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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

ıM. Vefiiık Kitapçıgil, Başkanvekili seçilmesi dola
yısıyla Genel Kumdun şahsıma gösterdiği itimada te
şekkür etti. 

İsmail Arar, Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak' 
in 4 ve 8 Kasım 1981 tarihli gazetelerde yer alan be
yanlarıyla 'ilgili gündem dışı siöz aldı. 

'Başkan Sadi Irmak, 4 ve 18 'Kasım 1981 tarihli 'ga
zetelerde yer alan beyanlarıyla ilgili açıklamada bu
lundu, 

İçtüzük Geçici Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev bölümüne ve İçtüzük taslağının en er-
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BİRjNOt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00ı 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : tmten AYKUT - Kamer GENÇ 

'BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

İL — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 
Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 43 ncü yıldö
nümü münasebetiyle saygı duruşu. 

IBAIŞKAIN — Aziz arkadaşlarım; 
Atatürk'ün, Milletimizin kalbine gömülüşünün ve 

Tanrının rahmetine intikali edişinin yıldönümünde bu
lunuyoruz. O'nun büyük (hatırasına saygı için Yüksek 
Heyetinizi saygı duruşuna davet ediyorum. 

ıflSaygı duruşunda bulunuldu). 

2. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 
Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 43 ncü yıldö
nümü münasebetiyle konuşmalar. 

(BAŞKAN — Yüce 'Meclis, kendisine yaraşır necip 
bir kararla, bugünkü gündemimizin ıtamamıyle Ulu 
Atatürk'e tahsisini karar altına almıştır. 10 dakikayı 
geçmemek üzere, arzu eden arkadaşlarımıza söz ve-
ırilmesi de bu kararda mevcut idi. 

— 42 — 

ken 1'3 . 11 . 198İ1 tarihinde Genel Kurulda görüşül
mesine başlanabileceğine dair tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

10 . 11 . 1981 Salı günü ısaat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 14.35'te som verildi, 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Vefiik Kitapçıgil 

IKâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet Pamak Kamer Genç 

Şimdiye kadar s'öz almak üzere Başkanlığa müra
caat eden arkadaşların isimlerini okutuyorum, buna 
ilâve edilecek olanlar lütfen işaret buyursunlar. 

ı«Sayın Hikmet Altuğ, Sayın Hamza Broğlu, Sa
yın Mehmet Pamak, Sayın Abbas Gökçe, Sayın Feri
dun Ergim, Sayın Uıfckan Kocatürk, Sayın Teomoo 
Özalp, Sayın Muzaffer Ender, Sayın Mustafa Yücel, 
Sayın Halil Gelendost, Sayın Mustafa Aysan, Sayın 
Abdurrahmam Yılmaz, Sayın îsmaM Arar, Sayın Sel
çuk Kan/tarcıoğlu, Sayın Bahtiyar Uzunoğlu, Sayımı 
Siyami Ersek, Sayın Atalay Peköz, Sayın Necdet Ge-
boloğlu, Sayın M. Ali öztürk Tekeli, Sayım Mustafa 
Alpdündar, Sayım Sadi Irmak». 

(Başka söz isteyen üye var mı efendim?. 
Sayın 'M. Rahmi Karahasanoğlu, Sayın Namık Ke

mal Yolga, Sayın Tevfik Fikret Alpaslan, Sayın Meh
met Akdemir, Sayın Halil Akaydım, Sayım İhsan Gök
sel, Sayın Ertuğrul Zekai Ökte, Sayın Ertuğrul Alatlı 
söz istemişlerdir. 
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Müsadenizle ve söz alış sırasıyla 'arkadaşlara söz 
veriyorum., 

düllc olarak Hikmet A'ltuğ'u davet ediyorum.. Bu
yurun ©fendim. 

(HÜKMET ALTUĞ — Sayım Başkam, Tunikliye 
Cumhuriyeti Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

IBüyük Atatürk'ün kurduğu ve «En büyük eserim» 
dediği 'bu çatı altında *43 yıl sonra O'nu anıp, yarattı
ğı bu son Türk Devleti ve Cumhuriyetiyle övünür
ken, yaptıklarına minnet doluyuz. Devrimlerinin, dü
şüncelerinin, yaşatılan müesseselerinin sadılk bekçisi-
yiız. 

ı«ıBenim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak ola
caktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar ola
caktır» dediği zaman, yıllılar sonrasının gerçeklerini ne 
•kadar sağlıklı ve isabetli olarak görmüş olmasına 'hay
ret etmiyoruz. Aslında ona inancımızı hiç bir zaman 
kaybetmemiştik. 

1980'lerde içten ve dıştan tehlikelere maruz bıra
kılan yurt bütünlüğümüz ve Cumhuriyetimizin son 
anda kurtuluşu, bu imanımızın en yakın şahididir. 

Mustafa 'Kemal'in Türk düşünce tarihinde belir
mesini, öğrencilik yıllarımdan, Sölıânik'ıten, Harbiye'de 
'geçirdiği günlerden, Çanakkale'den ve mütareke yıl
larından !ya da 19 Mayıs Samsun'dan başlatmak müm
kündür. 

Esenleri ve şahısı hakkında yapılan incelemeler ve 
kanaatlerin belirmesi yaklaşık olarak 1914lere götü-
rülebilir. Hakkındaki yayın miktarı binleri, ombkıleni 
çoktan aşmıştır. Ancak, Atatünk düşüncesi, Atatürk 
öğretisi ve .dâhi kişiliğimin, düşünce yapışınım araştırıl
ması belki de önceki araştırmalara bağlı olduğundan, 
ancak yakın tarihlerde başlamıştır. 

Kemalizmin araştırma ve incelemelerinde modern 
yöntemler ve modellerle Türk Miılli Kurtuluş Hare
ketlerinin teorik kaynaklarının araştırılması da yakla
şık olarak son 5 yılın mahsulüdür. Onu yaşadığı or
tamda tetkik, olaylar içindeki ve çevresindeki kişiler
le etki ve tepki ilişkileri yoluyla incelemek, modern 
sosyolojimin yöntemleri içindedir. Kişiliğinin, daha 
doğrusu psiko-somatik, pi&işik varlığının incelenmesi 
bir açıdan medilko-soısyai bir görüntü arz eder, 

Türk inkılâbının mimarı yetişme çağında, 18-19 
ncu .yüzyıl Avrupasının sosyo-kültürel değişimlerimi 
izleyen Osmanlı düşünürlerimin etkisindedir. Bir ta
raftan modern dünyayı tanırken O, dünya ve İmpara
torluğumuz hiç durmadan, sürekli savaşlara (girip, 
çıkmaktadır. Kendi tabiriyle, dahili ve harici mücade
leler ve düşmanlar vardır. 
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'Atatürkçü öğretiyi yaratan düşünce yapısında her 
kişinin yapısında olduğu gibi dış etkenlerle birlikte 
kabiliyet, karakter dediğimiz karmaşık bir mozaik do
ku içimde sonsuz bir dinamizmin belirgin niteliği var
dır. 

Daha 'Birinci Dünya Savaşı içinde kabul edilen ki
şiliği, Türk Milli Kurtuluş Savaşıyla zirveye ulaştı
ğını dünyaya kabul ettiren bu 'dâhi insanda üstün di
namizmini veren nitelik, öncelikle O'nun gerçekçi olu
şudur. 

Objektif gözlem, gerçekçiliğim bilimsel temelidir. 
Olaylar ve insanlar içindeki gizli gerçeğe müfuz et
mek ise üstün kabiliyettir. En doğru kararı verdiren' 
bir değer ölçüsüdür. Gerçekçinin uygulanmasında şan
sa .yer yoktur., 

Değerli arkadaşlari'm;; 
Atatürk'ün savaşlar öncesi ve sonrasıyla inkılâpla

rı döneminde, k'işiliğini oluşturan gerçekçiliğini bu kı
sa konuşmaya sığdırma kararında değiliz. İznimizle adı 
geçen dönemlerde vücuda getirdiği «serlerde bu ka
rakterinin oynadığı müspet role işaret etmekle yetin
mek istiyorum. 

IBizce, hayal içinden sıyrılmayı sağlayan bu kabi
liyet, başarısının anahtarıdır. Tünk Toplumunum şan
sıdır ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin sahip 
olması gereken bir niteliktir. Kemalizmin temelinde 
bulunan gerçekçiliktir. 

Osmanlı İmparatorluğunun çöküntü 'yıllarının so
nuna yakın 17 mci, 18 mci yüzyıllar, yurdumuzda gi
rişilen .yenilik hareketleri ve Osmanlı aydınları arasın
daki batılı istikamette düşünceller ne yazıkki belirli 
bir hedef ve amaçtan mahrumdur. 

ıl'789 Fransız Büyük İhtilaliyle uyanan Osmanlı 
azınlıkları milliyetçi yönde özgürlük hareketlerine baş
lamışlar ve büyük mesafeler katetmişlerdir. Durumun 
vahametini gören sarayla binlikte aydınların telaş için
de parçalanmaya başlayan imparatorluğu kurtarmak 
için buldukları çare imparatorluğu Türk-tslam-Os-
manlılık şemsiyesi altına 'toplamaktır. Buna rağmen 
Fransız Medeni Kanununun alınmasını teklif eden 
Reşit ve Âli Paşalara ilk karşı çıkanlar Namık Kemal1 

ve Ziya Paşa gibi Tanzimatın fikir adamları olmuş ve 
şeriatı islâmiye ile şerr-i şerifi savunmuşlardır. Genç 
Mustafa Kemal bu ortamda yetişmektedir. Rönesans 
ve Fransız İhtilâlini iyi incelemekte, ilk gerçekçi teş
hislerini koymaktadır. 

Mustafa Kemal için başlangıçta önemli olan in
sandır. Bu İnsan, özgür bir insandır. Tek rehber bilim
dir, medeniyettir ve bunu yıllar sonra «Hayatta en 
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hakiki mürşit ilimdir» diye idile getirecektir. Bütün 
yaşama süreci içinde sınıf tanımayan dinamtemini 'ger
çekçi teşhisleri ve uygulamaları için sabır ve 'güvenle 
kullanmıştır.. 

Türk inkılâbımı oluşturan ımillıiyetçilik 1919 da, 
halkçılık 1920'de, Cumhuriyetçilik 1923te, laiklik 
1924'te, devletçilik 19311'de ve inkılâpçılık da yine 
1931 'in ürünüdür. Her biri ötekini (tamamlayan ilke
lerin bir kül halinde birleşmesinde fayda ve zorunlu
luk görmüştür. Türık insanını tanımada kullandığı ger
çekçilik karakteri isayesinde hiç bir Türk aydınımın 
ulaşamadığı zirveye ulaşmıştır. 

(Dünya savaşının bozgun, bitkin, sefil, perişan, ruh 
ve moralden yoksun Anadolu insanını uyandırmış, 
mensup olduğu asil milletin özgür karakterine hitap 
etmiştir. 1921 İNİisamında «'Hürriyet ve istiklal benim 
karakterimdir», diyor. «IBen milletimin ve en büyük 
ecdadımın en Ikıyme'üli mevrusatından olan istiklâl aş
kıyla meftûr Ibir adamım. Çocukluğumdan bugüne ka
dar aiılevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasına 
yakından vâkıf olanlarca bu aşkım malumdur. 

ıBizce 'bir m'illette şerefin, haysiyetin, namusun ve 
insanlığın; vücut ve beka bulabilmesi, mutlaika o mil
letin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.» 
diyerek .şöyle ilâve eder. 

iBAÎŞKlAN — Bir dakikanız kaldığını hatırlatma
ma müsaade buyurunuz. 
(HİKMET ALTUĞ ıtfDevamda) — Teşekkür ede

rim efendim., 
«'Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil 'bir mil

letin evfflâdı kalmalıyım. ıBu sebeple milli lis'bifclâıl ben
ce bir hayat meselesidir.» 

'Sahte düşünüşlü, âlim giysili kişileri mazlum mil-
lötimize 'tanıtırken «Eğer onlara karşı 'benim şahsım
dan 'bir ışey anlamak isterseniz derim iki, ben şahsen 
onların düşmanıyım. Onların menifi istikâmette atacak
ları bir adım yalnız benim ışato&i imanıma değil, yal
nız benim amacıma değil, o adım benim miltetıimıin 
kalbine havale edilmiş zehirli Ibir hançerdir,» 

Sayın arkadaşlarım, değerli üyeler; 
(1980 Eylülüyle bağlanan karanlık günlerden son

ra onun kurduğu bu mecliste temiiz özgürlük havasını 
teneffüs eden bizler böylece bir gerçek kehanetine de 
şahidiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidardır. 

Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize de sesleni
yorum; en büyük hediyesi onun gerçekçiliğidir. Bu 
•sayededir ki, gençliğimiz sapık ideolojilerin gerçekte 
bir özgürlük düşmanı olduğunu görüp tanıyacaklar, 
ezelden ebede hür yaşamış, hür yaşayacak Ulusumu

za soldan, sağdan ve geriden gelen esaret zincirini lâ
yık görmeyeceklerdir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Prof. Hamza Eroğlü, buyu
runuz. 

HA'MZA EROĞLU — Sayın Başkanım, çok kıy
metli Danışma Meclisi üyeleri; saygılar sunarım. 

Çağa damgasını vuran insan 100 yıl önce doğmuş-' 
tur. Atatürk unutulmak için değil, yaşamak ve yaşat
mak için doğmuştur. Bütün hayatı Türk Milleti ve 
insanlık için vazife ve hizmete yönelik olmuştur. Milli 
mücadelenin şerefli ve güçlü insanı, zaferler yaratan 
şanlı komutanı her şeyden önce askerdir, büyük bir 
kahramandır. Asker Atatürk harp meydanlarının eş
siz kahramanı Çanakkale'de, İstanbul'u ve Osmanlı 
imparatorluğunu saldırıdan koruyan, kurtaran insan
dır. Milli Kurtuluş Zaferi başından sonuna kadar bu 
eşsiz dehanın eseridir. Asker Atatürk'ün dehası milli 
mücadelenin en büyük şansı olmuştur. Atatürk'ün 
milli mücadele başariları harp tarihinin ve sanatının 
üstün değer ifade eden anıklarıdır. 

«Bir yabancı yazarın, De Keyserlinlg'in dediği gibi, 
«Atatürk tam bir hezimeti tam bir zafere çevirdi. 
O'nun bu hususta sağladığı vasıtalar, Türklerin vârisi 
olduğu kahramanlık, aynı zamanda vârisi oldukları 
deha ve kelimenin imkân ölçüleri içerisinde ifade edi
leceği üzere İngiliz diplomasisine eşit, hatta üstün 
politikadır.» 

Yakup Kadri KaraasmanoğJu'nun da dediği gibi, 
«'Atatürk tam bir askerdi; faıkat miliitarıist değildi. 
Harbi şevk ve şetaretle idare ederdi, haribi aramazdı .ı» 

ıSavaş alanında çok güçlıü ve cüretti olan Atatürk! 
politika alanında da o derece tedbirliydi. General Mac 
Arthur'un «Askerlik dehasıyla insanlık dehasını, in
sanlık ideaiin'i Atatürk kadar nefsinde birleştirmiş bir 
adam tanımıyorum» sözü bir gerçeği dile getirmek-' 
tedir. 

Asker Atatürk büyük dehası ve gücüyle yeni bir 
devlet, milli ıbir devlet, modern bir devlet kurmuştur. 
Adıyla, sanıyla Türk olan yeni devleti kurmuştur. 
Atatürk Türk milliyetçiMğinli Türk milli davasının 
temel taşı yaparak milli duygu ve hasletleri tam bir 
olgunluğa eriştirmiş, milletin milli şuur ve benliğini 
hissettirerek, harekete geçirerek maili devleti kurmuş
tur. Millet gerçeğinden hareket eden Atatürk'ün en 
büyük ideali milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı ol
muştur. özgürlük ve bağımsızlık Türklüğün şanı ve 
şerefi olduğu kadar da, kaderi olmuştur. Atatürk şef 
ve lider olarak, büyük bir dava adamı olarak Türk-

44 — 
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lüğün kaderini çizen insan olmuştur. îsmet İnönü'nün! 
deyimiyle milli mücadele, zafer, cumhuriyet Atatürk' 
ün şahsında, iradesinde ve bütün zahmetlerinde bir 
ideal gayretti şeklini almıştır. 

Atatürk yeni Türk Devletini kurmakla! Türk ta
rihinin 'binlerce yıllık gelişme hızına güç katmış, ona 
yeni bir yön vermiştir. Tarih içinde Türklerin ancak 
bağımsız yaşayabileceği gerçeğini bir daha vurgula
mış, «'Bağımsızlık Türk Milletinin karakteridir» ve
cizesini olayların akışı içinde ispatlamıştır. 

Asker Atatürk, devlet kurucusu Atatürk'ün yanı 
sıra Atatürk büyük bir inkılâpçıdır. Baitı dünyasına 
doğru yönelen ve ilerleyen yeni Türk toplumu ken
disinden ileri gitmiş öteki uygar topluluklara süratle 
ulaşmak zorundaydı. Atatürk bu zoruriluğu en net 
bir şekilde görebilen ve amaca ulaşabilen insan ol
muştur. Atatürk Türk Milletinin tarihinden çıkardığı 
gerçeklerden ve sonuçlardan, onun medeni vasıflara 
sahip olduğuna inanıyordu. Milletine güvenli de bu 
bakımdan sonsuzdu. Bir yabancı yazarın beMltiği 
gilbi, Atatürk sadece yaratıcı bir inkılâpçı değil, aynı 
zamanda milyonlarca insanın düşüncesini balmumu 
gilbi istediği şekle 'koyan 'bir sanatkâr, bir filozof, bir 
inkılâpçıdır.. 

Atatürk, inkılâp fikri ile inkılâp gerçeğini en ba
şarılı ve en ustaca birleştiren kişidir. 

Atatürk yaptığı bir konuşmasında; «iBüyük dava
mız en medeni ve en müreffeh bir millet olarak var
lığımızı yükselmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, 
düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük 
Türk Milletinin dinamik idealidir» diyerek Türk in
kılâbının hedefini göstermiştir. 

Atatürk, Türk Milletinin kaderini Türk inkılâbı 
île çizmiş ve başarıya ulaştırmıştır. 

«Terakki ve medeniyet yolunda Türk Milletinin 
elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir» 
diyerek inkılâpçı yürüyüşün, hamlenin parolasını ver
miştir. 

Asker Atatürk, Devlet kurucusu Atatürk, inkı
lâpçı Atatürk'ün yanı sıra Ataltürk, iç ve dış politikada 
büyük "bir siyaset adamı, usta bir politikacıdır. Kı
sa deyimi ile uzağı en iyi gören ve zamanında karar 
veren büyük bir devlet adamıdır, 

Atatürk'ün büyük siyasetçi olarak üstün başarısı, 
karşılaştığı en çetin ve en zor problemler karşısında, 
en doğru ve ülke için en hayırlı ve yararlı olanı bu-
hıp çıkarmasında ve yeni imkânları arayıp bulabilme
sinde görülür.. , 

Egemenliğin padişaha değil, kayıtsız şartsız, doğ
rudan doğruya Türk Milletine ait olduğu zihniyetini 
devlet hayatımıza kazandıran Atatürk olmuştur. 

Türk fikir ve siyasi hayatında fazilet rejimi ola
nak Cumhuriyeti ilk defa dile getiren, milli egemenlik 
anlayışı ile gerçekleştiren Atatürk'tür. 

Atatürk'e göre asri bir cumhuriyet kurma demek, 
milletin insanca yaşamasını 'bilmesi, yaşamanın ne
ye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir. 

Devlet 'kurmada ve devlet yönetmede ortaya koy
duğu fikirler sistem'li bir düşüncenin eseridir. Kemalizm 
veya Atatürkçülük bir düşünce sistemi, bir siyaset an
layışı olarak yeni bir toplumu, yeni ve modern bir 
Devleti ifade etmektedir. Yeni ve modern Devlet ve 
toplum anlayışı ile Atatürk siyaset bilimine katkıda 
bulunmuş, sağladığı değer hükümleri ile örnek olay
lar yaratmıştır. 

Atatürk'ün dış politikada haşarısı ve büyüklü
ğü, milli düşüncelerle insani duyguları, milli men
faatlerle insani menfaatleri birleştirmiş olmasındandır. 
Ataltürk, Türk Milleti ile insanlık ailesi arasında saa
det köprüsü kurmuştur. Atatürk insanlığa, insanlık 
ailesine değer vererek Türk Milletini onun ayrılmaz bir 
parçası saymıştır. 

Atatürk, esareti mahkûm ederek "bütün insanlığa 
haysiyetli ve şerefli yaşamanın yolunu açmıştır. 

Atatürk, her şeyden evvel yeryüzünün bütün maz
lum, mağdur milletlerine kalk borusunu çalan ve on
lara tam kurtuluşun yolunu gösteren bir hürriyet ve 
istiklâl örneğidir-

Atatürk, Afrika ve Asya bağımsızlık savaşlarının 
manevi şefi ve Meridir. 

Ataltürk, «Yurtta sulh cihanda sulh» politikası ile 
dost toplayan bir liderdir. Ezeli düşman tanımayan 
'bu insan eski düşmanlıkları dostluklara çevirmlş-
«ir. 

Çok yönlü Ataltürk hem ideal'ist hem de realistti. 
Atatürk, fikir ile aksiyonu ulaşacak hedefte birleştir
me gücünü gösteren, idealizm ile realizmi kendi var
lığında toplayan 'kudretli bir devlet adamı ve siyaset 
üstadıdır. 

BAŞKAN — Zamanınız dolmak üzere, hatırlatı
rım. 

HAMZA EROĞIAJ — İdealist Atatürk, idealleri 
olan ve idealleri ile her devirde yaşayan insandır. 
Ataltürk, (bir ülkü, bir düşünce sistemidir. Kurtulu
şun, uygarca yaşamanın, yücelmenin, yükselmenin gü
cü ve kaynağıdır, 
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Atatürk, insanlık idealinin aşık ve mümtaz sima
sı, faziletin timsali, karanlığa düşmüş olanların ümit 
ve meşalesidir. 

Her yönü ile büyük olan Atatürk, insanlığa ka
zandırdığı değer hükümleri ile çağımızın en büyük 
insanı, çağım aşan, gelecek çağlara ulaşan ve ışık 
tutan insandır. 

Saygılarımla, (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Pamak'ı rica ediyorum. 
MEHMET PAMAK — Sözlerim© başlamadan ön

ce Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
Mustafa Kemal Atatürk, Türk varlığının devamı 

yolunda imparatorluktan millete geçilirken mensubu 
bulunduğu büyük milletine önderlik etmiş, çağına 
damgasını vurmuş büyük bir komutan, büyük bir dev
let adamıdır. 

Doğumunun yüzüncü, ölümünün ise 43 ncü yılında 
bu büyük insanı anmak şerefli bir görevidir; ancak 
U'nu layıkıyla anmak, O'nun eserine sahip çıkmak, 
O'nun bütün ömrünü verdiği Türk Milleti ve Dev
letinin yücelmesi ve yükselmesi uğrunda çalışmakla 
ka'bildir. Üzüntü ile belirtmek lazımıdır ki, bugüne 
kadar geçen yıllarda bu anlamda Atatürk'e lâyık 
nesiller olabildiğimiz söylenemez. Atatürk'e layık ola
bilmek, O'nu ve O'nun eserini, gösterdiği yolu öğren
mek ve buna sahip çıkmakla başlar., 

Yüksek huzurlarınızda hiç bir yoruma gitmeden 
'sadece Atatürk'ün bazı konularda söyledikleri ana-
prensipleri kısaca sıralamakla yetineceğim. 

Tüdc s . 

«Ne mutlu Türk'üm diyene.» 'Türk budur, yıl
dırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. 

Türk Milleti ; 

«Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile biribirine 
bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai 
heyettir. Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli 
bir millet olarak yaşamasıdır, ilham ve kuvvet kay
nağımız Milletin kendisidir.»! 

Cumhuriyet, demokrasi, politika : 
«Türk Milletinin yaratılış ve şiarına en uygun 

idare cumhuriyettir. Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille
tindir. Millet, vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıs
kanç olmalıdır. Muhterem Milletime şunu tavsiye 
ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne ka
dar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki as
lî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an ge

ri kalmasın. Memleket, dayanışmaya bağlı bir bir
liğe muhtaçtır. Alelade politikacılıkla Milleti parça
lamak hıyanettir.» 

Medeniyet : 
«Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve şü

mullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu ara
mak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler 
için bir borçtur. Millete, gideceği yolu gösterirken, 
dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerle
melerinden yararlanalım; ama unutmayalım ki, asıl 
temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş bü
yük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti bundan 
sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet uf
kunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.»» 

Milli Eğitim ve Kültür : 
«Gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişme

si esas dıleklerimizdendir. Yetişecek çocuklarımıza 
ve gençlerimize görecekleri tahsilin hudutları ne olur
sa olsun, en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin is
tiklâline, kendi benliğine, milli ananelerine düşman 
olan bütün unsurlarla mücadele lüzumu öğretilmeli
dir. 

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür, 
zeminle orantılıdır; o zemin de milletin (karakteri
dir.»! 

Milliyetçilik : 
«Bilirsiniz ki, milliyetçiliği yıkmaya çalışan gö

rüşlerin dünya üzerinde uygulama kabiliyeti bulun
mamıştır. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyor
sak, önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu 
saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün tutumumuz ve 
davranışımızla gösterelim. Bilelim ki, milli benliğini 
bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Biz, doğ
rudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisi-
yiz; fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği 
eden bütün milletlere hürmet ederiz.» 

