Ata
türk istismar edilmekten de kurtarılamamıştır. 
Bunun çeşitli nedenlerini bilhassa bilmekte fay
da vardır. 

O halde Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet 
ettiği gençlik, Atatürk'ü istismar ediyorsa, bu
nun sebebi nedir? Bunun sobebi arkadaşlar tek 
bir vücut, tek bir kalp şeklinde gençlik ülkücü 
olarak yetiştiriliyordu; sağcı gençlik, solcu 
gençlik, Mao'cu, Lenin'ci zihniyete sahip genç
lik yoktu. Ama, politikacılar, çok partili haya
ta atıldıktan sonra gençlik sorunları ortada 
iken onlara sırtlarını çevirmişler, Atatürk'cü 
gençliği kendi hedeflerine saptırabilmek için 
onların, kafalarına, kalplerine çeşitli siyasî po
litikalarının icaplarını şırınga etmişler, ondan 
sonra da ektikleri tohumlardan çıkan yeni fi
lizleri, çeşitli rüzgârlara göre, akıntıya göre 
giderken de hüzün duymuşJar ve bunun mesuli
yetlerini başkalarında aramaya çalışmışlardır. 

Atatürk zamanında niçin böyle gençlik 
yoktu? Atatürk zamanında niçin sağ, sol çatış
maları yoktu? Şimdi tabi hem demokrasiden 
bahsedilecek, hem millî iradeden bahsedilecek, 
hem Atatürk'ten bahsedilecek. Atatürk zama
nında bâzı arkadaşlar çok partili hayat yoktu, 
diyecekler. Amıa her şeyi açık seçik söylemek 
lâzım; Kubilây hadiselerinde ve çeşitli şark 
olaylarında, Atatürk devlet adamı olduğu için, 
hiç bir zaman taviz vermemiştir. Oy meseleleri, 
(millî irade meseleleri, millî kültüre dayanır. 
Millî temele dayanır, millî ahlâka, millî fazile
te dayanır. Siz bu söylediklerimizi yapmadan, 
sadece millî iradeye sahip çıkarsınız, o millî ira
de tamamen, temelle ilgisi olmayan, rüzgâr 
önünde, uçmaya mahkûm bir çatı halinde kalır. 

Evvelâ bu konu üzerinde Parlâmentonun 
hassasiyetle durması lâzım. Meselâ millî irade, 
(millî egemenlik, Atatürk'ün şaşmaz bağlılık 
gösterdiği prensipler olmasına rağmen, Cum
huriyetin ilânından so-nra ve Cumhuriyetin 
ilânına takaddüm eden günlerde, ismini söyle
yemeyeceğim iki milletvekili tarafından yüce 
Meclise bir takrir verilmek suretiyle, Atatürk' 
ün (milletvekili olması önlenmek istenim emişmi-
dir? Atatürk bu kürsüye çıkmak suretiyle, 
«Siz nasıl olur da millî iradeyi temsil ediyor
sunuz sayın iki milletvekili, 'esas millî irade, 

9 . 1 . 1973 O : 1 

Türk Milletinin kül olarak iradesidir,» derken, 
bunun içinde ordusunu da, gençliğini de, Türk 
milletini de kasdetmemiş midir? 

Eğer o zamanki millî iradeye göre hareket 
etmek ieabederse ve «İslâm Devleti mi isti
yorsunuz, Cumhuriyetin ilânını mı istiyorsu
nuz?» diye millî iradeye bir referandum yolu 
açılmış olsaydı acaba Cumhuriyetin ilânı müm
kün olabilecek miydi? 

Değerli arkadaşlarım, bunları gerçek yön
leriyle bilmek lâzımdır. Yani şekli yönüyle de
ğil, esas yönünden de kabul etmek mecburiye
tindeyiz. 

Atatürk felsefecidir. Bütün tarihçilerin ve 
yabancı yazarların söyledikleri gibi dahi bir 
felsefecidir. Yani (felsefeci) demek feylozof 
demek, kitlesinin ruhunu istediği zaman kıvıl-
cımlandıran ve onlara şekil ve yön veren adam
dır. Eğer ömrü kâfi gelseydi evvelâ cemiyeti 
yetiştirecekti ve yetişmiş cemiyetin arzularına 
göre kanunların çıkarılmasını düşünmüştü 
Atatürk. Ama, bunun zamanla mümlkün ola
mayacağını, belki de ömrünün kâfi gelmeye
ceğini bildiği için, büyük ataklara girmiş, 
muasır medeniyet seviyesine Türk Milletini 
çıkarabilmek için en modern kanunları, ceza 
kanunlarını, medenî kanunları zamanında çı
kartmıştır. Acaba bu kanunlar o zaman millî 
irade sloganı içinde mütalâa edilse milletin oyu
na arz edilseydi kabul edilecek niiydi? Edil -
şeydi cemiyet olacak mıydı, mümkün müydü 
bu? 

Onun için, mesele Atatürk'ü içten sevdir
mek, gençliğin kafasına, kalbine bunu yerleş
tirmek, Atatürk ve eselerini akademi ile nasıl 
değerlendirmek mümkündür? Bu konu, cemi
yetin, liderlerin, partilerin konusudur Ye parti
ler üstü bir konudur. Türk gençliğini partiler-
üstü tutmadığınız sürece, cemiyetin altyapısı 
olan gençliği o şekilde yetiştirmediğiniz sürece 
böyle akademiler kurmak suretiyle onun eser
lerini, belki de politik mülâhazalarla,, deimin bir 
arkadaşımızın dedikleri gibi, çeşitli1 her insanı, 
her Başbakanı Atatünk'çü olarak kabul eder
sek doğrudur. Eğer gençlik öyle yetişmiş olsay
dı, her kabine üyesini en saf Atatürk'çü ola
rak kabul etmekte tereddüt etmezdik. Ama, 
Anayasamızda bile, Reisicumhur için vatan ha
inliği suçunu yapılabileceğini kabul etmek su-
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retiyle bir madde koymuş. Demek ki, bütün in
sanların her türlü şeyi yapabileceğini de ka
bul etınıdk lâzımdır. 

O halde biz, kanunları çıkartırken her şey
den, «evvel zamana zemine vte ihtiyaçlara göre 
cevap vermesini sağlayıcı ve objektif olmasını 
bilhassa yaralamadan berelemeden çıkarmaya 
çalışmak miecburiiyetilideiyiz. 

Bunu Başbakanlığa bağlamak meselesi ve üye
lerin seçilmesi ve onların malî imkân ve kay
naklarının yine politik bir makam olan yer
den beslenmesinin büyük sakıncaları vardır. 
Örtülü ödenek meseleleri, clolayısıyie cemiyeti
mizin ne kadar işgal edildiği malumdur. Çe
şitli gazetelerin bu yönden ne şekilde beslendi
ği meseleleri buraya getirilmiştir. 

O hakle, Atatürk gibi Cumhuriyetin kuru
cusu olan ve bütün Avrupa medeniyetdnin ön
cülüğünü yapmış ve onlara örnek olmuş bir 
liderin ismi, eserleri bahis konusu olduğu za
man, böyle bunu tamamen objektif bir ilim 
yuvasına terketmıenin faydalarına inanıyorum. 

Diyecekisiniz ki, öyle bir müesseseye vermiş 
olsan, oradaki müessesenin içindeki şahıslar 
da kabinedeki veya Başbakanlığa bağlı olan 
kişiler gibiyse ne olur? Ama arkadaşlar, Baş
bakanlık ve kabine bizatihi meslek itbarıyic si
yasî bir makamdır. Ötekileri de meslek itiba
riyle ilim yapmakla yükümlü kişilerdir. Mese
le, demin arz ettiğimi gibi, bunu kanunlarla tes
pit etmek, Lkalınlaştırmak, kanunlarla bunlara 
bir hat çizmek yerine, esas millî eğitim politi
kasını, gençlik sorunlarını ve millî eğitimin 
en önemlisi gözdesi olan, bizim kanımıza göre, 
gençliği ve gençliği yetiştirici öğretmenler po
litikasını değiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Siz bunu yapmadığınız sürece, hiçbir şekil
de Atatürk'ün eserlerini, onun inkilâplarını ve 
zihniyetini Türik kamuoyuna aşılamak, geliştir
mek şeklindeki çailışmaları bu akademiyle ya
pacağınıza inanmıyorum. 
• İnkılâp tarihi enstitüleri ortada, Türk Dil 

Kurumu ortada. Bunlar çalışmıyorsa, bunlar 
da kanun meselesidir, Yüce Mıeclis bunların 
üzerine niçin eğilmez, niçin bunlara, imkansız
sa imkân verilmez, ya ela vazifelerini şu veya 
bu şekilde iyi yapamıyorlarsa, onların daha iyi 
vazife yapabilmelerine imkân verecek yeni ka
nunlar getirmezler de ayrı, politik anlamı or
tada olan bir müessese kurulmak istenir?. 
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Sonra muhterem arkadaşlarım, Atatürk'ün 
Büyük Nutkundan bahsedilir. O nutku tama
men kendisi tarafmda.n yazılmış ve millete ma-
1 edil iniştir. Onun şu veya bu şekilde çekişme
sinin yapılması, ya da mâna aranması da müm
kün değildir. Orada, en büyük kuvveti, gücü 
Türk gençliği olarak görmüş, hattâ «İdare eden 
insanların bazan gaflet ve delalet içerisinde 
olacağına da işaret edilmiştir-. Demek ki, insan
lar, mutlaka bu Başbakanlık müessesesi, kabi
ne inkılâpçıdır, Ata türk lüdür şeklinde kabul 
«etmekte mümkün değil. Ama temennimiz bu
dur; bütün mesele gençliğin ikoleinini yerini, 
şeklini ele alıp omları teik bir kalp halinde çar
pan ülkücü, ImrCıliye'tei genç yetiştirebilmektir. 
Ama, buma geldiğimiz zaman yanaşmazsınız, ya
naşılmaz. Koridorlar bir zamanlar çeşitli der-
(neklerin istilasınla uğramıştı,, yardım alabilmek 
içim. Kimi Atatürkçü, kimi inkılâpçı, kimi onun 
aleyhinde. Biz nelerine şahit olmuşuzdur. Ata
türk'e dil uzatılmıştır, el uzatılmıştır, broşür
ler neşredilmiştir. Bunların üzerinde hassasiyet 
göstermeyen başbakanlarla 'bunu nasıl bağdaş
tırırsınız ? 

Güneş Dil Teorisi ide önlemlidir. Şiımdi idili
mizi yadırgıyoruz, ama sayın 'arkadaşlarımız 
biliri erki Atatürk Güneş Dil Teorisini Dolma-
balıçe Sarayında, çeşitli kuruluşlarda ortaya 
attığı zaman, en büyüik dilci geçinenler onun 
bir numaralı müdafiiliğini yaparken bilâhare 
rahmetli olduktan sonra onların bile bu dil te
orisinin aleyhine geçtiği bizim memleketimizin 
sosyal bünyesinin acı bir tablosudur. 

Ezan,'in Türkçe okutulması meselesi Atatürk 
zamanında -getirilmiştir. Ne cıldu sonra? Ata
türk sağ 'olsaydı böyle olur ımu idi tekrar? Her 
halde Atatürk'ün inkılâp anlayışı böyle değildi. 

Sonra Atatürk'ün duygulandığı, manevî yön
den! 'beslendiği kendi ifadesi ile «En büyük in
sanlar» diye adlandırdığı kimseler Türk milli
yetçiliğinin temsilcisi olanı ve ismi daima Va
tan Şairi şeklinde anılan Namık Kemal, Ziya 
Gökalp olmuştur. Eğer siz Namık Kemal ve Zi
ya Gökalpten manevî yörJden destek alan, Ata
türk'ü başka doktrinin sahibi olarak,, ya da 
bagka siyasal yapunan adamı olarak (kabul et
meniz mümkün müdür? Mümkün değil, Çünkü, 
Atatürk en büyük milliyetçi ve onun da ötesin
de ülkücü ve Türkçü idi. Atatürk daima Türk
çülüğü ile ifitihar etmiştir. Ama öyle zamanlar 
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gelmiş öyle hadiseler olmuştur ki, çok partili 
hayattan sonra bâzı mıntıkalarda sınıf kavga
larına varan, Türkçülüğü haSkir gören eylemler 
içine girilmiştir ve bunlar yaşanmıştır cemiyet 
içinde, bunilan unutmamak lâzımdır. Atatürk' 
ün esasımda; «Ne mutlu Türk'üm .diyene1» sö
zünün mânası budur. 

Sonra Türk sınırları içinde kalan tek bir 
vücut, tek bir fikir görüşüne sahip olan Ata
türk, Kültür Turancılığını benimsemiş, olan en 
büyük liderdir. Bir zamanlar Turancılık mese
lesini .ontaya atarak ırkçılıktır diye taarruza 
geçenlere Atatürik şöyle demiştir : (Atatürk 
Ziya Gökalp'i seven:, sayam hattâ onu Onorc 
eden büyük lider Ziya Gökalp'rn mıilliyetçiıliğin-
d-e ve turanında geçen Kültür Turancılığını ka
bul etmiştir.) ve «Türkiye bayrağının dalgalan
dığı sınırların dışında kalan ve Türk kanım ta
şıyan herkesin kafasında ve kalbimde Türk ül
küsü yaşamaılı'dır, bunu yaşatmalıyız» demiştir. 
Bu deımek değildir ki, oradalki Türkleri bir ara
ya getirtelim. Bu muhal olan bir şeydir, bunu 
biliyorum. İşte bugün. Türkiye Devleti ve Hükü
metinin en büyük zaafı hem içimizdeki birlik 
ve beraberliği sağlayamaması, hem de Türk ka
niim taşıyan Batı Trakyadaki, Bulgaristandaîki, 
Rusyadaki, «Türküm diyen, ne mutlu ba^na» di
yen Türkleri kültür yönünden besleyememiş ve 
kültür bakımından onlara el uzatmamış elması
dır. 

Bu yönüyle de Atatürk'ün değer taşıması 
ve bu yönüyle de Atatürk'ün dünya çapındaki 
büyüklüğü tarihe tescil edilmiştir. Bunları in-
(kâr leıtmek (mümkün değildir. Akademilerin ne
ler tespit edeceği gayesinde belirtilmiş. Türk 
Inikılâp Enstitülerinde, Tarih Kurumunda bil
hassa Millî Savunma Bakanlığı tarafından tu
tulan Harp Tarihimde Atatürk'ün günlülk ya
şantıları dahi tespit edilmiştir. 

Mühim olan yön; Atatürk'ü benimseyen 
parti liderleri olmalıdır, oy avcılığı peşinde 
koşarak Atatürk'ün aleyhinde olanlara taviz 
vermeyecek, dürüst çalışacak: parti liderleri 
ve partiler olmalıdır. Hepsi halledilir, gençli
ğin yakasını bıraksınlar, gençlik bütün parti
ler tarafından problem olarak ele alınsın ülkü
cü gençlik, milliyetçi gençlik Atatürk gençliği 
olarak kabul edilsin ve Cumhuriyetin 50 nci 

yılına yaklaştığımız halde hâlâ festivallerden, 
konferanslardan broşürlerden, yabancı aktrist-
lerden, sanatkârlardan behsediyoruz. Sanki 
Türkiye'yi kimse tanımıyor. 

Arkadaşlar, Türkiye imparatorluk kurmuş 
bir devlettir ve .bilhassa Atatürk Cumhurbaş
kanı olduktan sonra Birinci, İkinci Cihan Har
binde ve İstiklâl Sa.vaşmda Türkiye'yi tanıma
yan kalmamıştır. Biz Şili'yi, Paraguay'ı tanı
yoruz da Türkiye'yi Avrupa'ya tanıtmak için 
festivaller yapacağız, aktrist getireceğiz. Kö
yümüzün % 99'unun yüz numarası yok arka
daşlar ve bugün anarşist gençlerin çoğu imkân
sızlık içinde çeşitli imkânlar ortaya ataaıların 
kucağına atılmış ise; bunun da sebebi, mesulü 
zamanın iktidarlarıdır. Yurdu yok, bursu yok, 
geliyor Anadolu çocuğu 300 lira bulamıyor. 
Önüne çıkıyorlar ve diyorlar ki, «Böyle demok
rasi mi olur, böyle kalkınma mı olur, adalet 
ıbu mudur, sosyal adalet bu mudur, bunlar 
kompradorlardır» diyorlar ve «ISen gel işçi 
kardeşim, yoldaşım» diyor ve bu garip insanları 
kemdi tuzaklarına alıyorlar ve sonradan da 
kardeşler arasında kavga başlıyor. 

Niçin Cumhuriyetin 50 nci yılında gençliği 
bir .elde toplayacak en az 50 bin kişilik Ata
türk gençlik yurtları kurulmaz? Sanki Avru
pa'dan aktrist gelirse bizi tanıtacaklar. Biz de 
özel sektörün yanındayız, ama her köylü vatan
daşın bir özel sektörcü olduğunu kabul etmek 
suretiyle onlara hizmet etmek mecburiyetinde
yiz. Yoksa muayyen çevreleri sarmış olanlar 
komitenin başına geçiyorlar, Devletin de TRT 
sini dakikalarca işgal etmek suretiyle bize akıl 
veriyorlar, sanki bizim aklımız yok. Cumhuriye
tin 50 nci yıldönümünde % 50'sini Devlet, 
% 25'ini Özel İdare % 25 ini de Kamu İktisadî 
'Teşebbüsleri verecek, üstünde de özel sektö
rün temsilcisi kodamanlar kendi propaganda
sını kuracak ve saltanat sürecek. Bu olmaz ar
kadaşlarımı. Hükümet ciddî olursa, particiler 
ciddî olursa, oy meselesini ikinci plâna atarsa, 
kamu hizmetleri daha iyi yürür, halk daha kısa 
zamanda kalkınma imkânlarına kavuşur. Bun
lar olmadan yapılan işlere ben eıbediyat derim. 

Milliyetçilik, milletini sevmek, milletinin 
menfaatlerini korumak, fertlerin denlgeli kal
kınmasını temin, şerefli ve haysiyetli 'bir duy
guyla dopdolu vatandaşların yaş atılmasıdır. 
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Atatürk bu kürsüden yine Namık Kemal'in 
zamanında yaptığı mücadele neticesinde biça
re kalarak, hiçbir şey yapamayacağını görmüş 
ve. 

«Vatanın bağrına düşman dayamış hançe
rimi, 

Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini» 
Diye söyleimiş olduğu beytine Atatürk, Bü

yük Millet Meclisinin kürsüsünden seslenerek 
cevap vermiştir (bunu şunun için arz etmek 
istiyorum Atatürk'ün .felsefesi milliyetçi, ülkü
cüdür, onun da üstünde en büyük Türkçüdür 
ve bu mânevi kaynağını hocası Namık Kemal'
den almıştır. Namık Kemal'in milliyetçiliği ne 
ise Atatürk'ün de milliyetçiliği odur. Bunu şu 
veya bu yöne saptırmanın mânası olmadığına 
işaret için arz ediyorum.) Mustafa Kemal de 
Namık Kemal'in oğluna çektiği bir telgraf ile 
bu meseleyi, cevaplandırmış ve; 

«Vatanın bağrına varsın düşman dayasın 
hançerini, 

Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini» 
demiştir. 
İşte Atatürk cemiyetinin kalkınmasını, ge

lişmesini zamana terk etmeden Türk milliyet
çiliğini ve Türklüğü dünyanın medeniyet sevi
yesine ulaştıraibilmek için duyduğu heyecanın 
ıcseri olarak Cumhuriyetin 10 ncu yıldönümün
deki konuşmasıyle herşeyi ifade etmiştir. Ata
türk'ün o 'sesindeki heyecan işte onun milli
yetçiliğinin, millete karşı bağlılığmm en büyük 
timsalidir. 

Bugün çok partili hayatın faydaları olmakla 
beraiber; millî kültürden, millî dayanaktan, 
millî ahlâktan yoksun olunduğu sürece herşey 
istiskal edilir. Atatürk'e bile adam bıyık altın
dan güler ve gider. Onun için Atatürk'ün hey
kelleri kırılır ve Atatürk çeşitli sekililerde mu
amelelere mâruz kalır. 

Bunlar üzerinde hassasiyetle durmayanlar 
akademi ile bu işin halledileceğini sanarak, bu
nu buraya getirmiş bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; yeri' gelmişken bir 
noktaya da temas etmek milletvekili olarak va
zifemdir. Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve 
İsmet İnönü kader birliği yapmış olan, tarihin 
kabul ettiği hiç kimsenin inkâr edemeyeceği ki
şiler arasında yer alır. Hatırlarsınız kendi nut
kunda da İsmet Paşa için çektiği telgrafın si
yasî yönü ne olursa olsun bizi ilgilendirmez, 

ancak bu münasebetle ifadeye mecburuz .ki, 
İsmet Paşa Birinci ve İkinci İnönü savacıların
da kahramanlık yapmış, Lozan Andlaşmasmda 
murahhas heyetimizin başı olarak Atatürk'ün 
arzu ve duygularını en iyi şekilde dile getirmiş 
ve bu yüzden de Atatürk'ün hayranlığını ka
zanmış olan politika hayatımızda yer alan bü
yük askerlerden birisidir. 

Zaman geldi arkadaşlar, Zuhurî Danışman 
.tarihinde zamanın bütün yetkililerinin huzu
runda İsmet Paşanın 1 nci ve 2 nci İnönü ve 
Lozan kahramanı sıfatını tasımladığını, hiçlbir 
fonksiyonunun olmadığını, hattâ askerden bile 
kaçtığı hususları ortaokullarda okutulan ki
tapların içerisine bile götürülmeye başlandı. Za
manın Millî Eğitim Bakanlığı göz yumdu, ses 
çıkarmadı. 

Şimdi Atatürk için böyle bir akademi kura
cağız, bunu da Başbakanlığa bağlayacağız. Öyle 
barbakanlar çıkar ki, kendilerini Atatürk'ün de 
üzerinde telâkki ederler. O zaman Atatürk'ün 
zihniyet ve fikirlerini bu akademinin tesir ve 
telkini ile millete yayarlarsa ne olacak? 

Ben kötümser insan değilim. Ama, zama
nında olan hâdiseleri gerek kendi Nutkunda, 
.gerekse Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyetin 
ilânı sırasında burada temsilci olarak bulunan 
Milletvekillerinin, Cumhuriyetin daha önce 
kulisleri yapılırken, ekseriyetinin Cuımihuriye-
tin aleyhinde olduğu tespit edilmiş ve Atatürk 
buraya gelerek bir konuşma yapmak mecburi
yetinde kalmıştır ve konuşması sert olmuştur. 
Buna siz demokrasi, millî irade derseniz ol
maz. Memleket menfaati meselesi var evvelâ. 
Memleket menfaati, vatan menfaati, miıllî irade 
ancak olumlu hale geldiği zaman onlarla bağ
daşabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ben sizlerin dışında 
düşünen insan değilim. Ben de sizler gibi duyan, 
düşünen, sizler gibi bu konuyu benimseyen bir 
arkadaşınızım. Ama gelmiş geçmiş hâdiseleri 
lütfeder de gözünüzün önünden geçirirseniz, 
bunun sadece şeklen halledilmesi mümkün ol
mayan bir "konu olduğunu sizler de kabul bu
yurursunuz. Benim arz etmek istediğim nokta 
esasında budur. 

Demin arz ettim, meselâ bugün için dahi 
millî irade eliyoruz arkadaşlar. Millî iradeyi 
temsil edenler milletimizin kendisidir; fertleri-
ımizdir. Bu arkadaşlarımız eğitilmezse, bu vatan-
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daşlar öğreıülıuezse, bu vatandaşların sağlık si
gortaları yarınlarının geçimi teminat altına alın
mazsa, senede 300 lirayı bulamayan bir vatan
daşın millî iradesi nasıl tecelli eder! 

Şimdi farzedeMm, muhaldir ama bu, bir re
ferandum olsa Anayasaya göre. Desek ki, bugün 
için, «çok eviTilik mi yahut da tek evlilik mi 
olmalıdır Türkiye Cumhuriyetimde?» ya da, 
«Cumhuriyet idaresi mi, yoksa islâm devleti 
mi?» şeklinde bir referanduma gitsek. Acaiba 
millî irade olarak bağlandığımız ve demokra
sinin de en büyük nimetlerini tattığımız bir sı
rada netice nasıl tecelli eder arkadaşlar? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ne lüzum 
var bunlara? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bunlara 
şunun için lüzum var. Değerli arkadaşım, bun
ları şunu arz etmek için söylüyorum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İnanmadı
ğın bir çatının altında niye yaşıyorsun hayatım. 
Yapmayın gözünüzü seveyim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — İnanmadı
ğım için değil, inanıyorum; değerli arkadaşım, 
değerli kardeşim, sizin kadar bendeniz de ina
nıyorum. İnancımı samimî olarak ifade ediyo
rum ; diyorum ki, bunu partile rüştü bir mese
le olarak ele alalım. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — O ayrı 
mevzu, Millî iradeyi küçümseme burada haya
tım. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Küçümse-
miyoruım; ben millî iradeye daha çok önem ve
riyorum, demokrasiye daha ço:k bağlı bulun-
yorum. Yalnız bunların geliştirilmesini ifade 
etmek için söylüyorum. Bu arkadaşlarımızın 
üzerinde durulmasını istiyorum. Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bir sırada 
arz ediyorum, diyorum ki; ben köylü çocuğu
yum ; Atatürk Akademisine.. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Belki bir dil sürçmesi oldu. Zatıâliniz ko
nuşmanızın bir yerinde, «Din devleti konusu 
referanduma konu yapılsa veya çok evlilik bir 
referanduma konu yapılsa, acaba nasıl tecelli 
öder.» şeklinde bir beyanınız oldu. Bunu doğ-
rıılaym ve devam edin efendini görüşmenize. 

. HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Değerli 
Başkanım ve değerli arkadaşlarım; ben muhte
rem reaksiyon gösteren parlâmanter arkadaş* 
laıım gibi düşündüğümü ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, devam buyurun efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu bakım
dan, Atatürk Akademisi kanunu tasarısı yerin
de bir kanun tasarısıdır. Bunun çıkarılmasında 
çeşitli faydalar vardır. Çünkü Atatürk için ve 
Atatürk'ün eserlerini ve zihniyetlerini en ücra 
yerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırmada 
büyük katkuları olacaktır. Bu bakımdan yapı
lacak her türlü faaliyetin hizmetlerin yanın
da olmak mecburiyetindeyiz ve vazifemizdir. 
Ancak benim burada temas etmek istediğim ve 
mahzurlu telâkki ettiğim; halen Türkiye'de İn
kılâp Enstitüleri, Dil ve Tarih Kurumları var
dır. Bu kurumlar üzerinde acaba Sayın Hükü
metin ve değerli Komisyonun çalışmaları olmuş 
mudur? Bunların ne gibi mahzurları var idi de 
Atatürk'ün bijlhassa vakfıyle yaşayan, tama
men bağımsız olan bu müesseseler dışarda böy
le bir akademi kurulması düşünülmüştür? Dü
şünülmüş ise, zaten yerinde olmakla beraber, 
niçin bu Başbakanlık gibi bir yere bağlanmak 
istenmiştir? Acaba biz bunu fonlar kurmak su
retiyle, o fondan o paralardan ve imkânlar
dan faydalanmak imkânını vererek, Atatürk 
Akademisini tamamen ilmî hüviyette, bağımsız 
hüviyete kavuşturucu mahiyette bir kanun ta
sarısı getirmek mümkün olmaz mıdır? Şeklinde 
düşünüyorum. 

Mâruzâtımı 'burada tamamlamış oluyorum. 
Sayın Başkana ve değerli Milletvekili arkadaş
larıma şükranlarımı arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, söz sırası 
size geldi, ancak iki ikibuçuk dakikamız var; 
başlar mısınız, yoksa saat birden sonra devam 
etmek üzere konuşmanızı ikiye böler misiniz 
ef endim ? 

MEHMET ARİSLANTÜRK (Trabzon) — On 
dakika kâfi gelir efendim; sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim saat 15,00'te devam 
etmek üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma (Saati : 13,00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılmaj ISaatİ : 16,00 

BAŞKAN : Başkanivelkili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLERİ : EnVeri AkoVal (Sivas), Veftl>:( Meşhur! (Amasya) 

- • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV. , GÖRÜŞÜLENİ İŞLER 

1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (8. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.9. 1972 ve 1.12.1972) 

BAŞKAN — Atatürk Akademisi kanun ta
sarısının tümü üzerinde söz sırası Sayın Meh
met Arslarıtürk'ün, buyurunuz efendim. 

MEHMET AKSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı üzerinde
ki kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz alınış 
bulunuyorum. 

Sayın üyeler, Atatürk'ün ölümünden ve özel
likle çok partili döneme, girdiğimizden bu yana, 
Atatürk Devrim ve ilkelerinden türlü nedenler
le, küçümsenemeyecek ölçüde uzaklaşmalar ol-
nruşitur. Bu bir gerçektir. Bu durumdan, çeşit
li ölçülerde olsa bile, hepimiz sorumluyuz. Sö
zünü ettiğimiz dönemde Atatürk'ün halkçılık 
ve devrimcilik ilkeleri gereğiyle uygulama ala
nına konulmamış veya konulamamıştır. Lâiklik 
ilkesi âdeta resmî söz ve ifadelerde kalmış, tev
hidi tedrisat ilkesi geniş ölçüde zedelenmiştir. 
Sayıları elli, altmış bine varan, çoğu eski ma
halle mekteplerine dönüşmüş, hattâ onlardan 
da geri durumda bulunan kurslarda körpe di
mağlara ortaçağ tipi teokratik eğitim verilme 
yolu tutulmuşturj 

Sayın üyeler, gençliği, bir kısmını olsun 
Atatürk zihniyetine uygun biçimde yetiştire-
mediğimizi kabul etmek zorundayız. Atatürk'ü 
gerçek hüviyetiyle tanılamamışız, gençleri Ata
türk ülküsü etrafına toplayamamışı/dır. Böyle
ce, Atatürk'ün milliyetçi ve devrimci hüviyeti 
ve batılı anlayışı gözlerden ve genç ruhlardan 
uzak kalamştır. Atatürk devrim ve ilkelerinin 
yeter ölçüde bilimsel bir biçimde incelenip or
taya konamaması yüzünden, milletin küçümse

nemeyecek kısmı Atatürk'ü gerçek hüviyeti ile 
tanıyamamaktadır. 

Özellikle aşırı uçlar, Atatürk ilkelerini dile
dikleri -şekilde ve çıkarları yönünde değerlen
dirme yoluna gitmiş ve kabul etmek gerekirse, 
buna imkân da bulabilmişlerdir. Hattâ son yıl
larda, bu imkânı bulan her iki ucun militanları 
bunu da aşarak, memleket için bir kısmı, ışık 
yolunu teokratik düzende hayal ederken, bir 
kısmı da kurtuluşa götüren yolu Lenin veya; 
Mao'nun felsefesinde görmüş ve bunu da or
taya koyabilmişi erdir. 

