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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum.
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
L- Kültür Bakanı İsmail Kahraman'm, İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölü
münün 60 inci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı açıklaması ve CHP Aydın Milletvekili Fatih
Atay, DSP Kütahya Milletvekili Emin Karaa, ANAP Ankara Milletvekili Agâh Oktay Güner, DYP
İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve RP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın grupları
adına konuşmaları
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz
vereceğim; ancak, bugün, İstiklal Marşımızın yazarı, Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 60 in
ci yıldönümü; bu nedenle, Kültür Bakanı Sayın İsmail Kahraman, Hükümet adına, gündemdışı ko
nuşma talebinde bulunmuştur. Şimdi, kendisini kürsüye çağırıyorum.
Buyurun Sayın Bakan. (RP sıralarından alkışlar)
Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır.
KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; vefatının 60 inci yıldönümü münasebetiyle, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'u anmak için hu
zurunuzda bulunuyorum. Hükümetimiz adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Vefat tarihi olan 27 Aralıkta Meclisimiz tatilde olduğundan, tatil sonrası bu ilk oturumda, İs
tiklal Marşı şairimizi anma vazifemizi yerine getirmede gösterilen hassasiyet ve ilgi dolayısıyla,
Sayın Başkanlığa ve Meclisimize teşekkürler ediyorum.
Esasında, tarihî ve millî şahsiyetlerin anılması, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de
doğum yıldönümlerinde yapılmalıdır; böylece, sevinilecek, onur duyulacak bir günün atmosferin
de, örnek bir insana sahip olmanın gururu yaşanır ve kendine güven duygusu pekleşir. Güzel rast
lantıya bakınız ki, Mehmet Akif Beyin doğumu da, 1873 yılının aralık ayının sonudur. Böylece, ay
nı zamanda, Akifimizin doğumunun 123 üncü yılını da kutlamış bulunmaktayız.
Mehmet Akif Bey, numune bir şahsiyet olarak yaşatmamız, yâdetmemiz gereken millî değerlerimizdendir. Kalabalıkları millet yapan en önemli unsur, millî şuurdur. Milletler, kendilerine vü
cut veren değerlere sahip çıktıkça, kimliklerini ve devlet olarak bağımsızlıklarını korurlar. Tarih
sahnesinde, manevî önderleri, millî kahramanları ve kültür şahsiyetlerine sahip çıkan milletlerin
yaşama hakkı vardır. Milletimiz, kendine has bir sezgiyle, kendi inancına, kendi hayat tarzına hor
bakmayanları bağrına basmasını, sahip çıkmasını bilir. Milletimizin Akif Beye olan ilgisi, çok de
rin ve anlamlıdır. Ölümünün üzerinden altmış yıl geçmesine rağmen, Mehmet Akif Bey, gittikçe
artan bir muhabbetle milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir.
Akif Bey, ömrü boyunca, milletimizin hayrına olanı söyledi ve bir eylem adamı olarak, söyle
diğini bizzat nefsinde yaşadı. Toplumun çözüm bekleyen yığınla meselesi karşısında, hareket ve
heyecan adamı olarak ortaya çıktı. Gücünü haktan alan ve bunu bir hayat tarzı haline getiren mil
letine inandı, güvendi.
"Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
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