Dil : 
«Türk Dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. 

«Türk miletindenim»! diyen insan her şeyden evvel 
ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Milli şuurun ayak
ta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih 
uğrunda çalışmaya mecburuz. Türk Dilinin kendi 
benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuş
ması için bütün Devlet Teşkilatımızın dikkatli, ilgili 
olmasını »isteriz. 

Türk Dil Kurumunun çalışmalarına ilelebet işti
rak edecek değilim. Bu milli kurumların az zaman 
içinde akademiler halini almasını temenni ederim»ı. 
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Din : 
«Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani, bü

tün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. 
Dinime, bizzat gerçeğe nasıl (inanıyorsam, buna da 
öyle inanıyorum. Bizim dinimiz en makul, en tabii 
bir dindir ve ancak bundan dolayı son din olmuş
tur. 

Din, gerekli bir müessesedir. Dinsiz milletlerin 
devamlılığına imkân yoktur. Yalnız şurası vardır ki, 
din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.» 

Ordu : 
«Türk Ordusu, işte bütün milletin göğsünü itimat, 

gurur duygularıyla kabartan şanlı ad. Türk vatanının 
ve Türklük camiasının şan ve şereflini dahili ve ha
rici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret 
olan, vazifesini her an ifaya hazır ve amade olduğu
na benim ve büyük milletimizin tam bir 'iman ve iti
madımız vardır. Ordumuz, Türk birliğinin, Türk 
kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelik-
leşmiş bir ifadesidir.» 

Hürriyet : 
«Hürriyet, Türk'ün hayatıdır. Söz konusu hürri

yet, içtimai ve medeni tinsan hürriyetidir. Bu sebep
le, ferdi hürriyeti düşünürken her ferdin ve nihayet 
bütün milletin müşterek menfaati ve devlet mevcudi
yeti gözönünde bulundurulmak lazımdır. Diğerinin 
halk ve hürriyeti ve milletin müşterek menfaati ferdi 
hürriyeti tahdit eder.» 

tktisat : 
«Milli hâkimiyet iktisadi hâkimiyetle sağlamlaştı-

nlmalıdır. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müs
takil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Tür
kiye idealinin belkemiğidir. Türkiye'nin tatbik ettiği 
devletçilik sistemi 19 ncu asırdan beri sosyalizm na-
zariyedilerirtin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak ter
cüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ih
tiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye has bir sistemdir. 

Devletçiliğin bizce manası şudur : 
Fertlerin hususli teşebbüslerini ve faaliyetlerini 

esas tutmak; fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaç
larını ve birçok şeylerin yapılmadığını gözönünde tu
tarak memleket iktisadiyatını Devletin eline almak. 

Bizim takip ettiğimiz yol görüldüğü gibli, libera
lizmden de başka bir sistemdir. Sanayileşmek, en bü
yük milli davalarımız arasında yer almaktadır.» 

Çalışma : 
«Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve 

milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek (için yap
mamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri 

süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok 
işlerimiz vardır. 

Benim, arkadaşlarıma tavsiyem şudur : Şahsınız 
için değil; fakat mensup olduğumuz millet için elbir
liği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur.» 

İşçiler : 
«Bugün mevcut olan fabrikalarımızda ve daha 

çok olmasını temenni ettiğimiz fabrikalarımızda ken
di işçimiz çalışmalıdır. Refahlı ve memnun olarak 
çalışmalıdır. Aym zamanda zengin olmalıdır ve ha
yatın lezzeti hakikisini tadabilmelidir ki, çalışmak 
için kudret ve kuvvet bulabilsin. Milli servetin dağı
lımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf 
edenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin korunma
sı için şarttır. Bu şartı daima gözönünde bulundur
mak, milli birliğin temsilcisi olan Devletin önemli bir 
görevidir.» 

Sınıf şuuru yerine milli şuur : 
«Biz, milli varlığın temelini milli şuurda ve milli 

birlikte görmekteyiz. Türk milleti, milli birlik ve be
raberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep 
değil ve fakat ferdi ve sosyal hayatı için iş bölümü 
itibariyle çeşitli iş sahiplerine ayrılmış bir toplum ka
bul etmek esas prensiplerimizdendir. Bu prensip ve 
hedef kabul ettiğimiz gaye, sınıf mücadelesi yerine 
sosyal düzeni ve dayanışmayı sağlamak ve birbirini 
kırmayacak surette menfaatlerde ahenk tesis etmek
tir. Menfaatler, kabiliyet, bilgi ve çalışma derecesiy
le mütenasip olur.» 

Komünizm : 
«Komünizme gelince: Bizim ülkemizde bu dokt

rinin hiç bir şekilde bir yeri olamaz. Dinimiz, âdetle
rimiz ve aynı zamanda sosyal bünyemiz tamamıyla 
böyle bir fikrin yerleşmesine müsait değildir. Türk 
milletinin bu doktrine karşı hiç bir temayülü yoktur 
ve hatta lüzumu halinde ona karşı mücadeleye ha
zırdır. Türkiye, bolşevik, komünist olmayacaktır. Bi
zim, takibini uygun gördüğümüz devletçilik prensibi, 
bütün üretim ve dağıtım araçlarını fertlerden alarak 
milleti büsbütün başka esaslar içinde düzenlemek 
amacını güden özel ve kişisel ekonomik teşebbüs ye 
faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm prensibine 
dayalı kollektivizm, komünizm gibi bir sistem değil
di^ 

Şu ciheti de tebarüz ettirmeliyim ki ben komü
nist değilim, Türk miBiyetçisiyim». 

Ata'dan bize vasiyet: 
«Bu sözler bir ferdin değil bir Türk milleti duy

gusunun ifadesidir. Bunu, her Türk bir parola gibi 
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kendinden sonrakilere durmadan tekrar etmekle son 
nefesini verecektir. 

Benim naçiz vücudum elbet foıir gün toprak ola
caktır; fakat Türküye Cumhuriyeti ebediyen yaşaya
caktır». 

Büyük Türk milliyetçisi, Büyük Komutan ve Bü
yük Devlet Adamı Atatürk'ün 'belirtilen sözleri her 

- konuda milletimize ve onun meselelerine çözüm ge
tirmek, geleceğine yeni bir milli şekil vermek üzere 
tarihi ve önemli ıbir görev için toplanmış Yüce Mec
lisimizin çalışmalarına yön verecek kuvvet ve taze
likte olup, birer meşale gibi gideceğimiz yolu aydın
latmaktadır. 

Bu vesileyle, Büyük Türk'e Allah'tan rahmet di
ler, uğruna her şeyini verdiği Büyük Türk Milletine 
de refahlı ve güçlü bir gelecek temenni ederim. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Abbas Gökçe'yi rica ediyorum. 

ABBAS GÖKÇE — «Hoş gelişler ola, Mustafa 
Kemal Paşa. 

Askerin, milletin, bayrağınla bin yaşa». 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Atatürk, Kars'a ilk geldiği zaman bu güzel türkü 
ve buna bağlı kıvrak bir oyunla karşılanmıştı. 

«Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa. 
Askerin, milletin, bayrağınla bin yaşa». 

Bu bir dua idi; bu bir yakarıştı. Duamız kalbul 
oldu, yaKarışımız tutuldu. Atatürk, askeriyle mille
tiyle ordusuyla ülkesiyle 'bin yaşadı; bin yaşayacak, 
sonsuza dek yaşayacak. 

Bugün Meclisimizde özel Atatürk gündemi dü
zenledik. Bu gündeme, böyle bir gündeme gelen 
Atatürk'e ben diyorum ki, «Hoş gelişler ola Mustafa 
Kemal Paşa». Gündemimize Atatürk hoş geldi. 

Atatürk ,ben'im kanıma göre bir mimardır. Bü
yük Türkiye'nin, istkbalde Büyük Türkiye'nin mi
marı. Atatürk, benim kanıma göre ve bütün hepimi
zin inandığı bir fikir olarak bugün varoluş nedenimiz; 
eski deyimle sebeb-i hikmetimizdir. Atatürk, yüzü
müzün akıdır; yurdun içinde, yurdun dışında. 

Atatürk için ne söylense, ne yazılsa azdır. O'nu 
yazacak kitaplar, O'nu yazacak ıkalemler yetersiz ka

lır; âciz kalır. Bu acziyet, bu yetersizlik içerisinde 
ben de oğlumla birlikte diyorum kıi; 

«Türkiye'yi sen kurdun Koca Kemal Atatürk, 
Her şeyisin bu yurdun Yüce Kemal Atatürk. 
Doğru yolu gösteren, iman, inanç, hepsi 'sen, 
Düşmanına ders veren Hoca Kemal Atatürk. 
'Laik' dedin millete, duruya düştü hayrete, 
Sen dayandın kuvvete, güce Kemal Atatürk. 
Kavuşturdun bilime, umut verdin elime, 
Sen ağzımda kelime, hece Kemal Atatürk. 
Savaş, barış ve ilke, sözün örnek her Türk'e, 
Yetiştirir bu ülke, nice Kemal Atatürk». 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Profesör Feridun Ergin'i rica ediyorum. 

FERİDUN ERGİN — Saym Balkan, değerli ar
kadaşlarım; 

^Ölümsüzlüğe geçişinin 43 ncü yıldönümünde, O'nu 
saygı, hayranlık ve sevgi ile anarken, rejim, yönetim 
ve anayasa konularına ilişiklin bazı görüşlerine kısaca 
değinmek istiyorum, 

Birkaç dakika içim gözlerimizi altmış yıl geriye 
çevirelim, istiklâl Savaşı günlerine dönelim. 

Sakarya zaferinden yaklaşık üç ay geçmiş. O za
manki takvimle 1 Kânunuevvel 1337. Bakanlar Ku
rulunun görev ve sorumluluklarını belirtmeyi öngö
ren bir kanun teklifiyle 'bir anayasa tadil ve ıslah 
önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. 
Toplantıyı Hasan Fehmi Ataç yöneltiyor. Komisyon 
sözcüsü Salâlhatltiö Köseoğlu. Milletvekilleri ve ko
misyon sözcüsü konuştuk/tan sonra, Türküye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Gazi Mustafa Kemal kürsü
ye geliyor; 

Gazi, kanun teklifine ve anayasa önergesine kar--
şıdır. Yürürlükteki hükümleri savunacaktır. Konuş
ması zabıtlarda eski harflerle çift sütunlu 20 büyük 
sayfadan fazla yer tutacaktır. 

Önce mıMetvekil'lerinin görevlerinde objektif dav
ranmaları gerektiğini hatırlatacaktır. Diyecektir ki; 
«•Kanun koyucular, seçkin nitelik sahibi olmak 
zorunluğundadırlar. Kanun teklif eden, kanun ya
pan, kanun koyan bir kişi toplumun bütün duyguları
nı ve isteklerini herkesten iyi bilmek durumundadır. 
kendini hissiyat ve ihtirastan koruyalbilmelüdir. Ka
nunlar hissiyatla yapılamaz. Politik inançlarımızı 
açıklayabiliriz; ama kişisel eğilimlerim'iz kanunlara 
gerekçe olamaz.» 

48 — . 
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Üzerinde duracağı (ikinci bir konu, yabancı ülke
lerden kopya edilmiş sistemlerin arz ettiği sakınca
lardır. Osmanlı imparatorluğumun başarısız reform 
denemelerini tahlil eden sözleri şöyle özetlenebilir. 

«Ondokuzuncu yüzyılda, memleket durumunu 
düzeltmek için girişimlere başlandı. Bu girişimlerin 
esası, Avrupa'yı taklit etmek oldu. Avrupa kanun
larını almak, Avrupa nizamlarını ailımak olumlu so
nuç vermedi, veremezdi. Taklit yolundan reformla
rın doğurduğu düzensizlik hâlâ sürmektedir. Bir 
milletin mutluluk saydığı şey, başka bir millete 
felaket getirebilir. Bir millet, kendi ruhundan çıka
cak, kendi yaratacağı imkânlarla amacına erişebilir. 
tomen kesin anlamıyla, birbirine benzer ıiki hükü
met, tam benzer iki hükümet yoktur ve olamaz. Hü
kümet yapısı toplum tabiatına bağlıdır. Dünyada 
mevcut herhangi bir hükümete benzemeye çalışmak 
kadar büyük hata olamaz. Biz kendi benliğimiz için
de ve kendi tabiat ve mizacımızla ilerliyoruz, iler
leyeceğiz.» 

Vurgulamaya önem verdiği diğer bir nokta, si
yasi iktidar idare cihazı ilişkileridir, iktidarların 
değişebileceğine ve idare cihazının devamlılığına şu 
sözlerle işaret edecektir: «Hükümet şekilleri değişir, 
ancak yönetim durmaz. Yönetfrn, ikuvâ-yi umumiye 
ile hidemât-ı umumiyeyi tedvir ve ifa eden bir ci-
haz-ı umumidir. Bunda üç uzuv görürsünüz: Kuvvet, 
teşkilât ve vazife, tşte efendiler, irade, egemenlik 
dediğimiz bu kuvvettir. Bu kuvvet, taksini edilemez 
bir bütündür, Milli irade, m'illi egemenlik bölüne
mez.» 

Komisyon sözcüsünün savunduğu kuvvetler ayı
rımı, yani «Tefrik-ıi kuvva» modelinin Batı meşruti
yet rejimlerinde nasıl bir tarihî gelişim sonucu oldu
ğunu bu konuşmasında tahlil edecektir. 1689'da 
Looke'un, 1748'de Montesauieu'nün ve 1762'de Jean 
Jacques Rosseau'nun ortaya attıkları teorilerin, 
bunlardan yalnız Rousseau'nun adını zikretmek su
retiyle artık eskimiş sayılmaları gerektiğini anlata
caktır ve kuvvetler arasında etkinlik farkını ŞÜ 
sözlerle belirtecektir: 

«Hakikatte, ta'biatta, âlemde kuvvetler ayırımı, 
yani milli iradede taksim yoktur. Ulusal egemenlik 
fiilen yasama ve yargı erklerinin üstünde tecelli eder. 

Yargı erkini ele alalım. Meclislin yaptığı kanunla
rı hiç bir müdahale olmaksızın uygulayacak organ 
yargı erkidir, mahkemelerdir. Bir gerçeği hep beraber 
hatırlayalım. Yargı erki, kanunları uygulayabilmek 
için yürütme erkine dayanır. Yürütme erki, adalete 

yardımcı olmaktan ayrılırsa, yargı erkli âtıldır, iste
memeye mahkûmdur. 

Gelelim yasama erkine. Gerçekte yasama erki 
kanun yapar. Ancak yaptığı kanunun yürütülmesini 
bizzat üstlenmez. Halbuki efendiler, herşey o kanun
ları tatbik etmek ve ettirmekten ibarettir. Dünyada 
hakikat-i tarihiye, ıhafcifcat-i kevniye olarak söylüyo
rum, hakikat-i ilmiye olarak söylüyorum, tatbik eden, 
icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlid'ir.» 

Gazi, topyekûn savaş koşullarında ölüm kalım 
kavgası verilirken milli iradenin, otoritenin ve yetki
nin kuvvet, teşkilât ve vazife olarak derinliğine üç 
fonksiyonel kavram üzerinde bütünleşmesini' zorun
lu saymaktaydı. Daha. sonraları, özellikle İkinci 
Dünya Savaşı sıralarında, demokrasi rejimlerinde, 
iktidar sorunlarını tahlil edecek bazı düşünürler, mil
letlerin yasam güvenliğini savunmayı gerektirecek 
olağanüstü durumlarda kuvvetler ayrımı ilkesini iş
letmeyerek, otoriteyi bütünleştirmek gerektiğini kalem
leriyle ispatlamaya çalışacaklardı; fikirleri, görüşleri, 
O'nun ileri sürdüğü tez paralellinde olarak, 

Birinci Büyük Millet Meclisindeki tarihi müzake
re zabıtlarını okurken, Halide Edib Adıvar'ın şu sa
tırlarını anmamak imkânsızdır: «Düşündüklerini ger
çekleştirmek iç'in her türlü sistemli kullanırdı. Bilim 
alanında çok yüksek olanlar bile, O'nun kudretine 
yanaşmazlardı. İnsan tabiatının en zeki bir temsil
cisiydi.» 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Utkan Kocatürk. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisimizin değerli üyeleri; 

Çoğumuz Atatürk'ü bizzat gören, onun konuş 
malarını kendisinden dinlemek bahtiyarlığına eren 
bir kuşağa mensup değiliz; ama bu husus Atatürk'ü 
olduğu gibi anlamada, kavramada ve değerlendirme
de bir eksiklik teşkil etmez. Çünkü, kendisi, «Beni 
görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu kâfidir.» demişti. Bu sebeple Ata
türk'ü tanımak, O'nun fikirlerini ve düşüncelerini 
gerçekten iyi bilmek ye bunları 'benimsemekle müm
kündür. 

İçinde bulunduğumuz bunalımların ve sosyal has
talıklarımızın devalarım hep Atatürk'ün fikir ve 
düşüncelerinde buluşumuzdan anlıyoruz ki, Atatürk
çülük memleket problemlerinin çözülmesinde altın 
anahtardır-
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Atatürk'ün asker olarak, devlet ve siyaset adamı1 

olarak, gerekse devrimci olaraik kim olduğu ve ne
ler yaptığı canlı (misalleriyle herkesiım malumudur. 
önemli olan taraf, bütün bu başarılara esas teşkil 
eden fikir ve düşünce adamı Atatürk'ün, tek kelimey
le gerçek Atatürkçülüğün ne olduğudur, 

Atatürkçülük, İner türlü dogmatik unsurdan sıy
rılmış, akılcı bir dünya görüşüdür. Genç kuşaklara 
aklın, ımamtığın yollarını açan, yeni bir görüş getireni 
fikir sistemidir. Türk Milletini daima doğruya, iyiye, 
faydalıya yöneltmiş ve yöneltecek olan bir görüştür. 

ren kudretli bir devrimcidir. Bu vasıflarıyla insan
lık tarihinin tanıdığı en büyük adamlardan biri ol
duğunda şüphe yoktur. Yüksek insanlık meziyetleri
mi kişiliğimde en yüksek derecede birleştirdiğinde bü
tün dünya tarihçileri hemfikirdir. 

Tarihin büyük tanıdığı insanlarla mukayesesi ya
pıldığı zaman türlü bakımlardan bariz üstünlükleri 
göze çarpmaktadır. Bir kere bütün bu dehalardan 
üstün tarafı hem fikir, hem aksiyon adamı oluşudur. 

Bir milletin tarihi seyrini değiştirebilecek ola
ğanüstü meziyetleri sayesinde, bir millet askeri zafer
lerle uçurumun kenarlından kurtulmuştur. Dünya ta
rihinde her türlü imkânsızlığa rağmen 'inandığı fikri 
tatbik sahasına dökmüş, «Ya istiklâl Ya ölüm» paro
lasıyla yepyeni hüviyete bir millet ve devlet yaratmış 
adam azdır. 

îçinde bulunduğu şartları değerlendirmede, engel
leri ortadan kaldırmada gösterdiği mucizevi muvaf
fakiyet, Atatürk'ün ayrı bir hususiyetini teşkil etmek
tedir,» 

Büyük Nutkun sonlarında Türk gençliğine hitaben 
çizdiği tablo, aslında kendisi mücadeleye atıldığı za
man memleket'im içinde bulunduğu tablodur, 

En güç şartlar altında bile, her şeyin bitti zan-
medildiği bir zamanda bile Türk Milletine güven 
hissinin kaybolmaması gerektiği gerçeğini eseriyle 
ispatlamış bir mili kahramandır Atatürk. Onun için 
sembol olmuştur, onun için bayrak olmuştur Atatürk. 

O'nun ideallerini mevcudiyetimiz için hararetle 
müdafaa etmeli ve yerine getirmeye çalışmalıyız. Tür
kiye, O'nun fikir ve düşünceleri gerektliği gibi uygu
lanmadığı için bugünkü çizgiye getirilmiştir. 

Ata'türk'çü bir görüşle yeni bir hamlenin içinde 
olduğumuz bu dönemde Atatürk'ün fikir ve düşün
celerini biç bir yabancı ideolojin'im sızmasına (imkân 
bırakmaksızın tatbik imkânına kavuşturmak, Cum
huriyet kuşaklarımın Atatürk'e karşı borçlu olduğu 
kaçınılmaz bir görevdir. 

Esasen kendisi, «iki Mustafa Kemal vardır. Biri 
ben, fani Mustafa Kemal, diğeri «ıiHetim içinde ya
şattığı Mustafa Kemal'ler idealidir.» demişti. O 
ideal bugün bayrak olmuştur, Cumhuriyet kuşakları 
hiç şüphesiz Atatürk bilimciyle doludur, 

Artık, herkes bilmelidir ki, Atatürk'ü unutmak, 
unutturmak boşuna bir gayrettir. Kendi hayatından 
bahseden bir kitabın sonuna, kendi el1 yazılarıyla 
yazdığı şu veciz sözler her zaman hatırlanmalıdır: 

«Bir zamanlar gelir, beni unutmak, unutturmak 
isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr eden-

Atatürkçü görüşte Atatürk ilkeleri, Atatürk dev
rimlerine temel teşkil eden, onlara yön veren fikir 
ve düşüncelerdir. Zira, Atatürk devrimleri, Atatürk 
ilkelerinin eser haline dönüşmüş şekilleridir. Bu ilke
ler, Türkiye'yi çağdaş medeniyet seviyesine en kısa 
zamanda ulaştırabilmek için aklın ve mantığım çizdi
ği yollardır. Bu bakımdan Atatürk devrimlerinin fel
sefesinde yapıcılık yatar; iyiye, doğruya, faydalıya 
yöneliş yatar. 

Unutmamalıyız ki, Cumhuriyet Türkiye'si, Ata
türk'ün fikir ve düşünceleri üzerine kurulmuştur. Me
sut ve kuvvetli bir Türkiye ideali bu fikirlerin yaşa
masına ve nesilden ınes'ile canlı bir meşale olarak dev
redilmesine bağlı bulunmaktadır. 

O insan ki, Türk Milletini asırlardır unutula ge
len mili benliğine kavuşturmuştur. 'Milli sınırlarımız 
içinde, milli benliğimizi duyarak, varlığımızı yükselt
meye çalışmak Atatürk Milliyetçiliğinin esasıdır. 

Atatürk, kendisini Türk hisseden herkesi Türk 
kabul etmiştir, Atatürk Milliyetçiliği bütünleştirici, 
birleştirid bir 'milliyetçiliktir. «»Biz, ülkeleri değil, in
sanlarım kalbini fethetmek (isteriz.» sözü, Atatürk' 
ündür. «Ne Mutlu Türküm Diyene.» vecizesiyle 
kalplere milli imanı perçinleyen Atatürk, aynı za
manda insanlık idealinim ve insan sevgisinin de sem
bolüdür. «Biz kimsenin düşımanı değiliz. Yalnız in
sanlığın düşmanı olanların düşmanıyız» diyen Ata
türk'tür. 

İşte, bu insancıl yömüyledir ki, tamamen milli ni
telik taşıyan eseri, aynı zamanda bütün insanlığın 
saygı ve sevgisini de üzerinde toplamaktadır. 

tşte, bütün bu yol gösterici fikirleri, bütün mad
di ve manevi nitelikleriyle Atatürk haklı olarak mil
letimizin yetiştirdiği «En Büyük Türk» sıfatını ka
zanmış bulunmaktadır; O, Milli Mücadelede milli 
birliği temim eden eşsiz bir lider, muharebe meydan^ 
larımda efsanevi bir kumandan, devlet kuran büyük 
bir siyaset adamı, Türk Milletinim1 çehresini değişti-
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ler, beni yerenler çıkabilir; fakat ektiğim tohumlar 
o kadar özlüdür ki, bu fikirler döner, dalaşır feyizli 
neticeleri kalpleri yenliden doldurur.» 

İşte, onun içindir ki, Atatürk'ün fikir ve düşün
celleri feyizli kalpleri doldurmakta devam etmekte
dir ve daima edecektir. 

Yüksek Heyetimizi saygı ile selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Teoman Özalp, rica ediyorum. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Bu kürsüden yapacağım ilk konuşmanın Yüce 

Atatürk'le ilgili olmasından büyük bir şeref ve mut
luluk duyduğumu belirterek sözlerime başlamak isti
yorum. 

Atatürk'ün yakını olan bir aileye mensup olmam, 
O'nu daha yakından tanımam olanağını bana sağla
mış ve bu mutluluğa erişmıişimdir. O zamanki çocuk 
yaşıma rağmen, zaman zaman O'nonla yaptığım ko
nuşmalardan ne kadar etkilendiğimi, bugün olayları 
incelerken daha iyi anlamaktayım. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım, Büyük Ata
türk'ün seçkin özelliklerini anlattılar. Ben bu ko
nuşmamda, Atatürk'ün bazı görüş ve özelliklerini, 
kişisel anılanımla anlatmaya çalışacağım. 

Atatürk, tarihe meraklıydı ve Türk Tarihi konu
sunda araştırmalar yapardı, tik Türk İmparatorluğu 
olan Asya Hun Türk İmparatorluğunun büyükleri
nin isimlerimin Türk çocuklarınla verilmesi görüşün
deydi Bu nedenle, 16 Nisan 1931 gününün gecesi evi
mize gelerek, «Benim ismimi değiştireceğini ve Hun 
İmparatorlarından birimin İsmini bana ad olarak vere
ceğini» söyledi. Tarihi bilgileri kapsayanı ve bu 
isim değişikliğini belgeleyen bir yazı yazdırdı ve bu 
yazıyı imzaladı. Çok değerli bir belge olarak sakla
dığım bu yazıda Atatürk'ün bazı görüşleri vardır, 
onları özetlemeye çalışacağım. 