Denilebilir ki, yurdumuzda Atatürk dev
rim ve ilkelerinin gerçek hüviyetiyle ortaya 
konulup, zaman içinde lâyıkıyla geliştirileme
miş olması, bâzı gençlerin ve kimselerin yeni 
değerler aramalarına, başka önderleri ve dokt
rinleri benimsemelerine yol açmıştır. Türk top
lumuna yön veren Atatürk ilkelerinin, özellik
le Atatürk'ün ölümünden sonra, tam olarak uy
gulandığı ileri sürül em ez. Sosyo - ekonomik 
oluşum gayreti içinde Atatürk ilkelerine lâyı
kıyla eğilinmemiş ve bâzı sapmalar olmuştur. 
Oysa ki, bu dönem içinde evrensel olaylar, bu 
ilkelerin hayatiyetini ortaya koymuş ve bun
lardan sapmanın Türkiye'yi nasıl darboğazlara 
sürüklediğini göstermiştir. Milletçe tasvip gör
müş olan 27 Mayıs 1960 Devrimi, 12 Mart 1971 
müdahalesi, bu iki hareket Atatürk çizgisine 
dönüş ve yönelme arzusunun sonuçlarıdır. 

Sayın üyeler, artık geçmiş tecrübelerden ya
rarlanmak, halkımızı sosyal yaşayış yönünden 
yeterince aydınlatmak, gcrçcfk Atatürkçülüğü 
ortaya koymak ve bilinçli şekilde kütlelere 
'maletmck zorundayız. Gençliği Atatürk ülküsü 
etrafında toplamak ve onlara, Atatürk'ün çiz
diği çerçeve içinde hızlı kalkınma olanağının 
doğabileceğini, sosyal adalet ve fırsat eşitliği 
ilkelerinin, gerçcikleşebileeeğini anlatmak duru-
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mumdayız. Ülkemizin, gelişmiş ülkelere kıyasla 
geri kalmış olmasının bizleri ümitsizliğe düşür
memesi ve yabancı ideolojilerden medet umar 
kale getirmemesi gerektiğini kavratmak ve ni
hayet, Atatürk ilkelerinin Türk toplumunun 
'geleceğine yön verecek nitelikte olduğunu an
latmak zorundayız. 

Öyle sanıyorum ki, Atatürk Akademisi adı 
altında bir akademi kurulmasının gerçek nede
ni budur. 

Değerli üyeler, Atatürk devrimi Türk ulu
sunun yeniden dirilişi demek olan millî kurtu
luş Ve bağımsızlık savaşı biçiminde başlamış, 
sayısız engelleri aşmış ve türlü .aşamalardan 
geçerek oluşmuştur. İlkeleri de, bu aşamalara 
paralel olarak ortaya konulmuştur. Gariptir ki, 
Atatürk ilkelerine ve zihniyetine karşı türlü 
hüviyetlerle yıkıcı hareket edenler dahi, yuka
rıda değindiğimiz aşamaların verdiği imkân
lardan yararlanmışlardır. Gerçekten,' gerekçe
de de ifadesini bulduğu üzere, Atatürk devrim 
ve ilkeleriyle, zihniyetinin etkileri kısa -zaman
da millî sınırlar dışına çıkmış, mazlum milletle
rin kurtuluş davalarına örnek olmuştur. Ata
türk, tarif edilmiş fikirlerin üstünde kaim İş ve 
zaman daha iyi fikirlerin var olabileceğini ka
bullenmiş bir zihniyetin sembolüdür. Hayatı 
'boyunca, çevresine de bu zihniyeti yerleştirme
ye çalışmıştır. Daha iyi fikirlere yolu daima 
açık bulundurmak istemiş ve .ortama da hâkim 
kılmaya çalışmıştır. Çünkü Atatürk, milletine 
en hakiki mürşit olarak müspet ilmi göstermiş
tir. Nitekim, Atatürk'ün benimsediği ilkelerin 
önde gelen niteliği, insancı ve akılcı oluşudur. 

Atatüıik'çülük, yapısındaki devrimci ve 
halkçı tutumla kendini durmadan yenileyen bir 
öğreti ve yaşantıdır. Bir profesörümüzün ifade 
ettiği gilbi; «Türk devriminin temelinde, sis-
tömleşıtirilmiş olan pozitivist espri, her türlü te
oloji, metafizik ve dogmatik dünya görüşüne 
karşı bir bilim zihniyeti olarak benimsenen 
Atatürkçülüğü ideolojik bir bağımsızlığa ka
vuşturul'.» Aynı yazar bir başka makalesinde 
•de; «Atatürk'çülük, problemleri fanatizm ve 
•doğmalar yerine, özgür akıl gücü ile tetkik, 
taliki ve cüzimde maktir» der. 

Öte yandan, Atatürk'le beraber var olan, 
var olagelen eğitim ilkesi, kendi ifadesiyle, «fik
ri hür, irfanı hür, vicdanı hür» insan yetiştir
mek olmuştur. Eğitimde bu ilke sürekli bir il

kedir. Bu ilkenin uygulama yöntemini bizzat 
Atatürk 1925 yılında Samsun'daki bir konuş
masında ortaya koymuştur. Dünyada her şey 
için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffaki
yet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.» diye
rek, böylece sorunların ancak akılcı düşünce 
yoluyla çözülebileceğini .göstermiştir. Bilimin 
özünide bulunan devamlı gelişme niteliğini açık
ça beyan etmiştir. Oysa ölümünden sonra Ata
türk'ün görüşleri bilimsel bir biçimde ne ince
lenmiş ve ne de uygulanan ilmiştir. Kazandır
maya çalıştığı değerlerin eğitim yoluyla toplum 
hayatımıza etkili .olarak intikal ettirilenıediği 
de bir gerçektir. Bu nedenle böyle bir akademi
nin kurulmasına elbette lüzum vardır. 

•Atatürk ilkeleri türlü yanlarıyle halk kitle
lerine ve gençliğe tanıtılmalı ve bu ilkelerin tu
tucu değil, tersine gelişmeye elverişli olduğu 
öğretilmeli, gençlik bu ilkeleri gerçekten anla
mış, benimsemiş, hattâ varlığını bunlara bağla
mış ve idealist yetiştirilmeli ve eğitiLnıeli'dir. 
Atatürk'ü ve Atatürk'eülüğü bir tutum ve bir 
davranış, bir yaşama tarzı ve zihniyeti olarak 
öğretmek, yaşatmak ve yaşanmak gerekir. Bu
nu gerçekleştirebilmek için de Atatürk ilkele
riyle yaşantımızın her yönü arasında bağlantı 
kurmak ve Atatürkçülüğü yaşanan bir gerçek 
haline getirmek zorundayız. Bütün bu neden
ler, Atatürk Akademisinin lüzumu ve varlığa 
kadar sürekliliği de zorunlu kılmaktadır. An
cak bu akademinin Atatürk'çülüğü dondurma
ması bütün çalışmalarında baş amaç olmalıdır. 
Akademinin kurulmasında tereddüte düşülecek 
yan da budur. 

,Saym üyeler, kanun tasarısının üzerinde du
rulacak en önemli yanlarından biri de bizce 
akademinin nereye bağlanacağı meselesidir. Bir 
kez akademinin Başbakanlığa bağlı olması söz 
konusu olamaz, olmamalıdır. Tersi halinde, 
akademi daha kurulmadan silik ve sıradan bir 
kuruluş durumuna düşer, mehabetinden çok 
şeyler kaybeder ve amacını sağlayamaz. Aka
deminin doğrudan doğruya Başbakana bağlan
masında ilk bakışta sakınca görülmeyöbilir. 
Ancak konu üzerinde derinliğine durulur ve ge
çirdiğimiz siyasal tecrübeler yönünden de et
raflıca düşünülür ve değerlendirilirse, akademi
nin Başbakana bağlanmasındaki sakıncalar 
kendisini karnen gösterir. Şöyle ki, Başbakan, 
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siyasal iktidarın başıdır. Partisinin ilkelerine 
ye politikasına bağlı, uygulamasından sorumlu 
bir taraftır. Bunun sonucu akademinin idarî 
özerkliği olmayacak demektir. Yurdumuzdaki 
'•bugüniedek uygulamalar ela gözönünde tutu
lursa, bu durumda akademinin bilimsel taraf
sızlığını bir ölçüde de olsa zedeleneceği açıktır. 
Bu takdirde de akademiden amacına uygun gö
rev yapması kolay kolay beklenemez. Nasıl dü
şünülürse düşünülsün, bu görüşte büyük bir 
gerçek payı olduğu açıktır. 

Tasarıdaki 10 ucu, 11 nci maddelerle geçi
ci 1 nci madde, akademiyi ve akademinin üye
lerini 'kemen hemen taımamıyle siyasî gücün eli
ne bıraikmaJkltadır. Maddeleri okumayacağım, 
Sayın Oktanı bu konu üzerinde etraflıca durdu, 
ben tekrarlamayacağım. 

Akademinin siyasî bağlantılardan ve baskı
lardan kurtarılmasında' büyük yararlar vardır. 
önerim, hukukan imkân varsa üniversitelerara
sı kurula, yoksa bir üniversiteye bağlanması, o 
da olmazsa müstakil olabilir düşüncesindeyim. 
Her halde akademiyi siyasal güçlerin etkisin
den kurtarma yolunu bulmalıyız. Tüzel kişili
ğe sahip kılman akademiyi bilimsel olduğu ka
dar, idarî özerklilkiten de yoksun bırakmamalı
yız." Bu görüşlerin ışığında tasarının kanunlaş
masına imkân verilmesini diler, Yüce Kurulu
nuza saylgılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL AHAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, söz rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, söz .islemekte
dir. 

Hükümet adına Sayın İsmail Arar, buyurun 
efendim. 

.DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Atatürk Akademisi kanun tasarısı üzerinde sa
yın milletvekillerinin yapmış bulundukları ten-
kidlcre cevap vermeden önce, usulî sayılabile
cek bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bun
lar : belki ilk nazarda önemsiz gözükebilir. An
cak Meclisler, çalışmalarını belli kurallara gö
re yürütmek zorunda bulunduklarına göre, iler
de bizi yanlış uygulamalardan kurtaracak ve 
bu belli kurallara daima sadık kalarak çalışma
mızı yürütmemize imkân sağlayacak bu usulî 
noktalara değinmeden geçemeyeceğim. 

(Bunlardan bir tanesi, Sayın Hayrettin Uy
sal'm konuşmasıyle ilgilidir. Sayın Hayrettin 
Uysal gerek geçen toplantı yılında, gerek 
1 Kasım 1972 günü başlayan yeni toplantı yı
lında Bütçe ve Plân Komisyonu üyesiydi. Ya
ni bu tasarıyı son olarak görüşen komisyonun 
üyesiydi. Şimdi bakıyoruz, tasarıdaki komisyon 
raporuna, Sayın Hayrettin Uysal bir muhalefet 
şerhi vermemiş, ancak imzada bulunamadığı 
yazılmış. 1 Kasımda başlayan yeni toplantı yı
lında ise, komisyonun talkabbül raporu var. Sa
yın Hayrettin Uysal'ın bu raporun altında da 
imzası yok. Ama yine aynı komisyonun üyesi. 
Denebilir ki, Sayın Hayrettin Uysal, tasarıya 
•muhalif idi, ama bulunmuyordu, imzada buluıı-
mamışıtı. Halbuki muhalefet şerhini yazması ge
rekirdi. Kaldı ki, şahsı adına da bir konuşma 
da yapmadı, grup adına konuşma yaptı. Bu da 
ortaya bir çelişki doğuruyor. Yani şahsen bu 
tasarıya taraftar idi, onun için bir muhalefet 
şerhi vermedi. Ama bilâhara grup sözcü olarak 
mı bu tenkidlerini ileri sürdü1? Bunu anlamak 
bence mümlkün olmadı. 

iS.'iyın Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Meh
met Yardımcı arkadaşımız da; bu tasarının gö
rüşülmesi sırasında, neden dolayı Millî Eğitim 
Bakanının değil de Devlet Bakanının hazır 
bukııuduğunu şortlular. Aziz arkadaşlarım, ta
sarı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür 
Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
ilken hazırlanmıştır. Eleman olarak, teşkilât ola
rak, başından sonuna kadar tasarının hazırlan
masında emeği geçen kimseler Kültür Müste
şarlığı elemanlarıdır. Bilâhara tasarının komis
yonlarda müzakeresi sırasında da bu konuda 
yetişmiş ve emeği sepiketmiş olan arkadaşları
mızın yardımlarından istifade edilerek çalışıl
mış ve yürütülmüştür. 

Kaldı ki, İçtüzüğün 87 nci maddesi; «Her 
müzakerenin başından sonuna kadar Hükümet 
namına mütalâa beyan etmek üzere Başvekil 
veyahut o nama mütalâat serdine mezun bir 
vekil veya birinci sınıf devair rüesasından biri 
bulunur.» hükmünü ihtiva ettiğine göre, behe-
mahal Millî Eğitim Balkanının hazır bulunması 
•mecburiyeti yüktür. Bu tereddütü izale etmek 
isterim. 

Gene usulî diyebileceğim, ama bir nebze da
ha önemli bir hususu Sayın Ferda Cfüley arka-
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daşımız, bulunduğu yerden bir söz sarf etmek 
suretiyle, bu konu üzerine beni eğilmeye mec
bur bıraktılar. 

'Tasarı üzerindeki görüşlerini Yüce Heyeti
nize arz edenken, Sayın Mehmet Yardımcı; «Biz, 
Millî Eğitim Komisyonunda Hükümet tasarısı
na uyarak Akademinin Başbakana bağlı olması 
görüşünü benimsedik, Bilâhara Plân ve Bütçe 
Komisyonu bunu değiştirmiş, Başbakanlığa 
bağlı yapmış. Başbakanlığa bağlı olması demek, 
Başbakanın gerektiğinde Akademi işlerini bir 
Devlet Balkanına tevdi edeceği anlamına gelir. 
Eğer, böyle ise bu akademi ile Kültür Müste
şarlığı mı meşgul olacaktır?» gibi bir sual sor
du. Bu sual üzerine Sayın Ferda Güley, bulun
duğu yenden ya «Allah korusun» dedi, ya «>ma-
zallah» dedi. Şimdi, bu söz benim bakımımdan 
bir önem arz ediyor. Yüce Heyetinizin malûmu 
olduğu üzere, Anayasanın 105 nei maddesine 
göre bakanlar kendi eylem ve işlemlerinden ol
duğu gibi emirlerindeki, mahiyetlerinin her 
türlü eylem ve işlemlerinden de sorumludurlar. 
Eğer, Kültür Müsteşarlığında bir sayın millet
vekilinin «mazallah» veya' «Allah korusun» de
mesini gerektirecek benim bilmediğim birtakım 
işler var ise, bunu bu sayın arkadaşımızın otur
duğu yerden ifade etmesi değil, bu kürsüye ge
tirmesi Ve sorumlu olarak beni muhatap tutma
sı gerekir. 

'Tasarı üzerindeki mütalâaları ve eleştirile
re gelince : 

Tasarının gerekçesi ve maddeleri Yüce He
yetinizin malûmudur. Aşağı - yukarı 16 arka
daş görüştü, tahmin ediyorum ki, bütün sayın 
milletvekilleri bu tasarıyı dikkatle inoelemiş 
bulunuyorlar. Bu itibarla, gerekçe üzerinde, ta
sarıda belirtilen amaç ve görevler üzerinde tek
rar bir açıklamada bulunarak beyhude yere 
vaktinizi almak işitemiyorum. Ancak, bir müşa-
hademi arz edeyim; tasarıyı eleştiren sayın 
milletvekillerinin, tasarının aleyhinde bulunan 
sayın milletvekillerinin hemen hemen hepsi, 
konuyu politik açıdan ele aldılar. Her ne ka
dar sözleri arasında biz konuyu politik açıdan 
ele almıyoruz dedilerse de, bütün ifadelerin ar
kasında bir politik endişenin yattığı aşikâr su
rette belli oluyordu. Halbuki, biz, bir bilim ku
rumu teşkil etmek istiyoruz. Bunun politik yö
nü yoktur. Eğer, endişeler bir bilim kurumu
nun politik etkilerden uzak kalmasını temine 

matuf ise, bunları elbette anlıyorum. Komisyon
da da söylemiştim; ama bu tasarıda bu endişe
leri haklı gösterecek herhangi bir şey göremi
yorum. Yalnız Sayın Yardımcı arkadaşımız be
nim temas ettiğim noktaya değindi. Yani açık
ça, «Arkadaşlar, biz bir,bilim kurulu teşkil edi
yoruz, binaenaleyh meseleyi bu açıdan mütalâa 
edelim.» dedi. Bu bakımdan kendisine teşekkür 
ederim. 

Aziz arkadaşlarım; önce şunu. ifade edeyim: 
Biz bu Atatürk Akademisini kurmaya mecbu
ruz. Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere 
tarih, belgelere dayanılarak yazılır. Belgeye is-
tinadetmeyen tarihî araştırmalar indî birtakım 
mütalâalar olmaktan ileri gidemez. Nitekim bu
gün, Atatürk, O'nun çeşitli icraatı ve yaptığı 
inkılâplar konusunda da pek çok tartışma, gö
rüyorum ki, herhangi bir belgeye dayanan bir 
vesikaya dayanan konuşmadan çok, birtakım 
rivayetlere, şahsî müşahadelere, kulaktan duy
ma bilgilere dayanılarak yapılıyor. Halbuki, 
.arşivlerimiz, bu nevi belgelerle dolu. Ve diyebi
lirim ki, belki çok hazin, Osmanlı İmparator
luğu devrinden kalma çok zengin arşivler da
hi henüz tamamıyle kapılarını bilim âleminin 
istif ad esıine açmamış olmakla beraber Osmanlı 
Devri tetkiklerinde Cumhuriyet dönemi tetkik
lerine nazaran daha çok belgeye dayanarak 
araştırma yapılıyor. Öylesine ki, bugün çok sa
yıda ve çak kıymetli monografilerle; bir misal 
olarak arz ediyorum; Fatih'in oğlu Şehzade 
Cem Vakıasını, yahut Kanunî Sultan Süley
man'ın oğlu Şehzade Mustafa'yı Hûrrem Sul
tan'in teşvik ve telkiniyle boğdurması olayını, 
yahut Yavuz Sultan'm oğlu Şehzade Korkut 
vakıasını daha yakın tarihte Çırağan Vakıası
nı veya Alhdülâziz'in intiharı ve ölümü hadise
sini tamamen arşiv vesikasına istinaden incele
yen monografiler, ben bir, iki misal arz ettim 
bunu çoğaltabilirim, yayınlanmış olduğu halde 
Cumhuriyet Devrine ait tetkikler ancak şu son 
senelerde belgelere dayanılarak yapılmaya baş
lanmıştır ve bunların adedi iki elin parmakla
rı sayısını ıgeçemiyeeek kadar azdır. Buna mu
kabil henüz hiç el sürülmemiş namütenahi arşiv 
belgesi, arşivlerin tozlu dolapları ve rafları 
içinde yatmaktadır. 

(Bir dergi var elimde «Tarih vesikaları Der
gisi» vaktiyle Millî Eğitim Bakanlığı çıkarıyor-
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du. Bunun içinde, Cumhuriyet Devri, Kurtuluş 
Savaşı Dönemi, Atatürk'] e ilgili çok kıymetli 
belceler de yayınlanıyoırdu. Bir süre yayınlan
dı, sonra nihayet verildi. İkinci seri, yeni seri 
•diye başlandı, ondan sonra da üç sayı çıkitı ki, 
toplam olarak 18 sayı çıkmıştır. En son sayısı 
Mart 1961 aradan on seneyi -aşkm bir zaman 
geçmiş, bu dergi artık yayınlanmaz oldu. 

Bir başka dergi; «Harp Tarihi Vesikaları 
Dergisi» son sayı: 67 nei sayı, Mart 1969 tarihi
ni taşıyor, artık çıkmaz oldu. Halbuiki, içi baş
tan başa Kurtuluş Savaşı ile, Atatürk'ün çalış-
malarıyle, Kuvayi Milliye hareketleriyle ilgili, 
tarihçiler için her birisi ayrı birer kıymet olan 
son derece kıymetli belgeleri ihtiva ediyordu. . 

Burada elimde başka bir dosya daha var. 
Bu, Atatürk'ün vefatından sonra Çankaya'da 
bulunan ve Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü 
(Samsun'a çıktığı günden Cumhuriyetim ilânına 
•kadar, hattâ 192'7'de irat ettiği Büyük Nutka 
kadar gelen vesikaların sadece envanterini ih
tiva eden bir doısya. Vesikalar, Atatürk'ün ve
fatından sonra önce Ziraat Bankasındaki kasa
lara kapatılmış, kitlenmiş, ondan sonra - sanıyo
rum 1961'lerde idi belki tarihte yanılmış olalbi-
lirim - kasalar açılmış, içinde maddî kıymeti 
olan eşyalar Anıtkabir tâeki «Atatürk Müzesi» 
ne nakledilmiş. Belgelerin böyle bir envanteri 
yapılmış, bunlar naylon torbalara konmuş, mü
hürlenmiş ve Harp Tarihi Dairesine tevdi edil
miş. O günden beri bunlara insan eli, göz nuru 
değmemiş. 

iŞıiımdi, nasıl Cumhuriyet tarihi yazılabilir, 
nasıl Kurtuluş Savaşının tarihi yazılabilir, na
sıl inkılâpların arkasında yatan siyasal, sosyal, 
ekonomik sebepler açıklığa kavuşturulabilir, 
bütün bu belgelere el sürülmedikçe ?. 

Söz bu konuya gelmişken Yüce Heyetinize 
bir endişemi; büyük bir endişemi arz etmek is
terim ve bunu mübalâağa ile karşılamamanızı 
bilhassa istirham ederim. Bu endişe şudur: Eğer 
biz böyle bir Atatürk Akademisi kurmaz isek, 
çoık korkanım ki, bunu yakın bir zamanda ya
bancılar yapacaktır. 

Neden böyle bir endişe içindeyim? Buna ev
ham denebilir mi? Yoksa gerçek tarafı var mı-' 
dır? Yüksek müsaadenizle size bunu arz etmek 
isterim. 

Önce bir şahsî hatıramdan bahsedeyim. İs
tanbul'da birçok kitapçıların toplandığı Babıâli 

Caddesinde «Zaman Kitabevi» diye bir kitapçı 
vardı. Baba oğul iki Ermeni vatandaşımız bu 
kitapçıyı işletirlerdi. Kitapçıdan çok sahhaf idi. 
Yani eski kitaplar satandı. Ben de sık sık bu 

.dükkâna giderdim, müdavimlerindendim. Her 
gittiğimde hayretle şunu müşahade ederdim: 
Avrupa'nın ve Amerika'nın çeşitli üniversitele
rinden gelmiş bizde yayınlanan kitap listeleri 
vardı. Kaliforniya Üniversitesinden tutun da, 
bilmem Avrupa'nın hangi üniversitesine kadar, 
bizde yayınlanan kitapları istiyorlardı. Hem 
de hangi kitapları- Bu arz ettiğim olay, sene 
1955' 1956, 1957, o tarihte yeni çıkmış kitapları 
değil, hiç unutmuyorum, bulgun gibi hatırım-
dadır; 1936 senesinde ıSivas Halıkevinin çıkardı
ğı Doktor ISırrı diye (birisinin yazdığı ve benim 
de gördüğüm '((eliyle göstererek) şu kadar cık 
bir küçük broşür. Adı da «Altı Ok» Bu 'broşü
rü Amerika'nın Kaliforniya Üniversitesinden 
iıS'tüyorlardı. 

.Niçin istiyorlar bunları ? Belli iki, bir .araştır
ma için. Bu Avrupa üniversitelerinin, akademi
lerinin, enstitülerinin (bizden böyle münferit 
kitap satınalması, kitap iktisabetmesi yanında, 
toptan giden kütüphanelerimiz de var. Bunun 
da hazin 'bir misalini arz edeyim. 

Bir jandarma albayı. îSoyadı Dağdıeviren, 
adını ıbilmiyoruım. Frenklerin «Hobi» dediği, 
yani Iboş zamanlarını değerlendirme dediği me
rakını kitap toplamaya hasretmiş. Bütün ömrü 
boyunca kitap toplamış. Emekli olmuş, Bundan 
20 sene evvel bir jandarma albaylığından 
emekli olan zatın eline geçen parayı da tahmin 
edersiiniz. Ona rağmen, Ankara'da üç apartman 
dairesinin bodrum katını tujtmuş bu kitaplarını 
yerleştirmiş. Nihayet bir gün her halde canına 
tak demiş; «IKurltarm beni bunlardan, bu bir 
millî servettir, alın bunları» diye resmî makam
lara müracaat etmiş, Bürokrasi çarkı işlemeye 
başlamış. Yaızışmalar, millî eğitim, millî kütüp
hane, kitapların kıymetinin takdiri için uzman
lar heyeti kurulması, kıymet takdiri, nihayet 
bütçe imkânsızlıkları ve bir. gün 'bakıyoruz 
«Dağdeviren Koleksiyonu» Amerika'da Hoover 
Enstitüsüne gitmiş. 

Şimdi Profesör Enver Ziya Karal'm Türk 
Tarih 'Kurumu tarafından yayınlanmış olan 
«Osmanlı Tarihi» nin 8 nci ve 9 ncu ciltlerinde 
kaynak olarak müracaat ettiği -birçok kitaplar, 
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kitabın altında dip notu olarak .gösteriliyor; 
«Hoover Enstitüsünde Dağdevüren Koleksiyo
nu» ıdiye. Bu hazin bir şey bizim için. 

Başka »bir misal arz edeceğim. Bir İtalyan 
Türkolog vardı. Elttoro Rossi diye, Roma Üni
versitesinde. «Oryente Moderno» adında bir 
dergi çıkarıyordu. Yani «Yeni Şark», «Yeni 
Doğu». Rossi öldü, yetiştirdiği talebeler dergi
yi 'bâlâ çıkarıyorlar. Tahmin ediyorum 70 veya • 
80 nöi cildine belki vardı. Türkiye hakkında .gü
nü gününe en doğru olayları, tetkikleri ve çeşitlli 
kimselerin, devlet adamlarının, bilim adamla
rının biyografilerini bu dergide 'bulabilirsiniz. 
Tabiî Atatürk devri 'bunun büyük ;bir kısmını 
işgal ediyor. 

Bir 'başka misal: Halen Münster Üniversite
sinde Emeniıtus 'Profesör olarak, emekli - profe
sör .olaralk vazife gören (Prof. Botar Yeşfce var. 
Ben kendisiyle tanışmak mazhariyetine eriş
tim. Yakın çağ Türk tarihinin yaşayan en bü
yük uzmanlarından birisi. 'Türkiye hakkında 
çeşitli etütleri var, çeşitli yazıları var, inceleme
leri var. «Türk İnkılâbı Tarihi Kronolojisi» adı
nı taşıyan bir kitabını vaktiyle İstanbul Üni
versitesi yayınları arasında Edebiyat Fakülte
si Türk İnkılâbı Tarihi Enstitüsü 1939 senesin
de yayınlandı. Tercüme eden zat da, Allah rah
met eylesin, 'benim çok dostumdu, falkat perişan 
bir tercüme... O kadar (ki, enstitü kitabın ikin
ci cildini yayınlamaya cesaret edemedi, piyasa
dan toplattı. (Bereket Tarih Kurumu bu işi ye
niden ele aldı ve Yeşike'nin «Türk Kurtuluş (Sa
vaşı Kronolojisi» adlı kitabını yeniden, Mondo-
ros'tan, Mudanya'ya kadar «olan bölümünü bi
rinci cilt halinde yayınladı. 

Bu zatın çıkardığı bir de «Di Velt Des 
Islams» diye, «İslâm Âlemi» diye bir dergi var. 
Tıpkı İtalya'da 'Ettoro Rossi'nin çıkardığı «Ye
ni Şark» iadlı dergi gibi, Türkiye'ye ve bu ara
da Atatürk dönemine, Kurtuluş Savaşına, Türk 
inkılâplarına ait en sahih bilgileri bu dergi ko
leksiyonlarında bulabilirsiniz, 

Şimdli siiızlere yüksek müsaadenizle daha en
teresan bir olaydan bahsedeceğim. Yani bütün 
'bunları söylemekten maksadım, şu kurmak is
tediğimiz Atatürk Akademisi gibi bir bilimsel 
kurumun, kuruluşun bulunmamasından doğan 
güçlükleri, sakıncaları izah etmek için arz edi
yorum ve kıymetli vakitlerinizi bunun için alı
yorum bu misallerle... 

'Muhterem arkadaşlarım, sene 1926. Ata
türk henüz «Atatürk» soyadını almamış. «Rei
sicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri» 
diye anılıyor. 1926 senesinde Atatürk, o zaman 
Ankara'da çıkan «Hâkimiyeti Milliye Gazetesi» 
nin Başyazarı ve Bolu Milletvekili olan Falih 
Rıfkı Atay'a ve İstanbul'da yayınlanan «Milli
yet Gazetesi» nin sahibi, Başyazarı, aynı za
manda Siirt Milletvekili bulunan Mahmut Soy
dan Beye hâtıralarını anlatıyor. Bu hâtıralar 
bugün «Hâkimiyeti Milliye» de, arada o zaman 
teleks, telefon gibi irtibat 'olmadığı için, bir 
gün sonra da İstanbul'da «Milliyet Gazetesi» 
nde yayınlanıyor: «Büyük Gazinin Hâtırat 
ıSayfaları». 

Şimdi, bunlar Milliyet ve Hâkimiyet Gaze
telerinde eski harflerle yayınlanmış. Bugünkü 
kuşakların bunu 'okumasının imkânı yek. 

[Derken aradan zaman geçiyor. Merhum Fa
lih Rıfkı Atay bu hâtıralarını bir kitabevinin 
çıkarmaya başladığı Atatürk Kütüphanesi Di
zisi içinde, «Atatürk'ün Bana Anlattıkları» baş
lığı altında yayınlıyor. ('Kitabı göstererek) Şu 
gördüğünüz küçük kitap. Fakat okuduğunuz 
zaman görüyorsunuz ki, bu kitapla hâtıraların 
otantik ve orijinal şekli arasında büyük fark
lar var. Burada Falih Rıfkı Atay'm edip tara
fı, edebiyatçı karakteri ağır basmış olabilir, 
kendi inhisarı altında olan bir şey, orijinal me
tinde başlangıcı teşkil eden makaleleri sona al
mış, S'ondakileri başa almış, ortadakilerin sıra
sını değiştirmiş; yani hâtıralar Atatürk'ün an
lattığı şekilden çıkmış; ama asıl büyük felâket 
her halde eski harfleri bilen mürettıipler ve mu
sahhihler artık azalmaya başladığı için, 1955'te 
çıkan bu kitapta son derece fahiş, herkesi ya
nıltacak büyük hatalar var; kelime hataları, 
var, isim hataları var, şahısların kim olduğunu 
ise anlamaya imkân yok. Çünkü hâtıralar 1926' 
da yayınlanmış, henüz soyadı yok. Meselâ, Ata
türk bir yerde diyor ki, «Ali Fuat Paşayı ça
ğırdım» Hangi Ali Fuat Paşa? Cebesoy mu, 
4 ncü Ordunun Erkânı Harbiye Reisi olan Ali 
Fuat Erden mi, belli.değil. 