Atatürk, Hun Türk İmparatoru Mete için der ki; 
«Bence Mete çok büyüktür, bütün Türk tarihinde 
Oğuz Efsanesinin ad ve isnat olunabileceği adam bu
dur .;>:* 

Atatürk, bu İsim değiştirmede İki isim söylemekte 
ve birinin seçimini bana bırakmaktaydı. Bu da, sınır
lı da olsa, isim değiştireceği kimsenin görüşlerini al-
mıalkla, onun görülenine değer verdiğini göstermektey
di, 

Türk Milletinin büyüklüğüne çok inanmış olan 
ve bunu her sefer, her vesileyle söylemiş olan Ata
türk' yazısını şöyle bitirmektedir; aynen okuyorum : 

«Şimdi çocuğum, sen bu babalarla oğullarını mu
kayese et de, kendin için sevebileceğin bir ismi ayırt 
et. Ondan sonra kendi hüviyetinin maddi ve manevi 
şahsiyetini ifade edecek olan bu unvan içerisinde yük
sekliğini, senden daima daha yüksek olan ve onun yük
sekliği yanında kendini daima hiç sayacağın milletine 
göster.»: 

Atatürk, bazı görüşlerini uygulamaya geçmeden 
evvel ilgililerin, yakın arkadaşlarının görüşlerini alır, 
hatta fırsat bulursa bazı sosyal toplantılarda bu görüş
lerini açıklayarak orada bulunanların tepkilerini öl
çerdi, 

ıBir gece bir aile yakınımızın düğününde Atatürk 
bana, «Bu gece burada bulunanlara seninle beraber 
bir 'konuşma yapacağız. Yanımda duracaksın, söyledik
lerimi herkesin işitebileceği gibi yüksek sesle söyle
yeceksin, tekrarlayacaksın,:» dedi. Ve Atatürk diyor
du ki; 

«Türk Ordusu, silah ve teçhizat yönünden modern
leşmektedir ve gelişmektedir. Buna paralel olarak or
du rütbeleri üzerinde bazı isim değişiklikleri yapmak 
gerekir. Dünya dillerinin çoğunda general ve mareşal 
deyimleri kullanılmaktadır. Paşa, müşir deyiminden 
hangi dillerde bir mana anlaşılmaktadır?... Bundan 
böyle paşa ve müşir deyimleri kullanılmayacak, ge
neral ve mareşal deyimleri kullanılacaktır. Bundan 
sonra da Ordunun diğer kademelerinde, diğer rütbe 
İsimlerinde paralel değişiklikler yapılacaktır.» 

Bu görüŞ büyük bir alkış topladı. Atatürk, espri 
yapmaktan ve esprili cevap almaktan hoşlanırdı, ba
na dedi ki; «Teoman, bu alkışlar sana mı, yoksa ba
na mı?» «Söylediklerimi alkışladıkları anlaşılıyor; 
ama her halde siz olmasaydınız ben bu kadar alkış 

I 

toplayamazdım.» dedim; hoşuna gitti, 

iKönusu değişik bir başka olay da; kızkardeşimin 
nişan düğününde aynen yine Atatürk'ün söyledikleri
ni orada bulunanlara aktarmakla geçti. Bu kez Ata
türk, Türk müziği ve 'Batı müziği konusundaki gö
rüşlerini uzun bir konuşmayla anlattı. Genel olarak 
diyordu ki; 

«Türk müziğinin bir kökü ve tekniği vardır. An
cak, Batılaşmakta olan ülkemizde gençler, Batı mü
ziği kültürü ile eğitilmelidirler. Bu, gerekli bir aşama 
olacaktır.;» 

Gerçekte Atatürk Türk müziğinden hoşlanırdı. 
Ancak, kendi neslinin Batı müziği kültürü almamış 
olmasını bir eksik olarak görür ve genç nesillere Ba
tı müziği kültürünün verilmesini lüzumlu sayardı. 
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'Büyük Atatürk'ün bazı görüş ve özelliklerini za- I 
manın müsaadesi oranında anlatmaya çalıştım. Yüce 
Meclisi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Muzaffer Ender'i rica ediyorum. 
MUZAFFER ENDER — Saçlarında aklar akları 

kovalasa; gözlerin en sevdiğin nesnelerden bihaber 
olsa; bir fırtına, bütün emellerimi bir anda süpürüver-
®e; hayat seli, senıi senden alıp götürüverse; hiçbir şey 
düşünmesen, anmasan, hatırlaımasan bugünü unut-
ma!„. 

Zaman, öİümle doğum arasında en büyük yayını 
çizer. Ve duvardaki saat her vuruşunda büzi biraz da
ha ebediyete yaklaştırır «Gün nedir? Dakika nedir » 
deme; akrep dokuz, yelkovan beş rakamını işaret eder
ken sen, daima O'nu hatırla ve bir güneşin battığını 
unutma!... 

Tarih, sana eski defterlerini karıştıracak : Mete'yi 
göreceksin, kurtla beraber; Atillâ'yı seyredeceksin, 
Roma topraklarında; Sezar'ı sert bakışlı bulacaksın; 
son seferden mağlup dönen Anibâl'e hak vereceksin; 
Napolyon'u, şöhret için tahtını feda eden bir gurur 
âbidesi diye tahayyül edeceksin.. Ama bütün bunla
rın üstünde, Kocatepe'de, bir cihan ordusuna pençe 
vuran kartalı unutma!... 

Bir gün derlerse sana : «Asırlar öncesinde insan
lar güneşe tapardı, ota tapardı, taşa tapardı.»' veya 
derlerse ki, «Jüpiter, Poseidon, Diyonizos gibi tanrılar 
vardı.» Unutma, yirminci asırda bir de mavi gözlü 
Mustafa Kemal vardı!... I 

iBismark ismi seni Almanya'ya sürükleyecek; Ka
vur veya Garibaldi İtalya'yı hatırlatacak; «VVashinıg-
ton» adını duyunca hayret etme... Çünkü onlar, ken
dilerinden olan kitleleri ancak bağlamak veya tek bir 
cepheden gelen felâketi bertaraf etmek kudretini gös
terdiler. Yeryüzünde devlet yaratan, devir açan sima
lar seni şaşırtmasın; onların hepsinin üstünde, küre-
ğiyle, kazmasıyla, dipçiğiyle, süngüsüyle dünyaya me
zar 'kazan; Balkanların, Karpaltların, Bingazi'nin, Kaf
kasların, Yemen'in erittiği bir orduyla taptaze bir 
Cumhuriyet yaratan Atatürklü unutma!... 

Yolun düşerse bir gün, gururlu dağların çerçevele
diği bir yaylada fışkıran bir şehir göreceksin. Bu şe
hir senin tarihindir. Kulaklarında. Kocatepe'de atılan 
top sesleri uğuldarken sen Rasat Tepeye yürü, orası 
«Hürriyet Kâbesidir» 'kucağında deniz bakışlı bir ilah 
yatar. Toprağına yüz sürmeyi unutma!... 

Hayatının her yılı liki baharı ihtiva eder. Bunlar
dan ilki doğuşun ifadesidir. Toprak 'bu mevsimde uya- | 
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nır, ağaç bu mevsimde yeşerir, çiçek bu mevsimde açar, 
beşeriyet saadeti bu mevsimde sembolleştirir. Sonuncu 
bahar ölümü süsler. Sararan otlar, dökülen yaprak
lar, solan çiçekler, boyun büken bayraklarla beraber 
onun da bu mevsimde göçtüğünü unutma!.. 

Gözyaşı insanlar için bir tesellidir. Sevdiğimize 
ağlarız, inandığımıza ağlarız, bağlandığımıza ağlarız. 
Bayraklar büyük adamların hepsi için yarıya çekildi, 
lakin ihtiyar dünyamız bütün gözyaşlarını O'nun top
raklarına serpti. O'dan evvel hiç kimseye böylesine ağ
lamamıştı, O'ndan sonra da ağlayamıyor. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Mustafa 
Yücel'i rica ediyorum. 

MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Türk Milleti için bir tarih, bir vatan ve bir bayrak 
olan, ölümsüz adı hafızamızda, sevgisi kalbimizde, 
eserleri varlığımızda her zaman bütün canlılığı ile 
yaşayan Atatürk'ün ebedi ve fani hayatında çok şeyler 
söylenmiştir ve yazılmıştır. 'Meclisimizin değerli üye
leri arasında da Atatürk için çok kıymetli incelemeler 
yapmış, eserler vermliş güzide arkadaşlarımız vardır. 

57 yıllık ömrüne 57 asrı sığdıran Büyük Atatürk'ü 
on dakikalık sınırlı bir konuşmanın içine sığdırmak 
elbette ki mümkün değildir. Bu itibarla ben, Atatürk'ün 
basın ile ilgili yönlerini kısa kırıntılar halinde belirt
meye çalışacağım. 

Toplum hayatında basının önemine inanmış olan 
ve ona daima 'büyük değer veren Atatürk, özellikle 
her ileri ve büyük harekette daima basın ile bera
ber olmuş, zaman zaman kendileri de bizzat yazılar 
yazmıştır. Atatürk'ün gazeteciliği daha okul sırala
rında başlamıştır. Harp Okulunda Ömer Naci ve Ali 
Fuat Cebesoy ve diğer arkadaşları ile beraber, daha 
sonra Harp Akademisinde yazmış olduğu yazılar, 
çıkarttığı gazetelerle Atatürk o devrin gençlerine, ay
dınlarına, özellikle hürriyet fikrinli benimsetmeye, aşı
lamaya çalışmıştır. 

1918'de Annesinden aldığı para ile istanbul'da 
Mimber Gazetesini yayınlayan Atatürk, 1914'de daha 
Sofya'da Askeri Ataşe iken yazdığı ve Mimber'de 
yayınladığı bir mektubu ile emsalsiz bir tarihi belge 
vermiştir. Atatürk bu mektubunda şöyle diyordu : 

«Benim bütün hayatımda takip ettiğim gaye, hiç 
bir vakit şahsi olmamıştır. Her ne düşünmüş, her ne
ye girişmişsem, hep memleketin, milletin, ordunun 
adına ve yararına olmuştur.» Atatürk, Kurtuluş Sa
vaşı sırasında Sivas'ta iradeyi Milliye ve Ankara'da 
Hâkimiyeti Milliye Gazetelerini çıkartmak suretiyle, 
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zihinlerde daha o zamandan millet iradesi, millet hâ
kimiyeti fikrini yerleştirmeye çalışmıştır. Yine bu dö
nemde yayınladığı izmir'e Doğru Gazetesi bir kurtu
luş müjdecisi idi. 

Büyük Atatürk Milli Mücadele yıllarında en güç 
şartlar içinde cephede savaşırken, cephe gerisini de 
düşünmüş, onu dalma ayakta ve daima taze tutmak 
İçin gerekli tedbirleri almıştır. Türk Milletine ve 
dünyaya hitap etmek için bir taraftan Anadolu Ajan-
sini kurarken, diğer taraftan matbuat ve istihba
rat müdürlüğünü meydana getirmiştir. Anadolu Ajan-
'sı haberlerinin her vasıtadan faydalanarak yurdun 
en ücra 'köşelerine, köylerine 'kadar ulaştırılmasını 
bütün vilayetlerden ve kolordulardan istemiştir. 

Büyük Kurtarıcı, yerli gazeteciler dışında yabancı 
gazetecilerle de Kurtuluş Savaşı yıllarında temasa geç-
miiş ve böylece bütün dünyada Türk Mili Mücadele 
Hareketine karşı bir sempati uyanmasında en 'büyük 
rolü oynamıştır. Atatürk, basının gelişmesi ve yaşa
ması için elinden gelen her gayreti de sarf etmekten 
geri kalmamıştır. Ucuz kâğıt, matbua makinelerinin 
gümrüksüz ithali, resmi ilanlar üle mali destek sağ
lanması hep bu yardımlar cümlesindendir. Türk ba
sını, Türk Milleti ve vatanı gibi, bugünkü övünç 
verici varlığını Büyük Atatürk'e borçludur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Atatürk, 'basını daima bir irşat ve kuvvet kayna

ğı olarak görmüştür. Bütün devrimlerinli, milletin 
müşterek sesi olarak nitelediği basın aracılığı ile yay
mıştır. Basının usta kalemlerini her zaman yanında 
bulundurmuş ve onlar ile fikirlerini, devrimlerini bu 
usta kalemlerden duyurmaya çalışmıştır. 

»Bu arada önem'lü kollularda bazı gazetelerde Ata
türk bizzat yazılar yazmışlardır. Bu arada, en önemli 
bir davamız olan Hatay Davasında Atatürk'ün rah
metli Yunus Nadi Beye, rahmetli Asım Us Beye Cum
huriyet ve Vakit Gazetelerinde yazdırmış olduğu ya
zılar, bizzat kendileri 'tarafından dikte ettirilmiştir. 
Hatay Davasını savsaklayan Fransız Hükümetine kar
şı şiddetle çatarken, bu yazılarında Atatürk Fransız 
Milletini d© övüyordu. 

(Bir başyazısında «Hükümete hitap ediyoruz; 15 gün 
bekleyiniz dediniz bekledik, V6 ncı gündeyiz vaziyet j 

i 

— » 
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nedir, ne oluyor, ne olacak?... Türk MiUetirti yeniden 
'tenvir ediniz» diyerek Hükümeti de uyarıyordu. 

Tabii o zaman bu yazıların Atatürk tarafından 
yazıldığı kimse tarafından bilinmiyordu; fakat ba
sındaki bu kampanya ülkede olduğu kadar, dış dün
yada da büyük yankılar uyandırmıştır. Büyük Ata
türk her zaman tenkide, açık tenkide, yapıcı tenkide 
taraftardı ve açıktı. Ancak» 'bu tenkitlerin maksatlı 
ve özellikle yıkıcı olmasına tabiatıyla karşı bulunu-
yordu* 

iBasın hürriyeti O'nun çok büyük titizlikle üze
rinde durduğu bir husustu. Dış tahrikler ve tehlikeli 
iç isyanlar ve fevkalâde hâller karşısında çıkarılması 
kaçınılmaz bir hale gelen Takriri Sükûn Kanunu 
için bile, Takriri Sükûn Kanununun umumiyetle kö
tü hareketlere ve suiistimallere karşı olduğunu, dü
şünce özgürlüğünü ve basını asla bağlamadığını ifa
de ediyordu, 

«Fikirler cebirle, şiddetle, top ve tfüfekîe öldürüle
mez» diyen Büyük Atatürk, Türk basınına en bü
yük armağanı şu sözleriyle vermiştir. «Basın hürriyetin
den doğacak mahzurların yegâne izale vasıtası yine 
basın hürriyetidir.»! 

Aziz Atatürk'ün bu sözlerini basının temel ilkesi 
olarak kabul eden Türk basını, bugüne kadar kutsal
lığına inandığı vazifesinin ifasında her türlü güçlüğe 
göğüs germiş, her ileri harekette daiima ön safta bu
lunmuş, haksızlığa, zulme ve gericiliğe karşı, şartlar 
ne olursa olsun, her zaman bayrak açmıştır. Basını
mız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yurt 
ve millet yolundaki şerefli vazifesine aynı azimle de
vam edecek, Cumhuriyetin ve Devrimlerin yılmaz sa
vunucusu olacaktır; 

Aziz Atatürk'ü ebedi hayatının bu yıldönümünde 
bir kere daha minnet, tazim ve şükranlarla anıyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Aziz arkadaşlarım, hatipleri aynı dikkatle takip et

meye devam edebilmek için, tensip buyurursanız on 
dakika bir ara verelim, 

On dakika sonra toplanmak üzere Celseyi kapatı
yorum* 

Kapanma Saati : 15.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Satati : 15,40 

BAŞKAN : Başkanvdtili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmmı AYKUT, Kaımeır GENÇ 

(BAŞKAN — Meclislimizin 5 nci Birleşiminin iıkinci oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Fenni îslimyeli'nin, Başkanvekili seçilmesi 
dolayısıyla Genel Kurulun şahsına gösterdiği itimada 
teşekkürü. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin muhterem üye
leri; 

Oturumu açarken Yüksek Meclisin bana tevcih 
buyurdukları görev dolayısıyla Muhterem Heyeti
mize teşekkürlerimi arz etmek işitiyorum. 

Ağır ve ağır olduğu ölçüde onurlu 'bir görevi 
hep birlikte üstlenmiş bulunuyoruz. «Ağır bir gö
rev» diyorum; çünkü Türk siyasal yapısının yeni baş
tan inşa edilmesi bahis konusudur. «'Onurlu bir gö
rev» diyorum; çünkü Türk demokrasisinin yeniden 
•'tesisine katılmak hepimiz için şerefli bir hizmet ola
caktır. Bu büyük görevi yaparken karşılıklı hoşgörü
ye, karşılıklı saygı ve sevgiye ve karşılıklı yardımlaş
maya ihtiyacımız olacak. 

Türlü güçlüklerle karşılaşacağız; ancak bu asil 
topluluğun inançla, zarafetle ve samimiyetle her tür
lü güçlüğün üstesinden geleceğine linanıyorum. İnanı
yorum, zira amacımız birdir ve hu amaç fevkalâde 
nazik bir dönemde hulûsi kalple Ülkemize hizmet 
etmektir. 

Tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

Teşekkür ederim. 

2. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 
Önder ATATÜRK'ün ebediyete intikalinin 43 ncü 
yıldönümü münasebetiyle konuşmalar. (Devam) 

(BAŞKAN — Şimdi söz sırası Sayın Halil Gelen-
dost'un. 

(Buyurun efendim. 
(HALtL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Herşeyimizi borçlu olduğumuz, özellikle bizlere 

bağımsız bir vatan ve 'bu rnufelu günleri armağan eden 
Yüce Ata'mızın 10 dakika gibi kısa bir zaman sü-
ıresi içinde kişiliğini, İlkelerimi, 12 Eylül 1980'den ön

ce Atatürkçülük anlayışını, gerçek Atatürkçülükten ne 
anlamamız lâzım geldiğini çok belirgin hatlarıyla arz 
ve izaha çalışacağım. 

Fransa, Jour Echode Paris, «Atatürk, hür ve 
müstalkil bir Türkiye bırakıyor.» 

ExceMor, «Atatürk büyük bir şahsiyet, çok bü
yük bir komutan, politik: bir dehadır.» 

Journal, «Atatürk bütün büyük devrimlerin sahi
hidir.!» 

Almanya, Fülkise ıBeobather, «Almanya, Türk 
Milletinin bu ölçülmez derecede 'ziyamdan dolayı 
acısına samimi olarak katılmaktadır. Atatürk azimlıi 
bir hareketle milletini tahammül ©dilmez bir akibet-. 

Atatürk'ün kişiliği : ( 

IDevletimlizin (kurucusu, Ulusumuzun Atası olan 
Atatürk, asker, teşkilâtçı, devlet adamı, öncü, hep
sinden önce bir mantık adamıdır. Şevkaf Süreyya 
Aydemir «Tek Adam» adlı eserinde onu şöyle ta
nımlar. «Kaderini hayale, heyecana ve ıtesadüflere 
bağlamayan, bunların hepsinden faydalanan; ama ta
lihinin öngörüsünü, mantıkin ve zaruretlerin dü-
ğümleriyle dokuyan bir hesap adamı, bir düzen sa
natçısı, bir deterministi» 

O'nun kişiliğini, ölümü dolayısıyla 11 Kasım 1938 
günü yabancı gazetelerde çıkan yazılardan belirlemeye 
çalışalım : 

ingiltere, Daily Telegraph, «Atatürk'ün devrim
leri neslimizin en olağanüstü olayıdır.» 

Yunanistan, Elekitron Vima, «O'nun adı dünya 
tarihinin ikahramanlan arasında silinmez bir şekilde 
kalacaktır. Zira, kişiliği kendi memleketinin hudut
larını aşmıştır.:»ı 

Rusya, Izvestiya, «İsmi yeni Türkiye'nin bütün 
milli kurtuluş 'hareketlerine bağlı olan Kemal Ata
türk'ün vefatı, Türk Milleti için büyük kayıptır. Tür
kiye'nin bütün samimi dostları bu yüksek adamın 
ve devrimizin şayanı dikkat şahsiyetinin ölümünden 
derin bir surette elem duymaktadır.;» 

54 — 
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ten kurtaran ve bütün dünyanın hayran kaldığı bir 
(kalkınma yapan ilk Devlet Başkanı olmuştur.» 

(İtalya, Popo Dİ İtada, «Vatan babasının kaybın
dan dolayı Türkiye'nin içinde bulunduğu matem çok 
derilidir .ı» 

Gazete Del Popdlo, «Atatürk'ün ölümüyle dünya 
büyük bir liderini kaybetti.!» 

İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet .'İnönü'nün deyi
miyle «İnsanlık idealinin 'eşsiz siması Kahraman Ata
türk, Vatan sana minnettardır.» 

Atatürk'ün İlkeleri: 
.Rönesansla birlik ve akıl tarafından muayene, bi

limin tenkidinden geçirme, önceden verilmiş hüküm
lerden ve otoriteye inandan kurtulma olarak nitele
nen bir düşünce tarzı olan diyaldktik metodu Ata
türk benimsemiş ve fikirlerin dondurulması, durgun 
hale getirilmesinden şiddetle kaçınmıştır. Bunun 
içindir ki, «izmliı» bir doktrin vazetmeyerek ilkele
rimi belirtmekle yetinmiştir. Bu ilkeler münfesih bir 
partiye mal edilen umdelerden çok daha geniş ve an
lamlıdır. Bu ilkeleri şöylece sıralamamız mümkün
dür. 

1. Egemenliğin kayıtsız şartsız Millette olduğu 
ilkesi. 

Atatürk hayatının her safhasında ve sözlerinde 
bu ilkesini açıklamış, her türlü şahıs, zümre, sınıf 
tahakdcümünü reddetmiştir. 

2. Milli bağımsızlık ilkesi. 
Atatürk'ün «'Ben yaşayabilmek için mutlaka müs

takil 'bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli 
istiklâl bence hayat meselesidir» sözleri ve mücadele
leriyle bu ilkesini belirlemiştir. 

3t Türk Milliyetçiliği 'ilkesi. 
«Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk 

ımilliyetçisiyiz» diyerek topraklarımız dışında kalan 
soydaşlarımıza sevgiyle bağlı olduğumuzu 'belirtmiş ve 
Tündüğümüzle övünmemizi, çalışmamızı ve sonra da 
kendimize güvenmemizi istemiştir. 

(4, Laiklik ilkesi. 
Din ve dini inançların siyaset dışı tutulması ge

rektiğine, dini inançların sömürülmesine karşı olan 
bu ilke, Atatürk'ün en çok üzeninde durduğu bir ilke
dir. 

5J Devrimcilik ilkesi. 
Atatürk'ün devrimcilik anlayışı her türlü doğma

lara ve taassuba karşı direniş ve insanları putlaştırma 
anlamına gelmektedir. «Devrimlerin bitişi ıdiye bir şey 
yoktur, devrimler bir sıra nesillerin işidir. İhtilâller 
fonksiyonlarını tamamlar, etkinliklerini kaybederler. 

Devrimler ise sürekli oldukları için ihtilâllerden fark
lıdır.» 

Atatürk, «Türk gençliği gayeye, bizim yüksek 
idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.:» söz
leriyle, devrimlerin sürekliliğine işaret etmiştir. 

6w Ekonomik kalkınma ilkesi: 
Atatürk, «Siyasi ve askeri zaferler ine (kadar bü

yük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle destek
lenmezse payidar olamaz; az zamanda söner.» sözle
riyle bu ilkesini vazetmiş ve askeri zaferlerden sonra 
yurdun, ekonomik zaferlere ulaştırilmaısı için ide İkin--
cisi yeni toplanmış olan İzmir İktisat Kongresini ak
detmiştir. 

1* Söz değil aksiyon ilkesi : 
Atatürk, «.... fakat yaptıklarımızı asla kâfi göre

meyiz; çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak 
mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın 
en mamur ve medeni memleketleri seviyesine çıkara
cağız. Memleketimizi en geniş refah vasıta ve 'kay
maklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır 
medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız» veciz söz
leriyle bize, «Sözden ziyade iş yapmak mecburiye
tinde olduğumuzu» öğütlemektedir. 

12 Eylül 1980'den önce Atatürkçülük anlayışı : 
Atatürkçülük, son 10 yıl içinde aşırı sol kozmopo

litler ve aşırı sağ tarafından hedefinden saptırılarak 
yanlış tanıtılmış ve Atatürk'ün Türk milliyetçiliği an
layışı da unutturulmak istenmiştir. 

Solun Atatürkçülük anlayışı : 
Atatürk'ün 1918 - 1922 seneleri arasında «Tam 

bağımsızlık ülküsü» Marksist - Lenlinist dünya görü
şünü benimseyenlerin siyasi çıkarlarına göre sömürül-
müş, Türk Devletinin, içinde bulunduğumuz çağın ge
rekleriyle bağdaşan askeri, ı(NATO İttifakı gibi), si
yasi, (Batı blo'ku ülkelerle ittifaklar ve anlaşmalar 
gibi), ekonomik (Avrupa Ortak Pazarlarına girme 
gM) anlaşmalara karşı bir silah gibi kullanmaya ça
lışmışlardır. Ülkemizi ittifaklardan koparıp komü
nist âlemin bir ülkesi yapmak içlin savaş ve tecrit 
sloganı haline getirmişlerdir. Bu görüşü benimseyen 
ve bayraktarlığıını yapanlar, 1945'te Rusların Arda-* 
han'ı ve Kars'ı istemelerine ses çıkarmamış; hatta bu 
isteğe hak verir tavır takınmışlardır. 

Türk Milletini «Türkiye halkları» diye bölmek is
temişlerdir. Doğu ve Batı dünyasıyle sıcak ve soğuk 
savaş içinde bulunmayı isteyerek, «Yurtta sulh, di
bamda sulh» ülküsünü reddedip, bağımsız Türkiye'yi 
dünyadan tecrit etmeyi amaçlamışlardır. Millet ge
reği yerine, müphem «ıHa'l'k» deyimini yerleştirmek 
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istemişlerdir. Milletimizi öz 'kültüründen ayırmak içim 
yayınlarım bu yönde teklif etmişlerdir. 

Ctoıun «Devletçi görüşünün» bir nevi «Sosyalizm 
olduğunu» iddia etmişlerdir. Halbuki Atatürk, «Tür
kiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi sosyalist teori
lerden alınmamıştır» diyerek bu iddialarının tama
men aksi görüşte olduğunu açıkça beyan etmiştir. 

Atatürk'ün devrimcilik anlayışı, yukarıda açıkla
dığımız gibi Türk toplumunun yönetimlimde gelişmeyi 
temel felsefe olarak belirlediği halde, solcular gerek 
bu ilkesini gerekse tam bağımsızlık ilkesini, ikinci 
ıkurtuluş savaşı sayarak, savaş sloganlarıyla ortaya 
dökülmüşlerdir. Atatürk'ü olduğu gibi değil, ideolojik 
açılardan olması lazım geldiği gibi göstermek iste
mişlerdir. 

Kozmopolitlerin Atatürkçülük anlayışı : 
Batılılaşmaktan, Batı kültürünü aynen benimseme, 

kendi öz kültürümüzden kopma, kendine karşı ya
bancılaşma anlamını çıkarmışlardır. O'nun muasır 
medeniyet seviyesinden anladığı, Batı dünyasının tek
nolojik gelişmesi olduğu halde, «Medeniyet» sözcü
ğünü «Kültür» e çevirmişlerdir. 

Aşırı sağcıların Atatürkçülük anlayışı : 
Atatürk'ü din düşmanı imiş gibi göstermek iste

mişlerdir. Halbuki kendisi, «Türk milleti daha din
dar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalı
dır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl 
inanıyorsam öyle inanıyorum. (Şubat, 1924)» sözle
riyle dindarlığını, dine olan saygısını veciz bir şekilde 
ifade etmiştir. 

Dinin devlet işlerinden ayrılması anlamına gelen 
laiklik ilkesi, aşırı sağcılarca dinsizlik olarak tanıtıl
mak istenmiştir. Atatürk sadece, kutsal dini ve din 
duygularını sömürenlere karşı çıkmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gelendost. 
Sayın Sadi Irmak, söz sizin. 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADÎ IRMAK 

—Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 
Bu köhne dünyamız nice dehalar ve nice kahra

manlar görüp geçirmiştir; fakat aynı bir şahısta ve 
bir beyinde deha ile kahramanlığın birleştiği haller 
son derece nadirdir ve bunun da en yüksek, en yüce 
mertebesini Atatürk'te gerçekleşmiş görüyoruz. 

Huzurunuzda bugün yapacağım kısa konuşmam
da, sadece Atatürk'e ait yaşanmış bazı anıları naklet
mek istiyorum. 

Nasıl layık olduğumu hâlâ pek anlayamadığım bir 
tarzda, ancak Cenabı Hakkın bir inayeti olarak, bu 
deha ile kahramanlığı nefsinde birleştiren büyük şah
siyetin çok yakınında bulunmak, birçok kere huzu
runda bulunmak mutluluğuna eriştim ve elbette bir
çok anı topladım. Benim durumumda olan kimsele
rin sanıyorum ki vazifesi, bu anekdotları gelecek 
nesillere yaymak ve nakletmektir; çünkü asıl Atatürk 
işte bu yaşanmış anekdotlarda ve vakalarda gizlidir. 

Müsaade ederseniz zaman ancak birkaç tanesinden 
müteşekkil küçük bir demeti arz etmeye müsait. 

Bir akşam huzurunda bir sual ortaya attı. Huzuru 
da daima bir küçük akademi idi. «Devrimlerin en 
gücü hangisi olmuştur?» Yanımda sırayla muhtelif 
cevaplar veren arkadaşlar bir şeyler söylediler. Sıra 
bana gelmişti. Hâlâ da çok yakinen inandığım şekil
de, «En zoru, islâmlığı Devlet dini yapmış olan bir 
memlekette, İslâmlığı sadece dinin ulviyetine hasre
dip, Devletten çözmek olan laiklik en güç inkılaptır» 
dedim; fakat pek memnun görünmedi. Başka arka
daşlar başka türlü cevaplar verdiler. O tarihlerde de 
müzik inkılabıyla meşguldü; «En zoru budur» dedi. 
Sonra ilave etti «En zoru geçmiş olan devrimler de
ğil, gelecek olan devrimlerdir» dedi. 

Bugün olsa, bugün bu suali bana sorsaydı acaba 
yine laiklik mi derdim?.. Hayır. Bugün farklı bir ce
vap verirdim. Yaş ve baş insana birçok şey öğreti
yor tabii. Bugün derdim ki, «En büyük eserin ve en 
güç olanı, Türk milletini birtakım asırlardan beri 
sırtına, beynine çökmüş olan komplekslerden kurtar
maktır.» 

Biz Atatürk'ten evvel (Gerçi köylü manasına ge
lir; ama) «Haşa huzurdan biz Türküz» kelimesiyle 
âdeta bir nevi özür dileyen bir toplumdan, «Ne mut
lu Türküm diyene» toplumunu meydana getirmiş, 
yaratmış olmasıdır. Bunun için de şuurlu, bilgili Türk 
milliyetçiliği yaratmak için, bir Türk dili ve bir Türk 

Gerçek Atatürkçülük : 
Gerçek Atatürkçülük, çağın akışına dayanan bir 

ruh ve zihniyetin ifadesi olup, daima ileriye yönelen 
bir dinamizmin simgesidir. Bugüne kadar fethedilen 
siperlerden bir adım dahi gitmeksizin çağın icapla
rına, hızına ayak uydurmaktır. Halk yararına yeni ku
rallar, yeni organlar, yeni müesseseler yaratmaktır. 
O'nun ilkelerine sarılıp gerekenleri yerine getirmek
tir. Türk toplumunu eğitimde, sanatta, fikirde, duy
guda, ekonomide, sosyal hayatta, bıraktığı yerden 
daha ileriye götürmektir. Gerçek Atatürkçülüğü ül
kemizde takip ve uygulayacak olanların da O'nu an
layan, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini ema
net ettiği Türk gençliği olduğu şüphesizdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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tarihi, haşmetli bir güce sahip, dinamik bir dile ve 
tarihe sahip olduğumuz bilincini vasıta olarak bizlere 
yaymak istemiştir. Dil - tarih tezinin esas hareket nok
tası budur ve kendisi devlet işlerinin o yoğunluğu 
arasında nasıl zaman ayırdığını hâlâ bilemediğim şe
kilde, nice filologlardan daha derin bir etütle, keli
melerin orijinini, etimolojisini tetkik etmiştir. 

Bir akşam huzurunda buna ait bir misal vermek 
için, istanbul'da bulunuyorduk, «Şurada Tarabya var. 
bu kelime nereden gelir?..ı>x dedi. 'Bizim bir iki arka
daşımız, «Bu terapi ile ilgili, bize Fransızcadan gel
miştir.»/ dediler. Fakat bununla yetinmedi, kendisine 
haber vermişler iki, İstanbul'da bir Rum papazı, 7-8 
lisan biliyor ve kadim dilleri de biliyor. Nasıl bir sü
ratle Papazı getirdiler huzuruna, şöyle bir yere otur
du; ona da o suali sordu. «Tarabya nereden gelir?..» 
Papaz, «Efendim bu Grekçedir» dedi ve «Grekçeden 
Latinceye, Latinceden de Avrupa dillerine terapi, te-
rapiya şeklinde geçmiştir.», dedi. «Emin misiniz?..» 
dedi. «Evet efendim; eminim bu böyledir, Rumca-
nın yenli yarattığı kelimelerden birisidir» dedi. «Ya 
peki» dedi. 

Süreyya Andereman'a Rahmetli emir verdi, «Fi
lan yerdeki, raftaki filan kitabı getir.», Bu otoriter 
bir dil bilgininin kitabı, muayyen bir sayfayı açtırdı, 
emretti, oradan terapi kelimesi; diyor ki, Rumcanın 
kendi malı değildir. Bir Orta Asya dillerinden geç
miştir Rumcaya, Orta Asya lehçelerinde de terapi ye
rine, bugün (d) ile (t) değiştiği için, diriltme dediği
miz tiriltme, tirlik şeklinde hareket edildiğini ispat 
etti. 

Bununla şunu söylemek istiyordu ki, Türkçe fu
kara, köksüz bir dil değildir. Hani sadece Arapça-
dan, Acemceden, Fransızcadan alır da bir kompozis-: 
yon yapar, aciz bir dil, hayır; kaybetmişiz izlerini, 
geliştirmemişiz; fakat aslında bütün medeni dillere 
kök ve ek vermiş olan bir dildir. Bütün ömrünün son 
senelerini bunu ispatla geçirdi. Diğer taraftan da ta
rihle, Türk büyüklerini anlatmakla ve araştıtcmakla 
geçirdi. 

O sıralarda İbni Sina'nın 800 ncü senesi ölüyor. 
Emir verdi, tbni Sina üzerinde kuvvetli bir etüt ya
pılsın ve bu, Fransızca'ya, Almanca'ya, ingilizce'ye 
de derhal çevrilisin. Rahmetli Şemsettin Günaltay, 
Afet Hanım ve benden mürekkep bir Komisyon 
meydana getirdi. Komisyon olarak bir proje hazırla
dık, hangi bahisleri ihtiva etmeli; elbette tbni Sina' 
nın hayatı bir defa anlatılmalı, ikincisi, etütlerini, 
tahsilini nerede yapmış, ne tesirler altında kalmış. Bir 

başka bahiste hangi eserler vermiş ve bu eserleri di
ğer medeni dillere, milletlere, tıbbın tarihine nasıl in
tikal etmiş şeklinde. 

Bir saat sonra kendisi Riyaset mevkiine geldi. Bi
zim programı okuduk. «Eksiktir, asıl yapmak istedi
ğiniz, yapmanız lâzım gelen bir şeyi yapmamışsınız.»' 
dedi. Buyurun efendim; dedi ki, «Bütün dünya ta
rihlerinin, bilhassa tıp tarihlerinin ittifak ettikleri bir 
nokta var, bu noktaya göre İbni Sina, Grek felsefe 
ve tababetinin Arapça'ya nakli şerefini taşır; fakat 
başka bir şeyi yoktur.» Hakikaten klasik bütün ki
taplar böyle yazar. Grek medeniyetinin eserlerini kla
sik Arapça'ya mal eden bir adam. Dedi ki; «Eğer 
bu adamı dünyaya bir büyük adam olarak göstere-
ceksek, bir şeyle bu mümkün olabilir. Tercüme et
tiklerinin, naklettiklerinin dışında, tıbba ve felsefeye 
orjinal bir katkısı var mıdıır?.»ı Önce biz sarsıldık ta
bii, bu son derece güç bir görev; fakat yanında otur
duğum için mi, bir tesadüf mü şöyle omuzuma vur
du, «Bu vazifeyi de sana veriyorum» dedi. Âdeta 
ezildim, son derece güç ve nankör bir vazife; fakat 
emir taparcasına sevdiğim bir adamdan geldiği için 
derslerimi, araştırmalarımı bıraktım ve bir yıl kadar 
bu işe kendimi verdim ve sonunda o büyük 800 say
falık tbni Sina kitabı meydana geldi ve emri veçhile 
yabancı dillere nakledildi. Akislerini, yankılarını oku
duk son derece müspetti. Bir Şemsettin Günaltay ho
camıza verdiği vazife de; bunun Türk şeceresi oldu
ğunu, iyice ispat edilmesiydi, çünikü Arap kültürü 
içinde yetişmiş; fakat aslen, neslen tamamiyle Türk 
bir adam, 

Buna ait daha bir çok misaller verilebilir. Türk 
tarihinin zenginlik ve haşmetini, Türk Dilinin aslın
da, ihmal etmişiz, hatta zaman zaman ihanet etmi
şiz, küçük görmüşüz, fakat aslında büyük bir mede
niyet, büyük bir Milletin ancak böyle bir Dil yara
tabildiğim bize inandırmak olmuştur. 

Başka bir gün huzurunda bulunuyorum. Rahmet
li ve eksikliğini her gün daJha fazla hissettiğimiz Beh
çet Kemal de huzurdaydı. Behçet Kemal'e geçenin 
geç bir saatinde bir emir verdi. «Sen bende birtakım 
vasıflar görürsün, bilirim; şu içeri odaya git, ne gö
rüyorsan topla, bunları ihtiva eden bir şiir yaz ge
tir. Sen ekspres Şairsin git, getir», dedi, Behçet çekil
di, hemen hemen bir yarım saati buldu bulmadı, bir 
büyük manzumeyle geldi, okudu. Atatürk çok defa 
Behçet'in okuyuşunu da, şiirlerini de pek severdi, 
takdir ederdi daima, teşvik ederdi. «Behçet olma
mış» dedi; fakat biz dinleyenler hayret ediyoruz. 
Orada, çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla Atatürk'ün 
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zikredilmemiş /bir vasfı yok. Kataarnanlığı, inkılâp
çılığı, milliyetçiliği hepsi Behçet'e mahsus bir bela
gatla ifade edilmiş. Beğenmedi. Bir müddet sonra 
dedi ki, «Benim asıl vasfımı yazmamışsın»! dedi. Şim
di biz bütün bir merak içindeyiz, asıl vasıf bunların 
haricinde ne olabilir?.. «Ben öğretmenim, Milletimin 
öğretmeniyim. Bunu yazmamışsın, bu büyük 'bir ek
sikliktir.» dedi. 

Başka bir gün cihanın büyük stratejileri konuşu
luyor, büyük kumandanlar konuşuluyor. İşte o gün, 
o tarihe ebediyen geçmiş olan sözünü söyledi; çün
kü bu kumandanlar meyanında 'bir arkadaşımız ön-
plana Napolyon Bonapart'ı almıştı ve büyük alkış 
toplayacağına kani olarak Atatürk'ten mükemmel bir 
tekidir işitti. «O sadece 'bir (maceracıdır,, Zaferleri za
fer için kazanmış, harpleri zafer için kazanmıştır» 
dedi ve sonra o harikulade beliğ cümleyi ilâve etti; 
«Harp, ancak sonunda yeni bir dünya doğacaksa 
meşrudur.») Dünyada söylenmemiş bir şey. Ben daha 
beliğ bir şey katiyen bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Irmak, bir dakika süreniz 
kaldı, hatırlatmama müsaadenizi rica ederim. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADİ IRMAK 
— Bir kelime ilâve etmeme müsaade etmenizi rica 
ederim. İnönü Harplerinin olduğu gece, akşam üze
ri ziraat mektebinin üç odalı bodrum katında, Ordu
larımızın Başkumandanı, Büyük Millet Meclisi Reisi, 
üç odacığın içinde, mektebi de kapatmıyor, tedrisat 
devam etsin diye; ilâhi bir sadelik içerisinde orada 
oturuyorlar. Ruşen Eşref var, Hamdullah Suphi var. 
Atatürk'e akşam üzeri bir binbaşı yaver, büyük bir 
yeis içinde bir telgraf uzatıyor. Atatürk'ün de yüzü 
bozuluyor, arkadaşlara veriyor. Okunan telgrafta; 
«İnönü'nün nasıl yazıldığını ancak eski arkadaşjları-
mın izah edebileceği, düşmanın üstün kuvvetleri kar
şısında kayıpları vermemek için Orduma çekilme 
emrini verdiım.»! diyor. Sıra Hamdullah'a geliyor, 
«Paşam, bunda bir yanlışlık var, biz mağlup değiliz, 
galibiz»! dedi, tanıyanlar Hamdullah'ın konuşma tar
zını pek iyi hatırlarlar. Atatürk, «Nereden biliyor
sun?..». dedi. Hamdullah dedi ki, «İçimde yüzbin ışık 
yanıyor»ı. 

Hatta orada küçük !bir espri de teati edildi, Ru
şen Eşrefe sordu, «Bu türlü adamlara ne derler», 
dedi ki, «Efendim, buna Frenkçe «İllûmine») denir. 
«Şuna meczup desene» dedi. Zehr-handle bir acılık 
içinde bir tatlılık geçti; fakat gece devam ediyor. Sa
baha karşı, aynı ıbinbaşı pemlbeleşmiş bir yanak, göz
ler ışıl ışıl kapıyı kırarcasına içeri giriyor, inönü'nün 

meşhur telgrafını; «Düşman binlerce ölülerle doldur
duğu harp meydanını silahlarımıza terk etmiştir.» 
Bunun üzerine Hamdullah'a, «Sen bunu ilk keşfet
tin, git mukabele telgrafın metnini sen hazıria»i dedi. 
Hamdullah yazdı, getirdi. O meşhur olan cümleler, 
«Memleketin bir ucundan öbür ucuna senin zaferi
ni kutluyoruz.» Okudu, fakat kâfi görmedi, kendisi 
altına şu cümleyi ilâve etti, «Siz orada yalnız Yu-
nan'ı değil, Milletin talih-i makûsunu da yendiniz» 
Bilmiyorum, bu belagatla bir şey söylenmiş midir?.. 
(Alkışlar). 

Çok teşekkür ederim, Sayın Başkanımın müsaa
desi olmadığı için devam edemiyorum. İnşallah baş
ka vesileyle zuhur eder, yüzlerce böyle hatıram var. 
Bunların benimle beraber öbür dünyaya gitmesine 
gönlüm razı değil. 

Teşekkür ederimi. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
'Sayın Mustafa Aysan buyurun efendim, 

MUSTAFA A. AYSAN — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; 

Bu kısa süre içinde sizlere Atatürk'ün ekonomik 
kalkınma modelini açıklamak istiyorum. Geçen haf
ta Kongrede bulunan arkadaşlarımız için bazı tekrar
lar olacak, onun için baştan özür dilerim. 

Atatürk'ün asker ve kumandan, devlet adamı, si
yaset adamı olarak büyüklüğünü arkadaşlarımız da
ha önce sundular; fakat ekonomik kalkınma modeli 
konusunda hem anlatması, hem açıklaması, hem de 
kanıtlaması zor bir konuda Atatürk'ün büyüklüğünü 
ancak toiz yeni yeni anlıyoruz. 

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Atatürk'ün bu 
çeşitli kaynaklar içinde dağılmış görüş'leri, ekonomik 
kalkınma modelinin büyüklüğü üst üste konarak bir 
eser içinde son zamanlara kadar ortaya konmamış
tır. Aslında ben son yılda yapılan yayınlarla söylü
yorum ki, Atatürk'ün bütün diğer devrimleriyle hiç 
olmazsa eşdeğer 'olan bir büyük ekonomik devrimi 
vardır. 

Eğer biz 1938'den hemen sonra, eğer biz İkinci 
Dünya Savaşından hemen sanıra bunu teşhis edip, 
tespit edip dünyaya anlatsaydık, 1950'ler ve 1960' 
larda dünyada kalkınma ekonomisi konusunda, ku
rumsal planda ve uygulamada yapılan ibirçok 'hatala
rı önlemiş olurduk. 

Atatürk'ün ekonomik devrimi benim inancıma gö
re işte bu kadar büyüktür. Büyüklüğü nereden geli
yor? Büyüklüğü benim inancıma göre, evvelâ dün
yada ilk ekonomik kalkınma modeli olmasından ge-
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diyor. O tarihe kadar 'bir modele benzetebildiğimiz, 
yani dört başı mamur, ekonominin bütün cephelerini 
kalkındırmaya matuf bir tek ekonomik kalkınma 
planı var, 1929 Sovyet planı. 

Atatürk'ün ortaya koyduğu 1933'deki ilk uygula
masına başlattığı plan ise, 1922'den beri çeşitli vesi
lelerle üst üste düşünerek âdeta bir oya gibi işlenmiş, 
demokratik rejim içinde özel teşebbüse de yer veren 
karma ekonomi düzeni içinde bir planlı, hızlı, denge
li kalkınma modelidir. Bendeniz şimdi bunu böyle 
tifade edince sanıyorum ki, birçok arkadaşımız, plan
lama ile meşgul olan arkadaşlarımıza hiç yabancı gel
miyor bu. 

Çünkü, bu tanımlama, biraz önce size arz etme
ye çalıştığım tanımlama dünyada son yıllarda çok 
örneğini gördüğümüz, gelişmemiş ülkelerin kalkındı
rılması için ortaya konmuş bütün kalkınma model
lerinin temel amacıdır. Bizim 1963'te başlattığımız 
İkinci Kalkınma Planı çabası, planlı kalkınma ça
bası için de, bütün planlarımızın başında bu hedef
ler yatar. Hızlı, dengeli, demokratik rejim içinde 
karma ekonomik kalkınıma modeli. 

Bunu Atamız, 1922'de ilk defa söylemiş, ondan 
sonra çeşitli vesilelerle hiç değiştirmeden tekrar et
miş ve birçok dağınık belge içinde bu modeli kur
muştur. Modeli biz çağdaş anlamda tanımlarken bü
tün unsurlarını görüyoruz. Belirli hedefleri vardır, 
araçları vardır ve bu araçlara ulaştırmak için belirli 
politikaları vardır, temel kavramları vardır; o zama
na kadar ortaya konmuş ekonomik kalkınma strate
jilerinin irdelenmesi, incelenmesi ve bizim memleke
timiz ve halkımız için uygun olan stratejilerin bir lis
tesi vardır içinde; fakat bu bir tek eserde toplanma
mıştır. Şimdi son yılda toplanmaya çalışılıyor. 

Bendeniz zaman olmadığı için size bu ekonomik 
kalkınma prolitikasının dengelerini arz etmek istiyo
rum : 

Bu dengeler dört denge üzerine bina edilmiş bir 
planlı kalkınma modelini ifade ediyor. Birincisi bir 
bütçe dengesidir. Çok basit ve bütün ayrıntılarıyla 
bana bazen hayret veren ayrıntılarıyla tespit edilmiş 
bir bütçe dengesidir. Maliye politikasının bu hede
finden 1924 ilk bütçe yapılan yıl, 1938 arasında hiç 
sapıknamıştır. Denge, hem bütçenin yapılırken söz 
ikonusu olan bir dengedir, hem kesin hesapta denge; 
ilcisi de muhafaza edilmiştir. Bunda Atatürk'ün bir 
numaralı rol oynadığı bütün delilleriyle vardır, bu
rada arz etmeye vakit yok. 

. îkinoi denge, dış ödemeler dengesidir : 
I Dış ödemeler dengesinde, bunun temelinde dış ti

caret dengesi yatar. «Dış ticaret dengesi elde edil
meden dış ödemeler dengesi elde edilemez.»! diye söz-

I leri vardır ve hatta bir seferinde: «Sadece toplam 
I ithalâtla ihracat arasında denge yetişmez, her ülke

ye yaptığımız ihracat, o ülkeden yapılan ithalata eşit 
olmalıdır.») Diye sözü vardır. 

Ondan sonra bir kaynak harcama dengesi görü
şü vardır Atatürk'de ve Atatürk'de bu denge yüzün
den, böyle biz şimdi kaynak harcama dengesi diye 
ifade ediyoruz, o zaman O, öyle ifade etmemiş; ama 
Atatürk'de bu kaynak harcama dengesinin politika
ya intikalini enflasyon karşısındaki düşüncelerinden 
görüyoruz. Atatürk'ün en belirgin ekonomik düşün
cesi, enflasyona karşı olan düşüncesidir; bu da, kay
nak harcama dengesi konusundaki düşünceleriyle 
desteklenmektedir. 

Ondan sonra dördüncü denge : 
Demokratik rejimin esası olarak, ekonomik kal

kınmanın temeli olarak gösterdiği kamu işletmesi, 
özel işletme arasındaki dengedir. Devlet öncülüğün
de bu denge bozulmadan ekonomik kalkınmanın sağ
lanması Atatürk'ün ekonomi politikasının dördüncü 
dengesidir. 

Bu kalkınma ve bu dengeler, diyor ki, Ulu 
Önderimiz, kendi kaynaklarımızla kalkınmamızın yo
ludur ve diyor ki; bu âdeta bir büyük kalkınma eko
nomisi virtüözü gibi. Diyor 'ki, bu dengeleri muha
faza ettiğimiz takdirde, kendi kaynaklarımızla kal
kınma sağlanacak ve aynı zamanda bildiğiniz gibi, 
Duyun'i Umumiye borçları da ödenecektir. Yani, kay
naklarımız borçlarımızı ödemeye de yeterli olacak
tır. 

Çünkü, diyor ki, Ulu Önderimiz, Hazinenin gü
cü, Devlet Hazinesinin içte ve dışta güçlü olması, ik
tisadi bağımsızlığın bir ön şartıdır, iktisadi bağımsız
lık da siyasal bağımsızlığın bir ön şartıdır. Onun için 
bu ekonomik devrimi büyüktür. 