Başka bir yerde «Liman Von öanders Pa
şanın Erkânı Harbiye Reisi Kâzım Paşa ile gö
rüştüm.» diyor. Hangi Kâzım Paşa? Kâzım 
Özalp mi, Kâzım İnanç mı, Kâzım Orbay mı, 
Diyanbekirli Kâzım mı, belli değil. 
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Aradan bir müddet daha geçiyor, Sayın 
ıMJerhum Falih Rıfkı Atay aynı kitabı bu sefer 
bir harikanın. anaiî olanaklarından yararlanarak 
daha güzel bir has'kı ile lbir daha çıkarıyor; 
•ama Ibu defa bu kitap muhteviyatının ne bu
nunla, ne esas metinlerin orijinal ve otantik 
şekliyle alâkası 'gene yo'k ve söylediğim boşluk
lar; yani isimlerdeki hata ve bir şahsın 
kim okluğunu anlamaktaki güçlükler yi
ne berdevam. Hasbelkader bu işlere me
raklı olan arkadaşınız merak ediyor, bu ko
nu üzerine eğiliyor, tetkik etmek istiyor. Bili
yor musunuz, şu arz ettiğim boşlukları doğruya 
yakın .bilgileri (kimin çalışmaları sayesinde elde 
edebiliyorum? Bir Fransız Tünkoloğu, benim 
görebildiğim (kadar, Tüılk dili üzerinde en mü
kemmel grameri yazmış olan Jean Deny Ata
türk'ün .hâtıralarmı tercüme etmiş, «Revue du 
Monde 'Musulman» mecmuasında yayınlamış. 
O benini biraz evvel (bahsettiğim, kim olduğu 
belli olmuyor, dediğim isimleri, yerleri sonuna 
(koyduğu mufassal endekslerle, dipnotlarmda-
ki açı/klamalarıyle izah etmiş ve hâtıralar, 
Frenklerin edisyon kritik dedikleri; yani ten-
kidli basım dedikleri mükemmel bir şekle gel
miş. 

'Şimdi bunun içıindir ki, ben diyorum ki, 
eğer Iböyle bir akademiyi kurmazsak, çok 'kor
karım ve endişe ederim ki, bizi hicaplar içinde 
bıraikaealk olan bir akubetle karşılaşırız; hunu 
Avrupalılar yapar, Amerikalılar yapar. Çünkü, 
Atatürk beşeriyet tarihi içinde (kendini kabul 
ottliomıjiş büyük biir valkıa. Frenk kafası, Batı bildim 
kafası bunu garmemıezldlkten gelemez; bunu mut
laka tetkik edıeoak, tarih içindeki yerine oturta
cak. Bu ise, şahısların başaracağı işlerle değil, 
kolektif çalışmayla, büyük (kütüphanelerle, ar
şiv malzemesiyle olur. Yani, enstitülerle olur, 
akademilerle olur, üniversiteler bünyesinde 
olur ve (bunun örneği de yok değil. Beni evham 
içinde olma'kla itham etmemeniz için arz ediyo
rum, bunun örneği de var. Türkiye'de bugün İn
giliz arkeoloji heyeti var, Fransız arkeoloji he
yeti var, Alman arkeoloji heyeti var; 50 sene 
sonraya varmaz bir de Atatürk Enstitüsü ku
rarlar ve Atatürk'ü, şu (bahsettiğim istifade ede
mediğimiz .arşiv vesikalarından yararlanarak,. 
bütün fizilkî ve mânevi cephesiyle sosyal, eko
nomik görüşleriyle izah ederler, eserler yayın

larlar. Bilmiyorum, o zaman biz ne hale düşe
riz. 

Şimdi vaziz arkadaşlarım, kanun tasarısı üze
rindeki endişeleri bertaraf etmek için bir hu
susu arz etmek ite erim. Burada gerek Sayın 
Yardımcı, gerek 'Sayın Öktem arkadaşlarımız. 
tasarının Millî Eğüıim 'Komisyonundaki görüşül
mesi sırasında .çeşitli bilim adamlarının ve ka
muoyunu aksettirecek kimselerin celbedildiği-
ni, dinlendiğini .söylediler. Doğrudur; ama bu
na ilâve etmek: (istediğim bir husus daha vat*. 
Tasarı bir 'kişinin, üç kişinin kafasından doğa
rak. hazırlanmış, mutat bir kanun formalitesi 
içinde alelacele balkanliklann mütalâası alınıp 
'Hükümetten .geçirilerek Meclise sevk edilmiş 
bir tasarı değildir. Bunun bir de bundan önce 
gelen hazırlık safhası var. 19 kişi, hepsi bu 
mevzularda tanınmış 'kimseler; Fahir Armaoğ-
lu, Orhan Aldıkaçtı, Bekir (Sıtkı Saykal, Ham-
za Eroğlu, Afet İnan, Halil İnancık, Şevket 
Aziz 'Kansu, Enver Ziya Karal, 'Cfeneral Turhan 
Olcaytu, Tahsin Özigüç, .Suat Sinanoğlu ve sa
ire, bunlardan Atatürk ilkeleri .adlı bir komis
yon (kurulmuş. !Bu komisyon aylarca çalışmış 
ve ondan sonra demişler M, «Biz Atatürk ülke
lerini tespit için yetkili bir komisyon değiliz. 
Binaenaleyh, 'bu işi bir akademiye bırakalım» 
ve akademi kurma fikri bu komisyonun çalış
malarından sonra ortaya çıkmış, 

Şimdi yapılan eleştirilerin bir kısmı bâzı 
kelimeler üzerinde oldu. «Akademi demeyelim, 
enstitü diyelim.», >«ıDevrim demeyelim, İnkılâp 
diyelim.» yahut bunun aksi. «Başbakanlık de
meyelim, İBaşbalkan diyelim.» 

Aziz arkadaşlarım, (kelimeler üzerinde gös
terdiğiniz bu hasassiyeti anlıyorum. Ancak, 
bütün bu müzakereler sırasında da işin esasını 
elden kaçırdığımız endişesi içindeyim. 

Çdk affınıza mağruren biir tarihî olayı nak
letmek istiyorum. Bütün bu müzakereler yapı
lırken, moit tüterken bir taraf tam- zihnimden, 
vakitliyle okuduğum, bu hadise geçitli. Anlatacağım 
haidisenliın taMİâıtıııı Na&ma Tarihinde bulalbiliir-
sinıiz. 

.Şimdi, zaman 17 nci Yüzyılın başları. Avru
pa Rönesanısın ve ondan sonra reform hareket
lerinin bütün nimetlerinden istifade etmeye 
başl'amış. Maddî ve manevî alanda büyük iler
lemeler kaydediyor. İstanbul'da ise ulema; ya-
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li o zamaniki bilginler ikiye ayrılmışlar; Kadi-
zadediler ve Sivasîzadeliler diye. Bir kıismının 
karai'gâhı Ayasofya, bir (kısmının ^karargâhı 
Sultan Ahmet Camii ve tartıştıkları Ikonu şu,: 
Firavun - sanki 3 000 senelik Mısır tarihinde 
bir tek firavun varmış gibi - imanla mı gitti, 
imansız mı gitti? Kaşıkla çatalla yemek yemek 
günah mıdır, değil midir? Yemekten sonra kür
dan veya misvak kullanmak caiz midir, değil 
midir ? 

Arkadaşlar, bu işi bu hale dökmeyelim. Aka
demi deyiniz, enstitü deyiniz, inkılâp deyiniz, 
devrim deyiniz, 'Başlbaikan deyiniz, Başbakanlık 
deyiniz; ama her halükârda eğer meselenin esa
sı üzerinde bir ittifakınız varsa, bunu süratle 
şıkaralım ve millete maledelim. 

Şimdi, Başbakanlığa bağlı olması meselesi 
tartışıldı. Hükümet tasarısı Başbakana bağlı ol
ması 'yolundadır. Eğer yanılmıyorsam, - yanı-
lıyoraam, komisyonun sayın başlkanı burada, 
beni tashih eder - bu 'konu komisyonda özel bir 
altkomisyon tetkik mevzuu oldu, hattâ üyelerin
den bir tanesini hatılıyorum, zannediyorum İs
tanbul Milletvekili Bayın Fersoy'du. Yanılmış 
olabilirim; çünkü epey zaman geçti aradan. Me
seleyi sırf Anayasa .açısından incelediler. O za
man da komisyonda teklifler yapılmıştı. «Cum
hurbaşkanına bağlı olsun» diyen vardı, «Türki
ye Büyük Millet Meclisine bağlı olsun» diyen 
vardı, «Başba'kana bağlı olsun» diyen vardı, 
«Başbakanlık diyelim» diyenler vardı ve diğer 
teklifler vardı. Bu komisyon toplandı; Türk 
Anayasa (hukuku, Türk idare hukuku açısın
dan meseleyi inceledi, rapor verdi komisyona; 
Başbakan denmesinde daha çok fayda vardır 
dendi ve bunun üzerine Millî Eğitim Komisyo
nu bu görüşe iştirak etti, tasarıyı bu şekliyle 
Plân Komisyonuna sevk etti. 

•Şimdi, ister Başbakana bağlı olsun, ister 
Başbakanlık densin, ki, ben Hükümet üyesi ola
rak elbette ki, tasarının ilk şekline taraftarım, 
benim kanaatimce iztfıar edilen endişeler yer
sizdir. 

-Şimdi, çeşitli bakımlardan yersiz, bir kere 
müessese kurulduktan ve işlemeye başladıktan 
sonra bunun üzerinde Başbakanın sürekli ve 
devamlı bir etkisi olacak değil iki. Buna bilmi
yorum ne dereceye kadar uyar, ama bir misal 
arz edeyim: Bir Danıştay var; (Yüksek İdare 
Mahkemesi) Danıştay Kanununun 2 nci madde

si «'Danıştay bağımsızdır» diyor. «Yönetimi ve 
temsili birinci başkana aittir.» Arkasından, 
ikinci fıkrasında «Danıştaym bütçe ve Hükü
metle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürü
tülür.» diyor. 

Şimdi, Danıştaym elbette ki, Hükümetle iliş
kisi var; bütçe ilişkisi var, idarî ilişkisi var ve 
bu Başbakanlık feanalıyle yürütülüyor. Böyle 
olduğu için, Danıştayca verilen kararlar üzerin
de idarenin baskısı söz konusu olabilir mi? 
Bunun tam aiksine, şu geçtiğimiz senelerde Da
nıştay kararlarından en çok şikâyetçi olan, yü
rütme organı değil miydi? Demek ki, bağlılık, 
bir karşılıklı etki meselesi değil, idarî ilişkile
rin yürütülmesinden doğan, bilimsel özerkliğe 
dokunmayan bir ilişkiden ibaret kalıyor. 

Başjka Ibir görüş; üniversitelerimizde İnkılâp 
Tarihi enstitüleri vardır veya bunlar yeniden 
kurulabilir, binaenaleyh, bir Atatürk Akademi
si (kurulmasına lüzum yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, Ankara Üniversitesine 
bağlı Dil ve Tarih - öoğrafya Fakültesi bünye
sinde 1942 - 1943 senelerinde bir Türk İnkılâp 
Tarihi 'Enstitüsü kuruldu. Ne yaptı bu enstitü 
bugüne kadar, ne yapt>.? Devletin 1961 'den 
197ö'e kadar geçen 10 sene içinde - maaleesef 
yanımda getirmemişim, size rakamlarıyle arz 
ederdim - üniversitelere sağladığı maddî ola
naklar milyarları buluyor. Bunlar, Meclisçe 
28 veya 29 Şubat günü kabul edilen bütçeler
den çıkardığım rakamlardır, sene ortasında ek 
ödenekler, aktarmalar suretiyle verilen rakam
ları tespit etmeye benim gücüm yetmedi. Onla
rı da ilâve edersiniz bu milyarlar yüz milyon
larla da artacaik. Peki bu üniversite, kendi 
bünyesi içinde kurulan şu Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsünün gelişmesi için hangi imkânı sağ
ladı ki, bundan sıonra medet umuyorsunuz? 

Elimde bir yazı var. Merhum Faik Reşit 
Unat, 27 Mayıs 1960'tan sonra yazmış: «27 Ma
yıs ve Atatürk İnkılâp Enstitüsü» diye bir ya
zı. Bu Atatürk İnkılâp Enstitüsünün 27 Ma
yıstan önceki dönemde o zamanın iktidarı tara
fından nasıl hor görüldüğünü, nasü kasden 
ödeneğinin kesildiğini anlatıyor, hattâ - bilmi
yorum doğru mu değil mi - zamanın Millî Eği
tim Bakanlarından bir tanesinin bu enstitü 
toplantısına ıgittiği zaman, Atatürk için yapı
lan saygı duruşuna dahi lüzum görmediğini 
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naklediyor ve diyor ki, «Şimdi kurulan yeni 
Atatürkçü uyanış döneminde Türk İnkılâp Ta
rihi .Enstitüsüne ilgi bekliyoruz.» Bu yazı çık
mış 1960 yılında, 1960 Ağustosunda Ulus Gaze
tesinde çıkmış, aradan 12 esne geçmiş. Hani 
Enstitüye yardım, hani enstitünün gelişmesi? 
Bu ıstırabı bu âciz arkadaşınız da hissetmişti; 
bir dergide, bir (kitapçıkta, 1 Kasım 1960 tari
hinde, «Türk Devrini Tarihi Enstitüsü ve Ya
yınları» diye bir yazı yazmıştım ve enstitüden 
beklediğimiz hizmetleri sıralamıştım; yayınla
rının kifayetsiz olduğunu, o tarihte bana veri
len bilgiye göre enstitüde 40 binden fazla kur
tuluş savaşıyle IKuvayi Milliye devriyle, İnkı
lâplarla ilgili belgeler olduğu halde, bunların 
bırakın yayınlanmasını, bir envanterinin daha 
yapılmadığını ıstırapla söylemiş ve Enstitüyü 
vazifeye çağırmıştım. Olmadı; olmuyor. 

Sonra başka bir şey, Ankara'dairi bu İnkı
lâp Tarihi Enstitüsüne sıra gelmişken onu arz 
etmek istiyorum. Atatürk Akademisinin Başba
kana veya Başbakanlığa bağlı olmasından dola
yı bir politik etkinin endişesi içinde olan arka
daşlarımıza bilhassa arz etmek istiyorum. Di
yorlar ki, «Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü var, 
ona bırakalım.» Peki, Türk İnkılâp Tarihi Ens
titüsü tamamen bağımsız, bilimsel ve idarî 
özerkliğe sahip bir kuruluş mu; değil, Kuruluş 
Kanununa göre? Bir kere, enstitünün müdürü
nü Millî Eğitim Bakanı tayin ediyor. Ondan 
sonra, enstitünün bir Danışma ve Yönetim Ku
rulu var. «Millî Eğitim Bakanlığınca konula
cak "çalışma esaslarına göre çalışır» diyor. Bu 
mu onu daha bağımlı hale getiriyor acaba ? Yok
sa, bizim kurmayı tasarladığımız Atatürk aka
demisi imi bilimsel özerkliği daha mükemmel bir 
şekilde sağlamış olacak? Yine üniversitelere 
bağlı 'başka bir. •enstitü; benim elimde yine bâ
zı gazete kupürleri var : 1961 senesinde İstan
bul'da çıkan Geçe Postası Gazetesi, «Üniversite
de bir Atatürk, enstitüsü kurulmalı mıdır? di
ye bir anket yapmış: Ne enteresan cevaplar 
var içinde görseniz, bilhassa kişilikler bakımın
dan. Herkes bu enstitünün taraftarı. Sene, arz 
ettiğim gibi 1961. ama üniversitelerimizden ses 
yoik. Vaktaki Atatürk akademisi kanunu Hü
kümetçe Meclise sevk ediliyor ve bunun üzerin
de tartışmalara başlanıyor, bir sabah elinize al
dığınız Resmî Gazetede, tabiî büyük bir sevinç 
ve inşirahla 21 Nisan 1971 tarihli Resmî Gaze

tede görüyorsunuz «İstanbul Üniversitesi Ata
türk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yönet
meliği» yayınlanıveriyor. Binaenaleyh, şu an
ketler yapılıyor, bu enstitü var, arz ettiğim gi
bi milyarlarca liralık bütçeleri var, evvelce ya
yınlamış oldukları, bir cildini piyasadan topla
dıkları bir kitap var, ama ondan sonra bir ölüm 
sükûtu ve ne hikmeti hüda ise birdenbire bir 
gayretle enstitü harekete geçiyor, yönetmeliği 
yapılıyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, mühim olan şu: 
Bu tasarı bir inhisarcı zihniyetle yapılmış, Ata
türk İle ilgili, devrimlerle ilgili, kurtuluş sava
şıyle ilgili her türlü araştırmaları yalnız ben 
yapacağım, başka hiç kimse yapamaz görüşüy
le kurulan bir akademi değil. Bunları, bu te
şebbüslerin hepsini şükranla karşılıyorum, hep
si yapacak; Tarih Kurumu vazifesine devam 
edecek, Dil Kurumu vazifesine devam edecek, 
üniversitelerde kurulmuş ve kurulacak olan 
Atatürk enstitüleri devam edecek, üniversite 
•profesörleri bu enstitüler dışında kendi serbest 
çalışmalarına devam edecekler. Ama, ne olur 
bunlara bir tanesini daha ilâve edersek, bu bizi 
daha aktif, daha dinamik hale getirmekten, bi
raz önce söz ettiğim mahzenlerde çürüyen bu 
kadar arşiv belgesini gün ışığına kavuşturmak
tan başka ne zararı dokunur? Ne zararı doku
nur? Neden işin bu bilimsel tarafı ihmal edili
yor da, hep politik endişeler ileri sürülüyor? 
Bilimsel kurul kuruluyor. Bunun faydası var 
mı, yok mu? Bunu tartışalım. 

iSerdeddlen endişelerden en önemli bir tane
si «Efendim, Atatürk Akademisi, Atatürkçü
lüğü rijit hale getirir -. iSaym Uysal'ın tâbiri -
Atatürkçülüğü dondurur, Atatürkçülüğü kalıp
lattırır» (Bu endişeler ileri sürüldü. Kesinlikle 
bu kanaatte değilim. Çünkü bir kere, enstitü
nün vazifeleri arasında sadece Atatürkçülüğü 
alıp, tarif etmek ve onun kesin sınırlarını çi
zerek, işte Atatürkçülük budur, bundan başka
sı değildir demek yok ki. Enstitünün binbir ta
ne vazifesi var. Ama sayın arkadaşlarımız ne
dense, benim deminden beri izah etmeye çalış
tığım o vazifeleri, kendisdne verilmesi öngörü
len o vazifeleri ihmal ediyorlar, görmezlikten 
geliyorlar, sadece bu Atatürkçülük üzerinde 
duruyorlar ve «(Dondururuz, kalıplaştırırız, ri
jit hale getiririz, bu bir babı meşihat olur, fet
va müessesesi olur» deniyor. Hattâ bu mevzu-
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da- Saym Hayrettin Uysal, kendisi Millî Eğitim 
Komisyonu Üyesi bulunmadığı halde, müzake-
reler cereyan ettiği sırada kendisi komisyonda 
olmadığı faalde, bu konudaki bilgileri tahmin 
ediyorum kimden aldığını. 

(HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Normal 
bir şey bu Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam
la) — Ben orada yaptığım bir konuşmada de
dim k i ; «Bakan bile bunun politik tesirler al
tında kalacağı endişesini söylemiştir, bir fetva 
müessesesi haline 'geleceğini söylemiştir.» 

Evet, söyledim. Niye söyledim? Hükümet 
Üyesi olmama rağmen, sevk edilen tasarının 
altında imzam ibulunmasma rağmen birinci 
maddede Atatürk: devrimi ve ilkeleri konusun
da «yetkili ıbir kuruluştur» ibaresinin tasarıdan 
çıkarılması için verilen önergeye katıldığımı 
izah ettim ve dedim (ki; sizin birtakım endişe
leriniz var; «Bu bir fetva müessesesi haline ge
lir, bir baibı meşihat haline gelir» diyorsunuz, 
bu hususta benim de tereddüdüm var. Nitekim, 
tasarının hazırlık safhasında bu görüşümü iza
ha çalıştım, muvaffak olamadım, ama şimdi ma
dem ki, bu önergeyi veriyorsunuz, bu önergeyle 
ben de Hükümet olarak katılırım. Çıkaralım 
bunu. Ne demek en yetkili kuruluş? Yani, baş
ka enstitü, diğer üniversiteler, diğer profesör
lerin çalışmaları bu Atatürk Akademisinin ve
sayeti altında mı olacak? Bu bir 'ihtibar mües
sesesi midir? Adlî mercilerin, mahkemelerin 
başları sıkıştığı zaman en yüksek bir ihtibar, 
bir ehlî vukuf müessesesi olarak müracaat et
tiği bir adlî t ıp müessesesi gibi, artık Sıon sö
zü söyleyecek bir müessese midir? Hayır, değil
dir. İşte ben Ibunu söyledim ve komisyonun 
üyelerinin ittifakı ile o fıkra tasarıdan çıktı bu 
endişe de hu suretle zail oldu. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım; Atatürkçülüğü 
dondurmak, kahplaştırmaik meselesi benim gö
rüşüme göre kimsenin haddi değil. Atatürk ken
disi ıbir kere hayatında «Ben doktrin istemem, 
sonra donar kalırız.» Demiş. Hadise ne suretle 
söylenmiş, ne zaman söylenmiş; belgeleriyle 
mevsuk. 1930 Senelerinde Kadro Dergisi çıkı
yor. Atatürk'ün arzusuyla dergiyi, dergiyi çı
karanlar kapatıyorlar. 

ıBil'âhara Yalkup Kadri Karaosmanoğlu «Zo
raki Diplomat» adlı eserinin başlangıcında yaz-

I d i ; Atatürk ile görüşmesi sırasında «Niye ka
pattınız o zaman» diyor. Atatürk, «öok doktri-

I nerdi. Ben doktriner istemiyorum, o zaman do
nar kalırız» diyor. Binaenaleyh, kendisi bu dü
şüncede olan bir adam, ilkeleri arasında, koy
duğu 6 ilke arasında inkılâpçılık, onun ayrıl
maz bir parçası, bir cüzü olan bir insanın fikir 
sistemini ondan sonra, onun vefatından sonra, 
30 sene, 40 sene sonra kimin haddine dondur
mak, kahplaştırmaik? Bırakınız dondurmayı, 
kalıplaştırmayı. Bu akademinin öyle bir amacı 
yok. lEvvelâ, Atatürk kimdir, Atatürk ne yap
mıştır, Atatürk'ün yaptığı hadiselerin, içinde 
yaşadığı hadiselerin, gerçekleştirdiği devrimle
rin arkasında yatan sosyal, ekonomik, siyasî se-
'befpler neferdir? Evvelâ bunları anlayalım. Bu 
akademiden biz bunu bekliyoruz. Yoksa fetva 
versin diye kurmuyoruz bunu. 

I Böyle bir müessese olmadığı içindir ki, bu-
I gün, tıpkı vaktiyle Hurufilerin Kur'anı Kerim'-

in harflerinden mânalar istihraç ederek tefsir 
yoluna ıgitımeleri gibi, şimdi biz de Ataıtürk'ün, 
kimimiz işimize gelen 1927 nutkunu, kimimiz 
işimize gelen 1935 nutkunu ele alıp, sadece işi
mize gelen pasajlarından mânalar çıkarıp, Ata-
tüılk şöyle demek istiyordu, Atatürk böyle de
mek istiyordu gibi birtakım sakim, yanlış yol
lara sapıyoruz. Bırakınız bunu ilim adamların
dan müteşekkil kurullar yapsın, onlar tetkik et
sin, vesikalara dayanarak bunları yapsın ve bi
zim 'gözlerimizin önüne sersin. 

Bu, Atatürk ilkelerini dondurma, kalıplaş-
tırma endişeleri arkasında ben bir siyasî endi
şenin yattığı tahmini içinde bulunuyorum.' Şöy
le k i : Her milletvekilinin şahsına has bir siya
sî igörüşü olabilir, her milletvekili veya parla
menter bir siyasî partinin mensubu olabilir. 
Atatürk üzerinde vesikalara dayalı bilimsiel 
araştırmalar yapılmadığı müddetçe, Atatürk'
ün fikirlerini bu siyasî eğilimler istikametinde 
kullanmak daha kolaydır. Nitekim, Sayın Fer
da (rüley'in, dünkü sözleri benim için .gerçek
ten bu tahminimin doğru olduğu kanaatini 
uyandırır bende. 

Şimdi, dünkü müzakereler sırasında birçok 
arkadaşlar belki 'burada yoktu, duymamış ola
bilirler. Saym Ferda Güley arkadaşımız şöyle 
dedi: «Eğer Atatürk 1938'de ölmieseydi, İkinci 

I Cihan Hatibinin ve harp sonrası döneminin si-
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yasal, sosyal, ekonomik olayları içinden yaşa
yıp bugüne gelse idi, ben eminim.ki, bizim ye
raltı servetlerimizi, doğal kaynaklarımızı, başta 
bor mineralleri olmak üzere stratejik maddele
rimizi millîleştirmeden bir dakika dahi rahat 
uy um azdı.» buyurdu! ar. 

ıŞimdi aziz arkadaşlarım, benim kanımca Sa
yın 'G-üley arkadaşımız iki esaslı noktada yanıl
gı içindedir. Atatürk - 'bendi ifadeleriyle söy
lüyorum - 1938'de vefat etmeseydi, günümüze 
kadar yaşasaydı; - sizin buyurduğunuz şeyleri 
yapmazdı anlamına 'bunu söylemiyorum. Ama 
başika iki noktadan Sayın Grüley arkadaşımızın 
yanıldığı noktasındayım. -

Birincisi; Atatürk bugün aramızda olsaydı 
Türkiye'nin problemlerini nasıl çözümlerdi? . 

Bunu, onun, biraz evvel de tem.ıs ettiğim gibi 
1921'de, 1925te, 1927'de, 1932'de, 1937'de söyle
diği veya şu tarihte yazdığı sözlere bakarak çıkar
maya imkân yok. O zaman Atatürkçülüğü biz 
dondurmuş, ibiz kalıplaştırmış oluruz. Atatürk 
herşeyden evvel akılcı idi, kartesyen idi, prağana-
tist idi. Hattâ yine, mevsuk hikâyedir, bilirsiniz; 
Cumhuriyet kurulduktan sionra yeni Türk Devle
tine bir arma seçmek söz konusu olduğu zaman, 
yakın -arkadaşları konuşuyorlar Ay olsun, hi
lâl olsun, ikisi 'birden olsun, Ankara kalesi olsun, 
»bozkurt olsun...» Atatürk, «Neden bahsediyorsu
nuz siz, neden bahsediyorsunuz? Bırakın bu hura
feleri. Bana insan zekâsını temsil eden ıbir sem-
'bol, bir simge bulabiliyor musunuz? Odur yeni 
Türk Devletinin arması.» Diyor. Binaenaleyh, şim
di Atatürk sağ olaydı, bugün aklı selim neyi 
icabettiriyorsa, o realist insan gücü neye yetiyor
sa onu yapardı. Yoksa kesin olarak bunu dev
le tleştirirdi, bunu serbest bırakırdı diye bir şey 
söylemeye, onun adına ondan sonra fetvalar ver-
•meyo imkân var mıdır? 

•İkinci yanılgınız Sayın Güley; siz yüzde yüz 
haklısınız, diyorum. Tahmininizde, inancınızda 
veya kehanetinizde yüzde yüz haklısınız. Fakat 
bunu Ordu Milletvekili olarak, Saym Ferda Gü
ley olarak söylüyorsunuz. Halbuki ^bıraksanız da 
'bunu bir bilimsel kurul (belgelerin ışığı altında 
inceledikten, ispat ettikten sonra Türk kamuoyu
nun huzuruna çıksa ve dese ki, Atatürk sağ olaydı 
şunu, şunu yapar idi, onun ikna gücü sizin şah
sınızın, çok değerli şahsınızın ikna gücünden da
ha fazla olmaz mı? Niçin mâni olmak istiyorsu
nuz bu akademinin kurulmasına? 
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Şimdi sayın arkadaşlarım, (bu akademi ile il
gili eleştiriler ve cevaplarımı arz ederken Sayın 
Yaşar Akal arkadaşımızın dün temas ettiği bir 
noktaya çok önemle değinmek ve kendisini çok 
ciddî olarak bu kürsüden dün söylediklerini tav
zih etmeye davet etmek istiyorum. Sayın Yaşar 
Akal arkadaşımız dediler ki; bu tasarının bugün
lerde görüşülmesi büyük bir talihsizliktir. Bana 
sorarsanız da 'talihsizliktir, ama bunca yıl gecik
miş olduğumuz için talihsizliktir. Saym Akal 
arkadaşımızın tefsiri ise bambaşka. Diyor ki, «Ata-
tüık millî hâkimiyet ilkesine inanırdı. Bu Mec
liste, bu. sıralarda 250 milletvekili var !b;ir partiye 
mensup, bu sıralarda da <başka bir partiye mensup 
150 milletvekili var. Saym Arar ise kendi par
tisinden dahi ayrılmış olduğu halde Bakan oluyor. 
Ne sıfatla Bakan oluyor, nerede kaldı Atatürk' 
ün millî hâkimiyet telâkkisi?» 

Şimdi millî hâkimiyet telâkkisi üzerine son
ra gelmek üzere evvelâ Saym Akal'dan şunu sor
mak istiyorum. Ben ve mensup olduğum Hükü
met millî hâkimiyeti elinde tutan bir heyetten bu 
hâkimiyeti gasbederek mi aldık? Bunu bu kürsüde 
açıklamaya, vuzuha kavuşturmaya mecbursunuz. 
Mecbursunuz, çünkü sizin <bu beyanınızdan sonra 
o andan itibaren Türkiye'de pek çok şey değişe-. 
•bilir Saym Akal. Millî hâkimiyet, evet Atatürk 
millî hâkimiyetin samimî inanıcısı idi. Annesinin 
mezarı başında, «Bu uğurda hayatımı dahi ver
meye hazırım.» diye yemin-etmiştir. Nedir bu 
millî 'hâkimiyet ve kim temsil eder bu millî 'hâki
miyeti? İşte Yüce Heyetiniz veya Atatürk'ün za
manındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu 
millî hâkimiyete giden yol nedir? Bu millî hâki
miyete giden yol seçimlerdir. Acaba seçim sis
temlerinde Türkiye'de hiç değişiklik olmamış mı
dır? Atatürk'ün «Ben millî hâkimiyet uğrunda 
gerekirse canımı dahi veririm.» diye validesinin 
mezarı başında yemin ettiği gün ve ondan sonra 
vefatına kadar Türkiye'de tek dereceli seçim ya
pılmış mıdır? Bu millî hâkimiyet prensibini zede
lemiş midir, seçimlerin öyle olması? Demek ki, 
Atatürk'ün inandığı ve sizin savunuculuğunu yap
tığınız, haklı olarak savunduğunuz millî hâkimi
yet ilkesi ile Hükümet kurma meselesini birebirin
den ayırmak lâzımdır. Biz millî hâkimiyetin tecel-
ligâhı olan, millî hâkimiyetin manevî şahsında 
temerküz etmiş bulunan Millet Meclisinde güven 
oyu alarak gelmiş bir Hükümetiz. Bu Hükümet 
şundan kurulur, bundan kurulur. Bu tamamen 
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bir kömp rami meselesidir, ıbîr anlaşma meselesi
dir; Bunun millî -hâkimiyet telâkkisi ile alâkası 
yoktu.'. 

Sayın arkadaşımız bu tasarının talihsiz bir dö
nemde görüşüldüğünü boylerken mütalâalarına 
başka hususlar da ilâve etti. Dedi ki, «Üniversi
teden özerkliği kaldıracaksın, TRT'den özerkliği 
kaldıracaksın, basma sansür koyacaksın». Kim 
koymuş sansür, nasıl koymuş o da ayrı sualdir. 
Vatandaşa toplantı hürriyetini çok göreceksin, on
dan sonra da Atatürk Akademisi Kanununu 'ge
tireceksin». 

Şimdi arkadaşlar insaf ile düşününüz. Biran 
için deyin ki, Sayın Yaşar Akal arkadaşımızın bu 
ıstırap ile söylediği mevzular hepsi doğrudur, biran 
için böyle farz edelim. Bunun ibu kanun tasarı
sı ile ne alâkası var? Ne alâkası var? 