Binlerce şükran ona. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aysan. 
Sayın Abdurrahman Yılmaz. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Konuşmamla Atatürk'ün hatipliğini, devlet adam

lığını, devrimciliğini, cumhuriyetçiliğini, üstün insan
lık vasıflarını, askerliğini, siyaset adamlığını dilimin 

I döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım: 
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10 Kasım'a ilk yıldönümlerinde karagün dedik, 
büyük yas dedik, çok şeyler yazdık, konuşup içimizi 
dökmek istedik kalemler, mürekkepler, kâğıtlar ka
fi gelmedi. Bugün 10 Kasım, bir yas günü olmaktan 
çıkmış, Atatünk'ü yaşatma, Atatürk'ü yaşama günü 
olmuştur. Bütün dünya O'nun doğumunun lCfO ncü 
Yıldönümüne «Atatürk Yılı» demiştir. 

tik yıldönümlerinde alkış yakışmıyordu; fakat 
bugün Mustafa Kemal'leri gözyaşlarınıızla alkışlaya
cağız ve alkışlıyoruz. Mustafa Kemal'lere dil uzatan
lara, Mustafa Kemal'ler olduğumuzu inandırın caya 
dek. 

Sizlere bazı anılarımı anlatacağım: 
Yılını anımsamıyorum; Kabataş Erkek Lisesinde öğ

renci idim. Milli Türk Talebe Birliğinin Atlas Sinema
sında düzenlediği 10 Kasım törenin de kürsüye Behçet 
Kemal Çağlar çıkmıştı. Çağlar gürledi, gürledi, gürledi 
ve kürsüde birden Atatürk oldu gözleri. Salon yıkilır-
casrna alkış sesleriyle dolmuştu* 

Gene başka bir anı: Okulumuzun konferans sa
lonunda 10 Kasım'da, Atatürk'ü tanıyan, O'nun ya
nında olmuş tarih hocamız merhum Galip Vardar 
(Galip Hoca) Atatürk'ü yaşatırken O'nun büyüklü-
ğününü tarif ederken mikrofon başında heyecanından 
vefat etmiştir. 

Gene başka bir gün, başka bir öğretmenimiz yaz 
ma ve iyi konuşma konusunu 'incelerken Dale Kar-
nögie'den örnek gösteriyor, eserlerinden parçalar 
okuyor sonunda da bizlerden böser dakika 'Kürsüde 
konuşmamızı işitiyordu. Sıra bana geldiğinde kürsüye 
çıktım, sınıfımı selâmladım «Arkadaşlarım malzeme
siz çıktım»dedikten sonra, bir dönüş yaparak du
vardaki Atatürk tablosunu «elam'ladi'm. «Mayam Ata
türk, kanım Atatürk, malzemem Atatürk.» 

«Yazma ve konuişma'dan bahsederken ne Karne-
gie'yi ne de Demiosthenes'i göstereceğim» dedim. 
Karnegie der ki, «iBal almak için arınım kovanına çöp 
sokmayacağız. Alttan alıp...» Oysa Atatürk gerekti
ğinde kovanları dağıttı; ama bal almasını bildi. Bü
tün bal arılarını yanına topladı, yaban arıları kaçacak 
delik aradı. Ulusuna balı, hürriyeti tattırdı. 

Sivas Kbngresünde, kendisine başkanlık vermek 
'istemeyenlerin seslerini kesmek için, arının kovanına 
çöpü sokmasını bildi. Çıktı kürsüye «Ben, Kongre 
Başkanı Mustaifa Kemal. Kongreyi açıyorum;» dedii ve 
bütün arıların vızıltısı bir anda kesildi ve kendisini 
alkışlattı. 

Yıl 1919.. Atatürk, Samsun'dan Sivas'a gidiyor. 
Ramazan ayı. İftara birkaç saat kalmış, bir köy kah-
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vesinden «Padişahım çok yaşa» 'diyenlere hitap etti, 
konuştu, 'konuştu ve o softa gruba «Kahrolsun pa
dişah» dedirtti. «Seferiyiz, oruç bize farz değil» diiyö 
bağırttı. Atatürk'ün bir tek vasfını anlatmak biç 
kimsenin haddine değil. O, duyulur, hissedilir; ama 
anlatılamaz. 

Dünya dillerinde iyiyi, güzeli anlatan ne kadar 
kelime varsa getir bir araya getireibilirsen, düşün bun
ları düşünebilirsen, durmazsa aklın; Atatürk o. 

İngiltere İmparatoru 8 nci Bdward yatı ile Ak-
denizi dolaşırken Atatürk'ün arkadaşlarını bir telaş
tır alır. «Acaba Edward Hazretleri Türkiye'ye uğrar 
mı?..» Davet etimıek 'düşünülür, Atatürk'e durum an
latılır, O'nun «Bdv/ard bilir uğrayıp, uğramayacağı 
yerleri. Davet ne demek.» Edward'ın yatı bir gün Ege 
Denizinden içeri süzülür. Edvvard, Atatürk'ü bilir, 
Çanakkale'de görmüştür O'nu; çizmesi ile kalpağı ile.. 
Haşmetli centilmen, Dolmabahçe'de haşmet bir cen
tilmen görür. Hayretten mi, korkudan mı, hayranlık
tan mı dudakları çatlar; Bdward, Dolmatoahçe Rıh
tımı üzerinde, bir yele saçı, bir kartal kaşı, bir çift 
umman gibi gözü olan Atatürıc'ün yanında sönmüş
tür. İdealler imparatoru Musta'fa Kemal'in yanında 
bir yaver gibi kalmıştır. Kendisini, ulusunu, ülkesini 
kalbul ettirmiştir, işte devlet adamı, Atatürk... 

İnsanın en mükemmeli, en mütekamili, en güzeli; 
askerin en basiretlisi en cesuru. Devlet adamının en 
kusursuzu, Kemal'i kendisi, güzelliğinin ta kendisi... 

«Cumhuriyetin 15 nci yılında Mustafa Kemal'ler 
15'inde artık» diye huzurunu ifade etmişti. Bugün 
'siyah önlüklü, ibeyaz yakalı miniminiler Atatürk ar
tık, bayrak bayrak gençler Atatürk artık, ak saçlilar 
Atatürk artık. Bu ülke Atatürk, bu Ulus Atatürk... 

Nerede uygarlık, nerede ilerleme, nerede ışık varsa 
Atatürk o işte; nerede gerilik, nerede karanlık varsa 
Atatürk'süzlük o işte. 

Mehmet'e Âşıktı, Mehmetçik'e Âşıktı O. En büyük 
Mehmet, en büyük Mehmetçik'ti O. 

Ankara'da ne Anıt ne de Kahir; Atatürk O. An
kara'dan ülkeye ışık saçan 'bir meşale O. Doğu'da 
burcu burcu kekik kokuları O, güneyde limon çiçek
leri O. Batı'da, kuzeyde buruk buruk yosun kokusu 
O. Menemen'de Kulbilay, Bayazıt'ta Emeksiz, Kıb
rıs'ta ıbaıyrak O. Samsun O, Kars O, Edirne O... 

Asker Atatürk'te devrimcilik, devrimci Atatürk'te 
devlet adamlığı, devlet adamı Atatürk'te cumhuri
yetçilik; velhâsıl hiçbir yönüyle ölçüye, formüle gel
mez bir bütün... 
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«Cumhuriyet benim karakterim, tabiatım.» demiş
ti. Cumhuriyetçi Atatürk değil, Cumhuriyetin ken
disi Atatürk. Devrimci Atatürk değil, devrimlerin 
kendisi Atatürk. 

'Behçet Kemal Çağlar'ın «Ey yele saçlar, ey han
çer bakışlar.» dediği dev bu Adam. 

Hani, ayrılış günlerinde «Mustafa Kemal'ler 15 
yaşında.» dlenniştin, gözlerin yaşarmıştı; 45'fede, 
60'ında, 70'inde Mustafa Kemal'ler bugün. 

Senin uğrunda, isminin ve devrimlerinin uğrunda 
1'5 yaşın heyecanı, 15 yaşın enerjisi içindeyiz. Vecde 
ıgelımiş bu vatan seni yaşıyor. Bütün endişeler, kuiş/ku-
lar boşuna. Atatürk diye atıyor. Bu ulusun, bu ül
kenin kalbi Atatürk diye atacaktır ta haşre kadar. 

iSaygılarimla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın İsmail Arar buyurun efen
dim^ 

ÎSMAÎL ARAR — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Waterloo'da Naıpolyon ile birlikte çarpışan asker
ler, çocuklarına ve torunlarına çok kıymetli bir miras 
bıraktılar. Bu miras, ne kanlı bir üniforma, ne eğil
miş bir kılıç, ne parlak bir madalya idi. Bu miras, sa
dece 4 kelimelik bir cümleden ibaretti. 

Gerçekten bu askerler, yaşamları boyu hep şöyle 
dediler : «Ben de WaterIoo'da idim» inanıyorum ki, 
bugün bu çatı altında bulunan herkes önümüzdeki 
yıllarda «Ben de 10 Kasım 1981 günü Danışma Mec
lisinde idim» diyecektir. 

Şu halde, Yüksek Heyetinizin bugün yapmakta 
olduğu bu toplantıya büyük bir tarihi önem ve anlam 
kazandıran hususlar nelerdir hep birlikte bunu incele
yelim : 

Tam 43 yıl var ki, Türkiye'de yasama yetkisine sa
hip hiçbir Meclis, bugün Yüksek Heyetinizin yaptığı 
gibi, 10 Kasım gününün bütün birleşimini Atatürk'ün 
aziz hatırasına ayırarak bir anma toplantısı yapmadı. 
(Alkışlar) 

Bundan 43 yıl önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, .şimdi bizim yapmakta olduğumuza benzer bir 
toplantı yapmıştı. 14 Kasım 1938 Pazartesi günü. Bu 
toplantıda birçok milletvekilleri gözyaşları içinde he
yecanlı konuşmalar yaptılar. Bunlardan bir tanesi de 
Türk vatanının bölünmez ve ayrılmaz bir parçası olan 
Doğu illerimizin kahraman; fakat mütevazi temsilci
lerinden birisi olan ve o tarihte Çoruh Milletvekili 
olan llyas Sami Muş idi. llyas Sami Bey, heyecanlı 

konuşmasında kendi yazdığı 5 - 6 beyitlik şu şiiri de 
okudu. Bunu, o günlere ait Meclis zabıtlarından ay
nen okuyorum : 

«Kaydu tarih ile tam 15'e girdi yaşımız, 
Nereden nereye çıkardın bizi olgun Başımız. 
Korudu, kurdu, yetiştirdi bu mes'ut yurdu; 
Ok insan idi, eyvah, hayatı söndü. 
Sakaf O'nun, Meclis O'nun, yurt ile iller de O'nun; 
Nasıl izhar edelim, matemi dillerde O'nun.» 

Ertesi günü adını Atatürk'ün önce «Hâkimiyet-i 
Milliye» olarak koyduğu, bilahara gene kendisinin 
«Ulus» olarak değiştirdiği gazete, Meclisin bu top
lantısını şu manşetle verdi: 

«Kamutayda Atatürk Günü. 
Mebuslarımız, Ebedî Şefin millet kalbindeki yük

sek, eşsiz yerini hıçkırıklı sözlerle bir daha teyit et
tiler, Atatürk'ün izi üzerinde milli birlik bir daha 
gösterildi.» 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ikinci kez, 
bir Yasama Meclisi, bir 10 Kasım günü, birleşiminin 
baştan sona bütün gündemini tekrar Atatürk'ün aziz 
hatırasına hasretmiş bulunuyor. Bu da Yüksek Heye
tinize nasip olmuş bulunuyor. 

Bu toplantımıza tarihi bir önem ve büyük bir an
lam kazandıran ikinci husus kanımca şudur : 

Atatürk, «Bir ordunun kıymeti kumanda heyeti
nin kıymetiyle ölçülür.» demiştir. Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bugünkü güzide Komuta Heyeti, Türk Va
tanını bölünüp parçalanmak, Türk milletini bir kar
deş kavgası içine düşmek tehlikesinden kurtarmak için 
Vatana ve Devlete karşı silahlı ayaklanma boyutla
rına ulaşmış olan silahlı terör ve anarşiyi ortadan 
kaldırmak için Devlet otoritesini yeniden tesis ede
rek, vatandaşlara yaşama şevkini, okuma özgürlüğü
nü, çalışma özgürlüğünü kazandırmak için gerçekleş
tirdikleri 12 Eylül 1980 Hareketi ile yalnız Atatürk' 
ün, yukarıda andığım sözlerinin doğruluğunu ispat
lamakla kalmamışlar, aynı zamanda milletçe kendi
lerine duyduğumuz büyük güven hissinin de ne ka
dar haklı olduğunu ortaya koymuşlardır, 

Büyük Kumandanlar, Hareketten hemen sonra 
verdikleri şeref sözüne sadık kalarak, Türkiye'de de
mokrasinin yeniden kurulma çalışmaları içindeki ilk 
adımı, ilk aşamayı oluşturan Yüksek Heyetinizin ku
rulmasını ve çalışmaya başlamasını da sağlamış bu
lunmaktadırlar. 

Hepiniz gayet iyi bilirsiniz ki, laik cumhuriyet il
kesine dayalı çok partili demokratik rejim, Atatürk' 
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ün en büyük özlemi, en büyük idealiydi: Hayatında 
iki kez bunun denemesine geçti, ama her ikisinde de 
laik cumhuriyet ilkesinin tehlikeye girmesi ve Türk 
Vatanının bölünme tehlikesiyle karşılaşması üzerine 
bu büyük ülküsünden ve özleminden vazgeçmek zo
runda kaldı. 

Şimdi, Yüksek Meclisinizin bugün yapmakta ol
duğu bu anma toplantısına başka bir yönden tarihi 
önem ve anlam kazandıran husus sizlere, Atatürk'ün 
en büyük özlemi olan laik cumhuriyet ilkelerine da
yalı çok partili demokratik rejimi yeniden kurma gö
revini vermiş olmasından ileri gelmektedir. 

Hep birlikte çıktığımız bu yolda, Atatürk ilkeleri 
ışığımız, Yüce Tanrı yardımcımız olsun. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arar. 
Sayın Selçuk Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Ben de saatlere, aylara sığmayacak kadar köklü 

tedbirleri ihtiva eden Atatürk döneminde devlet per
sonel rejiminin genel durumuna, bilhassa kamu per
sonelinin üçte birini teşkil eden öğretmenlerin duru
muna temas edeceğim. 

Ulu Önder Atatürk 1921 yılında, «Her şey kanun 
yapmaktan ibaret değildir. Bilakis her şey o kanun
ları tatbik etmek ve ettirmekten ibarettir. Tatbik eden, 
icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.» 
diyordu. 

Bugünkü devlet personel rejiminin, yani kamu gö
revleriyle kamu görevlilerinin Devlet ile ilişkilerini 
düzenleyen statülerin temelinde, Atatürk döneminde
ki devlet personel rejimi yatmakta bütünlüğü ile bu
gün bile varlığını korumakta, çalışmalara ışık tut
makta, hatta köklü değişikliklerde kaynak olarak kul
lanılmaktadır. 

Baskı gruplarının tesirinden uzak, memur hakla
rını koruduğu kadar, Devletten yana, tarafsız, istik
rarlı, 788 sayılı Memurin Kanunu ve 1108 sayılı Maaş 
Kanunu ile 1926 - 1927 yıllarında, Cumhuriyetimiz 
daha 3 yaşındayken düzenlenmiş hükümlere bugün 
bile bütün kamu personelinin hasret çektiği görülmek
tedir. 

Kamu hizmetlerinde personel çalıştırılmasının fel
sefe ve politikasını gözönünde bulunduran, politika
ya uygun geliştirilmiş bir stratejisi olan, bütün kamu 
personelini içine alan bu çalışmalarda bilhassa insan 
ve insan gruplarının sosyo - psikolojik niteliklerinin 
ihmal edilmemiş olması, sosyal değişmenin bir fak-

I törü olan kültür değişmesi ve teknolojik yeniliklerin, 
rejimin anaunsuru olan insanın hayatını devamlı ola
rak etkilediği ve değiştirdiği esasının gözönünde tu
tulması, hele paranın satın alma gücünün gözönünde 
bulundurularak Devlet memurlarının aylıklarının ona 
göre düzenlenmesi, bu rejimin sağlamlığını açıkça 
göstermektedir. 

I Atatürk döneminde 15 milyona ulaşan nüfusu
muza karşılık, sağlıklı bir istihdam politikasıyla, 1931 

i yılında genel ve katma bütçede 74.936, il özel idare
lerinde 23.999, belediyelerde 5.180 olmak üzere top
lam 104.115; 

1938 yılında genel ve katma bütçede yılda '% 2 
artışla 88.452, il özel idarelerinde yılda % 2 artışla 
27.909, belediyelerde yılda % 11 artışla 10.589 olmak 
üzere toplam 126.949 memur ve öğretmen istihdam 
edilmiştir. iBu sayı, nüfusun ancak % Fi kadar olup, 
belediyeler hariç, sağlıklı bir istihdam politikası tar
zıdır. Bugün 50 milyon nüfusa karşılık 500.000 kamu 

I personelinin çalıştırılması gerektiği halde 1 milyon 
memur fazlasıyla bu oran |% 3 civarındadır. 

Kamu görevlerinin etkili, verimli ve ucuz olması
nı sağlayacak personel rejimini düzenleyen statüle
rin dinamik ve geliştirilmeye elverişli bir yapıya sa
hip olması, sosyal ve ekonomik yapıya ve eğitim sis
temine uygun bulunması, kamu görevlerine etkinlik 
verilmesi, verimi artırması ve ekonomik şartlara uy
gun olması gerekmektedir. 

işte, bu genel esasları Atatürk dönemindeki dev-
I let personel rejiminin her kesiminde görmek daima 

mümkün olup, öğretmenlerin bu sistem içinde ayrı 
bir bölüm halinde, orta dereceli okul öğretmenleri
nin genel bütçeye, ilkokul öğretmenlerinin il özel ida
relerine bağlı olarak çalıştıkları, öğretmenlerin genel 
düzenlemelere paralel hukuki, nakdi, sosyal statüle-

I rinin bir bütün halinde özel kanunlarında ele alın
dığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin çalışmalarını düzenleyen 1923 yı-
I lında uygulamaya konulan Tedrisatı İptidaiye Kanu

nu Muvakkati, devlet personel rejiminin önemli bir 
alanına ışık tutmuş ve yön vermiş, 1922 tarihli 489 

I sayılı Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu, Devletin 
I genel hizmetlerinden talim ve terbiye görevini üze-
I rine alan bağımsız sınıf ve derecelere ayrılan öğret -
I menlik mesleğini temel esaslara bağlamıştır. 
I 1926 yılında çıkarılmış olan 789 sayılı Maarif Teş-
I kilatına Dair Kanun ve daha sonra çıkarılan yardım

cı kanunlarla öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi 
I sağlanmış, 2530 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
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Müze ve Rasathane Teşkilat Kanununda tıp hariç, I 
ilk defa bugün bile anlaşmazlıklara sebep olan uz
manlık hizmetlerinin tarifi ta 1934 yılında yapılmış 
olduğu görülmektedir. 

Atatürk, Eylül 1925 tarihinde Samsun'da öğret
menlere hitaben : 

i«E'fendiler, terbiye kelimesi yalnız olarak kullanıl
dığı zaman herkes kendince mahsus bir medlule inti
kal eder. Tafsilata girişilirse terbiyenin hedefleri, 
maksatları tenevvü eder. Mesela dini terbiye, milli 
terbiye, beynelmilel terbiye. Bütün terbiyelerin hedef 
ve gayeleri başkadır. Ben burada yalnız, yeni Türk 
Cumhuriyetinin yeni nesle vereceği terbiyenin milli 
terbiye olduğunu katiyetle ifade ettikten sonra, diğer
leri üzerinde tevakkuf etmeyeceğim.» derken de, bu
nu 1929 yılında nasıl gerçekleştirdiğini, talimatı üze
rine zamanın Milli Eğitim Bakanına yazdırdığı şu ta
rihi belge ile de ispat etmiştir : 

«Muallim arkadaş; ! 
Muallim mektepleri bu sene mezunları tevziatın

da senin hissene Maarif Eminliği mıntıkası da
hilindeki vilayeti isabet etti. 

Orası güzel vatanın himmet ve irşadına muhtaç I 
feyizli bir köşesidir. Harcırahının hemen gönderilme
si mahalline yazılmıştır. Oraya varır, varmaz, teçhi
zat bedelini de alacaksın. 

Yollarda azami muavenette bulunmaları içıkı 
ımaanif idarderine lazımı gelen talimat veriJımliş oldu
ğundan, iskele, istasyon ve yol uğrağı kasabalarda ya-
(kaüıatmruda yıldız bulunan bir zait, siaıma intizar edecek 
ve delalette bulunacaktır. Binaenaleyh, onların da 
•seni kolaylıkla tanımsalları için yakana blir yıldız ıtak-
ımalısın. I 

Güdeceğin yer, hiç de yalbancısı olduğun yer de
ğildir. Orada seni sevinç içinde bekleyen yavruları, 
senlin gibi mektebini İkmal) ©der etmez vazifesi başı
na koşmuş hanım ve bey (muallim arkadaşların, ha- I 
ısılı' vatanın her köşesinde (tesadüf ©ttiğikı ve edeceğin 
yüksek alınlı kardeşlerin vardır., 

lAırtık mekltep hayatın nihayetin© ermiş oluyor ve 1 
hakiM mücadele hayıatınıa ©irmiş bulunuyorsun. 

IBlinaenaJıeyh, vazifesinin yüksek ve kulüsli mahliye- I 
(tinli tamaımen (idrak etmiş her muallim arkadaşın gfr-
(bi senin de, seni beMıeyen yavrularının arasıma koş- I 
makıta blir dakika ıteahhıür etmeyeceğine eminim. 

İBüttıaısısa bu sene yenli Türk harflerini tamimi gibi 
şerefli ıbir vazifen daha vardır. /Bütün memleket ev- I 
lıaitlarını blir an evvel yenli harflerle okutarak Türküye' 
de okuma yazma bilmeyen lt# fert bırakmayacak ka
dar genliş bir azimle çalışmak mecburiyetindesiniz, j 
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Bumun için yeni Türk harflerini çabuk öğren ve 
hemen herkes© öğreitmeye ibaşla. Bu hedefe varmak 
liçin 'kürsü, mektep lâzım değildir. Her yerde, her 
gördüğün kadın, erkek, fakir, zengin, çiftçi, ıtüocar, 
köylü ve şehirli tefrik etmeyerek derhal öğreteoekBlin. 
Milletimize yenli ıbir teali sahası yaratacak ollan bu 
büyük zaferi kısa bir zamanda kazanacağınla motma-
in olarak vazifelerinde muvaffakiyetliler diler ve işe 
mübaşeret haberlerine intizar eyterim azliz mıeslekta-
şım.ı» 

,Aitaltürk, öğretmenleri, insanlık aleminin en feda
kâr ve mıuhterem topluluğu olarak kalbul, etmliştir. 
Öğretmenlere güvenmiş, gelecekteki kurtuluşun muh-
/terem önderleri olduğunu tekrarlamıştır. 

19 . 7 . 1932 taırüJhJ/i Bakanlar Kurulu Kanarında 
görüleceği gibi : «Halkevlerine devam, siyasi fırkaya 
intisap etmiş olmayı tazammun etmediğinden memu^ 
rinıin devam ve intisabında mahzur bulunmadığına 
ve bu müesisesat içtimai kültür müesseseleri olduğun
dan', mıemur ve mıuallfaıleılin devamlarımın teşvik 
olunmasını» bu limancına dayandırarak savunmuştur. 

Zamanında çıkarılan kanunlarla öğretmenlere ve 
devlet memurlarına geçinebilecekleri aylak, (Gıiıriş de-
recesiinıd© 20 - 60 llira taylak ki, bu 2 'la 4 altım aialhle-
cek güçtedir; günümüzle mukayese edilirse, bunun 
60 000 llira civarında olduğu görülecektir.) yapabil©-
cekleni ikinci görev, layık oldukları aylıklarının yanı
şına ulaşıan makam tahsisatı, (Köylerde 10|, şehirlerde 
20 - 3Q, liselerde 60 lira olduğu, günlümüzde mukaye
se edilirse; köylerde 12 000, şehirlerde 24 000 - 3s6 0ÜQ, 
liselerde 72 000 lira civarındadır.) Net aylığın 1/10'u 
kadar mesken bedeli, (Günümüzle mukayese edilir
se 6 0100 Türk Lirası karşılığıdır.) İki aylak 'tutarında
ki nıet 80 lira teçhizat bedeli, (Günümüzle mukayese 
edilirse 9l6 000 lira civarındadır.) Aylığa karşılık, yük
sekokulda 12, lisede 15, ortaokulda 1/8 saat ders oku
tabileceklerini sağlıaımış ve 1923 - 1938 yılarıınıdakü 
öğretmen personel rejimine ait düzenlemelerde hu
kuki, nakdi ve sosyal statülerimin yerinde ve dengeli 
esaslara bağlanmasını sağlamış bir devlet adamıdır. 

!25 . 11 . 1925 tarihli 67/1 Şapka İktisabı Hakkın
da Kanunu uygularken, Baklanlar Kurulu Kanarıylı, 
bütün devlet memurlarına maaşlarıyla birlikte bord
roda «Ellbise ve Şapka Tahsisatı» sütunu açturaırak 
kanunların uygulanmasından önce tedbir allmış blir 
'önderidir. 

Geleceğin Türkiye'sinde ve ulaşılacak ülküleri 
gerçekleştirecek ollan öğretmenlere v© fedakâr devlet 
memurlarına fikirde kalacak hedefler yerine, çağdaş 
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manalda, gerçekçi nnetodliaırlia onlıara destek ollmuş, 
uygutamaıya dönük btiır şekilde ıgdıiştürlilımiiş ibıiır ıstiıste-
<mi lıayık görmüş olıaın Atıatıürk'ü, çağında yeîişımiş 
devlıat memurları ve öğrdtımeınier olarak, ölümünüıı 
43 meü, doğumumun 10D ncü yıllımda miimınet ve şük
ranla anıar, slizlere saygılar sunarım. (Alkışlıaır.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz iSayın Kjanltıarcıoğüıu. 
iSayım Bahtüyaır Uzunağüıu, buyurum efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Daha önce söz alan değerli arkadaşlarım, Ulu Ön
der Atatürk'ü muhıteltif yönleriyle sizlere sundular. 
Müsaade ederseniz ben de geçen hafta izmir'de ya
pılan ikinci Türkiye iktisat Kongresinden esinlenerek, 
Atatürk'ün 58 sene önce yapılan Birinci iktisat Kong
resinin açış konuşmasına ve muhtelif tarihlerde yap
tığı konuşmalara dayanarak, onun iktisat görüşünü 
naçizane izah etmeye çalışacağım. Anoak, izahlarım 
belikti de benden önce söz almış bulunan bir arkada
şımın konuşmalarının bir bölümüyle tedahül edebi
lir. Bağışlanmamı sizlerden rica etmekteyim. Bu hu
susu özellikle belirtmek istiyorum. 

Sözlerime Atatürk'ün genel iktisat görüşünü yan
sıtmakla başlamak istiyorum. 

Atatürk, askeri alandaki başarısının hemen er
tesinde modern Türkiye'nin kuruluş hazırlıkları için
de, iktisadın bir ülkenin kaderi üzerindeki rolüne, 
(bunun önemine ve iktisadi bağımsızlıkla, siyasi ba
ğımsızlık arasındaki bağlantıya işaret ederek, bir ül
kenin iktisadi durumu ile, siyasi ve askeri gücü ara
sında etkin bir ilişki bulunduğumu vurgulamışltır. Ulu 
Önder, bu hususu 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan 
Birinci İktisat Kongresinin aÇış konuşmalarında şöy
le dile getirmektedir : 

«Yeni Türkiye'mizi, ilayık olduğu mertebeye is'ad 
eddbilmek için, 'behemabJal iktisadiyatımıza birinci 
derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çün
kü, zamanımız tamamen bir iktisat devresinden baş
ka bir şey değildir. Yegâne kuvvet, en kuvvemi (te
mel iktisadiyattır. Siyasi ve askeri muzalflferiyeltler ne 
kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle terviç edil
mezse, husule gelen zaferler payidar olamaz, az za
manda söner.» 

Atatürk'e göre iktisadiyat demek, her şey demek
tir. Yaşamak için, mesut olmak için, mevcudiyeti in
saniye için ne lazımsa onların kâffesi demektir; zi
raat demektir, ticaret demektir, sa'y demektir, her 
şey demektir. 

Atatürk, iktisadiyatı memleketin mamur, milletin 
müreffeh ve zengin olması ve fakirliği fazilet bilen 
felsefeyi sona erdirmesi için gerekli bir araç olarak 
görmüştür. Onun deyimleriyle öyle bir iktisat devri 
lazımdır ki, artık milletimiz insanca yaşamasını bil
meli, insanca yaşamanın neye mütevakkıf olduğunu 
öğrenmeli ve bunun gereğini yapmalıdır. Burnum ya
nında Ata'türk, ülkemizin fakir değil, zengin memle
ket olmasını ve Türkiye'nin yeni adına da «Çalışan
lar diyarı» denilmesini istemiş ve ekonomide o denli 
güçlü ofunmasını, her şeye dayanılimasını vurgula
mıştır. 

Ulu Önder, ülkemizin muasır medeniyet seviyesi
nin üzerine çıkarılmasını hedef gösterdiği hepimizin 
malumlarıdır., 

Buna nasıl erişilecektir? Tabiatıyla kuvvetli ve 
güçlü bir iktisadiyatla. Atatürk bu açıdan iktisadi 
kalkınmayı Türkiye'min hür, .müstakil, daima kuv
vetli, daima müreffeh Türkiye idealinin bel kemiği 
olarak görmüştür. Ulu Ata,, ülkemin zengin ve mü
reffeh olması amacına erişebilmesi için izlenmesi zo
runlu stratejiyi de tayin ve tespit etmiştir. Ona göre 
bu gayeye, o günlerin iktisadi koşulları gözönüne 
alındığında, mutedil bir devletçilikle erişilebilecektir. 
Nitekim de uygulama o yönde olmuştur, izlenen stra
teji de özel 'teşebbüsün yeri esas olmakla beraber 
kalkınmada devletin ve iktisadi devlet teşebbüsleri
nin öncülüğü kabul edilmiştir. Bu akılcı ve tecrübeci 
görüş çerçevesinde katı ve dogmatik, değişmeyen bir 
devletçilik değildir. Hemen belirtelim ki, gaye dev
letçiliğin kendisi değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
ekonomik şarltlarda en süratli ve dengeli gelişmesini! 
sağlamaktır. Devletin sanayüleşımede öncülüğü bu ga
yeye ulaşmak için kullandığı bir Vasıtadan ibarettir. 
Bilindiği üzere kalkınmanın ilk safhasında bulunan 
gelişmekte olan bir ülkede bu safhanın özellikleri do
layısıyla devletlin daha yoğun yatırımlarına ihtiyaç 
vardır, işte Atatürk'ün devletçilik anlayışı bu İhtiyacı 
görmüş ve bu ihtiyaca cevap vermiştir. Böylece Ata
türk'ün muhtelit devletçilik görüşü ekonomi litera-
'türünde bugünkü deyimle karma ekonomi düzeni ol
maktadır. Bu açıdan ele alındığında Ataltürk'ün ikti
sat anlayışı gelişmiş ve gelişmekte ottan ülkelerin eko
nomi politikalarına ışık tutucu bir nitelik arz etmek
tedir. iBu husus Atatürk'ün daha o zamandaki ik'tisalfi 
görüşlerinin halen de geçerli olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Ulu Önder belirtitiH*- ekonomik düzen içerisinde r sanayileşmeye önem atfetmekle beraber, tarımın sa-
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nayi'leşmedeki rfolünü de asla unutmamaktadır. O'nun 
«'Bu memleketin (hakiki efendisi köylüdür» sözleri 
tarıma ne derece önem verdiğini açıkça yansıtmak
tadır. Ona göre toprak ve tarım sorunlarına, eğilmek 
ve tarıma yeni teknolojiyi getirmek 'gerekmektedir. 
Atatürk bunu şu sözlerle ifadelendirmektedir : «'Mem
leketimiz ziraat memleketidir. Bu itibarla halkımızın 
ekseriyeti çiftçidir. Binaenaleyh, en büyük kuvveti, 
kudreti bu sahada (göstere/biliriz ve bu sahada mühim 
müsabaka meydanlarına atılabiliriz. Fakat aynı za
manda sanatımızı da tezyit ve tevsi etmek mecburi-
yetimdeyiz. Eğer sanat hususunda yine müsamaha
kâr olursak o halde âsıarı sanayide yine 'haricin ha-
raçgüzarı oluruz.» Burada «Sanat» deyimiyle Aifca-
ıtürk şüphesiz sanayii kastetrnlişlüir. 

Atatürk tarım ile sanayii o kadar içice görmüş
tür Ikli, .tarım olmadan sana'yliiniın olamayacağımı ka
bul etmişitir. Bunun yanında, tarımın esas teşkil ede
ceği bir sar^yileşmeyle oluşacak güçlü ekonomlinıin 
güçlü bir diplomasiyi getireceğiınli vurgullamıştıır. Ata
türk'e göre gerek 'tarım, gerek sanayi ürünleri üreti
mi artmalı ve böylece tüketim fazlası ihraç edâmelli-
dir. Ayrıoa yeraltı servetlerinin yurt yararına işletil
mesiyle 'ekonomiye katkıda bulunması sağlanrroalıdır. 

Atatürk iktisatla eğitim arasında yakın bir 
lillişkİ ve işbirliği olduğunu da 'vurgulamaktadır. 
Ona göre yeni devletlin, yenli hükümetim bü
tün programları iktisat programından çıkmalıdır. 
Çünkü herşey bunun içimde mündemiçtir. Ev
latlarımızı o surette talim ve terbiye etmeliyiz, 
onlara o surette ilim ve lirfan vermeliyiz ki, 
âlemi Iticaret, ziraat ve sanatta, yani sanayi
de ve bütün bunların faaliyet sahalarında mümbir ol
sunlar, müessir olsunlar, faal olsunlar, 'amelî bir uzuv 
ölsumlar Binaenaleyh, 'eğitim programımız ge-
ırek ıük tahsilde, gerek orta tahsilde verilecek bütün 
şeyler bu noktayı nazara göre olmalıdır. Eğitim prog
ramları gibi devlet (işleri için tasavvur olunacak prog
ramlar dahi iktisat programıma istinat etmekten ken
dimi ıkurtaramazlar. Esaslı bir program tatbik dönek 
ve bu program üzerinde bütün m'ilileti hemaheng ola
rak çalıştırmak lazımdır . 

ıDeğerlıi arkadaşlar; 
Atatürk ekonomik kalki'nımada yabancı sermaye

den de yararlanılabileceğini söylemiştir .Ancak bumu 
bir şarta bağlamıştır; o da kanunlarımıza riayet şartı. 
!Bu noktadan Atatürk yabancı sermayenin kapitülas
yon sekilinde bir uygulıamaya dönüşmesini asla kabul 
etmemektedir. Ulu Önder bu hususu Birinci Ikıtisat 

Kongresini açış konuşmalarında keşlin olarak şu şe-
öcilde dile getirmiştir. «İktisadiyat sahasında düşü-
mürken ve konuşurken zanmotunmasım ki, biz ecnebi 
sermayesine hasım bulunuyoruz. Hayır. Bizim mıem-
leketimiz vâsidir, çok sây ve sermayeye ihtiyacımız 
vardır, Binaenaleyh, kanunlarımıza riayetkar olmak 
şartıyla ecnebi sermayelerine lazım gelen teminatı 
vermeye her zaman hazırız ve şayanı arzudur ki, ec
nebi sermayesi bizim sayemize ve serveti sabitemize 
inzimam etdin, bizim için ve onlar için faydalı neti
celer versin; fakat eskisi gibi değil.;» 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlıu, bir dakikamız var. 

ıBAHTtYAR UZUNOĞLU — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ©derim, 

'BAHTİYAR UZUNOĞLU — Atatürk'üm kar
ma ekonomi diyebileoeğimıiz tmuhltellit devletçilik sis- , 
(teminde piyasa düzeniyle lilgilli direktifleri de olmuş
tur. Nitekim Ulu Önder Meclisli açış konuşmalarının 
birinde «Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışı-
lamaz. Ama hiç bir piyasa da başı boş bırakılamaz» 
demek suretiyle günün ekonomik koşulları gerektirdi
ği takdirde piyasamın düzenlenm'eslinıi, tüketioinıin ko
runmasını amaçlayan uygulamalara da böylece açık
ça 'işaret etmiştir. 

Atatürk tarım ve sanayiin müşterek katkısıyla 
yurt kalkınmasının sağlanmasında âdil bir gelir dağı
lımına da değinmiştir. Onun bu konudaki düşünce
lerini Birinci İktisat Kongresini açış konuşmalarında 
bulmak mümkündür. Atatürk bu konuda şöyle de
mektedir : (Aynen okuyorum) 

.«-Bizim halkımızın menfaatleri yekdliğerinden ay
rılan sınıf 'halinde değil;, bilâkis mevcudiyeti/eri ve 
muhassaiayı mesaisi yekdiğerine lâzım olan sınıflar
dan ibarettir. Bu dakikada dinılıeylidil/erim çiftçilerdir, 
sanatkârlardır, tüccarlardır ve ameledir. Bunlarım han
gisi yekdiğerinin muarızı olabilir? Çiftçinin sanatkâ
ra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçimin tücoara ve bunla
rın hepsine yekdiğerine ve ameleye muhtaç olduğumu 
kim 'inkâr edebilir? Bugün mevcut fabrikalarımızda 
ve daha çok olmasını temenni ettiğimiz fabrikaları
mızda kendi amelemiz çalışmaktadır. Müreffeh ve 
memnun olarak çalışmalıdırlar ve bütün bu saydığı
mız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır ve haya
tın lezzeti hakikisini tadabillmelidirlıer ki, calaşmak 

' için kudret ve kuvvet bulsunlar.» 
Atatürk'ün yukarıdan beri izahına çalıştığımız ik

tisat görüşlerini özetlersek, bunlar dokıtiriıner bir ka- • 
pitalist veya sosyalist düzeni yansıtmamaktadır. Onun 
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düşünceleri demokratik düzen 'içimde planlı bür kar- j 
ma ekonomi modeline daha uygun düşmektedir. An- I 
oak ıbu düzenin sosyal adaleti de sağlayıcı olması ge
rekmektedir. Bu amaçla 'bütün sınıfların uyum liçıin-
de ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik fa/aılliyet- I 
ilerde bulunmasını vurgulamaktadır. Görüldüğü gibi 
Atatürk'ün çok önce ortaya attığı iktisat görüşleri bu- I 
gün daih'i güncelliğini korumakta ve büzlere her allan-
da olduğu gibi bu alanda da ışık tulümaktadıır. 

/Sözlerime son verirken sayın arkadaşlar, uygula
dığımız Atatürk gündemi çerçevesinde bu vesileyle I 
Ulu Önder Atatürk'ü minnet ve şükran duygularıyila I 
anıyor, Yüce Meclıise saygılar sunuyorum .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Uaunoğlıu. I 
Sayın Siyami Brsek, buyurun efendim. I 

ıSÜYAMf ERSEK — Sayın Başkan, değerlti arka
daşlar; I 

/Kısaca Atatürk'ün Türk tılbbı ve lim hakkındakıi I 
kanaatlerini belirtmek (istiyorum. 

IBüyük Atatürk «Beni Türk hekimlerine emanet I 
fidliınttz» demişlerdir. Bu buyruk onun gerek liılıim ve I 
gerekse fazilet ve şefkat bakımından Türk hek/imllerii-' I 
ne, ne kadar çok güvendiğini göstermektedir. Nıite-
ıkim, duçar oldukları o menlhus hastalıkta kendıilerinii 
Dr. Âkil Muhtar, Dr. Neşet Ömer, Dr. HayruMalh 

.Diker ,Dr. Nihat Reşat ve Operatör Dr. M. Kemal 
Öke giibi o devrin en şöhretli Türk hekimi/eni tedavi 
etmlisilerdir. Pek çok telkinatın tesiri altında yurt dı
şından bazı otoriteler davet ed'i'lm'işse de 'bu ziyaret- I 
iler konsültasyon anlamlını aşmamıştır .Keza yabancı I 
devlet başkanlarından çoğu kendi özel tablipleriınıi I 
Atatürk'ün emrine tahsis etmeyi ıteklif etmişler, an- I 
cak Büyük Atatürk bunların hepsini reddederek ken
di deyimiyle naçiz bedenlerini Türk hekimleriinlin ha- I 
zlik ve müşfik 'ellerine tevdi «tmıişlerdir. I 

Atatürk bilim ve ilim adamlarına sonsuz değer I 
vermiş, *üm inkılâplarını ıbu temel üzerine yerleştir- I 
mistir. Bunun en göz kamaştırıcı örneği üniversite I 
inkılâbıdır. Üniversite d evrimliyle «kolasfölkleşmliş, da- I 
rülfünun muasır seviyeye ulaşmıştır. Bu yenilenime- I 
dm bilhassa tıp alanı en fazla faydalanmış, o dönem- I 
de Türkiye'ye muhaceret eden (müstesna tıp üstatları I 
lite son derece değerli tıp uzmanlaırıımızın müşterek I 
çalışmaları sayesinde Türk tıbbini en üstün seviyeye I 
ulaştıran tıp fakülteleri kurulmuşltur. I 

lîşte, bugünkü ıtüm tıp hocaları (ile Türk hekimleri I 
hep bu itip fakültelerinin, yani Atatürk'ün ürünlerli-
dir. j 
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Atatürk'ün hekimleri, bügîl/i, çalışkan, haırpte ve 
sulhta her türlü fedakârlıktan kaçınmayan, ımıemlıekdt 
ve meslek sevgisini her menfaatin üstünde ıtutan, vic
danlı ve faziletli Türk hekimleridir. 

İyi haslet ve hizmetleri en fbüyük tilıtifaıtlarla de
ğerlendiren Atatürk, «Beni Türk hekimlerine emanet 
ediniz» vecizesi ile Türk hekimlerine en büyük pa
yeyi tevcih buyurmuşlardır. 

Ne mutlu Yüce Atatürklün hu ulu takdirlerin© 
mazhar olabilen Türk hekimlerine. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ersek. 
/Sayın Atalay Peköz, buyurunuz. 
ATALAY PEKÖZ — Yüce Meclisin saygıdeğer 

Başkan ve üyeleri; 
,«Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi 'ise, 

fikrimin babası Ziya Gökalp'tır» derken, asla şüphe 
yoktur k'i, ölümsüz Atatürk Ziya Gökalp'ın şahsımda 
Türk milliyetçiliği lideolojisinli kastetmiş bulunuyor-' 
du. 

O'nun aziz hatırasını büyük 'bir minnet ve şükran 
duygusu içinde milletçe anmakta olduğumuz bugün 
bu ulvi çatı altında, zaman sınırına sadık kalarak, 
onun Türk millliyetçilliğinıden kısaca bahsetmek istiyo
rum. 

Hemen işaret etmek isterim ki, ıBüyük Atatürk' 
ün m'iMıiyerçİlliği hiç bir zaman parçasına sığmayacak 
kadar engin ve derindir, bir okyanustur .Ne kadar 
yazılsa, ne kadar söylense okyanusu havuza sığdır-
ımak ne mümkün... 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Ziya GÖkalp'ın yüreklerde 'tutuşturduğu milJliyet-

çiillik meşalıesi Atatürk'ün üstün vasıfları yanında, as
keri dehası (ile de birleşmiş ve sonuçta bilindiği gilbi 
kahraman milletı'müzin, aziz şehıilt ve gazilerimizin 
mübarek kanlan pahasına mlMi Türk Devleti, Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuştur, 

/«Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına, 
Türk 'Milleti dedir» demek suretiylıe Atatürk yenâ' 
Türkiye Cumhuriyetini yaşatacak toplumu, «Türk 
Milletli» adı altında ıbirleştirmek, bütünleştirmek ve 
ımillli bir benlik duygusu yaraitmak istemiiştir. Nitekim, 
bu büyük manayı; «Ne mutlu Türk'üm diyene» sö
zünde de en veciz ve en açık bir şekilde görmek müm
kündür. 

Atatürk'ün milliyetçiliği, Türklük sevgisi üzenine 
kurulmuş bir abidedir .Bu sebepledir ki, Türk rnıüllii-
yetçiliği Udeolojisü Türklük sevgisini odak noktası ka
bul ederek, onun etrafında sistemleşmiiştür. ıBüyük 
Atatürk'ün daima ifade 'buyurdukları gibi Türk Miİı-
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Jetini, Türk Devletimi ve Türkiye Cumhuriyetimi lile-
'lebet payidar kılmak, yüceltmek, omu meydana geti
ren maddi ye manevi değeri/eni benimseyerek koru-
!ma!k, lileniıye götürmek ve bu ülküyü yetişen «eslilere 
gönülden aşi'lamak Türk mlillliyeltçiilıiğinin odak nokta
sı etrafındaki fikir sistemi içinde yer alan 'temel «saıs-
'lardır.: 

Değerli arkadaşlarım; 
ıBen hiç ıbir ayrıntıya ve yoruma girmeden, sade

ce Türtk milliyetçffiğinlin odak (noktasını teşkil eden 
Türklük sevgisi 'hakkında ölümsüz Atatürk'ten iki 
örnek vermek suretiyle konuşmama son vermek 'isrüi-
yorum., 

Üınlü Alman 'biyografi üstadı Emli! Ludvvig, biyog
rafisini yazabilmek için Atatürk'ıten çocukluk hatı
ralarını anlatmasını irtica etmiştir. Üstadın amacı, on
daki irsi ve şahsi fevkalade listidabları tespit etmek ve 
elde edeceği neticelere ferdi (kıstaslar bulabilmektir. 
Atatürk, Mecliste bulunan çocukluk arkadaşı Nuri 
Conker'e dönerek; «Nuri, bu tarih üstadına çoouMıuk 
senelerinde neler yaptığımızı lütfen sen anlat.» der. 
Nuri Conıker de büyük ıbir samlimiyeıt ve doğruluk 
içinde; «Askerlik, kovalamaca, kaydırak oynar, yazın 
mısır tarlalarında karga avlardık; ama onun bizden 
farklı yanı kitap okumasıydı.» diye cevap venir. Bu
mun üzenine Atatürk, Alman tarihçisine; «Hakikat 
işte budur. Bende, insanlar üstünde meziyetler arama
yınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak 
dünyaya gelmemdir.» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O halde, Aziz Atatürk'ün daima; am'a daima fev

kaladelik olarak vasıflandırdığı «Türk olmak» de
mek ne demektir? Bumun cevabını kendi ©1 yazıların
dan okuyarak bir kere daha ve hep 'birlikte gururla
nalım. 

ı«ıBu memleket dünyanın (beklemediği, asla ümit 
etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecelili-
ısline, yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı 7 bıiın se
nelik bir Türk beşiğidir .Beşlik, tabiatın 'rüzgârları ilıe 
sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları 
ile yıkandı. O çocuk, tabiatım şimşeklerinden, yıldı
rımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. 
Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın balbası tanıdı, onla
rın oğlu oldu .Bir gün o tabiat çocuğu; tabiat oldu, 
şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. 

Türk budur; yıldırımdır, ıkasırgadır, dünyayı ay
dınlatan güneştir. 

Nur içimde yat Aziz Atatürk. 
/Saygılarımla. (Alkışlar) 

— 67 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Peköz. 
/Sayın Necdet Geboloğlu, •buyurumuz. 
.NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, say

gıdeğer Meclis üyeleri; 
Atatürk'ün elbette tüm dünyaca takdir edilen sa

yısız yönleri vardır. Ata'nım her yönü, hatta (her sö
zü üzerinde saatlerce konuşmak mümkündür. Bana 
göre, Atatürk'ün (her lidere, her devlet adamıma ör
nek olacak en büyük vasfı, onun miilıleti ile olan em
salsiz bütünleşmesi ve milletine olan sonsuz güveni
dir. 

ıtnancım odur ki; yeryüzünde Atatürk kadar mil
letine güvenen, her konuda onun kadar (milletini, ken
di deyimi ile «Unsuru aslî» kabul eden başka bir 3i-
der yoktur. 

ıBoynuna idam fermanı asılınken, derme çatıma bir 
gemi life istanbul'u terk ederken, bu arada düşman 
büyük bir hızla Anadolu'ya yayılırken, O, sadece 
milletine olan güveniyle hareket ederek daha başlan
gıçta savaşı kazanma 'başarısını göstermiştir. Miilıleti 
de O'na karşı kendine olan büyük güvenini asla sars
mayacak kadar yürekli davranmış ve O'mun önder
liğini peşinen kabul etme âlicenaplığını göstermiştir. 
Böylece lider, milletiyle bütünleşmiş ve tüm dünya
nın takdirine mazhar olarak, yalnız muharebeleri de
ğil ,aynı zamanda insan haysiyetine yaraşır bir müca
deleyi de kazanmıştır. 

tşte, bu hususiiyetleriyle dahi çalışmalarımızda de
mokratik nizamın esasını kuracak olan bizler, Ulu 
Ata'yı örnek aldığımız takdirde muvaffak olmamak 
dçin hiç bir neden kalmayacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Gebo

loğlu. 
Sayın Mehmet Ali Öztürk Tekeli. 

•İM. ALÎ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Ne mutlu ki, 1980 ve 1981 Türkiye'si tekrar Ata
türk güneşi ile aydınlanmıştır ve bu aydınlık şüphe
siz, Türk Milleti ıbaki 'kaldıkça devam edecektir. Yi
ne aynı seneler içerisinde Yücö Atatürk dünya ulus
ları tarafından incelenmekte, araştırılmakta ve O'nun 
inkılâpları ve irşatları dünya insanlığına örnek ol
maktadır. 

Eskiden olduğu gibi, dünya mazlum ülkeleri na
sıl Yüce Atatürk'ü rehber ve lider almış ise, günü
müzde, maalesef yine geri kalmış olan veya mazlum 
ülkeler Ata'yı lider olarak tanımışlar ve O'nun ta
kipçisi olmuşlardır. 
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Yüce İnsan'ı tanımlamak, tarif etmek ve bütün 
boyutlarıyla Ibunu ele almak zamanlara ve ciltlerce 
kitaba sığması mümkün değildir. 