İkincisi, Saym Akal'in büyük mübalâğa ile 
söylediği, yani üniversiteden özerklik kalktı, TRT' 
den özerklik kalktı. Bunlar Yüce Heyetinizin, Yü
ce Heyetinize dahil olan çok muhterem milletve
killeri ve senatörlerin imzaları tahtında sevk edi
len biı* Anayasa değişikliğini kasdediyorsa kabul 
etmese İdiniz, yapmasaydınız bunları. Yani 12 
Marttan sonra kurulan hangi Hükümet basında 
sansür getiren bir tedbir aldı, bir kanun tedbiri 
'getirdi? Eğer bununla 3 - 4 gün evvel Hatay'da 
cereyan eden bir Hadise dolayısıyle Hürriyet Ga
zetesinin 'orada yayınlamasının ve basılmasının 
sadece 4 'gün süre İle kapatılmasını kastediyorsa
nız, imâ ediyorsanız çok haksızlık ediyorsunuz. 
Geçen sene sizlerin imzası ile teklif edilen ve siz
lerin oyları ile kabul edilen Anayasa değişikliğin
de Anayasanın 22 nci maddesinde bir değişiklik 
yapıldı. Sadece «Millî güvenliğin gerektirdiği» 
ibaresi varken «millî 'güvenliğin gerektirdiği 'giz
liliği» ibaresi ilâve edildi Anayasaya. Şimdi ta
savvur buyurun; eli silâhlı iki tane anarşist Tür
kiye'nin emniyet kuvvetlerince muhafaza edilen 
sınırını geçiyor. Türkiye'nin, Türk topraklarını 
muhafaza etmekle görevli emniyet kuvvetleri ile 
ateş teatisinde bulunuyor. Bu hâdiselerle hiç ilgi
si olmayan üç tane masum vatandaşı öldürüyor, 
ondan sonra 'arazinin engebeli 'oluşundan istifade 
ederek kaçıyor, kayboluyor. O mıntakada harekât 
devam ediyor, ilgili kumandan gazetecileri çağı
rıyor, rica ediyor. «Harekât devam ediyor, 'gel
diniz, gördünüz, fotoğraf çektiniz, hepsi amenna. 
Ama yazmayınız bunu 24 saat.» diyor. Bir gazete 
bunu dinlemiyor. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 

var.' O -da gökten- zembille inmedij yine sizin oy
larınızla kabul edildi. Bu kanunun verdiği yet
kiye dayanarak bir sıkıyönetim komutanı evvelâ 
10 gün, ondan sonra gazetelerin, bu cezaya çarp
tırılan gazetenin evvelki tutumunu devam etir-
mediğmi ve intibaha geldiğini görerek, bunu 4 
güne indiriyor. • Şimdi insaf ile söyleyiniz saym 
arkadaşlarım, bir kere konuları dağıtırsak anlaş
mamız güçleşir. Halbuki, öyle tahmin ediyorum 
ki, Türk Milleti olarak en ziyade birleşmeye, an
laşmaya, karşıluklı sevgi ve saygıya muhtaç ol
duğumuz günleri yaşıyoruz. Türkiye bir dar bo
ğazdan geçiyor. Atatürk Akademisi Kanunu gö
rüşülürken söz hakkından istifade ederek çık 
kürsüye, üniversite özerkliği kalktı, TRT özerk
liği kalktı, basına sansür kondu, vatandaşın top
lantı hürriyeti kaldırıldı' de, in. Bu içinden geç
mekte olduğumuz dar boğazda görev alan sivil 
veya asker kişilerin görevlerini kolaylaştırmak 
değil arkadaşlarım. 

Bir noktaya daha temas etmeden geçemeye
ceğim. Bu kanun tasarısının daha Millî Eğitim 
Komisyonundaki görüşmelerinden başlamak üze
re, daha düne kadar aynı çatı altında kendileri 
ile kader birliği yaptığjm Sayın C. H. P. li ar
kadaşlarımın bu kanun tasarısına karşı duyduk
ları allerjıirikı, yarattıkları mukavametin bende 
uyandırdığı derin elem. 

Bütün dünya bilir ki, Cumhuriyet Halk Par
tisinin kurucusu Atatürk'tür. Ancak, yine he
pimiz, Halk Partililer veya Halk Partili olmayan
lar, herkes şunu teslim eder ki; Atatürk'ün Cum
huriyet Halk Partisinin kurucusu olması Atatürk 
sevgisinde, Atatürk'e karşı beslenen saygıda ve 
onun eserini korumada Cumhuriyet Haik Parti-
£iine ve Cumhuriyet Halk Partililere özel bir im
tiyaz tanımaz, özel bir inhisar yaratmaz. Çünkü, 
Atatürk bir kahramandır, herkes gönlünde, 
Tür-küm diyen herkes gönlünde onun sevgisini ta
şır, saygısını taşır ve eserini korumak ister. An
cak, benim kanaatimce Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partililer herkesten çok 
Atatürk'e medyunu şükran olmak mecbuıüyetin-
dedirler. Çünkü, bu partinin banisi odur, kuru
cusu odur; bu inkâr edilmez bir tarihî hakikat
ti;. 

Şimdi, bir kanun tasarısı geliyor, Atatürk 
Akademisi kanun tasarısı. Atatürk'ü fikir ve ey-' 
lem adamı olarak yaptiklarıyle, düşünceleriyle, 
T ürik Kurtuluş Savaşını, Türk inkılâp hareketle-
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rini, Türkiye Cumhuriyeti tarilhitni bilimsel açı
dan incelemek amacıyle kurulsun deniyor. Cum
huriyet Halk Partili çok kıymetli arkadaşlarım, 
arz ettiğim gibi, daha Millî Eğitim Komisyonu 
görüşmelerinden işte şu ana kadar, her ne kadar 
kendileri «Bi'z bu tenkidim, çok haklı bâzı endi
şelerle yapıyoruz, tasarıyı olgunlaştırmak isti
yoruz.» diye ifade buyuruyorlarsa da, bunların 
'Samimiyetine de inanmak mecbuniyetinde isem 
de, görünen manzara odur ki1, bu tasarının çık
maması için âdeta birbirleriyle yarış halindedir. 

Bunu sununla da bağdaştıramıyorum ben. 
Yapılan tenkidler arasında «akademiye lüzum 
yoktur; bir Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü var
dır, yetmiyorsa bunu geliştirelim.» dediler. Aziz 
arkadaşlarım bu Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanlığı yapmış ilan Sayın İsmet İnönü'nün bir 
Meclis açış konuşmasıyle, yani 1 Kasım 1941 gü
nü verdiği hir söylevde bahsetmesi üşenme Hü
kümetlerce ele alınarak gerçekleşmiş bir husus
tur. Yani, nasıl hadiseler bu kadar çok biribi'riin-
den kopukluk, dağınıklık arz ediyor1? Cumhuri
yet Halk Partisinin bir sayın Genel Başkanı 
1941 senesinde, işte şu program dairesinde çalış
mak üzere bir Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ku
rulsun diyor, aradan 30 sene geçiyor, bugünkü 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, hayır 
bu Atatürk Akademisli kurulmasın diyor. Ne
dir bu fark? Nasıl bu noktaya geldik? Niçin gel
dik? Bunları bence izah etmek mümkün değil. 

Herhalde bir 'müşterek hastalığımız olduğuna 
kaniim; . milletçe bu hastalığa zannediyorum 
müptelâ olduk. İnşallah, Allah tez vakitten deva
sını versin. Bu, her şeye politikanın bulaşması 
hadisesi. Burada bulaşma tahinini... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Neden bu
radayız Sayın Bakan? Hep politika yapıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam
la) — Tavzih ile söylüyorum, yana altını çizerek 
söylüyorum. Küçültücü, yani politikayı küçül
tücü mânada söylemiyorum. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ya hangi 
mânada söylüyorsunuz ? Deminde -aynı şeyi 
söylediniz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — 'Söyleyemem, çünkü ben de politi
kanın üçünden gelmişim, ben de kendimi seçim 
müessesesine arz etmiş bir arkadaşınızım, ben 
de seçimle gelmiş bu Heyetin bir üyesiyim. Bu-
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nu doğrudan doğruya bir hastalığa musap ol
mak, bir hastalığa yakalanmak mânasında söy
lüyorum. Atatürk Akademisini konuşuyoruz, 
mutlaka işin içine politika gidiyor; tiyatro ko
nusu diyoruz, mutlaka işin içine politika ka
rışıyor; Danıştay Kanunu diyoruz, mutlaka 
işin içine politika karışıyor. Hattâ memleket
te seçim yapılıyor, seçim yapılıyor memleket
te, bir parti " iktidara geliyor, Yüksek Seçim 
Kurulu filânca parti iktidara gelmiştir diye 
ilân ediyor artık bütün o seçilm atmosferinin, 
bütün o heyecanlı havanın geçmesini, dağıl
masını, bırakınız 4 sene, bi!r seçilrn dönemi, 
hiç olmazsa 3 sene için bir sükûnet havasının 
gelmesini beklerken, ertesi gün çok hararetli 
bir politik havanın içinde kendimizi buluyoruz. 
(«Bravo» sesleri) 

Tahmin ediyorum ki, bu her şeye politika
nın kendi özelliklerini sdkmuş olması veya.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bu bir poli
tik tercihtir iSaym Bakan. Bu MeeÜls politik 
tercihini izhar ediyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendilim; 
rica ediyorum Sayın Dağdaş. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Politika
nın dışında ne yapıyoruz burada? Küçültmeyin 
bu kadar. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Meclisin va
zifesi politik tercihini göstermesidir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De

vamla) — Sayın Dağdaş ve Sayın Önsal sizlin
le anlaşam/ayacağımîrz bir konu olduğunu saffi-
mıyorum, ama nedense, acaba ben mi maksa
dımı anlatamıyorum, siz mi bir asabi anınızda 
smız da beni anlamak ist emiyorsunuz. Müda
halelerinizin nedenilni bulamadım. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ben de 
sanmıyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hayır so
ğukkanlılıkla sizi dinfliyoruz, 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; soru 
sormak isterseniz bilâhara sorarsınız Sayın 
Bakandan. 

Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De

vamla) —Şimdi, bâzı başka mülâhazalar da ol
du; bu arada Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu ar
kadaşımız, gerçekten de anlayamadığım, kıs-

I men üstüme alınmadığım bir beyanda bulundu 



M. Meclisi B : 36 9 . 1 . 1973 O : 2 

vcjsaiondan da çıktı. Kendisime soramadüm, 
aoaba beni mi kastettin diye. 

Yine bu Atatürk Akademisi ile iüligili otona-
yan birtakım mütalâalar serdetti1; belki doğru 
idi, eğri idi başka; fakat dedi iki, «me zaman 
görülmüştür bu, nerede görüıhnüştür; bir ba
kanın, bir bakanlığın hoşuna giden bölümünü 
Ikendisi ile beraber alıp götürmesi?» 

Şimdi acaba bunu niçin söyledi bilmiyorum. 
Yani hasbelkader bir süre Milî Eğitim Ba
kanlığında bulundum; Hükümet değişikliği ol
du, Hükümeti kurmakla gönevtli zat öyle ten
sip etti, bu tensibi Cumhurbaşkanının onayı
na iktiran etti, o zamana kadar Milî Eğitim 
Bakanlığına bağlı bulunan, ama daha evvel 
de bir süre ayrılmış bir Kültür Bakanlığımı teş
kil etmiş olan Kültür Müsteşarlığı ve ona bağlı 
daireler ayrıldı bir Devlet Bakanlığına bağlan
dı. Bunu ben Bütçe Komisyonunda da arz et
tim bir sual üzerine. 

Şimdi, dünyada benim bildiğim kadar, kül
tür işlerinin idaresi için zannediyorum 3 sistem 
var: 

1. Bunu Milî Eğitim baikanlıkları yürütü
yor; 

2. özel Kül/tür bakanlıtkları kuruluyor; 
3. En canlı ve yakın misaili, bizim de her 

zaman takip ettiğimiz, Fransa'da olduğu gibi 
kültür işleri bir Devlet Bakanına bağlanıyor. 

Bizde uzun seneler Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı idi, ayrıldı bir Kültür Bakanlığı kurul
du, lâğvedildi Millî Eğitime gitti, şimdi öte
ki sistem deneniyor. Yani, bunda ben anlıya-
madım efendim, ikimi kastetti arkadaşımız, 
niye kastetti ve bu kanunla ilgisi ne? Anlrya-
madım. 

" Şimdi, sayın arkadaşlarım, belki uzun ma
ruzatımla, zaten uzamış olan ve size hayli va
kit ziyama sebebolan müzakereleri bendeniz 
de biraz uzattım, özür dilerdim. Ama bu ka
nunun başından beri, hazırlanmasında, başın
dan beri demeyeyim, çünkü sayın seleflerimden 
Şinasi Orel zamanında başlamıştı çalışmalar, 
bana Millî Eğitim Komisyonuna intikal ettiği 
zaman vazife almak düştü, o andan beri için
deyim. Ayrıca, sizin de yüksek müşahadeniz-
den kaçmamış olacaktır, şu kitap, şu dosya, 
öteki broşür, filânca yazı; bunlar bir ömrün 
hasbelkader bana tahmil ettiği bir merakın 
muhassalası. Binaenaleyh yabancı olduğum bir 

konu değil. Onun için belâ biraz içtenlitkl© 
konuşarak fazla zamanınızı aldım*; özür dile* 
rim ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, soru mu soracak
sınız efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Topaloğlu, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA A. TURGUT TO
PALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizce müzakeresine devam edi
len Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı hak
kında Demokratik Parti Millet Meclilsi Grubu 
adına görümlerimizi arz etmek üzere huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Mâruzâtıma başlamadan önce bit hususa te
mas etmeden geçemeyeceğim. Onu arz edeyim 
efendim: 

Sayın Bakan biraz evvel 17 nci asrın başın
da Avrupa'nın durumunu ve gerçeldeştirmeye 
başladığı maddî ve mânevi kailkıipnayı büyük 
bir vukuf ile anlattılar ve o sıralarda bliızim 
alimlerimizin ne ile meşgul olduklarını da ifa
de buyurdular. Tarihî hakikatlere ne derece
ye kadar uyar; bu mevzuda Sayın Bakan ka
dar geniş kültüre sahip olamadığımdan katî 
bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak, 17 nci. as
rın ortalarından sonra Viyana önlerine kadar 
gitmiş olduğumuz vakıası Sayın; Bakana hak 
vermekten beni alıkoyuyor. 

Benlim üzerinde asıl durmak istediğim 17 
nci asrın başlarında Türkiye ile Avrupa'nın 
durumunu tartışmak değildir. Sayın Bakanın 
yapmış olduğu teşbihteki yakışıksızlığı ortaya 
koymak istiyorum. Bu teşbihi Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin bir Bakanının, hem de 
Atatürk ile ilgili bir kanun görüşülürken, Ata
türk'ün, «En büyük eserim» diye övündüğü 
Türkiye Büyük MMet Meclisi) çalışmaları hak
kında yapmış olmasıdır. 

Sayın Bakan, biz burada kürdan kullan
ma, firavunun imanı veya bemieri giiibi basit 
konular üzerinde münakaşa ve münazara, mü
zakere yapmadık ve bundan böyle de yapma
yız. Siz arkadaşlarımızın mevzuları uzattıkların
dan bahsediyorsunuz. Ama 'keldiniz Lügati 
Naci'den uzattıkça uzatıyorsunuz, uzattıkça 
uzatıyorsunuz. Burada yaptığimrz nedir; po-
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litîkâ "değiİ - ımidirt Meclis politikadan bâşka-
nö yapar? Poiitifeayi bu kadar hor, hakir gör
meyiniz'lütfen. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi fuzulî ve il
kel mahiyette konularda zaman öldürmez. Mil
let yararına kanunların en olgun tarzda ger
çekleşmesi yolunda çallışır. Bunu da böyle bi
lesiniz lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk Akademisi 
kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimizi iifaide 
etmeden önce Büyük Atatürk'ün kişiliği1 ve bu 
memlekete kazandırdığı eserler, değerler üze
rinde durmak istiyoruz. 

Kanaatımızca Aziz Atatürk'üm, en büyük 
karakteristik vasfı, her şeyden evvel, Büyük 
Türk Milletine inanmış olmasıdır. Zira bütün 
bu yaptıklarını milletle beraber ortaya koymuş
tur. Milletine güveni, milletine olan inancı 
tamdı. İstiklâl Savaşında da millete inana
rak, millete dayanarak ve milletiyle omuz omu
za, elbirliğiyle zafere ulaşmış, muvaffakiyete 
erişmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini en olağan
üstü şartların hâkim olduğu bir devrede kur
ması ve Parlâmentoyu her türlü kudretin fcay-
nağ ıolarak göstermesi bu 'inancın en samimî 
bir nişanesi olmuştur. 

Ulu önder Atatürk ibüyük vatanperver ve 
büyük bir Türk milliyetçisiydi. «Ne mutlu 
Türküm diyene» derken asılında Türk mdlliiyet-
çiliğiini de en güzel bir şekillide bu suretle biz
zat kendisi tarif etmiştir. 
. Büyük kurtarıcı Atatürk bir doktrin adamı 

değil, büyük bir aksiyon adamıydı. Onun 
hayatında ve icraatında, hiç bir devrinde dokt-
riner sapmalarının izlerimi bulmak mümkün de
ğildir. O günün şartlarına göre hareket et
miş, ileri görüşlüllüğüyle iyinin en iyisini or
taya koymuştur. 

Atatürk, milletini ımuassır [milletler seviyesi
ne ulaştırabilmek liçin her zaman insanüstü bir 
gayret göstermiştir. Bu hedefe varabilmek 
amacıyla da daima gerekli tedbirleri alımak yo
lunda her türlü doktrinden uzak, yur t gerçek
lerine uygun çareleri iarayıp bulmak ve uygu
lamak yolunu seçmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Aziz Atatürk dev
letçiliği de, özel teşebbüsün başarmaya mülkte
dir olmadığı işleri yapmak tarzında anlamıştır. 

Bütün t hayatı ıboyümöa. Türk müteşebMsd&e im^ 
kân tanımak ve onun yeni çalışma, sahalarına 
girebilmesi yolunda gayret sarf etmiştir. Ata
türk'ün devletçiliği, Atatürkçülüğü paravan 
olarak kullanan aşırı solcuların devletçilik an
layışından tamamen farklıdır. 

Mustafa Kemal, mülkiyet hakkına, miras 
hukukuna saygılı olduğunu, Kanunu Medeni
yi getirmekle ispatlamıştır. Özel teşebbüse de
ğer veren, mülkiyet ve miras haklarına saygılı 
Aziz Atatürk'ün, aşırı sosyalistler ve hattâ ko
münistler tarafından kendi fikirlerinin mümes
sili olarak gösterilmeye çalışılması, her türlü 
mesnetten yoksundur. 

Bu sebeple Atatürk'ün fikirlerinin tespitin
de ve açıklıkla ortaya konulmasında mutlak 
zaruret vardır. Ancak bu ahvalde her türlü 
aşırı cereyan sahiplerinin Atatürkçülüğü ken
dilerine göre anlayarak, Atatürk'ün fikirlerini 
kendi felsefeleri istikametinde tefsir ederek bir 
istismarım içerisine girmesi de bu suretle önle
nebilir. O bakıımdan bu kanunun bir boşluğu 
dolduracağına inancımız büyüktür arkadaşlar. 

Atatürk, «Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir» demişti. Atatürkçülük namına muMetin 
egemenliğine el uzatmak ilsteyenlerin varlığı da 
gözden uzak tutulmamalıdır. Büyük Türk Mil
letli ve onun temsilcileri olan Yüee Meclis, böy-
Merine elbette fırsat vermeyecektir. 

Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhu
riyetidir. O, Cumhuriyeti gençliğe emanet et
mişti. Atatürk, bu toprağa bağlı, bu milletin 
refahı için çalışan ve icabında bu mübarek top
raklar için kam dökecek, cam verecek milliyet
çi bir gençlik düşünmüştü ve bütün hayatı bo
yunca da böyle bir gençlik yetiştirmek için 
azamî gayret sarf etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, idama giderken da-' 
hi kendilerine yapılmak istenen dinî teilkînatı 
reddeden, «Ben Müslüman değilim, Türk de 
değilim, nüfus kâğıdıma yanlış yazmışlar» di
yebilen; gençlerin, elbette ki Atatürk'ün dü
şündüğü ve inandığı gençlikle hiç bir alâkası 
tabiatıyla olamaz. Ancak bu gençlerin mem
leketi parçalamak bölmek ve Devleti yıkmak 
yolunda girişmiş oldukları eylemleri Atatürk
çülük maskesi altında yapmış oldukları da bir 
vakıadır. Atatürk'ün düşünce tarzına ve inanç-
larima tamamen zıt hareketlerin Atatürkçülük 
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bayrağı altında gerçekleştirilmek yoluna gidil
mek istenilmesi de gerçekten hazin olmuştur. 

O bakımdan Büyük Atatürk'ün fikirlerinin 
bütün açıklıklarıyle ortaya konulmasında haya
tî bir zaruret vardır. 

Bu itibarla, biraz evvel1 ifade ettiğim gibi 
ve bu sebepler: dolayısıyle de Atatürk'ün yap
mış olduğu işleri, inkılâplarını ve fifciırlerlini 
apaçık ortaya koyaoaik ve bu yolda çaJlışaeak 
bir Atatürk Akademisi kurulmasının lüzumu
na ünanıyoruz. 

Bu nedenle kanuna müspet oy 'kullanaca
ğımızı arz eder, Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grubu adına Yüce Meclisin 'Sayın Başkanı
na ve değerli arkadaşlarıma saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesini okutmadan bîr hususu arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Devlet Bakanı İsmail Arar konuşıma-
larınln ilk kısmında, Sayın Hayrettin Uysal'm 
komisyon üyesi olduğunu, imzası bulunmadı
ğını, tekabbül mazbatasında, da imzasının bu
lunmadığını beyanla tasan aleyhinde konuşa
mayacaklarını ifade 'ettiler. Oysa İçtüzüğün 
34 ncü maddesinin son fıkrası; «Kendisinin 
muhalif kaldığı, mazbatada ımusarrah bulun- • 
madıkça, tarafından imzalanmış bir mazbata 
leyhinde encümen âzasından biri söz söyleye
mez ve mazbata muharrerinden istizahatta bu
lunamaz» demektedir. 

Bu itibarla Sayın Uysal'm tasarı aleyhin
deki görüşmeleri İçtüzüğe aykırı bulunmajmak-
tadır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Atatürk Akademisi Kanununun üzerinde 
yapılan konuşmaların kifayetini arz ederim. 

Adıyaman 
M. Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul1 etme-
ynller... Kabul edilmiştir. 

İ n c i maddeyi okutuyorum: 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1 nci 

madde üzerinde grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN— örüp adına. 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
Kısım : I 

Genel hükümler 
Bölüm : I 

Akademinin 'adı, yeri ve niteliği : 
Madde 1. — Ankara'da Başbakanlığa bağ

lı ve kamu tüzel kişiliğine sahip bilimsel özerk
liği olan «Atatürk Akademisi» 'adiyle bir Aka
demi kurulmuştur. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Uysal, buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekte kamun tasarısının tümü üzerinde 
görüşmelerde, hem grubuma mensup miHet-
vekili arkadaşlarımın ifadelerinde, hem de Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına yaptığım ko
nuşmada ifade ettiğimiz hususlar açıktı, seçikti 
ve beliirginıdi. 

Bu hususlarla ilgili, kültürüne büyük öl
çüde saygı duyduğumuz, bu konularda hassas 
bindiğimiz (Sayın Dıevlet Balkanı arkadaşımızın, 
meseleleri, olduğundan, maksadından, 'anla
mından, kapsamından ve (derinliğinden başka 
bir şekilde yorumlamaya çalışmış olmasına ger
çekten üzüldük. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığı
mız görüşmeler o Ikadar gerçeklere ilişkin ve 
bağlı idi ki, dikkat buyuralduysa kanun ta
sarısının tümü üzerinde maddelere geçilmesiyle 
ilgili oylarımızı müspet olanak verdik. Bu, 
doğrudan doğruya kanun tasarısıyla kurülnıak 
istenilen Atatürk Akademisinin işleyiş tarzın
daki geleceğe ait, kanunda belli, bağlantıla
rı açık olan durum karşısında kuşkularımızdan 
ileri gelmektedir. 

Şimdi esas noktaya gelmiş bulunuyoruz. 
O da, görüşmekte olduğumuz husus da 1 nci 
madde ille ilgilidir. 

O halde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Atatürk Akademisinin 'burulmasınla bir ideal 
olarak ve aynı zamanda bu akademinin var
lığı bakımından asla karşı değil, ama şartı var. 
O şart şu: 

Bu akademi siyasal organlara bağlı olur
sa, 1 nci madde ifade -edildiği gibi Başbakanlı
ğa bağlı olursa, bu akademinin yarın öbürgün 
Türkiye'de Atatürk'ün ilkeleriyle, sözleriyle, 
demeçleriyle ilgili hususlarda kanun tasaınsın-

— 083 — 



M. Meclisi B : 36 9 . 1 . 1973 0 : 2 

da ifade edildiği gilbi, Atatürk'ü fikir ve ey
lem adamı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu olarak bizzat getirdiği değerler 'açısın
dan incelemede, Atatürk inkılâbını, düşünee-
sdınii kendi yönünde geliştirmede ve yakardaki 
fıkralarda belirtilen çalışmalar yolluyla elde 
edilecek sonuçları toplum hayatına etkili kıl
mak: için çalışma ve tavsiyelerde bir bakıma 
Sayın Bakanın burada ifade ettiğinin aksine, 
son söz mercii haline gelecektir, gelmemesi 
mümkün değildir. Eğer Atatürk Akademisi
nin kurulmasını bizim gibi arzu ediyorlarsa hiç 
kuşku duymadan, hiç korkuya kapılmadan 
Türkiye^de -bilmişe!1 kavrama ve niteliğe uygun 
olarak ağırlığı ile, derinliği ile, kapsamıyla bu 
müesseseyi tam bağımsız, bilimsel çevrelerin 
kendi organizasyonu içerisinde, yani üniver
siteler arası kurulun kendi özgür ortamında 
çalhasmda ve çalışmasında konuları değerlen
dirme yolunu açacak bir teklifi bizzat Bakan 
olarak buraya teklif etmeli ve getirmelidir. 

Şimdii. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Baş er'im 

anlaşılmayan bir müdahalesi) 
Sayın Başer, oturduğunuz yerden gazel söy

lemek kolaydır. Bunlar bilimsel tartışmalar
dır. Alklı ermeyen insanlar bû mesele üzerinde 
fazla kafa yormasınlar, araştırsınlar, incelesün-
ler, gelsinller, söyilesinler. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Ne 
biçim konuşma. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamlla) — Bana 
kim cevap vermişse ona söylüyorum Hanımefen
di, size değil. 

BAŞKAN — Saym Başer, niçlin bunlara ve
sile olursunuz tef endim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Başbakanlığa bağla
nırsa ne olur? Büyük Atatürk'ün, «Ege-
ımenlilk kayıtsız şartsız milletindir» dediği ve 
bu temel ilkeden doğan Türkiye Büyük Millet 
Meclisline, Türk halkının oylarıyla çeşitli siya
sal kanaatları taşıyan ve bu siyasal kanaatların 
bünyesinde bulunan ekonomik görüşler de da
hil, Anayasada yerini aldığı gibi, partiler millî 
iradenin sel aksiyonundan geçerek güçleri ora
nında bu Meclise gelirler. 

Bu partilerin, (A) partisinin, (B) partisi
nin, (C) partisinin, (D) partisinin Mecliste ne 
kadar temsilcisi varsa, temsil edilen partilerin 

kendlerine göre ekonomik ve sosyal görüşleri 
vardır; programlarında yazılıdır. Anayasa mev
cuttur, o Anayasa içerisinde her parti siyasal 
görüşlerini, ekonomik görüşlerini, sosyal görüş
lerini söylerler. Siyasal iktidar sahibi olan ço
ğunluk partisinden Başbakan gelir Başbakan
lık mevikiine; hükümetini kurar. Bugünkü hü
kümet tarzı gibi, Türkiye part'ilerüstü bir icra 
organı halinde devam etmeyecek. Bugünkü ta
rafsız Başbakan, partilerüstü Başbakan gibi 
Türkiye'de sürekli bir başbakanlık müessesesi 
olmayacak. Anayasanın hükümleri, Anayasa
nın kuralları, seçim sistemine dayalı olarak, 
halk iradesine, partilerin zamanı geldiği vakit 
müracaat etme yolunu noktasını tarihini tes
pit etmiş, getirecektir. 

Bugün, bir icranın organı, bir başbakan; 
ekonamlik görüşleri kendi partisinin felsefesi
ne, görüşüne, sosyal görüşleri, kendi partisinin 
felsefesine uygundur, ne ise odur. 

Bir kadro meydana getiriyoruz kanunda, 
1 nci maddeye bağlı olarak. Millî Eğitim Bakanı 
temas edecek, iki katı aday bulacak, dört ta
ne yüksek seviyede Atatürk'çü, bilimsel kari
yere mensup veya Türk yazın haytında, Türk 
inceleme ve araştırma hayatında isim yapmış 
insanları seçecek. Onlar da 14 kişiyi seçecekler. 
Böylece bir çekirdek kadro meydana gelecek. 
Bu bir kadrodur, kadrolaşma hareketidir. Bu 
çekirdek kadro, daha sonra maddelerde görü
şüleceği gibi, Atatürk Akademisinin işleyişi 
açısından bir müesseseyi yaşar hale sokacaklar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tehlike neredel 
Bütün iyi niyetlere rağmen, bugün burada iti
raz eden arkadaşlarımıza rağmen, bir örnek ve-' 
reyim: 1961 Anayasası Kurucu Meclisten" oybir
liğiyle çıktı. O Anayasaya büyük ümitler bağ
landı; sosyal devlet, hukuk devleti açısından, 
çalışma hayatı açısından, eğitim hayatı açısın
dan. Sonra bu Anayasa için birtakım kişilerin, 
«Anayasa değişmelidir, bak değişmesi gerekil 
yordu, söylemiştik.» sözleri yanında hattâ ve 
hattâ «Lüks bir anayasadır», varsayımlarından 
hareket ederek sonuçlara varıldı; çünkü, tepki 
Anayasası idi. 

Şimdi bugün konu, Atatürk Akademisini 
kurarken birtakım çevrelerin, birtakım insan
ların Atatürk'ü başka çeşit yorumlamaya çalış
malarından ötürü duyulan kuşku karşısında 
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bir nevi tepki müessesesi meydana getirmeye 
çalışıyoruz. 

Sizlere söylüyorum itiraz eden değerli arka
daşlarım, birgün sizler, «Yanlış yapmışız.» diye
ceksiniz. Böyle bırakırsanız, Başbakanlığın, 
siyasal kudretin elinde bu müesseseyi bırakır
sanız, «Yanlış yapmışız.» diyeceksiniz, «Doğru 
yapmamışız» diyeceksiniz ve belki de o zaman 
bugün bu kürsüde söylediğimiz sözlerin gerçe
ğine inanacaksınız. Fakat o zaıman Atatürk il
keleri hakkında bir siyasal parti iktidara gel
diği zaman başka etkilerle, başka biçimlerde 
birtakım yorumlarla görüşler ortaya çıkacak, 
yorumlanacak, o gitiği zaman başka bir siya
sal iktidarın yorumlarıyla ilkeleriyle başka so
nuçlar ortaya çıkacalk. İşaret etmek istediği
miz budur. 