(Ben sadece, Ata'mız her 'konuyu, her yerde bü
tün vüsati ve bütün temel yapılarıyla aldığı için, 
yine toplumumuzun anatemeü olan ve Yüce Ata
türk'ümüzün çok veciz sözleriyle tanımladığı Türk 
anasının hakkında söylenen sözlerinden birkaç par
çayı (huzurunuza arz edeceğim. 

«Hükümet millettir ve millet hükümettir.» diyerek (bir
lik ve (beraberlik meşalesini yakan Yüce Ata'mız, her 
fırsatta Türk neslini yücelten ve tarihlere hükmeden 
büyük liderleri doğuran Türk analarına daima en üs
tün yeri vermiş ve diyebilirim (ki, onları her şeyin 
başlangıç noktası saymıştır.; 

Şu örnek günümüzde nasıl büyük değer taşıyor
sa, asırlar boyu .anlamı artarak devam edecektir: 

«Anaların bugünkü evlâtlarına vereceği terbiye, 
eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anala
rı için, gerekli vasıfları taşıyan evlât yetiştirmek, ev
lâtlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline 
koymak, pek çok yüksek vasrflar taşımalarına bağlı
dır, Hatta erkeklerimizden dalha çok münevver, daha 
çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. 
Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa, 
böyle olmalıdırlar.»' 

Bundan veciz, bundan anlamlı başka bir tarif 
bulmak mümkün değildir. 

Yüce Ata, kendisi gibi ölümsüz fikirlerini orta
ya koyarken, daima cihanşümul düşünmüş ve dün
ya insanlığına bitap ederek, en büyük duyuruların
dan birini daba yapmıştır. 

ı«ıDünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının ese
ridir. Bu temel gerçeği dünya üzerindeki hangi ulus 
görmezlikten gelebilir?» 

'Bu Yüce Meclisi oluşturan bizler, analarımıza 
başarılarımızla birlikte hayatımızı borçlu değil mi
yiz?.,. 

Türk anasını daima en ön sırada görmek iste
yen Ata'mız, ona maddi ve manevi değerleri, «Ey 
kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, 
omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın.» di
yerek ne güzel örnek vermiştir. Bu yüce fikri biz
ler çok iyi değerlendirmeli, yetersiz hususlar varsa 
derhal yerine getirmeliyiz. 

işte, Devletimizin kurucusu Ata'mız, Türk ana
sına ve kadınına vermiş olduğu bu yücelikten dola
yı, inkılâpları içerisinde her türlü kadın haklarım 
yasalaştırarak modern Türk toplumunu kurmuştur 

ve nihayet, Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine 
emanet ederken, bu gençliğe hayat veren Türk ana
sını da milletin anası olarak- (görmüştür. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Öztürk 

Tekeli. 
Sayın Rahmi Karahasanoğlu. 

M, RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın 
Başkan ve saygıdeğer üyeler; 

Sözlerime başlarken, Yüce Meclisimize 10 Ka
sımları bir matem günü değil, Devletimiz ve Cum
huriyetimiz »gibi Yüce Milletimizin kalbinde ve ta
rihinde ebedileşmiş olan Atatürk'ün anılma günü, 
O'nunla yaşama günü olarak kabul edilmesini gö
nülden desteklemekte olduğumu arz etmek istiyorum. 

Aziz Ata'mız, pek çok şeylerle birlikte bizlere 
öyle bir fikir ve düşünce hazinesi bırakmıştır ki, O, 
hangi yönünden alınsa ve anlatılmak istense tüken
mek bilmez. 

Bugün, bizlere bahşedilmiş olan 10 da'kikalık kı
sıtlı zamanda Yüce Ata'nın liderlik vasfına birkaç 
cümleyle yaklaşabilirsem kendimi son derece mutlu 
sayacağım.-

Atatürk, çok sevdiği milletine güvenerek Sam
sun'a çıktığı zaman, malûmunuz veçhile memleketin 
yerinde cemiyetler kurulmuş, yer yer toplantılar ya
pılıyordu; fakat bu toplantıları hazırlayan komutan
lardan ve yurtsever kişilerden hiç biri Erzurum'dan 
izmir'e, Akdeniz'e Edirne'den Kars'a uzanıp yayılacak 
geniş ve engin bir ufka sahip değillerdi. Nitekim, bu 
toplantılardan en önemlisi olan Erzurum Kongresi 
dahî, ancak Doğu illerini ve biraz da İç Anadolu 
vilayetlerini kurtarmayı amaçlıyordu. Atatürk, Sam
sun'a çıktığı zaman bunu görmüş ve anlamıştı. 

Erzurum Kongresinin faydasına inanmakla bera
ber, O, düşman tarafından üç gün evvel işgal edil
miş İzmir'imizin ve daha sonra da işgal edilecek 
diğer güzel illerimizin düşman elinde kalmasına asla 
müsaade edecek bir lider değildi. 

İşte bunun içindir ki, hiç zaman kaybetmeden 
memleketşümul bir kongrenin gereğini ve kararını 
Yüce Milletine bildirdi. Bu Kongrenin, en emin 
gördüğü Sivas'ta ve hemen de Erzurum'dan sonra 
yapılmasını da uygun görmüştü. 

Pek muhterem üyeler; 
Burada esas belirtmek ve arz etmek istediğim hu

sus şudur: Sadece Amasya Genelgesinden itibaren, 
Atatürk'ün komutan arkadaşlarından tutunuz da, 
milletimizin en küçük memuruna kadar yazmış ol-
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duğu yazılar, mektuplar ve emirler dikkatle incele
nirse görülür İki, bir aile reisi nasıl evinin çatısından 
ibodrumuna, yazımdan ikışına eksiklerini, halinden is
tikbaline her şeyini hesap eder, düşünürse, Ata'mız 
da memleketimizin ve milletimizin yalnız düşman
lardan kurtarılması değil, onun bugününü ve yarını
nı ve her türlü eksiğini de beralber düşündüğü gö
rülmekte, sezilmekte' ve anlaşılmaktadır^ 

İşte bu 'liderlik vasfı ve bu yüce haslet, o güne 
kadar hiç kimseye nasip olmadığı gilbi, kendisine 
gönderilmiş hiç ıbir cevabi yazıda da böyle bir özel- j 
lige rastlamak mümkün değildir. 

Yüce Meclisimizin çok değerli üyeleri; 
'Pek kıymetli vücutlarınızın en mutena yerinde ta

şıdığımız altın kadar temiz kalplerinizin Atatürk sev-
\gisi ile meşbu olduğuna yürekten inandığım her (bi
rinizi saygı ile selâmlarken, yüksek huzurlarınızda 
Büyük Liderimiz, Ebedi Önderimiz; Ata'mızın aziz 
hatırasını bir kere daha minnetle, şükranla ve tazimle 
anıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karahasan-
oğlu. 

Sayın Namık Kemal Yolga, (buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Mesleğim itibariyle ben de Büyük Ata'mızın dış 
politikasından bahsetmek istiyorum. 

Atatürk'ün hayat ve eserinin her yönü gibi, dış 
politikası da kısa bir konuşmani'n dar çerçevesine 
sığdırılamaz. Dolayısı ile, maruzatım pek kısa ve bazı 
bölüm başlıklarını belirtme şeklinde kalmak zorun
dadır. 

Diğer taraftan Ata'nın dış politikası hakkında pek 
çok güzel sözler söylenirmiş vq yazılmıştır. Ben de
ğişik 'bir gerçek söyleyecek değilim. Fark belki deği
şik bir yaklaşım, yani Ata'nın dış politikasının temel 
etkenİn'i birkaç cümle ile teşhise çalışma bakımından 
olacaktır. 

ıSayrn arkadaşlar; Atatürk'ün dış politikası, diğer 
'bütün icraaltı giıbi tek bir idealden kaynaklanır: Türk 
millyetç'iliği. Ata'mız kendi deyimiyle milliyetçi doğ
muş ve yaşamıştır ve halen de bu konuda en büyük 
(örneğimiz, ilham kaynağımız olarak aramızda yaşa
maktadır. O idealin amacı ise milletin mutluluğunu, 
gelişmesini, yücelmesini, 'güçlülüğünü sağlamaya ça
lışmak diye tarilf edilir ve bu amaçlar ancak milletin 
'bağımsız bir devlet olarak, güvenlik içinde yaşaması 
ile gerçekleştiriilebilir. 
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Sayın arkadaşlar; bu son siözlerimle Atatürk'ün 
dış politikasının temel etkenine (başta söylediğim gibi) 
ve hedefine değinmiş oluyorum. Devletin varlık ve 
bağımsızlığının, vatanın bütünlüğünün korunması. 
Bunlara dış politika edebiyatında mutaden iktisadi ih
tiyaçlar, bir devletin dışardan yardım alma ihtiyacı, 
kalkınmak için desteğe ihtiyacı, seçtiği rejimin etkisi, 
milli emeller, toprak isteme veyahut toprak istemine 
maruz kalma, milletlerarası itibar gibi unsurların ek
lenmesi mutaddır. Fakat Atatürk'ün dış politikasında 
temel kaivram ve amaç, daha da kısaya irca edilerek, 
devletin varlığının korunması ve pekiştirilmesidir 
diyebilirim. 

(Milliyetçi Atatürk, asker olarak veya siyasi lider 
olarak hayatı boyunca bunun için savaşmıştır. Bu 
nokta anlaşılmadan Atatürk'ün dış politikası tahlil 
edilemez. 

Burnun dışında her şey içerideki devrimleri ve 
diğer gerçekleştirmeleri, dışarıda izlediği dış politika 
ancak vasıta ve tedbir niteliğini taşır kanısındayım. 

iBu genel değerlendirmeden sonra, Ata'nın dış po
litikasının uygulamadaki başlıca karakteristiklerine 
pek kısaca ve bir kısmı itibariyle değinmek istiyorum. 

Atatürk her şeyden önce, daima olduğu gibi dış 
politikada da gerçekçi ve akılcıdır. Gerçekleri göz-
önünde tutmadan izlenen bir politikanın memlekete 
ancak zarar getirebileceğini gayet iyi ibilen bir büyük 
devlet adamıdır ve o gerçekleri değerlendirme bakı
mından dahiyane bir yeteneğe sahiptir. Dolayısiyle 
kısa ve uzun vadede dış politikayı günün somut şart
larına ve büyük bir öngorürlükle gelecekteki geli'ş-
melere göre ayarlamıştır. >Bunun için pek iyi bilinen, 
herkesin bildiği örnekler üzerinde durmayacağım. 

Saym arkadaşlar; gerçekçilik ve akılcılık vasfının 
başka bir açıdan bir kanıtını, Ata'nın zamanında kü
çük veya büyük hiç bir devletin tek başına güven
liğini sağlamaya muktedir olamayacağı gerçeğine, do
layısıyla ortak güvenlik tertiplerine verdiği önemde 
görüyoruz. Yine gerçekçi ve akılcı, milliyetçi vasfı
nın diğer bir kanıtı, içeride ve dışarıda, iç politikada 
ve dış politika bakımından Atatürk'ün doğmalara ve 
İdeolojilere itibar etmeyişi, onların tümünü millet 
menfaati ölçüsüyle değerlendirişi ve her şeyi ona göre 
yön verişidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ata'nın, «Yurtta sulh, cihanda sulh» şiarı dünyaca 

malumdur. Genellikle insanlığın ve milletlerin her 
birinin gelişime ve mutluluğunun ancak barış içinde 
mümkün olabileceği gerçeğinin yanında Türkiye'nin 
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jeopolitik konumu da hu şiarın değer ve önemini 
vurgular. 

Aynı ilkeyi başka bir deyimle ifade etmek gere
kirse; Atatürk Milliyetçiliğinin Batı'da alışılmış mil
liyetçilik kavramından farklı olarak saldırgan değil, 
•Savunucu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Tür
kiye Cumhuriyetinin dış politikası Atatürk tarafın
dan ve onun izinden gidilerek bugüne kadar kuv
vetli bir politika unsuru saymamak daima barışçıl mü
zakereyi yeğlemek şeklinde yürütülmüştür. 

Bütün bu .söylediklerimi, başka bir açıdan bir ke
limeye irca etmek gerekirse, Atatürk'ün dış politika
sını «insancıl» olarak tavsif edebiliriz. 

Atatürk, her yönde ve herkesle dostluk ve sev
giyi, düşmanlık ve nefrete yeğ tutmuş; düne kadar 
höğazboğaza savaşılan bir millete tarilh açısından sa
dece bir gün sayılabilecek kısa bir süre sonra dostluk 
elimi uzafoatilmi'ştir. 

Sayın Başkan ve muhterem üyeler; 
ıBaştan da dediğim gibi, Atatürk'ün dış politika

sını etrafı ile inceleyip, özetlemek iddiasıyla huzuru
nuza çıkmadım. Bu kısmi maruzat ile yetiniyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurunuz Sayın ılhsan Göksel. 

ÎHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Tarih, tarih olduğu günden bugüne değin; tarihte 
yer almış bütün uluslardan askerlik, devlet idaresi, 
inkılapçılık, bilim ve güzel sanatlar alanlarında bir
çok büyük insanlar gelmiş ve geçmiştir. 

«Türk» adı tarihte yer aldığı günden bugüne ka
dar Büyük Ulusumuz büyük adam yetiştirmekte dün
ya devletleri ve milletleri içerisinde en doğurgan bir 
millet olduğunu kanıtladı. Böyle olmasa idi, tarihte 
yer aldığı günden bugüne kadar; tarihin herhangi bir 
devresinde, yalnız; bir tane değil, bazı zamanlar bir
kaç tane bağımsız Türk Devleti yer almazdı. 
, Bu doğurgan Ulusumuzun şimdiye kadar yetiştir

diği en büyük insan Atatürk'tür. Çünkü, Atatürk, 
askerlik sahasında, devlet idaresinde ve inkilapçılık-
ta dehaya varan yüksek kabiliyeti ve gücü ile her yap
tıklarını en çok sevdiği bilime dayaması ile ve aşk 
derecesinde sevgi beslediği güzel sanatlara meyili ile 
temayüz etmiş büyük bir insandır. 

Böyle büyük, kapsamlı bir kabiliyete malik bir 
insanı, ilim seviyesi ne derecede olursa olsun, ilim 
adamlarının teker teker incelemesini ben ihtimal dışı 
görüyorum. Bu incelemenin de başarıya varacağını 
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ihtimal dışı görüyorum'. Çünkü, bu incelemelerin içe
risinde Atatürk'ün bir veya birkaç yönü ele alın
makta; fakat diğer tarafları ele alınamamaktadır. Bu 
kadar engin bir bilgiye, bu kadar engin bir kudrete, 
bu kadar engin bir deha derecesine varmış insanı, ne 
yabancı ilim adamlarının ne de bizim kendi ilim 
adamlarımızın bütün etraf ve camiasıyla değerlendir
mesi mümkün değildir. 

Onun için ben şahsen; bilhassa bu müsait du
rum içerisinde Atatürk konusunun incelenmesi için 
gerekli akademinin bir an evvel kurulmasını ilgililer
den rica ediyorum. 

Gönlüm onun sevgisiyle dolu, kafam onun yaptık
larıyla daima meşgul olan bir kişi olarak, Atatürk'ü 
takdirin çok uzağında; benim çok ötemde olan bü
yüklüğüne erişememenin korkusu ile bu değerlendir
meden vazgeçerek, hayatımda benim için en büyük 
saadet kaynağı olan, milletimiz için de mana taşıyan 
bir hatıramı size arz etmek isterim : 

Lise son sınıftayım. Eski adı ile îzmir Erkek Li
sesi, bugünkü adı ile İzmir Atatürk Lisesinin son sı
nıfında bulunduğum sene, o zamanki Iran Şahı Rıza 
Pehlevi ile birlikte Büyük Atatürk İzmir'e geliyordu. 

Mektep, bir arkadaşımla beraber beni bir buket
le Atatürk'ü karşılamaya görevlendirdi. Karşıladım 
ve Tanrı'nın bana en büyük lütfü olarak Atamın ora
da elini öpebildim. Beni uzağında tutmayarak, o za
man Türk Ocağının bahçesinde hazırlanmış bir yere 
gidildi. O zamanki devlet zimamdarlarının hemen 
hepsi oradaydı. 

îzmir'in o zamanki nüfusu 150 bin civarında idi; 
fakat İzmir'in yarı nüfusu belki o bölgede idi. Evle
rin çatıları görünmüyordu, pencereler, balkonlar in
san taşırıyordu. Bahri Baba Parkı denen büyük par
kın ağaçlarında insan bitmişti. Bütün millet sevgi 
tezahürü ile Atatürk'ü can-ı gönülden karşılamıştı. 

Aradan kısa bir zaman geçti, orada bulunan bütün 
millet bir ağızdan Onuncu Yıl Marşım söylemeye baş
ladı. Bu marşın heybeti karşısında, saklamaya lüzum 
görmeden, îran Şahı hüngür hüngür ağlamaya baş
ladı. O zaman Atatürk ile Iran Şahı 'Türkçe konuşur
lardı ve birbirlerine «Birader» diye hitap ederlerdi. 
Döndü Atatürk'e ı(IBen bu konuşmaları duydum) «Bi
rader, ne büyük millettir, sen ne büyüksün, ne bah
tiyar milletsiniz.» dedi. Atatürk çok memnun, çok me
sut görünüyordu. Çok memnundu, çok mesuttu, çün
kü o, 25 - 30 bin kişinin ciğerinden gelen nefes, gırt
lağından çıkan ses değildi, Türklük ruhunun alevi, 
meşalesiydi. Atatürk, yaratmaya çalıştığı eserinin iz
lerini o büyük camiada görerek mesut olmuştu. 
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Benim kanaatimce Atatürk'ün en büyük eseri, 
Türk'ün gizli kalmış kabiliyetlerini ortaya çıkarması 
ve milli ruhu Türk'ün içerisinde canlandırması ve 
Türk'ü benliğine kavtfşturmasıdır ve ancak ondan 
sonradır ki, bütün bu değerlere ve güce dayanarak 
büyük işlerini yapmış ve bütün dünyayı hayrette bı
rakmıştır. 

Ne yazık ki, belirli bir tarihten sonra geçtiğimiz 
çok partili devrede, bizim bu büyük hislerimizi inci
tecek hadiselerle karşılaştık. Aile toplumumuzda mey
dana gelen çatlaklar, çocuk terbiyesindeki eski Türk 
âdetlerinin ortadan kalkması ve bellibaşlı vasfı milli 
olmasına rağmen, hiç de milli olmayan bir eğitim tar
zı yürütülmesi, bizim gençliğimizin kalbinde ve kafa
sında birtakım boşluklar meydana getirdi. Bu boş
lukları fırsatçılar kendi emellerine göre doldurdular 
ve nihayet 12 Eylüle geldik. 

Türkiye'nin bu kritik devresinde bizlere en büyük 
vazifeler düştüğünü hepiniz takdir ediyorsunuz. Tan-
rı'dan bizlere, Atatürk'ün ruhunu şadetmek için çalış
malar ihsan etmesini dilerim. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göksel. 
Sayın Zekai Ökte, buyurun. 
ERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE — Sayın Başkan, 

Büyük Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Sizler; bir kısmınız, Yasama Meclislerinde bulun

dunuz; bir kısmınız, üniversite kürsülerinde bulundu
nuz; bir kısmınız, mahkeme başkanlıkları yaptınız, ka
rarlar verdiniz; diğer bir kısmınız, Türkiye'nin kay
naklarını değerlendirdiniz sessiz, sedasız, iddiasız. Bir 
kısmınız, ordularınıza komuta ettiniz, askerlerini ye
tiştirdiniz; büyük bir bölümünüzün, baba olarak, ho
ca olarak ülkenin gelecek nesillerini yetiştirmekte kat
kınız oldu. 

Bütün bunlar, hemen hemen hepsi bir tek ideal 
için ve Atatürk'ün aşkıyla, sevgisiyle, ilkeleriyle dolu 
geçiti. Nihayet kaderimizin şu anına geldik. 

Sayın üyeler; 
•Bugün bizi buraya getiren, bir arada tutan ve ka

derimizi tayin eden, Mustafa Kemal Atatürk'tür ve 
O'nun sevgisidir, O'nun bağlılığıdır, O'na olan aşkı-
mızdır. Kaderimiz aynı yolda yürüyecektir, işte onun 
için bu Büyük Meclis, aynen Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kaderini yaşayacaktır. Şimdi böyle 
bir Meclisin karşısında nasıl olur da Atatürk anlatı
lır?.. tşte Atatürkler... 

Benim üzerinde duracağım iki önemli konu var
dır. Çok sevdiğim ve saydığım bir arkadaşım da bu
na değindi; önce, Atatürk millettir. Dünyada hiçbir 

lider, askeri alanda olsun, devlet kurma alanında ol
sun, hatta hatta bir ideolojinin savunucusu olarak sis
tem değiştirsin, deha olsun... Dünya tarihini tetkik et
tiğimiz zaman hiçbir lider milletiyle bütünleşerek ba
şarıya ulaşmamış, milletiyle bütünleşerek var olmamış 
ve nihayet milletiyle bütünleşerek yaşayamamıştır. 
Bunlardan dünyada bir tek istisna vardır, o da Mus
tafa Kemal Atatürk'tür. 

Müdafaa-i Hukuk milletin başlattığı bir hareket
tir. Daha 5 Kasım 1918 tarihinde Kars Şûrası toplan
mıştır. 12 Kasım tarihinde İzmir Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti kurulmuştur; mütarekeden hemen hemen 15 
gün sonra ve rahmetli Mareşalin dediği gibi, bütün 
Anadolu Müdafaa-i Hukuk meşaleleriyle, çoban ateş-
leriyle yanarken, bu Müdafaa-i Hukuk bir lider bul
muştur; Mustafa Kemal Paşa. 

İşte çok saygıdeğer büyüklerim ve arkadaşlarım; 
bulunan Lider, Müdafaa-i Hukuku Misakı Milliye ge
tirmiştir. Misakı Milli kabul edilmiş ve kurulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisiyle o Misakı Milli gerçek
leştirilmiştir; bugünkü vatan hudutlarıyla, bugünkü ku
rulan yeni Devletle. 

Türk milletinin içinden çıkan Ordusu, Milli Ordu 
bir komutan bulmuştur; Mustafa Kemal Paşa. O Pa
şa, orduları muzafferiyete götürmüş, zaferi kazandır
mıştır. Millet bir Lider bulmuştur ve yeni bir Devlet 
kurulmuştur. Onun için, ne Atatürk'ü Türk Mille
tinden, ne Milleti Atatürk'ten ayırmaya imkân vardır. 
Atatürk, (Müsaade buyurursanız kendi kanımı arz 
edeceğim.) binlerce yıllık Türk tarihinin bir sentezi
dir, bir dönüm noktasıdır, belki de ebediyete açılan 
bir başlangıç noktasıdır. Türk inkılaplarının özü bura
dadır. Birçok inkılapçı gelmiştir, Türk tarihinde de 
birçok inkılâpçı gelmiştir; fakat Atatürk kadar mille
tiyle bütünleşen ve milletiyle bütünleştiği için inkılâp
ları onunla birlikte yapan ve inkılapları yaptıktan son
ra da ona korunmasını söyleyen ve nihayet başka hiç
bir güce sahip olmadan onu koruma imkânları veren 
tek Lider, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Birinci deği
neceğim husus budur. 

İkinci husus; milli güç. 
Sayın üyeler; 
Milli güç, Atatürk'ün bütün hareketlerinde temel 

esastır; siyaset alanında esastır, ekonomik alanda esas
tır, sosyal alanda esastır, kültürel alanda esastır, tek
nolojik alanda esastır. Milli güç, ilk defa Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ağzından dünya tarihinde bir teori 
olarak ortaya atılmıştır. Bütün gördüğümüz ve yaşadı
ğımız hayat, O'nun tabiriyle, milli güce, milli kuvvete 
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bağlıdır. Bu kuvvetten hiçbir taviz verilemez. İşte bizi 
bugüne getiren en önemli ve hassas nokta, maalesef 
milli güç unsurlarında verilen tavizlerdir. Bu tavizler 
hıyanet olarak verilmemiştir. Maalesef bu tavizler, yal
nız ve yalnız cehalet olarak verilmiştir. Zannedilmiş
tir ki, eğer toplumda birtakım dengeler kurulursa, ye
ni güçler oluşur. Oluşmaz; bu coğrafya üzerinde, bu 
tarih üzerinde hiçbir şekilde yeni dengeler oluşmaz ve 
oluşmayacaktır. Atatürk'ün dayandığı bu milli güç, 
bizi refaha ulaştıracak, bizi ileriye götürecek ve bizi 
belki de çok yakın bir tarihte O'nun göstermiş oldu
ğu çağdaş uygarlığın düzeyine çıkaracaktır. 

Bir üçüncü husus; Atatürk, milli olduğu kadar, ev
renseldir. Dünyada hiçbir lider önce milli, sonra ev
rensel olmamıştır. Atatürk önce milli olmuştur, sonra 
evrenselleşmiştir saygıdeğer efendiler. Onun için bugün 
dünya Atatürk'ü (Müsaade ederseniz bir iddiayla söy
lüyorum) bizden daha yakından incelemek arzusunda
dır. 

Bu hususlardan sonra, iki önemli hususa temas ede
ceğim. Maalesef bugün Milli Mücadele, yakın tarihi
miz ve Atatürk'ümüz hakkında vesikalarımız dağınık
tır. 

BAŞKAN — Sayın Ökte, bir dakikanız kaldı. 

ERTUĞRUL ZEKAl ÖKTE — Vesikalar mutlak 
surette bir yere toplanmalıdır. Demin buyurdukları gi
bi, Atatürk Akademisi kurulmalıdır. 