Eğer Atatürk Akademisinin bilimsellikle, 
burada sayın Bakanın da ifade ettiği giıbıi, Ata
türk'ün pragmatik anlayışına, akılcılığına uy
gun olarak çalışmasını istiyorsak, Türkiye'de 
bililm adamlarını, ki, bir ölçüde o serzenişi de 
hissettim sayın Bakanın sözleri arasında; «İş
te 1960 yılında bir anket yapıldı, bu anket üni
versitenin içinde bir Atatürk Akademisi ku
rulmasıyla ilgili sonuçlara vardı, fakat o gün
den bugüne üniversite böyle bir akademiyi 
kendi bünyesi içerisinde meydana getiremedi». 
Efendim, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 
(Sayın İnönü'nün sözlerine paralel olarak he
men meydana getirilen bir enstitünün, kür
sünün, o günden bugüne bir ürün meydana ge
tiremediği sözlerinde, Türk bdlim adamlarına, 
tümünü kapsayacak bir şekilde bir serzeniş 

gördüm. Bu serzenişi', geniş kültürüne ve bilim
sel anlayışına itiimadetmek istediğimiz sayın 
Bakanın yargılarıyla bağdaştıramadığrmı da 
ifade etmek isterim. Çünkü, Türkiye'de yüzler
ce, binlerce üniversite içerisinde bilim adamla
rı, bu işleri bilen insanlar var. Kendi araların
da pekâlâ bu müesseseyi yürütecek, işletecek 
ve Türkiye'nin gerçeklerine ve Türkiye'nin şa
nına ve şerefine uygun bir şekilde sonuçlara 
vardırab'ilecek, bağımsız çalışmayı sağlayabile
cek bilim adamları mevcuttur. Biz, birtakım 
olaylardan sonuçlar çıkararak, bu olaylarla 

yarın, öbürgün «Ah, vah!ı» diıyebileceğiımiz bir 
sonuca bizi getirebilecek birtakım töhmetlerle 

Türk üniversitelerini ve bilim adamlarını bir
takım yargılamalara lütfen tabi tutmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Başkanlığa bir 
önerge takdim edeceğiz. Bu önerge, Atatürk 
Akademisinin siyasal organların etkisinden kur
tulmasını sağlayacak düşüncenin ürünü bir 
önergedir. Yani, akademinin özgür, bağımsız, 
tam bilimsel esaslara uygun bir özerklik için
de çalışmasını, siyasal organa bağlı olumsuz so
nuçlardan kurtulmasını öngören bir değişik
liği içerisine almaktadır. Lütfederseniz, bu 
önergemizde istediğimiz değişikliği kabul eder
seniz, o zaman gerçekten Türkiye'de Atatürk 
Akademisi, hem bilimselliğe uygun, birtakım 
etikilere maruz kalmayarak, özerk olarak, hem 
de düşünülen ve burada her arkadaşımızın açık
ça ifade ettiği hususlan içerisine alacak bir 
şekilde çalışma durumuna gelir. 

Şimdi bâzı arkadaşlarım, biliyorum, karşı 
çıkacaklar. Elbetteki hem kültür düzeyinde, 
hem edebî unsurlar düzeyinde, hem sosyal ve 
ekonomik düzeyde farklı görüşler olmasa, o 
zaman hepimiz burada, Mecliste aynı plânyadan 
çılkmış insanlara döneriz, çeşitli partilere o za
man ihtiyaç olmaz. Elbetteki Türk Anayasası
nın çerçevesi içinde 'olma kaydiyla her parti 
çeşitli görüşleri kendi bünyesinde taşıyacaktır. 
Bu normal bir şey. Onura için şiimdi söyleyece
ğim sözü bâzı arkadaşlarım uygun görmüye-
ceklerdir, bu tabiî bir şey. 

Eğer Atatürk'ün kurduğu, yaşatılması zo--
runluğuna işaret lettiği, Ikendi mirasından para
sal kaynak ayırdığı ve bugüne kadar o kaynak
larla çalışına yapan ve Türk bilim hayatına, sa
nat hayatına, dil hayatına, edebiyat hayatına 
binlerce eser kazandıran Tünk Dil Kurumu 
eğer bağımsız olmasaydı, kendi bünyesi içinde 
kendi mekanizması içinde çalışmamış olsaydı 
idi, biz bugün birtakım sözleri hâılâ Türkiye'nin 
ilerii atılışına uygun değil, ifadei meramda zor
luk çeken ve Türkçe olmayan kelimelerden mü
rekkep olarak söylerdik. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız bunu yadırgıya-
caklar, ama o arkadaşlarımız dahi bu kürsüden 
çok kere o Türk Dil Kuruimıunfun ifade ettiği 
sözleri kullanmamak gibi bir durumda (kalmı
yorlar, zorunlu olarak kullanıyorlar : Yetki di
yorlar; kural diyorlar; yazı hayatımızda, ko
nuşma hayatımızda, dün birtakım sözler anlâ-
şılmıyan sözler olarak bizi halktan koparıyor-
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dıı. Bugün yavaş, yavaş Türlkiyeıde (aşırı olan 
kelimelerden bahsetmiyorum, <onlar tutmaz za
ten safra gibi atar onları Türk toplumu) tu
tan kelimelerde siz istediğiniz tkadar "ben bunu 
kullanmayacağım deyiniz, birgüıı bakarsmızki 
farkında olmadan kullanmışsınız, toplumsal ha
yat böyle. Aşırı kelimelerde ne kadar zorlarsa
nız, zorlayınız hem sentaksı bakımından, sesi 
bakımından, uyumu bakımından, hem anllamı 
bakımından hiçbir şekilde kullanılması müm-
Ikün olmayan sözler olarak safra gibi atılır, is
te. bu Türk Dil Kurumu bağımsız olmamış ol
saydı Türkiye'de dil hareketinde çok daha geri
lere giderdik, bunda hiç şüpheniz 'olkrıasmı. 

Bunu Atatürk Akademisi açışımdan örnek 
vermek için söyledim. Atatürk Akademisini si
yasal organa bağlayınız, istediğiniz kadar iyi 
niyetli olunuz sayın Bakan, hiçbir maksat ara
mıyorum; mutlak bir gün Atatürk'ün 'bir sözü 
üzerinde 10 tame yorum 'göreceksiniz. Fetva mü
essesesi olmayacak, ama ben sıkıldığım zaman, 
ihtiyaç duyduğum zaman müracaat edeceğim,, 
Başbakan olarak müracaat edeceğim, bağlı ol
duğum partinin milletvekilleri ve senatörleri 
gelecek Başbakana, aman diyecek 'ekonomik ve 
sosyal şu konuda Atatürk'ün sözleriyle ilgili sa
nayileşmede, tarım alanında çeşitli meselelerde 
aman diyecek bize bir mesnet, hem bu mesnet 
akademiden, büyük kuruldan gelişin, aidi yüce 
kuruldan gelsin. O zaıman Türlkiye'ıde Atatürk ' 
ün ilkeleri, sözleri, demeçleri açısından bir ka
osu seyredin. 

Onun için meseleye özellikle eğiliyoruz, çok 
özür dileriz bu konu üzerinde titizlikle durul
ması gereğime işaret ediyoruz. Atatürk'ün akıl
cılığı ile, Atatürk'ün 'müsbet düşünceye verdiği 
yön ile bu meseleyi düşünmek lâzımdır. Sayın1 

Bakan bıraksanız da bunu bir bilimsel kurul 
söylesin. Yani Atatürk'ün sözleri hakkında aşı-
rı sağcı şöyle söylüyor, aşın solcu şöyüe söylü
yor, falan bilim adamı böyle söylüyor, falan ya
zar şöyle söylüyor, çeşitli sözler kendi maksat
larına uygun kullanılıyor düşüncesinden hare
ketle; «bıraksanız da bunu bir bilimsel kurul 
söyleşini» dediler. Evet saynn, Bakan lütfen bı
rakalım da bunu bir bilimseli kurul söylesin. 
Ama o kurul tam bağımsız bir kurul olsun, özerk 
kurul olsun, o kurulun üstüne siyasal organla
rın gölgesi düşımes'iin, mesele burada. 

Onun için biz açıkça 1 nici maddenin) bağım
sız kuruluşlara bağlanmasını istiyoruz. 1 nei 
maddeyle ilgili olarak ifade ettiğim bir başka 
husus; gerçekte politika millî iradenin bizatihi 
kendisidir. Politikada Türkiye'nin1 meselelerinin 
açıklığı, aydınlığı, karanlığı, doğruluğu, yan
lışlığı tartışılır ve Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun, Türkiye'nin menfaatlerine uygun, Türk 
halkının menfaatlerine uygun bir noktaya ge
tirilir, bağlanır. O halde biz bu meseleyi'politik 
açıdan ele almıyoruz. 

Sayın Bakan sözünün bir yerinde buradaki 
konuşmaların ardında başka şeyler aradılar. 
Lütfetsinler, konuşmalarımızın andında başka 
şeyler yok. Eğer 'bu sözü dolaylı veya ıdolaysız 
bir yoruma tabi tutacak lolursak, o zaman kem
di sözlerinin arkasında da başka şeyler aramak 
iktiza eder. Ama biz aramıyoruz sayın Bakan da 
içtenlikle görüşlerini söyledi, her milletvekili 
arkadaşımız içtenlikle görüşlerini söyledi, biz 
de içtenlikle 'görüşlerimizi söylüyoruz, Kat'iy-
yen hiçbir arkadaşımızın sözlerinin arkasında 
maksat aramıyoruz, iyi olsun, güzel olsun, doğ
ru olsun;, Türkiye'inin gerçeklerine uygun ol
sun, Atatürk'ün büyüklüğüne, Türk Devletinin 
şanına, büyüklüğüne ve Atatürk'ün sözlerine 
verdiği değere uygun bir biçimde olsun, bu me
kanizma b'iyle işlesin. Bir taikıım yan ve direkt 
teslrıer altır.ıda kalmasın. Bunun için söylüyo
ruz. 

Şimdi sayın Başkana kanun tasarısının 1 n,ci 
maddesiyle ilgili değiştirge önergemizi takdiilm. 
ediyorum ve 1 inci maddenin tasarıdan «Başba
kanlığa bağlanması» şeklindeki hükmünün çı
karılması ve 1 n-ci maddesinde «Ankara'da Üni
versiteler Arası Kurula bağlı ve kamu tüzel ki
şiliğine sahip 'bilimsel özerkliği olan Atatürk 
Akademisi adıyla bir akademi kurulmuştur» 
şeklinde değiştirilmesi ve bu kabul edilirse di
ğer maddelerinin ona göre tedvin edilmesi zo-
runluğu ortaya çıkacağı için komisyon tarafın
dan tasarının diğer Maddelerini tedvin etmek 
içdn, tasarının geri alınmasını ve bu şartlar al
tında Atatürk Akademisinin kurulmasını arz 
ediyorum. 

Esasında Atatürk Akademisinin kurulma
ması ve bunun kurulmasını engelleme gibi bir-
şey Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söz ko
nusu değildir; ancak bağımsız olması kaydıyla. 

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Komisyon Baş
kam Sayın Yılmaz, buyurunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
söz sırasının okunması mümkün mü ? 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
Şahısları adına Sayın Akal, Sayın Uğrasız-

oğlu, Sayın Buldanlı, Sayın Güley, Sayın Kar
gılı, Sayın Yardımcı ve Sayın Öktem. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara.) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Sayın UysaPın 1 nci madde 
hakkındaki düşüncelerini ve bu düşünce silsile
si içerisinde getirmiş olduğu önergeyi kendi 
mantığı içerisinde uygun bulmak mümkün. Ama 
bunda yanıldıkları bir husus var. 

1- nci maddeye göre Ankara'da Başbakana 
bağlı, kamu tüzel kişiliği niteliğinde ve bilim
sel özerkliği haiz bir akademi kurulacak. Sayın 
Uysal endişe ediyor, diyor ki, «Hâkimiyet bilâ-
kayclı şart milletindir» burada yazılı; «Seçimler 
olacak, millet reyini kullanacak. Hangi parti ik
tidara gelmiş ise bu parti akademiye tesir ede
cek. Korkarım ki bu akademi o partinin keııcli 
görüşünü aksettirecek.» 

Çok muhterem arkadaşlarım, birçok deneme
si geçti. Ben burada herhangi bir üniversiteye 
ne sataşmak, ne de herhangi bir söz söylemek 
niyetinde değilim. İlme hepimizin hürmeti var, 
saygısı var. 

Muhterem arkadaşlarım; birçok üniversite
mizde Atatürk enstitüleri kuruldu, ne getirdi, 
bu güne kadar? Getirmedi değil, bâzı şeyler ge
tirdi ama, hepsi kırık dökük. 

isteniyor ki bu akademi dle Atatürk'ün ger
çek hüviyeti ve şahsiyeti ortaya çıksın. Cumhu
riyetin nasıl geliştiği, Cumhuriyetin temelinde 
yatan felsefenin no olduğu meydana çıksın. İs
tediğimiz bu... 

Sayın Uysal misal verdi; «Bilim adamlarına 
bırakın tarafsız olarak etüd etsin,» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; bilim adamlarının 
çok yakın tarihte Atatürk'ü ne anlamda kul
landıklarıma hepimiz şahidiz. 

Ben bir misal daha arz edeyim, Atatürk'ü 
'komünist diye ilân eden bilim adamı da çıktı 
muhterem arkadaşlarım. Ama o tarihte herkes 
susmuştu. 

Binaenaleyh, eğer bir özerk teşekkül getiri
yor isek, ilmî anlamda bunun üniversiteye 
mi bağlı, yoksa Başbakanlığa mı bağlı ol

ması daha faydalıdır veya zararlıdır? Eğer 
ilim adamı hakikî anlamda, anladığımız an
lamda ilim adamı ise, hangi müesseseye bağ
larsanız, bağlayınız o ilmî inancından dönmez. 
Falan Başbakan veya vekil emretti diye kendi 
inancından ayrılabilen ilim adamı oluyorsa za
ten onun ismi ilim adamı değildir. 

Aziz arkadaşlarım, ben Sayın Uysal'm ver
diği misale tekrar dönmek istiyorum. Buyur
dular ki, «Türk Dil Kuranın olmasaydı bu
gün birçok kelimelerden, birçok eserlerden 
yoksun kalacaktık» dediler. Sayın Uysal be
nim kadar takdir ederler ki, bir memleketin 
sosyal, ekonomik, kültürel gelişmesinde yalnız 
Dil Kurumu katkıda bulunmaz aziz arkadaş
larım; o milletin heyeti umumiyesi katkıda bu
lunur. Niçin bugün «İlçebay» kelimesi tutma
dı Sayın Uysal ? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tut
madı işte, gerçeklere uygun değildi; tutmadı. 

M. KEMAL YILMAZ. (Devamla) — De
mek ki, Dil Kurumu.her zaman gerçek keli
meyi bulamıyor aziz arkadaşlarım. Bulan ve 
tutan kelime, milletin benimsediği veya mille
tin yarattığı kelimeler. Burada yalnız tek 
yönlü konuşmamız lâzım. 

Eğer bir millet bir partiyi iktidara getiri
yor ise, zaten o millet inandığı o partiyi ik
tidara getirmekle, milletin ekseriyet reyini 
almış olan bir iktidar milletin arazuladığı ik
tidar delmektir. Bundan niye kaçınıyoruz Sa
yın Uysal ? Ben merak ettim. 

Yarın (x) partisine bu büyük millet rey ver
miş ve bu Meclise getirmişse, o parti de bir 
Hükümet kurmuş ise, bu milletin arzusunun 
dışında o iktidar hareket edebilir mi? Müm
kün mü bu aziz arkadaşlarım? 

Öyle bir iktidar düşünün ki, milleti başka 
şey düşünecek, onun iktidarı başka şey 
düşünecek... Mümkün değildir aziz arka
daşlarım. Katiyen mümkün değil. Sayın Uysal 
eğer kendi kişiliğinde böyle bir başka şeyleri 
tasarlamak istiyorsa bu mümkün değil aziz 
arkadaşlarım. Türk Milletinin sevip saydığı 
devleştirdiği Yüce Atatürk'ü kimse şahsî 
emeli için, herhangi bir parti şahsî emeli içim 
kullanamaz. 

Kaldı ki, biraz sonra maddelere de geleee-
&iz. Kurulacak bu akademinin üyelerimin ne 
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vasıfta olması lâzımgeldiği şartları aşağıda sa
yılacak. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Kim tayin 
edecek? 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Kim 
tayin edecek, iki kat üyeyi seçecek, onlar ta
yin edecek muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir haki
kati kabul etmemiz lâzım. Memleketin evlât
larını ikiye bölüp, fa'lan daha iyi yapar, filân 
daha kötü yapar düşüncesine sahibolduğumuz 
zaman elbette bu memlekete zararlı oluruz. 
Memleket sevk ve idaresinde mesuliyet alanlar 
mesuliyeti taşıyanlar o memleketin gerçekle
rini en iyi şekilde yürütmek mecburiyetinde
dirler. Zaten bunu yapamıyorsa iktidar da 
olamaz muhterem arkadaşlarım. 

Üniversiteden bir misal daha arz etmek is
tiyorum. Önünüze bir tasarı geldi aziz arka
daşlarım, üniversite reform tasarısı. Kaç yıl
dır çalışırız? İçinde bulundum dört üniversi
teyi, iki senedir gayret edilir, bir tasanda 
birleşemedik. Sayın Uysal diyor ki, Üniver
sitelerarası Kurul bunu tayin etsin. İstanbul'u, 
İzmir'i, Ankara'yı ve diğer üniversiteleri bir
leştireceğiz; «(relin arkadaşlar, Atatürk Aka
demisini kurun,» diyeceğiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Öyle 
düzeyde bir kurul var. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Özür 

dilerim Sayın Başkan. 
M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın 

Uysal, ben de sizin kadar var olduğunu bili
yorum; niçin tatbikatta yürümeyeceğini de 
biliyorum. Sen de benim kadar iyi bilirsin ama, 
tabiî bir türlü anlaşmamız mümkün değil. 
Kendi mantık silsilenizle bunu anlamaya im
kân yok. Bir mantık silsilesi kuruyorsunuz, 
bu mantık silsilesi içinden zaten dışarı çıkma
nız mümkün değil. Ben de bunu biliyorum. 

Binaenaleyh 'muhterem arkadaşlarım; biz Ko 
misyon olaraik, yaptığımız inceleme ve tetkikte 
- Sayın Uysal da Komisyon üyesi' ama, o top
lantıda bulunmadılar - birkaç toplantı devam 
etti, bulunmadılar. Orada zaten Komisyonda da 
Cumhuriyet Halk Partili üye arkadaşlarımız var, 
hiçbirisi 1 nci maddeye karşı çıkmadı ve böyle 
bir önerge de karşımıza gelmedi. Burada ilk 
defa gediyor karşımıza. 

9 . 1 . 1973 O : 2 

Biz Komisyon olarak 1 nci maddeyi tetkik et
tik. Gerçeklere uygun olarak ve bu Akademinin 
de süratle kurulması bakımından ve geleceğinin 
de daha iyi ve randımanlı çalışabilmesi bakımın
dan Başbakanlığa bağlı olaraik çalışmasını uy
gun bulduk... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Baş
bakana. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Ona da 
temas edeceğim ; zaten 1 nci maddenin yazımında 
bir hata var Sayın Hocam.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan, Sayın 
Uysal'm getirmiş olduğu önergeye Komisyon 
olarak katılamıyoruz. Ve katılamayışımızı ifade 
için de yüce huzurunuzu işgal ettim, özür diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Yaşar Akal, 
buyurunuz efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) —• Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bence, tasarının cin önemli maddesini müza
kere etmekteyiz. Bu madde aynen, yazıldığı gi
bi geçtiği takdirde, bundan sonraki maddeler 
de ona uyduğu için, birazdan neden bu tasarının 
bu maddesine karşı olduğumu arz ettiğim za
man, bu tasaııının istediğim gibi faydalı olmaya
cağını da ifade etmiş olacağım. Yalnız, burada 
bir şeyi açıklığa 'kavuşturmak isterim, o> da şu
dur ; aklımızdan hiç geçmeyen:, kafamızın bir kö
şesinden hiç geçmeyen, ıgönlümüzden geçmeyen 
bir husus, biraz da haksız olaraik bize izafe edil
miştir. Atatürk için yapılacak hizmetlerin hep
sine kafamızla, gönlümüzle, 'bütün yüreğimizle 
katkıda, bulunmak en büyük emelimizdir, dileği
mizdir ve ülkümüzdür. Onun için; «Atatürk'ün 
kurduğu, parti mensupları kalktılar, engelliyor
lar.» şeklinde bir konuşmayı şahsam hesabına, 
kendi hesabıma ve bilebildiğim kadar, bütün ar
kadaşlarımın adına kabul edemem. Atatürk'e 
hizmet, ibadet gibi bir şeydir, büyük bir şeydir, 
ben böyle anlarını, böyle bilirim. ^ 

Yalnız, bu maddede ve yapılan konuşmalar
da, aslında Türkiye'ye bugünkü bakış açısı, her 
iki taraftan söylenen sözlerle görülmektedir. De
mokratik düzen diyoruz, 'demokrasi diyoruz. 
Bunların müesseseleri vardır. Demokrasi' (d) ile 
başlayıp (i) ile biten bir kelime değil, bir muh
tevası olan şeydir ve müesseseler varsa demokra
si vardır; hâkim teminatı, basın özgüllüğü, üni
versite özerkliği, Parlâmentoda, millî hâkimi-
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yetin aksaksız tecellisi... Bütün, bunlar demokra
tik düzenin vazgeçilmez unsurlarıdır, müessese-
leridij. 

Üniversite içinden bir profesör komünist çık
tı diye, üniversiteden bilim ve idarî özerkliği al
maya kalkarsanız, bir hâkim hırsızlık yaptı diye 
mahkemelerden, bağımsız mahkeme vasfını kal
dırırsanız, bir gazeteci şahsiyetle uğraştı, mah
kûm oldu diye basından özgürlüğü kaldırırsanız, 
Toplantı ve Günleri Yürüyüşleri Kanununu de-
değiştirerek, vatandaşın en kutsal ve Anayasal 
hakkını ortadan kaldırırsanız, bir genç, anarşist 
çıktı diye bütün gençliği mahkûm etmeye kâl-
karsaiiıız o demokratik düzeni ve müesseseleri ya
şatmış olmazsınız. Aslında, onları kâmil hale, 
mükemmel hale getirmek için yapılan çabalara 
katkıda bulunmuş "olmazsınız, o, müesseselerin 
tahribi olur. 

Şimdi iki görüş hâkimdir Türkiye'de. Ve de
mokrasiyi tarif ederken de, özerklik dediğimiz 
o sihirli unsur, Türkiye'de bir zararlı unsur gibi 
-görülmeye başlamıştır, başlamaktadır. Üniversi
teden, yalan yanlış konuştuğunu zannettiğimiz 
bir profesör mü çıktı, kaldır özerkliği, TRT, ba
sın bugün şöyle hatalıdır, hatalı insanlar var
dır, kaldır özerkliği, toplantı, gösteri yürüyüşle
rinde münferit ufak tefek olaylar olmuş, kaldır 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile top
lanma hürriyetini... E, bu demokrasiye hizmet , 
değil, demokrasiden uzaklaşmak olur. 

Şimdi, bu tasarı- da üniversite özerkliğini or
tadan kaldırmaktadır. Anayasada yapılan de
ğişikliklerle, öbür üniversitelere getirilen hü
kümler buna getirilmektedir. Ben, demokrasinin 
gereği olarak siyasî iktidarın, bu özerk müesse
selere müdahale imkânlarını 1961 Anayasasında 
kaldırılan hükümlenhı hiçbir şekil ve surette 
Türkiye'ye zararlı okluğu kanışımda değilim ve 
o müesseselerin bu özerklikleri .•kullanamadığı. 
inancında da değilim. Üniversite profesörlerinin 
kendi özerk üniversitelerini, kendilerinin idare 
edemeyeceklerine kani delilim. Hâkimlerin, 
bağımsız mahkemelerin kaldırılması gerektiği 
görüşünde olduğuna kani değilim. Kim var ki, -
diyeceksiniz... Oraya da gelebilir sıra, üniversite
ye geldi, TRT'ye geldi, toplantı, gösteri yürü
yüşlerine, Çarşamba günü çıkan hükümle geli
yor. Bil' müesseseyi ıslah etmek, iyi etmek için, 
ona verilen hakları almak değil, ona venilen hak
lan genişletmek gerekir. Bu milletin evlâtların

dan teşekkül eden müesseselerde, bu imletin ço
cuklarının, kendi haklanan koruyamayacağını, 
kendilerine kanunlarla, yasalarla tanınan haldarı 
iyi kullanamayacaklarını; kabul etmek, şimdi ona 
hizmet etmek için kanununu getirdiğimiz Ata
türk'ü anlamamak olur. Atatürk'ün en büyük 
meziyetlerinden, vasıflarından biri; milletini sev
mesi, milletine güvenmesi, milletine inanması idi. 
«Ne mutlu Türküm diyene!» dediği zaman, göğ
sünün içinde, millete olan sevgisini söylerdi. «Bu 
milletin çocukları üniversite özerkliğine lâyık 
değildir, içinden eli sopalı, eli maşalı, eli taban
calı üç tane delikanlı çıktı diye gençlik tu ka
ka...» 

BAŞKAN — Sayın Akal, maddenin çok dı
şına çıkıyorsunuz efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Bu görüşlerim, 
yanı üniversite profesörleri, üniversite muhiti, 
bilinıser ve idarî özerkliğe lâyık mıdır, değil mi
dir meselesinde düğümlenir. 

BAŞKAN— Değil Saym Akal, bu madde ile 
bunun ilgisi yok, rica ederim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Siyasî iktidar
lar, yasalarla, özerk olması gereken müesseselere 
müdahale imkânlarını bulurlarsa., benim demok
rasi anlayışuma göre, o müesseseler zedeleniyor 
demektir. Hangi Başbakan olursa olsun, yargı
ya müdahale ederse, Danıştaya müdahale ederse, 
üniversiteye müdahale ederse, TRT'ye müdahale 
ederse orada özerklik zedeleniyor demektir. Be
nim •anladığımı demokrasi anlayışı budur. 

Burada da karşı çıkışımrz, karşı çıkışımı bu
dur. Diyorum ki, üniversite, bilim muhitleri eğer 
imkân tanınırsa, maddî imkânlar tanınırsa., Ata
türk'ü şu tasarının gerekçesinde yazıldığı şekilde 
•bütün düşüncesiyle, bütün fikir ve eylemleriyle or
taya koyacak bir çalışmayı yapabilecek kaabili-
yettedir, yetenektedir ve bunu özerk müessesede, 
hem idarî özerkliğe sahip, hem de bilimsel özerk
liğe sahip bir müessesede yapabilir.- Bunun aksi
ni iddia etmek, benim kanaatimce; «Hayır, üni
versite profesörleri ancak Başbakan güderse bu 
işleri yapar.» demektir. Başka türlü izahı yok
tur. Yanlış olabilir, eksik olabilir, benim kanaa
timce budur ve böyledir. 

Birtakım konuşmalarımı tavzih etmem isten
di. O konuşmaları sadece ben yapmadım, herkes 
yapıyor, yapılmaktadır. Sayın Bakan belki ilk 
defa benden duyduğu için böyle -kabullenmiş 
olabilir. Ama benim dün yaptığım konuşmaları 
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- eğer duymak istiyorlarsa. - sade ben söylemiyo
rum, her politikacıda bu tip düşünce ve konuşma 
bir ölçüde vardır, sade vatandaşlarda vardır. 
Yalnız, her halde ilk defa benden duyduğu için 
öyle kabul ettiler. Benim 'kanaatim, 1 nci mad
de ile getirilmek istenen husus, üniversite özerk
liğine bir 'kere daha indirilmiş bulunan darbe 
olacaktır. Onun için grubum adına Sayın Hay
rettin Uysal tarafından verilen önerge desteklen
diği takdirde, bilimsel ve idarî özerkliğe sahip 
bir müessese halinde bu büyük müesseseyi ku
rarsak, bu büyük müesseseyi 'kurarsak, o zaman 
Atatürk'e hizmetin, benim kanaatimce, biraz da
ha yararlısını yapmış oluruz, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun 

efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; başka bir ka
nunu komisyonda görüştüğümüz için, dünkü gö
rüşmelerin büyük bir kısmında ve bugün de yi
ne başlangıç konuşmalarında maalesef bulunama
dım. 

Yalnız bu konuşmalar arasında Sayın Ba
kanın. açıklamasını, cevaplarını ve ondan sonra 
da Sayın Uysal ile Sayın Akal'ın görüşmelerini 
dinledim. Benim görüşmem, kısmen bu görüş
ler zaviyesinden olacağı gibi, kısmen de dinle
mediğim hususlarda kendi görüşlerimi, 'komis
yondaki çalışmalarımızın ışığı altında arz etme
ye çalışacağım. 

Evvelâ şu hususu belirtmek isterim ki, Sayın 
Bakanın görüşmesi, kanunun hazırlanış şekli-ve 
maksadı etrafında doyurucu, aydınlatıcı bir ko-
konuşma olmuştur. Bu 'konuşmanın... 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, 1 nci mad
de üzerinde görüşüyorsunuz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Evet 
Sayın Başkan, oraya geleceğim. 1 nci maddeyle 
zaten çok yönleri ilgilidir. Arkadaşlarımızın bu
yurdukları gibi, 1 nci madde esas akademinin ku
ruluş fikri ve bağlanma mercii ile ilgilidir. Bu 
bakımdan önemli olması fikrine ben de katılıyo
rum. 

Yalnız, bu kadar güzel ve doyurucu bir ko
nuşmadan sonra birçok değerli arkadaşımızın 
tatmin olması gerekeceğini ümit etmekteydim. 
Fakat gördüm ki, henüz bâzı değerli arkadaşla
rımız bu 1 nci madde vesilesiyle başka türlü mü
talâalar beyan etmektedirler. 

Hemen şunu arz edeyim, Sayın Uysal'in gö
rüşlerine pckço'k yönleriyle katılmaya imkân 
yoktur. Çünkü değerli arkadaşım gerçekleri 
ifade etmekten ziyade, memleketin ihtiyaçlarının 
ne olduğunu ve bu sahada Atatürk Akademisi 
kurulmasoyle ilgili bir hizmetin ifasında neler 
getirilmesi gerektiğini iyi kavramamış olduğu 
kanaatine vardıim. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk Akademisi 
kurulmasıyle ilgili kanun, Yüksek Heyetinizin 
pekâlâ bildiği gibi, 12 Mart'ı müteakip anarşik 
olayların menşeini inceleyen bâzı bilimsel heyet
lerin ihtiyaç olarak gösterdiği bir tasarı şeklin
de ortaya çıkmıştır. 12 Mart tarihinden önce 
pekçok kuruluşların, derneklerin talebe teşek
küllerinin Atatürk'ü özel maksatlarına bir para
van olarak kulandıklan ve bu büyük şahsiyetin 
manevî değerine bir nevi saygısızlık yaptıkları 
pekçok misalerle ortaya konmuştur. Büyük Türk 
toplumu, Devletimizin büyük kurucusu olan 
büyük şahsiyete karşı yapılan bu haksız muame
leler, yersiz muameleler karşısında üzüntü duy
muştur*. 

•«Atatürk'ü her kuruluş kendi maksadına gö
re kullanmıştır,» dedim. O günün tabiriyle so
kaklarda müşahede edilen eylemlerde, hep Ata-
ürk sözü edile edile Atatürk, mânevi şahsiye
ti ve eserleriyle yıkılmak istenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, siz tasa
rınım tarihçesinden başladınız, sonra «madde 
üzerinde görüşüyorum!» diyorsunuz. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Anlıyorum, siz tasarının tümü 
üzerinde görüşmediğiniz için, bu görüşlerinizi 
belirtmek istiyorsunuz. Ama sizden sonra söz 
alan arkadaşlarımız var. Hepsi aynı şeyi yapar
sa beyefendi ben nasıl idare ederimi 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Çok 
kısa olacak, esasında madde üzerine geliyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, çok rica edi
yorum efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Kı
sa kesmeğe çalışacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Uzun olsun, fakat madde üze
rinde olsun efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ha
yır efendim, şimdi efendim madde üzerinde 
konuşuyorum. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde değilsiniz, be
yefendi. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ko
nuşulan şekil, benim anladığını kadariyle gayet 
geniş kapsamlı konuşma idi. Atatürk'ün sosyal 
gönüllerinden ekonomik görüşlerinden burada 
konuşmalar yapılıyor. 

BAŞKAN — Hangi 'konuşmayı kastediyor
sunuz efendim, Sayın Uğrasızoğlu? 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Me
selâ Sayın Uysal bunlara uzun boylu temas et
ti Sayın Başkan. Uzun boylu temas etti, «siyasî 
partiler, siyasî iktidarlar» dedi ve Atatürk'ün 
görüşlerini, her yönde olan görüşlerini, kemdi 
görüş zaViyelerine göre değerlendirecekler ve 
bu kanunu buna göre kullanacaklar... 

BAŞKAN — Bu suretle «Başbakanlığa bağ
lı olmasın»1 dedi efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Onun 
için müsaade buyurursanız Sayın Başkan, kı
saca... ~ 

BAŞKAN — Ama tasarının tarihçesine ka
dar giderseniz, Sayın Uğrasızoğlu olmuyor iş
te, yani insaf ediniz. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlar, Atatürk Akademisi 
kanun '^aşarisi ile güdülen hedefi başlıca iki 
noktada toplamak mümkündür. Bunlardan bi-
ris'i; Atatürk'ü iyi anlamak ve anlatmak. 

.İkinci hedef; biraz evvel bahsettiğim şekil
de Atatürk'ü büyük istismarlardan ve istirmar 
konusu olmaktan korumaktır. Asıl kanunun he
defi budur. 

Komisyonumuzda, Millî Eğitim Komisyo
nunda, - bendeniz aynı zamanda Millî Eğitim 
Komisyonunun sözcüsü olarak da arz ediyo
rum - değerli arkadaşlarımın endişe duydukla
rını muttali olduğum bâzı noktalarda, yani Ata
türk'ün ilkeleri konusunda akademinin yetkili 
bir organ olması hususunda endişe duymaları 
keyfiyetine bizler de o zaman iştirak ettik. Ya
ni Atatürk Akademisi; «Atatürk devrimileri ve 
'ilkeleri 'konuşunda yetkili bir organdır, bir ku
ruluştur.» ifadesine komisyonda biz de karşı 
çıktık. Çünkü Atatürk, bu şekilde bir ifade ile 
kabul edildiği takdirde İkalı plaştırılmış olur, 
Atatürk hiçbir zaman dogmacı olmamıştır, hür 
fikirlidir, geniş fikirldiir. Gelişen 'bir toplum
da gelişmekte olan bir toplumun ihtiyaçlarına 

| göre rahatlıkla tedbirler düşünebilen bir şah
siyettir. O bakımından arkadaşlarım hiçbir su
rette endişe duymamalıdırlar. Yani o zaman 
komisyonda ifade edilen, akademinin, bir fetva 
ımüessesesi olması endişesi katiyen varidolma-
mak gerekir. Sayın Bakanın da burada buyur
duğu gibi, kendileri de aynı endişenin olabile
ceği düşüncesiyle bunun kaldırılmasına iştirak 
ettiler ve hep beraber bu hüküm metinden çıka
rıldı, 

I Şimdi, Atatürk Akademisi acaba nereye bağ
lansın konusu var. Bu konu etrafında arkadaş
larımız endişe izhar etmektedirler. Bu konu da
hi üniversitelerimizin değerli mensuplarının, 
rektörlerinin ve öğretim üyelerinin iştirakiyle 

I günlerce ve günlerce Komisyonda tartışılmış 
olan bir husustur. Hakikaten ifade buyuruldu-
ğu gibi, pekçok alternatifleri düşünülmüş, bun-

I ların tartışması yapılmış; fakat en sonunda böy-
I le bilimsel özerk bir müessesenin en dyj işleye-
I bilmesi liçin ve kendisinden beklenen hizmetleri 

görebilmesi için Başbakanın şahsına bağlanma
sının lüzumlu ve şart olduğu kanaatma varı
larak bu hüküm kabul edilmiştir. Böyle yapıl-

I masaydı ne olurdu? Şayet böyle yapılmamış ol
saydı, eskiden mevcut olan kanunlar gereğince, 
meselâ üniversitelerin binisinde kurulmuş ol-

I saydı böyle bir akademi, veyahutta bir üniver
siteye bağlı olarak kurulmuş olsaydı, çeşitli üni-

I versitelerde başka türlü kuruluşlar meydana 
getirilmek suretiyle Atatürk etrafında fikir bir-

I ligine,, görüş birliğine varmak bir türlü kabil 
olmayacaktı. O halde, üniversite seviyesinin de 
üstüne çıkarak kurulmuş olan bir akademiyi 

I üniversitenin dışında ve Başbakana bağlı ola
rak kurmak suretiyle daha objektif, daha bi
limsel bir çalışma esasının uygulanabileceği gö
rüşü hakim olmuştur. Bu sebeple; arkadaşları
mız devamlı şekilde endişe izhar etmektedirler. 
Şayet kurulacak Atatürk Akademisi Başbaka
na bağlı olacak olursa, yarın bir siyasî iktida
rın emrinde bir kuruluş olur, bilimsel özerkli
ğini, objektivitesini kaybeder ve dolayısiyle 
Atatürk iyi anlaşılmamış ve anlatılmamış olur, 
denir. Yalnız, bir hususu burada gene tarafsız 
bir görüşle ifade etmekte fayda vardır. Sayın 
Bakan, sözleri arasında bir noktaya işaret bu
yurdular, dediler k i ; 

«Şayet birtakım arkadaşlarımız veya grup
lar Atatürk'ü bu Kanun olmadığı takdirde tis-
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tismar konusu yapmaya devam edecekler ise, 
böyle bir düşünce varsa bu maksatla kanunun 
karşısında olabilirler veyahutta bağlanma şek
line itiraz edebilirler» diye buyurdular. Bu, ha
kikaten üzerinde durulacak en önemli noktadır. 
Atatürk'ü kendi değerleri yönünde, bütün eser
leriyle ve şahsiyetiyle tanımak, tanıtmak ve 
Atatürk hakkında haksız olarak bilimsel görüş
ten uzak olarak ifade edilen birtakım görüşler 
muvacehesinde yetkili bir organ, resmî kurulu
şu hüviyeti olan bir organ bir görüş izhar et
mezse hakikaten mesele tarafsız olmaktan çıkar 
ve gene istismar konusu olmaya devam eder. 
Bu sebeple, Atatürk Akademisinin bir üniver
site bünyesi içerisinde kurulması bâzı yönleriy
le sakıncalı görülmüştür ve arz ettiğim sebep
lerle üniversitenin dışma çıkarılmak istenmiş
tir. 

Arkadaşım buyuruyor ki ; «Üniversitelera
rası Kurul'a bağlayalım», verdikleri önerge de 
o istikamettedir; Üniversitelerarası Kurula 
bağlayalım. 

Muhterem arkadaşlarım; Üniversitelerara
sı Kurul, devamlı şekilde, çalışan bir Kurul ve 
bir merci değildir. Üniversitelerarası Kurul, 
üniversitelerin müşterek meseleleri olduğu za
man toplanan, bu meseleleri görüşen ve bila
hare dağılan bir kuruluştur. Bu sebeple; de
vamlı bir hizmet görmeyen bir kuruluşa, hiç 
bir merci üe ilgisi bulunmayan bürokratik yön
den bir kuruluşa böyle bir müesseseyi bağla
manın mümkün olmadığı kendiliğinden anlaşı
lır. Bir kuruluşun elbette tayinle birtakım gö
revleri, yetkileri vardır, bütçe ile ilgili birta
kım hizmetleri vardır, kendisine tevdi edilen 
hizmetleri görüp görmediği hususunda meyda
na gelen birtakım ekşiliden, noksanlıkları, so-
runlulukları vardır. Bu hususların belli bir mer
cide toplanması, ifade edilmesi ve bunların da 
Yüce Meclisinize karşı bir sorumluluk ifade et
mesi iktiza eder. Bu bakımdan Üniversitelera
rası Kurul bir hal yolu, bir hal mercii olarak 
görülmemiştir. Zira, bu husus dahi Komisyonu
muzda uzun müddet müzakere edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi mesele şudur : 
Üniversitelerden seçilen öğretim üyeleri, Aka
deminin idare organını teşkil edecektir, lleriki 
maddelerde gelecek. Atatürk Akademisi 18 üye
den müteşekkildir ve bunun en az yarısı üni= 
versite profesör ve doçentlerinden kurulu olan 

bir heyettir. O halde, en az yarısı üniversite 
profesör ve doçentlerinden kurulu olan bir he
yetin bilimsel olduğuna, bilimsel bir çalışma ya
pacağına objektif olacağına, Atatürk'ü taraf
sız bir şekilde tanıyıp ve tanıtacağına kanaat 
getiremezsek, inanamazsa'k, o halde bu mevzuu 
kime tevdi edeceğiz, bu işi kime tevdi edeceğiz, 
bu sorumluluğu kime tevdi edeceğiz? Buna bir 
hal çaresi bulmak, bu takdirde kolay olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; bu sebeplerle arka
daşlarımız bir endişeyle, bir kayguyla, bir ni
yetle Atatürk Akademisinin Başbakana bağlan
ması keyfiyetine şayet inanıyorlarsa, böyle bir 
endişeyi kafalarından çıkarmalıdırlar. Bu, su
reti kafiyede söz konusu değildir. Akademinin 
en iyi işleme tarzının, bu mercide ancak müm
kün olduğuna inanıldığı için böyle olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; Atatürk Akademisi 
kanun tasarısı, bizim 12 Mart'tan sonra Yüce 
Meclis olarak aldığımız tedbirler meyanmda ve 
bu tedbirler silsilesi içerisinde bir-halka teşkil 
eder. Bunu tamamlamak mecburiyetindeyiz; 
hem Atatürk'ü korumak için, hem Atatürk'ü an
lamak için, hem de anarşizme temayül gösteren 
bir zihniyetin elinden mevcut silâhlarını tama
men almak için. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Buldaıılı, buyurunuz 
efendim. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;. 

Atatürk Akademisi kanun tasarısının 1 nei 
maddesi üzerinde yapılmakta olan müzakereler 
dolayısıyle şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. 

Mesele gayet basittir muhterem arkadaşlar. 
1 nci madde Akademinin nereye bağlı olacağı
nı hükme bağlayan bir maddedir. Başbakanlı
ğa mı bağlansın, müstakil bir müesseseye mi 
bağlansın, yoksa üniversiteler içinde bir enstitü 
gibi mi muamele görsün, bu hususu hükme bağ
lamış. Komisyonlarda, Millî Eğitim Komisyo
nunda, Bütçe Plân Komisyonunda münakaşa 
edilmiş ve nihayet şu önümüze gelen metin ted
vin edilmiş. Ankara'da Başbakanlığa bağlı ve 
kamu tüzel kişiliğine sahip, bilimsel özerkliği 
olan Atatürk Akademisi adiyle bir Akademi ku
rulmuştur. Yani bağlılığı Başbakanlığa yap
mıştır bu madde. 
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Müzakerelerde iki fikir çarpışıyor; bir kı
sım arkadaşlarımız diyorlar ki, bu arkadaşların 
başında İbrahim Öktem bey geliyor, bu diyor 
siyasî bağlılığı icabettirir. Çünkü diyor, siyasî 
tercihtir iktidar, bu siyasî tercihin başında 
Başbakan vardır. Başbakan bir siyasî anlayışın, 
esprinin başıdır. Binaenaleyh bu Akademi ora
ya bağlanırsa tıpkı bab-ı meşihat gibi bir fikir 
alınıp verilen, fetva verilen makam haline ge
tirilir demek istiyor. Biz aksi kanaatteyiz. Biz 
diyoruz ki, maddenin bu şekilde tedvin edilmiş 
olması doğrudur, yerindedir. Neden yerindedir 
Çünkü Başbakanlık ımakamı Devletin bütün ar-
şivlerine sahiptir, bütün imkânlarına sahiptir. 
Her türlü araştırma, tetkik, murakabe gibi ko
laylığı haizdir. Sonra resmî bir makamdır, gay-
rimesul değildir. O bakımdan buraya bağlı ol
mak faydalıdır. 

Aksini düşünelim. Sayın Hayrettin Uysal 
beyim dediği gibi, bunu Türk Dil Kurumuna 
veya ona müşabih bir yere bağlayalım. îşte 
tam burada ayrılıyoruz kendileriyle. Çünkü, bu 
tip müstakil müesseseler çabuk yozlaşıyorlar. 
Bakınız, Atatürk, Türk Dil Kurumunun kurul
masında kendi maddî varlığını ortaya koymuş
tur, kurulmasına çalışmıştır ve bir Türk dil te
orisi ortaya atmıştır. Oysa tatbikatta görülmüş
tür ki, Türk dili yozlaştırılmak istenmiştir. Bu 
yanlış ve sakîm tutum karşısında Atatürk bun
dan rücu 'etmiştir. Falih Rıfkı'nm «Çankaya» 
adlı kitabında bu rücu ediş gayet açık ve sarih 
olarak görülmektedir. 

E ! Atatürk gibi ne sağa, ne sola çekil
memesi, hakiki hüviyetinin ortaya konulması, 
fikirleri, inkılapları nedir, ne olmalıdır veya 
hakikati nedir, meydana çıkarılmak istenen 
bir mevzuda, böyle gayrimesul insanlara, kim 
olduğu bilinmeyen insanlara, fikrî yapıları 
nedir, orijinalleri inedir, hüviyetleri nedir, bi
linmeyen insanlara Atatürk gibi bir mevzuu 
'emanet edeceksiniz ve onlardan Türk inkılâp 
tarihi kitaplarına veya yarınki Türk nesil
lerine Atatürk'ün kim olduğunu anlatacak 
eserlerin meydana getirilmesine çalışacaksı
nız... Bunda bir amelî fayda görmüyoruz. Ak
sine, bugün tatbikattaki görülen yozlaştırma
nın o vakit daha resmî olarak, daha salahi
yetli bir makamdan alınmış fetvalara dayana
rak ortaya atılacağı inancındayız. 

Bu bakımdan, maddenin enine boyuna ko
nuşulması manasızdır. Siyasî otorite mi bu 
heyeti baskı altına alır, yoksa şahsiyetli in
sanlar kendi şahsiyetini korur da, resmî oto
riteye karşı kafa tutabilirler mi? Gayet tabiî 
tutarlar muhterem arkadaşlar. Binlerce misali 
vardır, tlim uğruna kellesini giyotine vermiş 
ilim adamları vardır. Siz ne zannediyorsu
nuz.. Seçilen insanlar her şeye abdühû de
yip, siyasî otoritenin istediği şekilde bir fetva 
mı verirler zannediyorsunuz ? O vakit ilim ada
mına ilim adamı denir mi ? 

Kim seçecek onları diyorsunuz. Gayet ta
biî ki, onu kanunun tarif ettiği makam seçe
cektir. Bugün TRT müstakil bir hüviyet için
dedir. Yani sizin tâbirinizle, özerktir. Peki 
oraya Hükümet temsilcisi gönderilmiyor mu? 
Niçin oraya gönderilen Hükümet temsilcisinin 
baskı altında kalacağına inanmıyorsunuz? De
mek ki, her Hükümet temsilcisi veya Hükü-
Hükümet makamlarından seçilmiş arkadaşların 
mutlaka baskı altında kalacağı veya o istikâ
mette karar vereceği doğru değildir. 

O bakımdan, maddeyi bu şekilde kabul ede
lim. Türk Dil Kurumunun durumuna getirme
yelim bu müesseseleri. Türk Dil Kurumu ku
luçka gibi mütemadiyen yeni yeni kelimeler 
ortaya atmaktadır. Ben 50 yaşındayım, Türk 
Dil Kurumunun diliyle ko<nuşsam yazılanı an
lamıyorum. Benden sonra gelecek nesiller 
koca Türk kültürünü öğrenmekten mahrum ola
caklardır ve olmaktadırlar. O bakımdan, bunu 
bir resmî murakabe unsuru olabilen Hüküme
tin başına emanet etmek daha doğru, daha mu-
sif bir hareket olur. 

Ancak buradaki, Başbakanlığa mı bağlı ol
sun, Başbakanın şahsına mı bağlı olsun hu
susu mucibi münakaşadır. Başbakanlığa da 
bağlı olur, Başbakana da bağlı olur, ama Baş
bakana bağlı olması bir bakımdan kolaylık arz 
eder. Dirçkt temas kurar, emirleri daha iyi 
alır, verir. Bu bakımdan faydası vardır. 

Saygılarımı sunarım muhterem milletve
killeri. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır, 
okutuyorum : 
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-Meclis • Başkan lığına -
Maddeler üzerindeki konuşmaların 10 da

kika ile kısıtlanmasını arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. Bundan sonraki konuşmalar 
jO'ar dakika ile sınırlıdır. 

Söz Sayın Ferda Güley'de. Buyurun Sayın 
Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın arkadaş
lar. 

Tasarının 1 nei maddesinin Hükümet tara
fından sevk edilen şeklinde görüldüğü üzere, 
ikinci bir cümle vardır : «Akademi, Türkiye'de 
Atatürk Devrimi ve ilkeleri konusunda yetkili 
bir kuruluştur.» 

Millî Eğitim Komisyonunda bu cümle çıka
rıldı. Bendeniz bu cüm'lenin çıkarılması için 
Komisyonda çaba sarf ettim. Dilim döndü-
ğünce bunun mahzurlarını anlatmaya çalış
tım! ve Komisyon ve Hükümet naçiz açıkla
malarını itibara aklı ve bu cümleyi birinci 
maddeden çıkardı. Hükümete ve Komisyona 
olan şükran borcumu bu kürsüden de bir defa 
daha ifade ediyorum. Fakat çabam sadece bu 
cümlenin çıkarılması He ilgili değildi. Başka 
unsurlarla da ilgili olarak gayretler sarf ettim, 
fakat netice alamadım. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nei maddede önemli 
üç unsur var. Kurulacak Akademinin Baş
bakanlığa bağlı olması unsuru, kamu tüzel ki
şiliğine sahibolması un sirrusu ve bilimsel özerk
liğe sahibolması unsuru... 

Üç- önemli unsurdan özellikle ikisi birbi
riyle çelişmektedir. Kanısındayız. Bir kurum 
.bilimsel özerkliğini kullanabilmesi için, kâ
mil ve kâhil anlamda kullanabilmesi, için siya
sal olmayan bilimsel özerklik niteliğine sahip 
bir üst kuruluşa bağlı olmak gerekir. Hal
buki Başbakan, siyasî otoritenin en sorumlu 
ve yetkili kişisidir ve dünyanın da birçok yer
lerinde olduğu gibi, bir siyasî partinin ve seçim
leri kazanmış, en büyük sonuç almış siyasî par
tinin genel başkanıdır. Bu zat her ne kadar 
bilimsel özerkliğe sahip bir kuruluşun anla
mını zedelemeden, doğrultusunda yürütmek 
için peygamberane gayretler, çabalar sarf et

mek yoluna gitse dahi, bundan kâmil tam so
nuç alamaz, alması mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim gö
rüşümüz, bilimsel özerkliğin Başbakanlıkla 
yanyana getirilmesindeki sakıncaya işaret et
mektir. Hele Başbakanlık, yani Plân Bütçe Ko
misyonunda yapılan değişiklikle Başbakana de 
ğil de, Başbakanlığa bağlı olmak suretiyle 
kurulacak müesseseyi daha kurulmasının ba
şında Devlet Bakanlığına bağlı birtakım 
kuruluşlar gibi onların bulunduğu çizgiye 
oturtmuş oluruz. 

Tasarının gerekçesi sağlam yazılmıştır. Baş
bakan koordinatör durumunda Hükümetin nâ
zım kişisidir ve akademi ancak ona/ bağlı 
olabilir. Eğer, bizim sözümüz, bizim görüşü
müz itibar görmeyecekse, biz bu döktüğü
müz dilleri sayın Genel Kuruldaki arka
daşlarımıza, Komisyona ve Hükümete kabul et
tiremeyecek isek, bu talihsizliğe mâruz kala-
caksak, elbette ki, Başbakanlık yerine Baş
bakana bağlı bulunması müreccah olur; ama 
bilimsel özerklikle siyasî otoriteye bağlılık 
arasında mutlak bir çelişki olduğu kanısında
yız. 

Bakınız, gerekçede denildiği gibi, Atatürk' 
ün «Türk İnkılâbı», Ulusumuzun ise «Atatürk 
İnkılâbı» dediği tarihî olayları incelemek 
üzere 1933 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı 
Türk İnkılâp Tarihi kürsüsü kurulmuştur. 
1942'de özel bir kanun çıkarılarak Ankara'da 
Dil Tarih - Coğrafya Fakültesine bağlı bir 
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. 
Bunlar hep nereye bağlı? Üniveristelere bağlı.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yapa
mamışlar. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — İşlememiş, 
kötü işlemiş. Kötü işlemiş olmaklığın mahzur
larının üstüne eğilip, onu bu tasarıda muhkem 
bir şekilde tedvin etmeliyiz. Yani, «Bu yapıl
madı» diye bilimsel özerklikle bağdaşması 
mümkün olmayan bir otoriteye böyle bir aka
demiyi bağlama yoluna gitmemeliyiz. İşaret et
mek istediğimiz işte budur. 

Şimdi, bilimselliğin gerekçesi tasarıda şu 
şekilde belirtilmektedir : 

«Bilimsel özerkliğe sahibolmasının nedeni : 
Akademinin kurulmasiyiıe Atatürk devrim 

ve ilkeleri bilimsel yollarla incelenip değerlen-
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dirilerek açıklanacak re yayınlanacaktır. Bu 
çalışmalarında re Türk gençliğiyle halkının 
Atatürk düşüncesine uygun bir sistemi içerisin
de eğitilip yetiştirilebi'lmesi için, akademinin 
her türlü politik ve idarî baskılardan uzak ve 
tarafsız 'kalabilmesi için bilimsel özerkliğe sa
hip (kılınması öngörülmüştür.» 

$aym arkadaşlarımı; istirham ediyorum, 
Başbakana, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş, 
(kendi gerekçesinde getirdiği bu saygı değer 
aımaçlara varabilir mi? Bütün çabalara ve iyi 
niyetlere rağmen varması mümkün müdür? 

Komisyonda da denildi, bir TÜBİTAK ör
neğimiz var; Türkiye Bilimsel Teknik Araştır
ma Kurumu da böyle özel bir (karnınla kurul
muş bilimsel bir kuruluştur. Ama, o Türkiye' 
nin toplum yapısına Atatürk ve onun devrim
leri gibi derinliğine ve genişliğine girmiş, top
luma bütün kesiminde hâkim olmuş büyük bir 
kavramın hiçbir unsuru TUBİTAK'da yok. O 
sadece bilimsel, teknik araştırma yapan bir ku
ruluştur. Onun Kavaklıdere'de bir binası var. 
Kavaklıdere'deki binasının muhitincleki mahal
leyi dahi etkilemez, kimse ne olduğunu bilmez. 
Ama Atatüıik öylesine bir cevher, öylesine bir 
dinamizmdir M, bugün ortada bulunmamasına 
rağmen, bütün hayatımızda 'hâkim öylesine bü
yük bir güç ki, onu siyasal iktidarın tanımla
masına, tefsirine tabi tutmak anlamına da ge
lecek Başbakana bağlı olarak böyle bir akade
mi kurulması giderek mutlaka bütün iyi niyet
leri bir tarafa bırakıp, bizim işaret (ettiğimiz; 
tehlikeleri ortaya koyacaktır, kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Güley, süreniz doldu 
•efendim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bir dakika 
müsaadenizi istirham ediyorum, (Sayın Başka
nım. 

Şimdi bakınız size 1 nci maddede çıkarttı
ğımız kısmın da gerekçede karşılığını okuya
cağım : 

«Atatürk Devrimi ve ilkeleri konusunda 
yetkili resmî bir kuruluş olmasının nedeni .• 

Hiç şüphesiz, Atatürk devrimi ve ilkeleri 
konusunda araştırma yapmak, akademinin te
keline verilmiş bir görev değildir.:» 

'Sayın Bakan da ifade buyurdular; «Ensti
tülerde kalacak, kürsülerde kalacak, bunlar 
devam edecek» dediler. 
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«... Ancak, diğer bütün kurum ve kuruluş
ların yanında Atatürk Akademisi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Atatürk Devrimi ve il
keleri konusunda resmî görüşünü ortaya koyan 
bir kuruluş olacaktır.» 

Cümleyi çıkarttık. Bu tasarıya halcim olan 
bu felsefe çıktı mı ? Kaldı. Bundan sonraki 
maddelerde nasıl kaldığına işaret edeceğim ve 
önergeler vererek kabulünü istirham edeceğim. 

Sayın Balkan «Mademki, bilimsel özerkliğe 
sahip böyle bir kuruluş (kuruyoruz. Hiç bilim
sel özerkliğe hasip bir kuruluş Atatürk'ü rijit 
hale getirir mi, Atatürk'ü dondurur ımu? Böyle 
bir müessesenin karşısına 'en çok Atatürk'e. 
medyunu şükran olması lâzım gelen C. H. P. 
nasıl karşı koyuyor.» dediler. 

Bu sözlerden umutluyum; Millî Eğitim Ko
misyonunda itibar görmeyen bâzı önergeleri
min sayın Bakanın bu çok cesaret verici yar
dımlarıyla Genel Kurulda kabul buyurulacağı 
umudunu besliyorum. Evet, biz C. H. P.'lirler 
olarak Atatürk'e herkesten fazla medyunu şük
ran olduğu/muz idraki içindeyiz ve bu akademi
nin kurulması dolayısıyle bu tasarı münasebe
tiyle bütün üye arkadaşlarımın, birimizin kür
süye çıkıp, diğerimizin inmesiyle hepimizin ay
nı şekilde aynı sözleri söyleyerek bu akademi
nin bilimsel özerkliğin gereği olan yere bağ
lanmasını istememiz v.e bundan sonraki mad
delerde diğer istediğimiz hususlar bundan do
layı geliyor. Sayın Devlet Bakanı, Atatürk'e 
herkesten fazla medyunu şükran olmamızın bir 
ifadesi olarak biz bu çırpınışların içindeyiz. 

BAŞKAN — Tamamlayınız, lütfen efendim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet. 
Sayın Bakan, siz dediniz ki, «Sayın Güley, 

Atatürk eğer 1945 -1973 arasında yaşasaydı, 
topluma şu açıdan bakar, şöyle şöyle derdi di
ye bir kehanette bulundunuz, Atatürk'e bâzı 
sözler söylettiniz. Derdi, demezdi; akılcı Ata
türk bunu derdi, gücü neye yeterse yapardı, 
dediniz. Fakat bırakınız da bunu Ordu Millet
vekili Ferda Güley olarak, inandırıcı tarafı el
bette daha az olması^ lâzım gelen Ferda Güley 
olarak siz söylemeyin de, böyle bilimsel özerk
liğe sahip bir akademi söylesin.» 

Sayın Bakan, bu beyanınız dahi, kurulan 
akademinin hangi felsefe içinde kurulduğunun 
delilini teşkil etmektedir. İşte siz de, tıpkı bu 
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gerekçede olduğu gibi, resmî Devlet görüşü is
temektesiniz. Atatünk'ü resmî Devlet görüşüne 
bağlamak istemektesiniz. Bu olmaz arkadaşla
rım. Yüoe Meclisin sayın üyeleri, bu olmamalı
dır. Bu demokraside Atatürk böyle resmîleşti-
rilemez; bu faşizmde olabilir, dikta rejimlerin
de olabilir. Biz çok şükür demokratik parlâ-
manter rejim içinde yaşıyoruz. Ben de söyleye
ceğim, siz de söyleyeceksiniz, başkaları da söy-
leyece'k : Atatürk'ü hepimiz bir yönünden, bir 
yanından tarif etmeye çalışacağız; hepimiz öz
gür insanlar olarak, Atatürk'çü insanlar ola
rak. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı?.. Yok. 
Sayın Yardımcı, buyurunuz efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sa
yın Başkan, ımuhifceıiem 'arkadaşlarım; 

Benedeniz uzun konuşacak değilim. Yalnız, 
kanunum bâzı noktalarının 'başka istikamette 
olabileceği 'ş'clklindelki konuşmaları bendemiz bir-
lisşjtir'rr.ıeıye 'gayret edeceğim, benim ıgaıyrietûm bu 
'istikamet'te 'olacaktır. 

Şimdi, «Atatürk Akademisi kurulması hak-
kıınidaiki kanuna biz de Itaraftarız, 'çıkmasını Ibiz 
de üstiyoruz, yalnız siyasî baskı olmasıın diyor-
,1ar. Yani «Buigümlkü üniversitelerin Italbi olduik-
laın sistemi içerisinde tam mânasıyle özerk ol
sun» diyorlar. Eğer olmazsa o zaman siyasî ük-
tidarılaınn ıtıeisiri altında kalmıalk ısıuretıiyle arau 
edilmeyen şıekiilferin ortaya 'çıkmasına ısıebebo-
luııabileceği fikrini savundular. B<u fıilkrli ıbem-
deniz 'bir kalemde 'zaınınediyoruım ki, arıkadaşla-
rımı iikna edecek 'bir noktaya, getireceğim. O da 
şu: Bugün bir Atatürk Üıhive.rsİteısii, bir örıta -
Doğu Üniversitesi, bir Karadeniz Teknik Üni
versitesi vaır imi?.. Yar. Borular neneye bağlı? 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı. Yani, siyasî iik-
tidarın bir parçasına bağlı. Yalnız ilmî özeılkliık-
leri var. Şimdi, birçok akademi Vaır ımı?.. Var. 
Bunlar nereye .bağlı; ıbuınlar da Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlılar ve bunların da yine ilımî 
özerklikleri var. Pelki şiimdi bu kürsüye ıgelen 
ve gelecek olan arkadaşlara sıoruyomım; siyasî 
iktidarlar (bu üniversitelerin üzerinde hangi ta
sarrufta bulundular, Ibu 'akademilerin üzerinde 
aıe yaptılar; idarî özerklikleri 'olmadığı halde 
siyasî iktidarlar bunlara ne yaptı?.. O .halde, ye
ni teşekkül 'edecek ilmî hüviyeti, ilmî özerkliği 
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haiz Ibir Atatürik Akademisi, yemi teşekkül ede
cek diyorum dikkat ibuymmnuz. Peki neden ıhtı 
endişe muhterem arkadaşlarım? Israr ediliyor, 
söyleniyor? Fikirleri muhite remdir, ihiçibir iti-
raızım yokibur. Bakınız bu endişe nereden ıgeliyor: 
İllâ 've illâ idarî özerkliği olmadığı için siyasî 
baskıların •altında İJukınalbilecek ve şu veya bu 
istikametle 'gidecek.. Bütün endişe, ortaya atı
lan bütün endişeler ıbu. 

Şimdi, müsaademizle bir şey aırz (edeyim. Bu 
kürsüde, 'büyük Atatürk içiin iher islfciıkameıtte 
kendisine lâyık olan 'güzel sözler söylemdi, söy
lenecek ve devam edecek. Simidi, (bu kadar (bü
yük ibir sevgiyi sinesinde tıaşımıış oliam Türk Mil
letimin., Atatürik Akadeımisıinin yerine ıgeftirelbile-
©eği fonksiyonlara şu hüküm'elt, bu !büküm<eıt, 
§tu paıntft, bu parti şeklinde bir tasarrufta bulun
ması müırrJküm değildir. Bu bir kanaat, bir de 
ıgelip geçen hükümetlerimize, (bakamlarımıza., 
başbakanlarımı]za bu kadar İtimaıtsız'lıjk olduk
tan s'oınra bu Büyük Meclis, o aamaın Ikendilerine 
masıl itimat reyi verecek değerli aırkad aşlarım? 
Bıen diyorum. ki, ıgeılinıiız ıbu kadar endişe içerıisıi-
ne ıgirmeyeiiim, (kurulacak olan 'bu ımüesseseye, 
zaten bünyesinde ilim var, birçok üniversiteliden 
müteşekkil olacak, zaten, bünyesinde ilim yata
cak Ve değil yalnız iç bünyede dış memleketler
de Atatürk hakkında söylenmiş ve söyleınecek 
olan her şeyi derleyip toplayacak olan, bü
tün dokümanları bir araya getirecek olan 
akademiye, bugünkü özerk üniversiteler is
tikametimde özerklik vermek yönünde bir 
fikre saplanmayalım. Onun için bendemiz 
bilhassa rica •ediyorum ki, o zaman Millî Eğütiim 
Komisyoınunda bulunan muhterem arkadaşları
mız, ki bu fikrin üzerinde en çok omlar duru-
yoniar, bunun üzerinde durmasınlar. Ben, ken
dilerine şimdi ımisal Verdim: Bugün üniversite 
aidini taşıdığı halde Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı olan üniversitelerle ne olmuştur, Ihamigi ilk-
tcjdau:1 bunları ilmî çerçevede ve hatltâ idarî çer-
çeıvede Ibasikısı altına almıştır? Almamış öf em
dim, 'mümkün değildir. İlim (müesseseleri, idare
ce ihama bağlı olması ıgerelkeç esine dayama.nak 
baskı altına alınaımaz. 

Bir misal vereceğim •arkadaşlarım. Ben G-ül-
haıııe Askerî Tıp Akademisinden ıgelımıiş, fakat 
kariyerden geçerek oraya gelmiş bir arkadaşı
nızım. Grüllhane Asikerî Tıp Akademisi ordumun 
bir parçası, yanfı bir disiplin müessesesi. Bu di-
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sipİlne her bakımdan, her istikamette uyması 
lâzım gelen bizde, ilmî muhtariyet, var, ama 
idarî muhtariyet yok. Sizi tamm ederim, '1'5 se
neye 'yakın' .'orada kürsü idare 'eden (bir hoca - kıs
men vekil, bilâhara asil - olarak hiçbir zaman 
ne Genelkurmay Başkanlığından ve ne de Millî 
Savunma 'Bakanlığından bize en ufak bir idarî 
ıbasfkı yaprlmaımışıtır, profesörler kurulunun al
mış olduğu kararı aynen kabul .etmiştir. Niçin 
Çünkü Gülhane Askerî Tıp Akadamisıi, bu mem
leketin bünyesinde öyle bir temel atmış ki, öyle 
bir ilmî hüviyetle ortay a çıkmış ve öyle doldur
muştur ki, üniversitelerin bütün bünyelerini bü
yük kuvvetle öyle yaşatmıştır ki, Ikümıse ona g/ö-. 
din/ün üstünde kaşın vardır dememişltıir. O hal
de, böyle ilmî müesseseler mevzuulbahsolduğu 
zaman 'bu kadar hüyük bir titizliğin altına gir-
nneyelim ve ıgelmiş 'geçmiş, .gelen ve 'gelecek olan 
hükümetleri de bu kadar töhmet altına sokmia-
yalım. Eğer böyle ibir şey 'görünse hu Yüce Mec
lis bir teklif yapar, esbabı mucibesini burada 
açıklar ve bunu değiştirir. Ben öyle zannediyo
rum İM, bu mütalâamla benim muhterem arka
daşlarım gerek Hükümıetin (getirdiği noktada, 
igerekse Millî Eğitim Komisyonunda uzun uzun 
münakaşası yapılan bu kamumun kalbulü husu
sunda en ufak bir 'tereddüde düşmeyecekler. 

Meselâ biraz 'evvel Sayın Bakan dediler ki, 
19'60 senesinin Ağustos ayında filân yazar şöyle 
yazmıştı.. Ben size söyleyeyim; 1950 ilâ 1960 
seneleri taraşında unutmayalım M, Afcaitürlk'ün 
heykeline yapılan bir tecavüz için «Atatürk'ü 
Koruma- Kanunu» çıkarmışlardı, ıbunu da ben 
kendilerine hatırlatmak isterimi. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 

okutuyorum efendim,. 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Aleyhinde 

söz işitiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde yeteri ikadar görüşül

müştür. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz Sayın 
• Öktem. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;, 

1 nci maddenin müzakeresi üzerinde yeter« 
lik önergesi verildi ve bu yeterlik önergesi bi
raz sonra 'da oylarınıza ısunulacak. Ancak, son 
derece önemli bir konu olan Atatürk Akademisi 
Kanunu üzerinde arkâdaşla,rım(ız çeşitli değil, 
İki çeşit görüş etrafında toplandılar. Bu tabiî
dir. Birbirimizi ilkna etmemiz lâzım. Bu kadar 
önemli, hepimizin hassasiyetle üzerinde durdu
ğumuz bir temel konuda, Türkiye'nin gelecek, 
kuşaklarını saracak olan Atatürk ilkelerinin 
aydınlığa çıkarılması, (benimsetilmesi konusu 
gibi önemli bir konuda müsaade ediniz de çe
şitli görüşler, bu iki görüş 'bir 'defa daha karşı 
karşıya gelsin ve hiç değilse, ikna imkânı var 
ise taraflardan birisi, diğer tarafa katılsın. 

Hiç şüphesiz çoğunluk şu dakikada bir gö
rüşü savunyor, azınlık da bir başka görüşü sa
vunuyor. Bizim temsil ettiğimiz görüş, kurula
cak olan ve kurulmasına yürekten katıldığı
mız, bu kuruluşun, siyasal etkilerin dışında bir 
kuruluş olması 'görüşüdür. Arkadaşlarımız da 
bu tasarının 'getirdiği Başbakana veyahut Baş
bakanlığa bağlı olmanın siyasal etki taşımaya
cağı, 'bilimsel özerkliği tehlikeye düşürmeyece
ği iddiasındadnlar. Sayın Balkan da yaptığı 
uzun konuşmasında kendisi btmu böyle vasıf
landırdı, «Endişe yersiz» dedi, «Kuruluştan 
sonra Başbakanın ve Hükümetin etkisi kalmaz» 
'dedi. Halbuki, 1 nci maddeyi 10 ncu, 11 nci mad
delerle 1 nci geçici maddeleriyle birlikte ele .al
makta yarar vardır. O maddelerin getirdikleri 
hükümler dikkate alınmadan, Basjbakana veya
hut Başbakanlığa bağlanacak olan bu kurumun 
taşıyacağı 'tehlikelerin ne olduğunu .görmek 
mümkün değildir. Müsaade edin de bu tehlike
lerin neler olduğunu bütün genişliği ile anla
talım. 

ıSaym Bakan konuşmasında Cumhuriyet 
Halk Partililerin bir alerji içinde olduğunu söy
ledi. Tanıyabildiğim eski Cumhuriyet Hadk Par
tili İsmail Arar, belli 'bir formasyonu, bilimsel 
formasyonu olan kişiliği olan bir arkadaşımız
dır. Bunu nasıl söyleychildiler? Bunu anlamak 
güç oldu. Öyle zannediyorum ki, siyasî olaylar 
kendisini bizim safımızdan ayırmamış olsaydı, 
Sayın Arar da tıpkı bugün Cumhuriyet Halk 
Partililerin dile 'getirdikleri endişeleri dile ge
tirecekti. Şu dakikada partili vasfım kaybetti, 
partilerüsltü bir Hükümetin üyesi olarak görüş
mektedir. 'Sayın Arar'ın bu ve benzeri foonu-
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larda geçmişteki görüşlerini de bilen bir eski 
paritâli arkadaşı olarak, Cumhuriyet Halk Par
tili, «'ski partisi mensuplarına yaptığı 
bir ölçüde itham, alerji ayrı bir anlam ta
şır, bir de konunun ilgisi dolayısiyle onun üze
rinde hassasiyetle durmak ayrı şeydir. Onun 
için, 'kendisine, bu ithamı doğrusu yapısına, fi
kir yapısına yakıştıramadım. 

iSıaym Balkan yine (konuşmasında, 1 nci mad
denin Hükümet tarafından 'getirilen son fıkra
sının yapılan itirazlarla hak kazandığını ve o 
fıkranın çıkarılmasına [kendisinin de yardımcı 
olduğunu söyledi. IBu açıdan 'kendisini ben de 
tebrik ederim.. San derece sakıncalı bir fıkra 
idi o. O fıkranın çıkmıalsına yol açtılar. Ama sa
yın Hükümet temsilcisinin burada aynı geniş 
-göriirlüğü yine göstererek, bu tasarının taşıdı
ğı isiyaısî baskı, siyasî etki tehlikelerini bilim
sel bir ılmruluiştan beklenecek olan hizmetleri, 
objektif hizmetleri Atatürk ilkelerinin belirlen
mesi ve Atatürkçülüğün ne olduğunu, ne olma
dığı hakkındaki araştırmaların tamamen bilim
sel 'objektiflik içinde yapılmasına imkân ve fır
sat versinler. Kendileri siyasî hayatımıza iki 
dönemdir girmiş bulunmaktadırlar. Fakat geç
mişteki araştırmalaıiyle de Türk siyasî hayatı
na hâkim olan kuralların ne olduğunu benden 
daha iyi bilir. 

iSayın 'Millî Eğitim Komisyonu Başkanı ar-
ikadaşımız da «Neden dolayı Başbakanlığa kar
gı ıbu (alerji duyulur.» dediler. İşte tamam, bu
rada yeridir. Bizim alerjimiz, 10 ncu ve 11 nci 
(maddelerle 1 nci geçici maddeyi birlikte mü
talâa ettiğimiz zaman, bu kurulu Başbakana 
bağladığınızda bu kurul tamamen siyasî bir 
kurul halinde, Atatürk ilkelerinin eleştirmesin
de ve anlam kazanmasında iktidarın belli et
kilerinin tesiri altınida kalarak ona bilimsel 
yönden bir çözüm bulmak yerine, siyasal yön
den bir çözüm bulacak ve öğleden evvel yap
tığım konuşmada da arz ettiğim gibi, bugüne 
kadar sürüp giden Atatürkçülük anlayışında
ki anarşi daha da yaygın bir hale gelecek. 

•Bir arkadaşımız Dil ve Tarih Kurumunun 
kusurlu olduğundan bahsetti. Halbuki, eğer cid
dî olanak, insaflı olarak, tarafsız olarak bu ko
nuyu incelersek, Dil ve Tarih Kuru
mu, Atatürk vakfına saygılı bir kuruluş ola
rak görevini yapageimiştir. Eksik yapmıştır, 
-istediğimiz ölçüde belli bir genişlik getirmemiş 
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olabilir. Ama, Atatürk'ün Mediği ölçüler için
de görevini yerine getirmiştir. Dü Kurumu ço
ğu defa alay konusu olan birtakım terimler ge
tirmiş de olsa, genellikle getirdiği terimlerin 
Türk diline gerçek kişiliğini kazandırdığını söy
lemek insafa uygundur, aksini söylemek insaf
sızlık olur. 

BAŞKAN — ıSaym Öiktem, yeterlik üzerin
de lütfen efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Zaten iki
sini bir arada karıştırmak da doğru değildir. 
Bu bakımdan izin verin bu 'iki karşı görüş, belli 
noktalarda belirlenmek halimde olan bu iki kar
şı. görüş, 'tekrar yine 'bir ölçüde dile gelsin ve 
belki taraflar bir çözüm yolu bulabilirler, anla
şabilirler. 

Ben öneri üzerinde tekrar grubum adına ko
nuşacağım için önergenin aleyhinde oy kullan
manızı ve Yüksek Meclisin daha da geniş bir 
aydınlığa kavuşmasının sağalnm asını sizlerden 
rica ediyorum. 

'Teşekkür ederim,. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini' oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Atatüılk Akademisi kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde ' değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Bursla 
Hayrettin Uysal İbrahim Ökltem 

Çankırı 
Nuri Çelik -Yazıcıoğlu 

Değiştiri : 
Ankara'da, üniversitelerarası kurula bağlı 

ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bilimsel özerkli
ği olan «Atatürk Akademisi tadıyle bir akade
mi kurulmuştur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ataıtüık Akademisi kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
saygıyle öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Madde 1. — Ankara'da tüzel kişiliğe sahip 
bilimsel ve idarî özerkliği olan «Atatürk Aka
demisi» adı ile bir akademi kurulmuştur. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Akademisi kanun tasarısının 1 nci 

maddesinde gerek Hükümet tasar ısında ve ge
rekse komisyonumuz raporunda akademinin 
«Başibakana bağlı» olduğu şeklinde olduğu hal
de Plân Komisyonunca «Başbakanlığa» olarak 
geçmiştir. 

«Başbakan» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif edenim. 

İstanbul ' Amasya 
Mehmet Yardımcı Salih Aygün 
BAŞKAN — Önergeleri işlem yapmak, üze

re tekrar okutuyorum. 
:('Salkarya 'Milletvekilli Hayrettin Uysal ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN •—• Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZGÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Anikaria) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye imza ko-
yonlar adına bir arkadaşımız açıklamak üzere 
söz istiyorlar, buyurun Sayın Öktem. Kısa ve 
öz 'Olması kaydıyle efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, dünden beri devam 
öden müzakereler sırasında C. 'H. P. li sözcü ile 
konuşmacıların üzerinde ittifakla ve titizlikle 
(birleştikleri bir nokta var. Bu nokta Atatürk 
Akademisi gibi ıson derece önemli bir kuruluşun 
siyasal iktidarla bağlanmasının zararları üzerin
de toplanmış 'bulunuyor. Bu «bağlantının zarar
larını 'bilhassa 10 ncu ve 11 nci maddelerle 1 
nci geçici maddeleri de birlikte gözden geçirdi
ğimiz zaman daha da kesin olarak göreceğiz. 
1 nci madde ile Başbakana veyahut da Başba
kanlığa bağlanacak olan akademi 10 ncu madde
si ile «Akademi başkanı, aslî üyeler ara
sından dört yıl için seçilecek müşterek karar
name ile atanır. Seçim, genel kurul üye tamı sa
yısının 2/3 çoğunluğu ve gizli oyla yapılır, tik 
iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt ço
ğunlukla yetinıilir. Süresi biten başkan ancak 
bir dönem için daha seçilebilir. Akademi baş
kanı, akademiyi temsil eder ve kendisine aslî 
üyeler arasından bir yardımcı seçer.» 

11 nci madde; «Genel sekreter; Atatürk in
kılâbı ve ilkeleri konusunda çalışmaları ille ta
nınmış, yeterli idarî tecrübesi bulunan kişiler 
arasından akademi başkanının önerisi ve Baş-
'bakanın onayı ile atanır.» 

1 nci geçici madde ise şu hükmü getiriyor;. 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başla
mak üzere en geç 3 aylık süre içinde bu ka
nunda saptanan aslî üyelik yetenek ve nite
likleri esas tutalarak, Millî Eğitim Bakanı; 
ilgili bakanlar; Millî Güvenlik Kurulu, diğer 
ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacağı danışma
dan sonra seçilecek 'üye sayısının en az iki katı 
kadar adayı, Bakanlar Kuruluna önerir. Ba
kanlar Kurulu bu adaylar arasından 4 aslî üye 
seçer. Bunlar da seçildikleri tarihten itibaren en 
geç iki ay içinde 4 ııcü maddenin (a) ıbendinde 
öngörülen ve aslî hizmeti dışarıda bulunan diğer 
14 aslî üyeyi seçerler.» 

Şiımdi aziz arkadaşlarım, bu iki aslî 10 ncu 
ve 11 nci maddelerle, 1 nci geçici maddenin 
getirdiği hükümleri dikkatle incelerseniz, 1 nci 
madde ile Baş'bakana 'bağlanmasının ne kadar 
sakıncalar taşıdığını kabul edeceksiniz. Tasav
vur buyurun, Başbakana bağlı olan bu kuru
lun gerçek amacı bilimsel özerkliğe dayalı ob
jektif araştırmalar yapması, Atatürk ilkelerini 
belirlemesi görevi verilen bu kurul daha kuru
luş anından itibaren siyasal ıbir kuruluş haline 
getirilmektedir. Nasıl ? Bir defa Başbakana bağ
lı obuası ile. Başbakan siyasî bir kişidir, bir 
partinin çoğunlukla başıdır. Buna bağlı olan 
bu kurulun kuruluş şekli tamamen siyasal ni
telikler taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanı seçi
lecek olan adayların bir misli sayıda hükümete 
getiriyor, hükümet bunların içinden 4 tanesini 
seçiyor. Hani bunun yarısından bir fazlasını 
seçse, yakutta ne bileyim .hepsini seçse bir öl
çüde belki Türkiye'de mevcudolaibilecek bu 
konuda gerçekten bilgi sahibi olaibilecek .insan
ların içinden bir kısmını seçebilir. Ama 
4 tanesini seçmesi gibi sınırlı bir geçiş, 
sonra bu 4 kişinin 18 kişilik genel ku
rul üyelerinden 14 ünü seçme yetkisi ta
nınması... Dünyanın. hiçibir yerinde böy
le bir bilimsel kuruluşta uygulanan ıbir seçim 
mekanizması olamaz. Bunun taşıdığı ısiyasai 
•sakıncalar ölçüsüzdür, ölçüsüz olacaktır. Hü
kümet bir an partizan bir anlayışla 'bu konu
yu ele aldı diyelim. Şu dakikada hiç kimseyi 
itham etmiyoruz. Kendi partim iktidara 'gelmiş 
olsa o partime de böyle bir hakkın tanınmasının 
kesin olarak aleyhindeyim. Çok mümkündür ki 
•benim, partimin Hükümeti de kendi anlayışına 
uygun bir kuruluş meydana getirmek için ilk 
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seçeceği 'bu 4 aslî üyeyi tamamen kendi ideolo
jisini veyahut kendi fikirlerim, kendi progra
mımı benimseyen yapıda insanlardır. Bu 4 kişi 
gelecek sonra diğer 14 üyeyi seçecek. Lütfe
din bu son derece sakıncalıdır. Ataıtürk Akade-
mıisine vermek istediğimiz fonksiyonun, ver-
m ek 'istediğimiz görevlerin objektiflik ve taraf
sızlık içinde yerine getirilmesini önleyicidir. 
Bunun büyük sakıncaları vardır, tarihi sorum
luluğu vardır. Bu şuna yol açar. İktidarlar de
ğiştikçe muhtemelen bu sakıncalar daha belir
gin hale geleceği için, her iktidar ne yapıp ya
pıp neresinden tutabil irse bu akademiyi kendi 
görüş istikâmetinde çalıştırmaya gayret (edecek
tir. Çünkü son derece hassas bir konuyu işle
yecek. Burada bile görüyorsunuz (birbirimizle 
Atatürkçülük konusunda yarış yapıyoruz. Hak
lı (bulurum bunu, Atatürk gibi Türk Ulusunun 
kurtarıcısı, Cumhuriyetin kurucusu ve hepimi
zin özlemi olan, yollarımız ayrı olabilir ama 
batı uygarlığına yetişme amacını gösteren bir 
adamı hepimiz yürekten benimseriz. Bunda ne 
kadar yarışsak haklıyız. Ancak Atatürkçülüğü 
belirleyecek olan bir bilim kurulunun bir vesa
yet rejiminde yürütülmesinin bilim gerçeklerini 
araştırmaya imkân vermeyeceğini kabul etmek 
lâzım. Sakınca ıburadadır, onun için lütfedin 
önergemize iltifat edin. Bizim önergemiz neyi 
dile getiriyor? 'Kurulacak olan hu akademinin 
üniversitelerarası kurula bağlanmasını istiyo
ruz. Üniversitelerarası kurul, gelen üniversiteler 
kanunu gereğince, geçmişte olduğu gibi sınırlı 
değildir. Bütün üniversitelerin rektörleri ve 
seçecekleri temsilciler üniversite senatosunu ku
racaktır. 

Yani şimdi olduğu gibi beş eski üniversite, 
2 İstanbul, 2 Ankara, l 'de Ege'de' olmak üzere 
5 üniversiteye münhasır kalmayacak; Ataıtürk 
üniversitesi, Teknik üniversite, Orta - Doğu 
Üniversitesi gibi üniversiteler de, üniversiteler-
>arası Senatoda temsil edilecekler. Yaygın ola-
. raık bölgeseli yüksdk ve üniversiter eğittim göre
vini yerine yetirem kııralluşlarm temsilcileri ola
rak onlara'bağılı, onların 'temsil edecekleri, Üni
versitelerarası Kurula 'bağlanması bu kurulu
şun, siyasal. sakıncaları tamamen ortadan kal
dıracak ve hu kuruluşun özerklikler içinde ça-
lışmaısunı mümkün kılacak. 

Efendim yeni değlJşâlklMerle, Anayasanın 
12Q nci madde değişiklikliğinde üniversiteler 

özerktir, ideğildir. Bu ayrıca tartışılacabilir 
aziz arkadaşlarım. Ama, hiç değilse 120 nci 
maddenin değişmesine rağmen, yeni Üniversi
teler Kanununda getireceği çok sakıncalı hü
kümler mevcut olmasına rağmen, kemdi hesabı
na, parti 'arkadaşlarımın da hepsinin 'birlikte 
benimsedikleri bir görüşle, bu sakıncanın Baş
bakana bağlı olması sakıncasından daha az ol
duğu ölçüsündedir. Binaenaleyh, biz bu aka
demiden, eğer kendisinden bekleneın görevle
ri yerine getirmesini istiyorsak, bunu siyase
tin üstünde ve dışında tutmanın yollarını ara
malıyız. Bunu bizim önergemiz getirmektedir. 
İltifat etmenizi bilhassa rica 'eder saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Efendim Bayın Uysal, Sayın 
Öktem ve Sayın Yazıcıoğlu tarafından müştere
ken verilen değişildik önergesiıni oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kaibul edllmeımfotir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İstanbul Milletvekilli M. Ali Aybar'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 

katılıyor musunuz ? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA KEMAL YILMAZ (Ankara.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Söz istiyor
sunuz Sayın Aybar; buyurunuz, kısa ve öz ol
ması kaydıyle efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın mille tvekillleri; kurulması 
önerilen Atatürk Akademisinin Başbakana ve
ya Başbakanlığa bağlı olması kanun tasarısın
da ele alınmış bulunuyor. Bu 'tasarıyı bu şe
kilde Yüce Meclise getirenler, yani Hükümet 
ve komisyonlar, bilimsel bir kuruluşun siya
sî iktidara bağlanmjasındaiki' sakıncaları şu ge
rekçelerle bertaraf ettiklerine inanıyorlar. 

Gerçekten tasarının gerekçesinde, akademi
nin Başbakana bağlanmasının gereği şu şekilde 
açıklanmıştır: 

«1. Akademinin amaçları ile gerçekleştirme
ye çalışacağı hizmetin, bakanlar üstü etkin 
bir (koordinasyon sağlama düşüncesinden doğ
muş olması; 

2. Akademinin amacının gerçekleştirilme
sinde, yapılması gereken hizmet, sadece birkaç 
bakanlığa ait olmayıp, Millî Eğitim, Kültür, 
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Sağlık ve Sosyal, Tarım, Ticaret, Sanayi ve 
Milli Savunma Bakanlığı ve bu gibi Hükümeti 
teşkili eden hemen heımen bütün bakanlıkları 
ilgilendiren konuları kapsaması; 

• 3. Atatürk devrimi ve ilkelerinin yürüt
me organlarına yansımasında en tabiî 'koordi
natörün Başbakan olması.» 

Bu gerekçelerin, bilimseli bir akademiyi si
yasî 'iktidara bağlamanın mahzurlarını ortadan 
kaldırmadığı aşikârdır. Hattâ, sonuncu mad
deyi teşkil eden gerekçe fen mahzurun aJltını 
dahi çizmektedir. Filhakika, sonuncu ıgerak-
çe maddesi, «Atatürk devrimi ve ilkelerinin1 

yürütme organlarıma yansımasında en tabiî 
koordinatörün Başbakan olacağı» hususunu 
kaydediyor, ki bu da alkademinin Başbakanın 
ve iktidardaki bulunan partinin görüşleri ve 
temayüllerini! yansıtacak biiçimde bir Atatürk 
ideolojisi hazırlaması halinde, bundan halka 
yansıtması görevinin Başbakanca çok daha ko
lay bir şekilde yenine getirileceği hususuna İşa
ret ediyor. . 

Değerli milletvekilleri, bu akademi anlaşı
lıyor M, 2 tür çalışıma yapacak. Bİİr kere; Ata
türk'ün şahsiyeti, eylemi, devrimleri, ortaya 
koyduğu yapıtlar hakkında bilimsel bir araş
tırma yapacak. Yani, konusu, bilimsel araştır
manın konusu Atatürk olacak; eylemi ile, kişi
liği ile, hayatı ile, bir tarihî ortam (ilcimde. 
Ama, yüne anlaşılıyor ki, bununla yetinmeye
cek, bu çalışmalar ışığında bir Atatürkçülük 
ideolojisi yaratacak ve asıl önem de siyasî ik
tidarca bu konuya veriliyor. Bugün içinde bu
lunduğumuz şartlar da bu tarafa itellemelkte-
diiir Türkiye'deki iktidar sandalyasmda oturan 
(kişileri. 

Değerli milletvekilleri, öyle zannediyorum 
ki, 'bu 2 nci nokta, yani Atatürk'ün yaşantısın
dan, yaptığı işlerden hareket ederek, bunları 
bilimsel bir tahlile tabi tutarak birtakım so
nuçlara varmak ve bu sonuçlan politik, felse
fî bir (ideoloji, bir doktirin halinde birleştirmek 
hususu ve sonra da bunları halka, geniş halk 
kütlMerine yaymak, onllara Ikabul ettirmek gi
bi bir çaba, Hükümet tarafından bir çaba gös
terilmesi öyle zannediyorum ki, Anayasaımızın 
belli başlı hükümlerine ters düşecek bir eylem
dir. Filhakika, öbür maddelerini bir tarafa 
bırakalım, Anayasanın sırf 56 ncı maddesinin, 
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siyasî partilerin demokratik hayatın, ister iik-
darda, ister muhalefette olsunlar, vazgeçilmez 
unsurları olduğu hakkındaki hülkmü, böyle bir 
idoktirinin, tek bir ideolojimin, Devletin res
mî ideolojisi niteliğini kazanacak tek bir ideo
lojinin geniş halk kitlelerine telkin edilknesiyle 
çdlişir haldedir. Filhakika, çok partili hayat, 
çoik partili rejim demek, her partinin Türki
ye'nin sorunlarına çözüm getirirken kendi açı
sından, kendi felsefî inançları açısından hare
ket etmesi ve çözümleri buna göre getirmesi 
demektir. Yoksa başka türlü çok partinin bir 
anlamı yoktur. Bütün partiler eğer ve üste
lik Devlet ideolojisi, tek Devlet ideolojisi ha
line gelmiş olan biir Atatürkçülük prensibinden 
hareket edecekler, o ilkeleri halka telkin etmeik 
duraımunda kalaeaklarsa, o zaman aşikârdır ki, 
çok partili hayata son vermiş oluruz. Bu iti
barla (akademinin çalışımalaraıın bu ikinci bö
lümünün gerçekleşmesi halinde, Anayasamızın 
demokratik ilkeleriyle çelişir bir durumun mey
dana geleceği muhakkak. Şüphesiz akademi 
yaptığı bilimsel çalışmalarla birtakım gerçek
leri ortaya kor ve bu gerçeklere bilimsel ağır
lık, kural olarak, hattı hareket kuralı olarak 
bilimsel ağırlık veretoilirse, yani Atatürk'ün 
eylemlerinden, yaptığı devrimilerden 1973'ler 
Türkiye'sinin sorunlarına çözüm getirebilecek 
bilimsel ağırlık ve nitelikte birtatkım kurallar 
meydana getirefeÜirse, elbette ki bunu bütün 
partiler benimserler. Bunu telkin etmeye, yan
sıtmaya artık ayrıca lüzum yoktur. Bunu bü
tün partiler; nihayet «Akılı için tarik birdir» 
derler, bu tarik, bilimsel bir tarik olursa 
evleviyetle tektir; ama unutmamak lâzımdır 
ki, sosyal (ilimler de müspet ilimlier gibi her
kesi bağlayıcı niteüilkte kurallar, kanunlar bul
mak son derece zordur ve böyle olduğu için 
de partilerin, yani her yiğidin bir yoğurt ye-
yişi vardır denımesine benzetile,reık, her parti
nin de Türfkiye'nin sorunlarına bir yönden ba
karak çözüm getirmesi demokrasinin tabiî bir 
ieabıdır. 

Şimdi bu böyle iken, feu akademiyi siyasî 
iktidarın başı olıam Başbakana veyahut da 
Başbakanlığa bağlamak her halde demokratik 
hayatımızın idamesi bakımından ıbüyük sakınca
lar arz etmektedir iki, bu sakıncaları, gösterilen 
gerekçe, yani Başbakan bütün bakanlıkların 
üstünde bir koordinatördür; Atatürkçülük Mr-
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çok konuları ilgilendirir, birçok bakanın; ba
kanlığın faaliyet konusu içine giren meseleleri 
kapsar, binaenaleyh Başbakana verilmesi bu 
konularla ilgilenecek Akademiye suhulet temin 
edeceği için yerindedir gibi bir görüş ve nliha-
yet son nokta; en yüce kaoıdinatör olan Baş
bakan bu akademimin saptadığı kuralları hal
ka yansıtmak bakımından etkin bir rol oynaya
bilir gibi düşünceler her halde bilimsel bir (aka
deminin siyasî iktidara bağlanmasından doğa
cak büyük mahzurları ve demofcratiy yaşantı
mız için teşkil ettiği gerçek tehlikeyi izale ede
cek ağırlıkta şeyler değildir bu saydığım gerek
çe maddeleri. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Aybar. 
MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Pe

ki efendim. 
Bu itibarla bu akademiyi sırf bilimsel ki

şiliğiyle kurmak ve yaşatmak için sunduğum 
önereye iltifat .edilmesini istirham edeceğim. 
Bu öneri ialkademihin ayrıca ne Başbakanlığa, 
ne de Üniversitelerarası Kurula bağlanması gi
bi şıklardan birini ihtiyar etmiyor. Bu akade
miyi bağımsız bir kurul olarak kurmayı öneri
yorum. Zannediyorum ki, böyle bir kuruluşa 
gidersek Atatürk Akademisinin bilimsel faali
yetini kolaylaştırmış olacağız ve bu, özerk bir 
müessese olarak bu bilimsel faaliyette bulunmak 
İmkânına kavuşmuş olacaktır. 

.Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —-Efendim, 'Sayın Aybar'a ait 
değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. EtmeyenJler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Amasya Milletvekili 'Salih Aygün ve İstan

bul Miiltvekili Mehmet Yardımcı'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor 
musunuz efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Yardımcı 
ve Aygün. tarafından verilen önergeye katıl
mıştır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz bu değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyeniler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Akademinin amacı : 
Madde 2. — Akademinin amacı : 
a) Atatürk'ü; fikir ve eylem .adamı ve \ 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak, biz
zat getirdiği değerler açısından incelemek, 

b) Atatürk İnkılâbını, tarih ve fikir dü
zeylerimde değerlendirmek ve Atatürk düşünce
sini kendi yönünde geliştirmek, 

c) Atatürk İnkılâbı ve ilkeleri doğrultusun
da, Türk Ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal bir
lik bilinci içinde, çağdaş uygarlığa eriştirecek 
ve bu ilkelere katkıda bulunduracak araştırma
ları yapmak, 

el) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen çatış
malar yoluyle elde edilecek sonuçları toplum 
hayatına etkili kılmak için çalışmak ve tavsi
yelerde bulunmaktı r. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değeıii arkadaşlarım; 

Zamanınızı alımayacağım. 2 nci maddede 
bir noksanlık bulunduğu kanaatindeyim; onu 
arz letmek için söz aldım. 

2 nci maddede akademinin yapacağı işler 
tadadediliyor. Şu yapılacak, bu yapılacak, 
bu yapılacak; ama bu işlerin nasıl yapılacağı 
bildirilmiyor. Yani bu araştırmayı nasıl yapa
cak? Devlet arşivine inecek mi, E r k â n Har-
biyeniiı Harp Tarihi Encümendndeki o gizli 
evraklara elkoyabilecek mi, elkoymak için 
kendi inisiyatifini mi kullanacak, yoksa Baş
bakan bizatihi emir mi verecek? Yani şurada 
bir selâhiyet bakımımdan bu akademiye seiâhi-
yet tanıyan bir fıkra yok. O bakımdan söz 
aklım. Eğer Sayın Komisyon izah edeı*so ye
rinde olur. Çünkü diğer maddelere de bak
tım, bu hususu sarahaten gösteren bir madde 
yok. Onun için meselâ, 2 ünite arasında, 2 mü
essese arasında yazışmalar nasıl olacak? Nite
kim bu araştırmalar arşive inmek suretiyle 
olacağı içim bâzı mahrem evraka eilköymak 
icap edecek. O takdirde! bu selâhiyeti kim ve
recek? Her meselede Başbakan mı eımir vere
cek, yoksa Başbakanın tevkil edeceği bir me
mur mu bu işe bakacak? O bakımdan söz akhm. 
Komisyon bunu aydınlatırsa memnun olurum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Gül ey, buyurun 
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FERDA GÜLEY (Ondu) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım. 

1 nci madde üzerinde yaptığım konuşma
da ve dün yaptığını konuşmanın doğrultusunda 
ifade etmeye çalıştım İki, bu tasarı bu haliyle 
çıkarsa Atatürk, - Atatürk Halk Partililerin 
tekelinde değildir diyen arkadaşlarıma, söylü
yorum özellikle - Devlet tekeline geçecektir. 
Ulusunun .saydığı ve sevdiği kollarından aılınıp, 
Devletin resmî görüşünün hudutları içine, la
birenti içime hapsedilıecektir. 1 nci nıadıde bu 
tarzda çıkmış olmasına rağmen, 2 udi madde
den itibaren diğer maddelerde bâzı değişiklik
ler yapılabilirse, bu takdirde, akademıinim bi
limsel özerklik çizgisi üzerindeki varlığını ko
ruması mümkün olabilir. 

Yine bir defa daha işaret ediyorum, çok 
önemli bir nokta : «Hiç şüphesiz Atatürk dev
rimi ve ilkeleri1 konusunda araştırma yapmak, 
akademinin tekeline verilmiş bir görev değil-
fdir» denildikten sonra, «Ancak diğer bütün ku
rum ve kuruluşların yanımda Atatürk Akademi
si, TürMye Cumhuriyeti Devletinin Atatürk 
devrimi ve ilkelleri konusunda resmî görüşünü 
ortaya koyan bir kuruluş olacaktır» deniknek-
tedir, gerekçede. 

©ütün tehlikeyi çok canlı, belirgin bir şe
kil le bu gerekçe ortaya koymaktadır. Biraz 
evvel ifade ettim ki, demokrasilerde Devleti 
kurmuş olan Atatürk gibi cihanşümul bir ada
mı. bir Devlet kurucuyu, bir dinamizm deposu
nu böyle bir resmî labirent içine sokmak son 
derece tehlikeli bir şeydir. Hiç değilse bu mad
delerde bâzı değişiklikler yapmak suretiyle 
bu tehlike azaltılabilir. 

2 nci maddede, Atatürk Aka demişinin 
amacı olarak sayılan 1, 2, 3 ve 4 berat var. Bu 
belitlerden sonuncu (b) bendi bunları fıkra 
diye tanımlamış.- Bunlar fıkra değil, bunlar 
benttir. 4 bent Var, (a), (b), (c) ve (d), (b) 
bendi, «Atatürk inkılâbını tarih ve filkir rüze-
yinde değerlendirmek ve Atatürk düşüncesini 
kendi yönünde geliştirmek» denmektedir. 

Hükümet tasarısında, «Atatürk devrimi» 
de ıildiği halde, Millî Eğitim Komisyonu ve 
ona uyarak Bütçe Plân Komisyonu «devrim» 
kedmesini «inkılâp» sözcüğü ile değiştirmiştir. 
Dün işaret ettim, ki, bu doğru değildir. Ata
türk dilde ve düşüncede özgürlüktür, yendik
tir Türkçeciliktir, Türklüktür. 
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«İnkılâp» kelimesi «devrim» kelimesiyle eş' 
anlamdadır, o da devirmekten gelir. Dün işa
ret ettim ki, etimolojisine girdiğiniz, iştika
kını yaptığınız zaman taklip kelimesinde bu 
ortaya çıkmaktadır. Taklibi hükümet; hükü
met devirmek demektir, «inkılâp» sözcüsü bu 
kökten gelmektedir, yani Arapça sözcükle de
virmekten ve devrlimcilikten kurtulacağız mü
lâhazasına itibar edilmemelidir, hükümetten 
geldiği şekliyle Atatürk devrimi denilmelidir. 

Esasen Anayasamızın birkaç yerindei de dev
lim kelimesi geçmektedir. Bu Anayasanın di
line saygılı olmaman da gereğidir, Atatürk in
kılâbı değil, Atatürk devrimidir. 

Bu hussuta bir önerge veriyorum, iltifat 
görmesini rica edeceğim. 

Asıl değljnmıek istediğim (d) bendidir, (d) 
bendinde «yukardaki fıkralarda belirtilen» ya
ni fıkralarda değil, bentlerde olmak lâzımı, 
«ça/lışmalar yolu ile elde /edilecek sonuçları top
lum hayatına etkili kılmak için çalışmak ve 
tavsiyelerde bulunmak» Hayır arkadaşilanm, 
«toplum hayatına etkili kılmak» diye bu sonuç
ları akademimin bilimsel özerklik kavramı ve 
kapsamı 'içinde elde iedeceği soııuçıları toplum 
hayatını etkili kılmak için çalışmak dediniz imi, 
gerekçeyle de birleştirerek, bu derhal toplumu 
tek bir doğrultuda, bir Atatürk anlayışı doğ
rultusunda, Atatürk tanımlaması doğrultusun
da Devletin buyruğu altına vermek demeli?: olur. 

Binaenaleyh, Sayın Yardımcı, diğer aka
demilerle bu -akademiyi bir tutuyor. Bunun 
konusu Atatürk, siyasette, kavgada, toplumu 
yönetimde eğer bunu birisi eline geçirirse bü
yük -bir atom bombası gibi yürümüş olur. Bu 
eğer milletinin elinden çıkar da, bir- siyasî oto
ritenin eline geçerse, o nasıl kullanır, ne va
kit kullanır, hangi1 patlama için, hangi çıka
rı için kullanır bili inemez, vahim neticeler 
hâsıl olur. Öbür akademilerle bu akademinin 
hiç alâkası yok. Konu Atatürk. 

Arkadaşlarım, onun için bu (d) bendinin, 
«Sonuçları toplum hayatını etkili kılmak içini 
çalışmak ve tavsiyelerde bulunmaktır» diye 
bitımemıasi lâzımdır. «Yukardaki bentlerde be
lirtilen çalışmalar yolu lile elde edilecek sonuç
ları kamuoyuna sunmaktır» diye bitmek lâ
zımdır. Niçin böyle bitmek lâzımdır? Bilimsel, 
özerk bir kuruluş olduğu için. Bilimselliğin, 
vazgeçilmez, feragat edilmez, sırt dönülmez 
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şartı" çalışmalarda elde edilecek sonuçların açık 
tartışmaya açık oilabilımesidir. Kamuoyuna 
sunulacak, 'kamu oyunun açık tartışmasına 
arz edilecektir ki, o soaıuçllar bilimsel muamele 
görsün. 

Ben, akademi olarak Atatürk'ü tarif edece
ğim, Atatürk'ün ilkelerime değerler biçeceğim, 
sonra bunu toplum hayatına etkili kılmak için 
bu hususta açık tartışmayı kabul etmeksizin, 
bunu kamuoyuna sunup, üzerinde konuşmayı 
mümkün kılmaksızın eılde edeceğlim sonucu top
lum hayatına hâkim 'kılacak, etkili kılacak 
bir şekilde tek tarif, tek tamım, tek görüş 
halinde değeirlenidirmiş olacağım. 

İşte baştanı beri söylediğimiz tehlike bu 
2 nci maddedin masum gibi görünen (d) ıbcil
dinde ortaya çıikmaktaıdır. Bu hususla ilgili 
olarak bir önerge de takdim edeceğim. Gerek 
dil yönünden, gerek (d) bendindeki bu son 
clerece vahim saydığımız, saymakta okluğum 
ibare bakımından 2 nci maddemin değiştirilme
sini ve talkdiim edeceğim önergelere iltifat edil
mesini saygılarımla rica 'ederim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Uysal, buyurun. 

•CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADİNA HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ Sayın Hükümete 2 inci madde ile il-
gibi olarak bir soru sormak istiyorum ve bu so
runun burada açık seçik cevaplandırılması ge
reğini duyuyorum. O şu; 

Bu akademi Atatürk'ün söylediği sözlerden 
bir teori yapacak mı, yapmayacak ma? Hükü
metten açık seçik bu sorumun cevabını istiyo
rum. 

'Değerli arkadaşlarım, şimdi mesele kanun 
tasarısının tümünden başlayarak, 1 nci madde 
ile ilgili görüşler de ifade edildikten sonra, ka
nun tasarısının 2 nci maddesine, yani akademi
nin amacıyle ilgili noktaya gelmiş bulunuyoruz. 
Gerçi 1 nci maddede Atatürk Akademisinin si
yasal organın ya da organların -etkisi altından 
kurtulabilmesi için iyi niyetle ve Türkiye'de 
şimdiye kadar süregelen bu gibi konularda mey
dana çıkan sonuçlara ve tecrübelere bakarak 
.görüşlerimizi ifade etmiş ve akademinin tam ba
ğımsız olmasını önermiştik. Yüce Meclisimiz bu
nu uygun 'görmediler. 

Şimdi bir başka noktaya geldik; akademi
nin amacıyle ilgili 2 nci maddeye. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız önle
rindeki 'kanun tasarısının gerekçe kısmını açsın
lar. Burada, maddelerin açıklanması yi e ilgili, 
maddelerin gerekçesiyle ilgili hususları oku
sunlar. Görecekler ki maddelerin gerekçeleriyle-
ilgili hususlarda 2 nci maddenin tespit edilmiş 
gerekçesiyle, kanun tasarısının 2 inci maddesi 
arasında anlam bakımından, amaç bakımından 
ve bu akademinin meşgul olacağı 'konuların ya
pısı bakımından farklı, birbiriyle çelişen aınlam-

. l a n ve ifadeleri var. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 2 nci mad
desinin fıkra nedenleri üzerinde durulurken, 
«Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
olarak,» cümlesiyle başlayan husus, ikinci pa
ragrafta; '«Atatürk, bir fikir adama olarak orta
ya attığı teorilerin başlangıcı ve sonu ile bilim
sel bir biçimde bugüne kadar tatmin edici bir. 
incelemeye tabi tutulmamıştı.» Bir teori açısın
dan, Atatürk'ün bilimsel bir incelemeye tabi tu
tulması öngörülüyor. Yani, akademinin amaç
ları içerisinde bu dereediliyor. Sonra, «Ata
türk'ün bizzat milletimize kazandırdığı •değerle
rin eğitimde ve yönetimde, toplum hayatımızda 
etkili olarak intikal ettirilmesi...» Kabul .yönüira
den intikal ettirilmiesi için gerekli tedbirleri il
gililere tavsiye etmeyi öngörüyor, sonra da 5 nci 
paragrafta «Zira»' diye başlayan kısımda «Ata
türk devriminin temeli müspet ilme dayanmak
tadır.» Bunu doğru olarak tespit ediyor. «Bu 
husus, Atatürk düşüncesini ideolojik bir bağım
sızlığa kavuşturur» diyor ve ondan sonra bunu 
araştırmak, değerlendirmek, çözümlemek için 
hem çeşitli doğmalardan, hcm.de fanatik düşün
celerden kurtarmak için böyle bir varsayımı bir 
amıRç içerisine bağlıyor. 

Tasarının burasmıda «Atatürk devrimi»- geçi-
yor, gerekçede ve maddede ise, «Atatürk İnkı
lâbı» Korku ne? 

Maddeye geçmeden önce ifade etmek istedi
ğim bir başka husus; efendim, (devrim) keli
mesi devirmekten geliyor. Batıda devrim ve re
formla ilgili olarak son günlerde tartışılan bir 
konu ile ilgili bir hususu belirtmek istiyorum. 
Fransa'da bir politikacı diyor ki; «Eğer dev
rimden kastohınan sert ve kanlı bir dönüşümle 

, bir sistemden başka bir sisteme geçımekse, ya 
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da bir iki günde mucize yaratmakşa, o zaman I 
bizim programımız devrimci değildir. Bu tür 
devrimci olmayan programlar reformcu olarak 
nitelenir. Bizim programımız da reformcudur.»1 

Değerli arkadaşlarım, o halde reform kav
ramı gibi devrimcilik kavramı da Türkiye'de 
inkılâp 'kavramına dönüştürülüp öyle kullanı
lırsa, hani devrim kelimesini kullamirken devir
mek olarak alınacak, inkılâp kelimesi 'kullanı
lırken devirmek olarak alınmayacak, bir man
tıkla ; bu yanlıştır. Devrimciliği, burada bir 
batı politikacısının ifade ettiği şekilde anlıyor-
sa'k, o inkılâpta da öyledir, devrimcilik kavra
mında da öyledir. Yok, devirme veya zorla 
iktidarı ele geçirme şeklinde acılamıyorsak, 
onu siz inkilap diye kullansanız dahi aynı so
nuca varır. 

Onun için, dün de söyledim, gerekçede dev
rim kalacak, madde metninde inkılap olacak; 
bu yanlıştır, bunu bir düzeltelim. 

Gelelim şimdi maddeye: Maddeyle ilgili bir 
önerge de takdim edeceğim; (a, b, c, d,) diye 
dört fıkrada amacı tespit edilen Atatürk Aka
demisi kanun i tasarısında işte bu gerekçede 
ifade ettiğim hususları, yani Atatürk fik
riyatına özgü, tartışmaya açık noktaya var
dırmaktan çok, bu akademinin bu amaç 
maddesiyle ilgili, gerekçede tespit edilen 
hususlarla maddede öngörülen hususlar arasın
daki çalişkiyi de ortaya koymak suretiyle ifa
de etmek listerim ki, zorunlu olarak toplum ha
yatında etkili kılmak, araştırma ve inoelemele-
ri bu yöne doğru çevirmek ve bir ölçüde de bir 
teoriye bağlamak fikri, bir ddktirine bağlamak 
fikri açıkça görülüyor. 

Bu konuda bir önerge takdim edeceğim Sa
yın Başkanlığa. Kabul buyurulursa daha özgür 
ve Atatürk'ün kendi düşünceleri paralerinde, 
yani hadiseleri, ilkeleri dondurmama paralerin-
de bir çalışmaya kavuşabilir, tabi Yüce Mecli
siniz uygun görürse. 

ŞDmdililk 2 nci madde üzerinde söylecıeklerfkn 
bunlardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — fSayın Nuri Eroğan, buyurun 
efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — ıSayın Baş
kan, sayın üyeler. 

Ben de 2 nci maddede iki 'kelime üzerinde 
durmak 'istiyorum. Birisi (b), diğeri de (c) ben- j 
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dinde; «Atatürk inkılâbını» ve «Atatürk inkı
lâbı». 

Zannediyorum 1935 senesinde Tarih Kuru
munun davetlisi olarak Türkiye'ye bir Fransız 
tarihçisi gelmişti, izmir'i de ziyaret etti. Bizim 
okulda bir konferans tertiplenmişti. Konferan
sı açış konuşmasında okul müdürümüz şöyle 
bir cümle kullanmıştı : «Türk inkılâbı tamdır 
ve bütündür.» Fransız birden -kalktı, (konuşma
yı kesti ve şu tashihi yaptı : «Türk inkılâbı 
yolktur, Türk inkılâpları vardır. Atatürk'ünüz 
henüz hayattadır, daha çok şeyler götürecektir 
size. Binaenaleyh Türk (inkılâpları tamdır da 
diyemezsiniz, bütünlüğünü kabul ediyorum..» 

Belki bunu, (şapka ve paltolar getirildi) gi
bi Türkçenin bir icabı olaraık kullanıyor hazır
layıcı; «Atatürk inkılâbı ve ilkeleri!» diyor, iki 
defa cemi olmasın diye. Ama, ne olursa olsun, 
bence «Atatürk inkılâplarını» şeklinde bir dü
zeltme yapmak gerekir kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, bu

yurun efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

2 nci madde, biraz cûıce işaret ettiğim ger
çek bir tehlikeyi daha belirgin bir hale getiri
yor. Gerçekten Atatürk Akademisine bu madde 
ile siyasî, ekonomik, sosyal Atatürk adına bir 
doktrin imâl etme ve bu doktrini Türk halkına 
dayatma görevleri verilmek isteniyor. 

Değerli milletvekilleri; bir kere daha üstü
ne basarak söyleyeyim ki, böyle bir ödevle 'gö
revlendirilmiş bir akademinin kurulması ve iş
lemesi Türk demokrasisi ile, Anayasamız temi
natı altında bulunan Türk demokrasisi ilkele
riyle ters düşer. Her şeyden evvel partilerin 
vücudu lüzumsuz kalır, böyle şeyler tek partili 
rejimlere hastır, tek bir doktrin tek partili re
jimlerde geçerlidir. Demokrasilerde tek doktrin 
olmaz. Atatürk hakkında Devlet görüşü olmaz, 
demokrasiler şeklen muhafaza edilerek bu gibi 
kanunlarla tek bir görüşe dayatılmak istenirse 
o zaman siz bunun istediğiniz kadar ismini de
mokrasi diye muhafaza etmeye çalışınız bu as
lında faşist bir rejim olur. 

Atatürk, hayatında Türkiye Cumhuriyeti
ni kurmuş ve daha önce Türkiye'yi giriştiği 
.millî kurtuluş savaşında zafere götürecek baş-
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kımıandanhk vazifesini ifa etmiştir. Ondan 
sonra Türkiye'nin çağdaş uygarlığa yetişmesi 
için 'bir takını hamlelerde bulunmuştur. Türk 
Tarihinde Atatürk'ün bu hamleleri, 'kendi ifade
siyle devrimleri tarihimize malolmuştur. Ata
türk'ün birçok siyasî prensipleri bugün dâhi el-. 
betteki geçerlidir. Bir kere Atatürk'ün ilme iti
bar ve iltifat etmesi geçerlidir. Atatürk adına 
kuracağımız bilimsel bir akademide Atatürk'ün 
ilim için söylediği sözlerden hareket 'etmek 
lâzımdır. Atatürk demiştir ki, «Hayatta en ha
kiki mürşit ilimdir.» 

Arkadaşlar, sosyal ilimlerde hakikat tar
tışılarak bulunur. Yani bir kurula doğruyu söy
lemek yetkisi ilimde verilemez. Hiçbir bilimsel 
kuruluş yo'kturki, müspet ilimler dahil, ilim 
adına fetva çıkarsıın. Çünkü ilimde bulgular, 
kanunlar daha çıktığı gün eskimeye mahkûm
dur. Bundan dolayı Atatürk ilkeleri, Atatürk 
doktrini diye Atatürk'ün hayatta iken yaptığı 
işlerden hareket ederek bugün için geçerli ola
bilecek bir doktrine varma yetkisini bu akade
miye tanımak ve üstelik de (d) bendinde gö
rüldüğü gibi yııkardaki fıkralarda belirtilen 
çalışmalar yoluyla elde edilecek sonuçları top
lum! hayatına etkili kılmak için çalışmak ve tav
siyelerde buluıımia'k ödevinin bu akademiye ve
rilmesi Türkiye'de demokratik hayata son ve
rir, hatime çeker. 

Bu itibarla 2 nci maddenin mutlaka değişti
rilmesi zorunlılğu vardır. 2 nci maddedeki şu 
Bon (d) bendini bu şekilde değiştirmek gerek
tiğine kaniim : Çalışmalar yapar, bu çalışma 
sonuçlarını sair bilimsel kurullara tebliğ eder 
ve ayrıca kamuoyuna sunar, başka bilim ku
rulları da akademinin vardığı neticeyi tartışır
lar, netice doğru mudur, değil midir? Ama şöy
le bir siyasî maksat güdüldüğü anlaşılıyor. Bir 
bilim kuruluna Atatürkçülük hakkında çalışma
lar yaptırılacak, Atatürk doktrini meydana ge
tirilecek ve elbe'tteki günün siyasî iktidarı bu 
doktrini tekelinde bulunduracak ve buna da
yatacaktır. 

Arkadaşlar, bu, dengeyi bozucu bir unsur 
olur ve demokratik denge bozulur. Bir tarafın 
terazisinin kefesinde Atatürk doktrini ve bilim
sel bir kurul tarafından Atatürk'ün resmî ve 
bugün için geçerli olduğu söylenen doktrini ko
nulacak kefeye, öbür tarafta da öteki partiler, 
muhalefette olan partiler kendi siyasî felsefele-

J ri, sosyal, iktisadî doktrinleri açısından bir 
malzeme ile gelecekler bunlar arasında yarış ol
maz. Tekrar ediyorum, bu davranış faşist ikti
darlarda olur, faşist düzenler içinde olur böyle 
bir davranış. Bu sözlerim Atatürk'ün yaptığı 
büyük işleri ve yüce şahsiyetini küçültmez bilâ
kis onu yüceltir. Onun da istediği bu idi. 

Mademki (c) bendini de bu açıdaııı son dere
ce tehlikeli buluyorum. Çünkü bu (c) bendin
de asıl akademiye verilen Ödevin bir yeni dokt
rin imal etmek olduğu açıklanıyor. Okuyalım 
ı(c) bendini : «Atatürk inkılâbı ve ilkeleri doğ
rultusunda (o inkılâp ve ilkeleri tespit edecek, 
onların doğrultusunda) Türk Ulusunu yurt bü
tünlüğünü, ulusal birlik bilinci içinde, çağdaş 
uygarlığa eriştirecek ve bu ilkelere katkıda bu
lunduracak araştırmalar yapma.» Yani Atatürk 
adına yepyeni bir doktrin imal etmek. Verilen 
görev -budur. 

Arkadaşlar, bu son derece tehlikeli bir mad
dedir. Tekrar ediyorum; Anayasaının açık hü
kümleri ile çelişmektedir, demokratik hüküm
leriyle çelişmektedir, partilerin demokrasinin 
vaz geçilmez unsuru 'olduğu hakkındaki kesin 
maddesiyle çelişmektedir. Bu itibarla bu mad
denin mutlaka başka bir şekle sokulması zaru
reti, vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN '— Sayın Ay gün, kışa olması rica-

sıyle buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım. 
Ben, benden önce konuşan hatibin sözleri 

ile konuya girmek istiyorum. Arkadaşımız 2 nci 
maddenin tedvinini; «faşist idarelerin yöneti
mini getirecek bir nitelik taşıdığı» şeklinde tas
vir etti ve (c) bendi üzerinde ısrarla durdu. 

Evet Say m Aybar ile (c) bendi üzerinde an
laşmamız mümkün değil. (Çünkü (e) bendinde 
gayet enteresan noktalar var : «Türk Ulusunun 
yurt bütünlüğü» maddedeki önemli koınuya ba
kın «yurt bütünlüğünü prensip kabul etmiş. 
Acaba rahmetli Atatürk yurt bütünlüğü dışın
da bir şey düşünmüş müdür? 

Arkadaşlarımın dikkatini ondan sonraki 
fıkraya çekmıek istiyorum. «Ulusal birlik bilin
ci içinde...»1 Ne olacak! Ulusal birliğe taraftar 
değil misiniz? Bu bilimci Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Halkına, 
Büyük Türk Milletine çok mu görüyorsunuz? 
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Ben belki de anlamadım. Anlamadım değil, azı
cık okuduğumu anlarım ben. Bir birlikten, bah
sediyor, bir yurt bütünlüğünden bahsediyor; 
madde bunları prensip almış; «Bu madde mut
lak çıkarılmalıdır,» diyor. 

Bu madde eğer bu metinden çıkarılırsa o za -
man Atatürk'ün eylemiyle, Atatürk fikriya-
tıyle kati surette bağdaşamaz inancı içindeyim. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Yanlış anla
şılıyor, (e) bendi demedi (d) bendi çıkarılsın 
dedi. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Ben yanlış. 
mı anlıyorum? Son konuşması (c) bendi. Oku
ması (e) bendi. Ben yanlış anlamadım tahmin 
ediyorum. Çünkü zabıtları da tetkik ettim (c) 
bendi. Gayet açık ifade ettiler. Okudular, okur
ken de takibettim ben. 

BAŞKAN — Evet efendim, devam buyuru
nuz. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Sayın Baş
kan, acaba hatam var mı efendim? 

BAŞKAN — (c) bendi efendim. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — (c) bendi 
değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Bu durum 
karşısında, bu mıemlek'eltin birliğini, bütünlüğü
nü; bu memleketin kurucusunun eylemlerine, 
fikriyatına bağlamayı öngören bir bendin mad
deden çıkarılmasını ben yersiz bulurum. Bu 
inanç içerisindeyim. 

Diğer taraftan arkadaşlarım (d) bendine 
değindiler, (d) bendi de bize göre gayet güzel 
tedvin edilmiştir. «Yukarıdaki fıkralarda belir
tilen çalışmalar yoluyle elde edilecek sonuçla
rı toplum hayatına etkili kılmak için çalışmak,» 
diyor ve bağlıyor, «tavsiyelerde bulunmak,» di
yor. 

'Tavsiyede bulunacak; çalışacak, meseleleri 
ortaya koyacak, «Atatürk'ün eylemi budur, 
fikriyatı budur; şöyle şöyle hareket edilirse 
uygun olur,» şeklinde tavsiyelerde bulunacak. 
iBu tavsiyeleri ilmî müesseselerin tenkidlerine, 
eleştirmesine kapalı tutmayacak ki... Gayet ta
biî üniversite, yetkili kuruluşlar bu mesele üze
rine eğilecek, Ibu kuruluşun getirmiş olduğu 
çalışmaların sonucunu ve tavsiyeleri eleştirme
ye taıbi tutacaktır. Eleştirmeye . kapalı değil; 
ben o inanç içindeyim. 

Asıl 'burada mutabakata varamadığımız bir 
nokta var benim görüşüme göre. Geçen defa 
da ben bunu teferruatıyle izah etmeye çalış
tım. Bir meseleyi müzakere ve münakaşa ede
bilmek için evvelâ bir fikrin var olması lâzım. 
Nedir bu fikir? Atatürk'ün Nutku, Atatürk'ün 
söylevleri, Atatürk'ün muayyen müesseseler 
hakkındaki demeçlerini alıp tespit etmek... Bu 
tespitten sonra, vermiş olduğu direktifler içe
risinde günıün ekonomik, sosyal şartlarına göre 
bu fikri geliştirmek, yalnız bir şartla geliştir
mek: «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
ilkesine bağlı, demokratik rejim prensiplerine 
bağlı şekilde Büyük Türk Milletinin refahı, se
lâmeti için geliştirmektir. Benim anladığım bu
dur ve tespit edilen fikir hiçbir zaman bir doğ
ma değildir, nas değildir. Eleştirmeye de tâbi
dir, müzakere edilebilir. 

Yalnız, üzerinde durulan nokta, geçen defa 
da belirttiğim gibi, bir Bursa nutku ihtilâfı çı
karıp da meseleyi enine boyuna müzakere im
kânı ve münakaşa imkânını ortadan kaldırmak 
için mutlak surette bu meseleyi <bu şekilde, bu 
kuruluşun tespit etmesi gerekir.. 

Ben maddenin gayet güzel tedvin edildiği 
inancı içindeyim, Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

M. ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aybar. 

M. ALİ AYBAR (İstanbul) — Efendim 
95 nci madde gereğince söz lütfetmenizi rica 
ediyorum. 

ıBAŞKAN — Hangi hususta efendim, lütfen 
açıklar mısınız? 

M. ALİ AYBAJ* (İstanbul) — Efendim, 
açıklamalarım hatip tarafından Yüce Meclise 
yanlış aksettirildi... 

'BAŞKAN — (c) bendiyle ilgili olanlar mı 
efendim ? 

M. ALİ AYBAE (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bu konuda gö
rüşlerinizin vuzuha kavuşması bakımından si
zin söz talebinizi kabul ediyorum. Ancak çalış
ma süremiz doldu; bu hakkınızı gelecek birle
şimde kullanınız. Söz hakkınızı tanıdım, zapta 
da geçmiştir. 
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Mulıtercm arkadaşlarım, madde üzerinde Çalışma süremiz dolmuştur. 10 Ocak 1973 
söz isteyen bagka arkadaşımız yoktur. Sayın Çarşamba günü saat 10.,00'da" toplanmak üzere 
Aybar'a tanınan sözden sonra önergeler üzerin- Birleşimi kapatıyorum efendim. 
deki çalışmaya scçilocöktir. Madde üzerinde 
sekiz tane değişiklik önergesi varılır. Kapaıifmıa rüaatii : 19,35 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
36 NCI BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1973 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
boş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi :15 . 5 . 1072) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597; 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 1972) 

X 3. — 6831. sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14.4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

• X 4. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e İnci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2,11.1972 ve 29.11.1972) 

5. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 6. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309' sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/057) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 



7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (İ/520) (S. 
Sayısı : 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 17. 6 . 1972 ve 9 . 12. 1972) 

X 8. — Atatürk Akademcsi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 73G ve736'ya 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

L - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

ıX 1. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hieerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye vo Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 
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