Sayın Başkanlığa şunu öneriyorum; bundan sonra 
her 10 Kasım günü (Tahmin ederim ki, içtüzüğümü
ze de geçmiş olacaktır) bir Atatürk Birleşimi olarak 
geçsin. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Hidayet Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan ve Danışma 

ıMeclisinin sayın üyeleri; 
'Bugüne kadar Atatürk hakkında çok şey yazıldı 

ve çok şey söylendi ve ilanihaye de yazılacak ve söy
lenecektir; çünkü O bitmeyen bir hazinedir. 

Sayın üyelerimizin her birisi Atatürk'ü çeşitli cep
heleri ile çok iyi tanımaikta olduğundan ve benden 
evvelki arkadaşlarım konuyu derinlemesine dile ge
tirdiklerinden, ben burada yalnız hatıratıma dayana
rak Atatürk sevgisinin tam tezahürünü sağlayan bazı 
örnekleri size sunmak istiyorum. 

43 sene evvel bugün ben bir asteğmen olarak Fen 
Tatbikat Okulunda öğrenci idim. O, hayata gözlerini 
yumduğu andan kısa bir müddet sonra sınıf subayı

mız içeri girdi, öğretmenin yanına geldi ve sessizce 
bir şeyler söyledi, öğretmen ayağa kalktı, âdeta don
muştu ve gözlerinden yaş aktığı görüldü. 10 subay 
ayrıldı, üniformalarımızı giydik ve saraydan gönde
rilen iki otomobil bizi Dolmabahçe Sarayına götürdü. 
Bu genç, dinamik on subay bu müddet zarfında bir 
tek kelime dahi söyleyemedi, yutkundu kaldılar. Ora
da Atatürk'ün ihtiram nöbetini beklemeye başladık. 
Henüz kendi yatağında yatıyordu ve yatağın iki ta
rafında iki subay ihtiram nöbeti tutuyordu. Üzüntü
lerimiz bizi âdeta yıpratmış ve halsiz bırakmıştı. Bir 
dinlenme safhası vermek üzere bizi değiştirdiler. İkin
ci sefer nöbete geldiğimiz zaman Atatürk, muahede 
salonu denen büyük salona indirilmişti. Orada nö
betler iki general, iki subay ve iki çavuş tarafından 
tutuluyordu. Halkın ziyaretine açılmıştı. Bütün İs
tanbul halkı kendisine son ihtiram hizmetini yapmak 
için Dolmabahçe Sarayına âdeta hücum etmişti. Bir 
ara deniz tarafında, halkın giriş kapısının yanındaki 
küçük odaya geçtim. Büyük saatin bulunduğu mey
danda büyük bir izdiham vardı; ezilenler vardı ve 
hastaneye gönderilenler vardı. Oradan bahçeye giren 
halk kendiliklerinden dörderli sıralar haline geliyor 
ve sessizce başları öne eğilmiş olarak yürüyorlardı. 
Bahçeye beyaz çakıllar döşenmişti; çıkan ses, yalnız 
ayakların o çakıllardan çıkardığı sesten ibaretti. Bu
radan salona giren halk kendisini tutamıyor ve hıç-
kıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlardı. Salonda büyük bir 
sessizlik vardı; bu sessizliği bozan iki şeyden birisi, ya
nan meşalelerin uğultusu, diğeri de halkın hıçkırık ses
leri idi. Burada dikkati çeken birkaç hususu arz ede
yim. 

Yaşlı bir zat, bastonuna dayanarak zorla yürü
meye çalışıyor ve Atatürk'ün önüne kadar geliyor, 
orada duruyor ve yaşlı gözlerini ona dikiyor ve tit
riyor, yürüyemiyor, oradaki görevliler kollarına gire
rek onu ilerletiyorlar. 

Arkadan otuz yaşlarında üstü başı pejmülde bir 
delikanlı gözleri yaşlı olarak ilerliyor. Atatürk ona, 
Türk vatandaşı olarak bu müstakil ülkede hürriyet 
içinde yaşama olanağı sağlamış ve manevi değerler 
vermiş; ancak kendisine şahsen henüz başka bir şey 
vermemişti. Sırtında bir tek gömlek vardı ve inanınız 
paramparça idi, göğsü açıktı. Bu genç, Atatürk'ün 
önüne kadar ilerledi ve orada yumruklarını havaya 
kaldırdı, sonra açık olan göğsünü yumruklamaya baş
ladı, biraz sonra düştü bayıldı; görevliler kaldırdı-

I l a r . Bunları takiben meçhul bir Türk anasının geçi
şini size arz edeyim. 
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îki çocuğunun elinden tutmuş yaşlı gözler ile iler
liyor ve Atatürk'ün önüne geldiği zaman şöyle hay
kırıyor; «Allah iki evladımı da alsaydı da, seni bize 
bağışlasa idi.;» Atatürk sevgisinin bu kadar şahlanışı, 
bu yücelişini, bu güzel örneği yorumlamadan tahlili
nize ve takdirinize arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uğur. 
Sayın Ertuğrul Alatlı buyurun. 

ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Meclisimizin tehlikeye girmiş bulunan Türk 
Cumhuriyeti ve Devletini korumak ve kollamak za
rureti karşısında harekâta geçen Türk Ordusunun tem
silcisi Milli Güvenlik Konseyi ile birlikte ve Danış
ma görevi ile görevlendirdiği bir kanadı olarak, ku
ruculuk vazifemiz var. Milli Güvenlik Konseyi ile 
birlikte şu çatı altında toplanmış siz sayın arkadaşla
rım, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeniden kuracak
sınız. IBu devlet, Atatürk ilkelerine dayalı çok partili 
parlamenter demokrasi düzenini benimseyen, demok
rasinin yozlaşmasına fırsat tanımayan Türkiye Cum
huriyeti Devleti olacaktır. 

Atatürkü andığımız şu günde Devletler Hukuku 
felsefesi açısından ölümsüz Atatürk'ün «Egemenlik, 
kayıtsız şartsız milletindir.» sözü üzerinde «egemen
lik» kelimesi ile seslendirmek istediği kavram üzerin
de durmak isterim. 

Sayın hukuk bilgini arkadaşlarımızın müsamaha
larına sığınarak diyorum ki, «egemenlik» kelimesi ile 
ölümsüz Atatürk'ün seslendirmek istediği, hatta ses
lendirdiği kavram, milletin devlete biçim verme hak
ikidir. Tekrar ediyorum, egemenlik, milletin devlete 
biçim verme hakkıdır. Gerçekten 19 Mayıs 1919 sa
bahı Samsuna ayak basan Mustafa Kemal, bu tarih
ten çok daha önceki günlerde devletin biçiminin de
ğişmesi lazım geldiğini çoktan biliyordu. Çürümüş Os
manlı Devletinin yerine, başka bir devletin kurulması 
lazım 'geldiğinin idraki içerisinde idi. Nitekim Sam-
suna'dan sonra giriştiği bütün hareketlerde bütün 
kamuoyu oluşturma çabalarında devamlı olaraktan 
ileri sürdüğü slogan onun tabiri ile «Hâkimiyet bilâ 
kaydüşart milletindir» olmuştur ve bunun anlamı 
açıktır : Milletin olan bu hâkimiyete dayanarak Mus
tafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş
tur. Bu noktadan hareket ederek şunları tekrar söy
lemekte yarar vardır : 

Herkesin, hepimizin bildiği gibi yasama hakkı da 
kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakkını, demok-
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ratik yoldan seçtiği milletvekilleri aracılığıyla Yasa
ma Organına belli süre için ve kendi yararlarına kul
lanmak üzere devreder. Hak bellidir, bu hakkı kul
lanacak organ da bellidir ve demokratik yolla bu or
ganın oluşması idealdir, böyledir, bunun çabası bir 
asırdan fazla zamandan beri bu millet tarafından ya
pılmıştır ve 'gösterilmiştir. 

Aynı şekilde «yargı hakkı da kayıtsız şartsız mil
letindir» demek mümkündür ve böyledir ve bağımsız 
Türk mahkemeleri karar verirken bu kararı Türk 
milleti adına verirler. O halde, yargı hakkının hangi 
organ tarafından kullanılacağı da belirlenmiştir, belir
lenmektedir. Belki bu organın teşekkülünde demok
ratik yol, izahı mümkün olan sebeplerden dolayı se-
çilememiştir; fakat belirlenmeyen bir durum vardır : 
Milletin kayıtsız şartsız sahip olduğu egemenlik hak
kına, milletin Devlete biçim verme hakkı dersek, o 
halde bu hakkı kullanacak organ neresidir; bu belir
lenmemiştir ve Türkiye'nin çok partili demokratik dü
zene geçmiş olduğu 1946 senesinden 1980 senesi 12 
Eylülüne kadar içine düşmüş olduğu kargaşanın te
melinde kanımca bu yatar. 

Şu halde, Yüce Meclisimizin Danışma Meclisi hü
viyetiyle belirlemek zorunda olduğu ve belirlemek fır
satını ele geçirdiği önemli bir konu, «Egemenlik» ke
limesinin kavramı üzerinde birleşmesi ve bunun ica
bını yapması ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini sa
dece ve sadece kaldığı zorunluluklar karşısında Türk 
Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha kollayıp korumak 
zaruretiyle karşı karşıya bırakmaması için gerekli dü
zen ve tertipleri alabilmiş olmamız, görevimizi tam 
olarak yapmamız anlamına gelir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alatlı. 
Sayın Enis Muratoğlu. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bugün Ulu Önder Atatürk ile ilgili konuşmalar 

yapmak ve O'nu bir defa daha anmak için toplanmış 
bulunuyoruz. Ancak, şurası muhakkaktır ki, bizler 
Atatürk çocukları olarak onu her zaman anıyor, her 
zaman hatırlıyor ve her zaman kalbimizde hissedi
yoruz. O'nun 43 ncü ölüm yıldönümü, daha doğrusu 
ölümü değil de fani alemden ayrılışının 43 ncü yılı 
münasebetiyle bu hislerimizi, O'nun en büyük eseri 
olan bu kutsal çatı altında bir defa daha dile getir
mek ve ondan bahsetmek istedik. Ne var ki, takdir 
buyurulacağı gibi, O'ndan bahsetmek, en güç konuş
maları yapmaya çalışmak demektir, Zira asırların en-
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der yetiştirdiği bu Büyük Dahinin hangi yönünü dile 
getireceksiniz; askeri dehasını mı, siyasi dehasını mı, 
sosyal dehasını mı, ilkelerini mi, inkilaplarını mı an
latmaya çalışacaksınız?.. Bunların her biri değil on 
dakikaya, şüphe yok ki, saatlere bile sığmaz. Buna 
rağmen arkadaşlarımız veciz ve muhtasar bir şekil
de bu noktalara değindiler. İşte bu sebeple ben sa
dece bir hatıramı naklederek Büyük Kurtarıcının bir 
başka büyük yönünü anlatmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
ıBundan aşağı yukarı yarım asra yaklaşan bir za

man evveldi. O zaman ben Ankara'da Atatürk ilk
okulunda okuyan bir öğrenciydim. O tarihlerde Bü
yük Öndere bir suikast tertip edilmek istendiği, fail
lerin yakalandığı şayi olmuş ve o zaman ilkokul öğ
rencileri olarak bizim küçük kalplerimiz heyecanla 
çarpmıştı. Daha sonra da sanıkların beraat ettiklerini 
ve olayın varit olmadığını duyduk. Bu olayın üzerin
den bir hayli zaman geçtikten sonra, bendeniz Hukuk 
Fakültesinde öğrenci iken suikast davasının ilk tah
kikatını yapan Ankara Sorgu Hâkimi Hikmet Murat-
oğlu bana bir hususu anlatmıştı. Simdi ben de sizlere 
bu dinlediklerimi anlatıyorum : 

Zamanın Urfa Milletvekili Ali Sait Ursavaş ve 
arkadaşları tarafından Büyük Öndere bir suikast ter
tibi ihbar ve İddiası üzerine Ankara Savcılığı Ankara 
Sorgu Hâkimliğine sanıklar hakkında bir kamu da
vası açmış ve bu davanın ilk tahkikatını yapan ve her 
Türk gibi Yüce Atatürk'ün de hayranı olan Ankara 
Sorgu Hâkimi, bütün dikkat ve hassasiyetiyle ariz -
amük bu tahkikatı sürdürmüş; ancak ihbarın varit 
bulunmadığı kanaatına varmakla ve bu hususu kara
rında tekmil açıklığı ile belirtmekle beraber, bütün 
Türkiye'nin Ve hatta dünyanın ilgilendiği bu olayın 
bir defa da son tahkikat süzgecinden geçmesi gerek
tiğini düşünerek davayı son tahkikata, yani Ankara 
Ağır Ceza Mahkemesine intikal ettirmiş. Mezkûr 
Ağır Ceza Mahkemesinde de büyük ciddiyet ve has
sasiyetle yapılan duruşmalar sonunda sanıkların suç
suz olduğu sabit görülerek beraatlarına karar veril
miş ve hüküm Yarigıtayca da onanmış. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buraya kadar anlattıklarım sizlere gayet tabii ve 

normal gelecektir ve öyledir de. Adliye vazifesini yap
mış. Ancak, bütün bu safhalarda Ulu Önder ne ilk 
tahkikatı yapan hâkime ne de davaya bakan diğer 
hâkimlere davanın görüldüğü sırada veya görülme
sinden sonra en ufak şekilde bir tesir veya tazyike 
asla tenezzül ve tevessül etmemiş. Hatta kararı öğ

rendikten sonra ihbarın asılsızlığının tebeyyün etmiş 
olması bakımından da memnuniyetini ifade etmiş 
ve «Türk hâkiminin verdiği karar doğrudur» buyur
muşlar. 

f İşte Büyük Kurtarıcının Türk Adliyesine olan iti
madını ve böyle bir davada dahi hâkimlere en ufak 
bir tesir veya telkinde bulunmayı düşünmemesini, 
bizzat davaya bakan bir hâkimden dinleyen bir ar
kadaşınız olarak ve O'nun büyük yönlerinden sadece 
birini aksettirmesi bakımından sizlere nakletmek is
tedim. 

Bu vesileyle bugün dahi aynı anlayışın ve davra
nışın devam ettiği Türkiye'mizde Büyük Atatürk'ün 
manevi huzurunda iftiharla ve hürmetle bir defa da
ha eğilir ve Yüksek Heyetinize en derin saygılarımı 
arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Muratoğlu. 
Sayın Mustafa Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin çok muhterem üyeleri; 

Bu kutsal günü, bu güzel hatırayı hiçbir zaman 
unutmayacağımız bir şekilde anmış olmanın sevincini 
yaşayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sanırım 28 değerli üye arkadaşım söz aldı, ger
çekten hafızalarımızda derin yer bırakacak hatıralar 
anlattılar, ben bir talebe gibi dinledim, çok şey öğ
rendim, muhterem hocalarımın ortaya koydukları gö
rüşler bizler için bundan böyle de hatıra olarak ka
lacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ulu Önder Atatürk, sağ olsaydı ne söylerdi?.. 

Ben bir değişik yönüyle bu konuya değinmek istiyo
rum. Memleketi 12 Eylülün öncesine getirenlere, ba
na göre, Büyük Atatürk sağ olsaydı şöyle söyleyecek
ti. 

Siz beni hâlâ anlayamadınız 
Ve anlayamayacaksınız çağlarca da, 
Hep tutturmuş yıl 1919, Mayısın 19'u diyorsunuz, 
Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz, 
Mustafa Kemal'i anlamak bu değil, 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. 

Bırakın o altın yaprağı, o methiyeleri, 
Bırakın rahat etsin anılarla şehitler, 
Siz bana neler yaptınız, ondan haber verin, 
Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin, ada

letsizliğin, 
Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil, 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. 
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Bana müjdeler getirin bir daha, 
Uygar uluslara eşit, yeni buluşlardan, 
Kuru söz değil, iş istiyorum sizden iş, anladınız 

mı?.. 
Uzaya Türk adını Atatürk kapsülleriyle yazdınız 

mı?.. 
Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil, 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. 

Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda, 
Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz, 
Uyanın artık diyorum uyanın, uyanın, 
Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların, 
Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil, 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. 

Beni seviyorsanız eğer, anlıyorsanız, çalışın, 
Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil, 
Bilim ağartsın saçlarınızı, okuyun, okuyun, 
Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar, 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil, 
Mustafa Kemal'i anlamak avunmak, övünmek değil. 

Cumhuriyeti getirmiştim size, özgürlüğü, 
Görüyorum ki, hâlâ aynı yerdesiniz, 
Hiç ilerlememiş, birbirinize düşmüşsünüz, 
Hâlâ eğilmek dururken, hani köylerde ışık, hani yol, 

hani bolluk, hani sosyal adalet, hani kaygısız günler, 
Mustafa Kemal'i anlamak övünmek değil, 
ıMustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. 

Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla, 
Bilime, sanata, sosyal adalete varılmaz bu tür dav

ranışlarla. 
Paydos övünmeye, paydos avunmaya, 
Yeter, yeter artık. 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Abdullah Pulat Gözübüyük, buyurun. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek de

ğerli arkadaşlar; 
Bugün vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti

nin kurulduğu sırada, kuruluş başlangıcında Büyük 
Atatürk'ün Batı ülkelerindeki en ileri ve en akılcı hu
kuk esaslarını benimsemiş olmasıdır. 

Yüksek malumları olduğu üzere gerek zaman za
man yapılan o tarihteki anayasalar, 1921 ve diğer de
ğişiklikler ve daha sonra Türk Medeni Kanunu, Borç

lar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi o zamanın en ileri, 
en oluşturulmuş, olgunlaştırılmış yasalarının alınması 
hususundaki önderliği, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin en önemli temellerinden biri olduğu şüp
hesizdir. 

Ben sadece Büyük Önder'in devletin kurulduğu sı
rada, mesela isviçre Medeni Kanunu 50 sene üzerin
de çalışılmış ve sonra kabul edilmiş, en ileri derecede 
olgunlaştırılmış bir kanun. Yine o tarihte 1889 tarihli 
eski İtalyan Ceza Kanunu, bu da gösteriyor ki, o za
manda, o tarihte Batırtın çağdaş- medeniyet seviyesine 
ulaşma yolundaki hedef ve gayeye uygun olarak bu 
temel yasalar kabul edilmiştir. 

Halbuki bugün, mesela Fransa'da 1806 tarihli es
ki Ceza Kanunu, Napolyon zamanında kabul edilmiş 
olan Medeni Kanun halen yürürlüktedir, İtalya'da 
i 931 tarihli, çok sonra Ceza Kanunu kabul edilmiştir; 
yani Batıda bile bizdeki gibi ileri, akılcı, müspet, taa 
Roma Hukuku, Almanya'daki Pandekt ve daha son
raki gelişmelerin ışığı altında çağdaş, ileri, akılcı hu
kuk esaslarının kabul edilmesi Büyük Atatürk'ün mem
leketimize, Devletimize kazandırmış olduğu en önemli 
noktalardan biridir. Bu vesileyle bu hususu tekrar ol
makla beraber arzı vazife gördüm. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gözübüyük. 
Sayın Turgut Yeğenağa, buyurun. 
TURGUT YEÖENAĞA — Sayın Başkan, kıy

meti arkadaşlarımı; 
Sene 1942, Atatürk'ü anına töreninde, edebiyat 

hocamız merhum İsmail Habiıp Sevük, gayet güzel 
bir 'konuşma yapmıştı ve bir anısını bize nakletonıişti. 

Atatürk bir gün, bir gezisinde İsmail Habip 
Bey'e anlatıyor, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Os
manlı İmparatorluğuna karşı ayaklandı, oğlu İbra
him Paşa komutasında bir ordu gönderdi Anadolu'ya. 
iBu ordu, Adana bölgesinde Gavur Dağlarıma geldi, 
ottağ kurdu. Ordu oradayken Taroslardaki aşiret
lerin haberi oluyor, «bir Vali Osman oğluna karşı 
ayaklanmış ve bir ordu göndermiş, demek ki, bunun 
parası vardır» diyorlar, aşiretler bir araya geliyor
lar, dağdan dağa haber, ordugâhı sarıveriyorlar, bir 
muhasara ve som/unda İbrahim Paşa bakıyor ki, pa
buç pahalı, aşiretlere 30 bin altın fidyeyi nejat öde
yerek ordusunu ve canını kurtarıyor. Sonra aynı İb
rahim Paşa Ordusu, gidiyor Nizip'te Osmanlı Ordu
sunu yenip Kütahya'ya kadar ilerliyor. 

Atatürk demiş İki, «İşte millet zinde, devlet zaaf 
içinde. En büyük gösterge budur. Onun için ben 
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Anadolu'ya geçtiğim zaman, Osmanlı Devletinlin un
vanlarını, Osmanlı Devletinin ismini (kullanmadım. 
sineyi millete gittim ve o sineyi millet dolayısıyla da 
İstiklal Harbini yaptık, başarıya ulaştık.» 

İşte Atatürk'ün Türk Mülletime en büyük tinaıncı 
Türk MilletiiDin zindeliğine olan inamadır ve Türk 
Milletinim büyüklüğünle olan inancıdır ve daima mil
letle beraber olarak hareket etmiştir. 

Yasama hayatımız süresince Büyük Milletlimizin 
'Zindeliğini muhafaza edici ve geliştirici, Devletimizi 
güçlendirici yasalar çıkarmamızda Allah hepimize 
yardımcı olsun. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederüz Sayın Yeğenağa. 
Muhterem üyeler; 
Sayın Yeğenağa'mın konuşmasıyla, 30'a yakın ar

kadaşımız bu tarihi celsede çok veciz ve çok faydalı 
konuşmalar yapmış bulunuyor. Kendilerine teşekkür 
ederiz. 

Bu vesileyle Büyük Atatürk'ü minnet ve şükranla 
ananken, ruhunum şadolmasını diliyor ve bu tarihi ça
tı altında O'mun devamlı surette gündemde kalmasını 
temenni ediyoruz. 

Oturumu kapatmadan evvel bazı önergeler var, 
müsaade ederseniz onları okutuyorum. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Özür dilerim, 
'bir yanlışlık oldu her halde efendim, bendeniz de söz 
lisıteoıişıtim eğer müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim,.. Özür dilerim. 
Sayın Alpaslan buyurunuz efendim, kusura bakmayı
nız. 

Bana gelen listede ismimiz yoktu; özür dilerim. 
Buyurunuz. 
TEVFlK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, 

değerli Danışma Meclisi üyeleri; 
Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı törenlerinim ter

tiplendiği bir yılda, O'nun ebediyete intikalinin acısını 
milletçe duyduğumuz ve önünde tazimle eğildiğimiz 
bir günde bulunuyoruz. 

Yine O'mun yüzünü hiç görmemiş, fakat eser
lerine hayran, ilkelerine kalpten imanam bir kimse 
olarak, Danışma Meclisli kürsüsünde ilk konuşmamı 
bu Büyük Asker, Büyük Komutan ve Büyük Devlet 
Adamı hakkında yapmış olmamın şeref ve bahtiyar
lığımı duyuyorum. 

Bilindiği gibi, 1981 yılı bütün uygar ülkelerde 
Atatürk Yılı olarak kabul edildi; çünkü Atatürk 
yalnız Türkiye Oımhuriyetimin kurucusu değil, ev
rensel bir kişidir. 

Zaman ilerledikçe O'nun değeri ve büyüklüğü hem 
ülkemizde hem de bütün dünyada daha kapsamlı 
olarak anlaşılmaya başlanmıştır ve gün geçtikçe de 
daha liyli bir şekilde anlaşılacaktır. 

Bu yılın her gününde herkes elinden geldiğince 
Ikafasını ve yüreğimi koyarak bir şeyler yapmaya 
çalışıyor. Bu nazik geçiş dönemlinde bizlere de büyük 
görevler düşüyor. Danışma Meclislinin seçilmiş üye
leri olarak, mutlaka bu büyük sorumluluğun bilinci 
içindeyiz. 

Türlkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün eşsiz önder
liğimde gerçekleşen bir ulusal bağımsızlık ve çağdaş
laşma hareketimin ürünüdür. 

Atatürk, bir aydınlanma çağını Türk toplumuna 
getirmiştir. 

Atatürk, büyük bir Komutandır. Büyük bir Dev
let ve siyaset adamı ve barışseverdir. Büyük 'bir teş
kilâtçı ve liderdir. Atatürk, ileri görüşlü bir inkılâp
çıdır. 

Bu kısa konuşmamda, Atatürk'ün işaret etti
ğim çok yönlerimden yalnız komutanlık ve askerlik 
alanındaki düşüncelerime yer vereceğim. 

Askerlikte komutanlık ve sorumluluk çok önemli 
hususlardır. Atatürk komutanlik ve sorumluluk konu
sunda şunları slöylemiştir : «Komutanlar görev ve 
sorumluluğunu yüklenecek kadar omuzlarında ve ka
fasında kuvvet bulamayanlar komutanlığı asla yapa
mazlar.» Doğuştan komutanlık niteliklerine sahip olan 
Atatürk, ileri gorüşlültüğuyle Türk İstiklâl Savaşında, 
Türk yurdunun büyük bir tehlike ile karşı karşıya 
olduğunu anlamış, cüret ve cesaretliyle, azim ve irade
siyle ve kararlı davranışıyla mücadeleyi başlatmıştır. 

40 yaş gibi genç bir yaşta bu başarıyı gösteren 
Atatürk, komutanlık nitelikleri İçin en büyük örnek 
olmaya layıkbr. 

Atatürk, komutanın ve subayın silahlı kuvvetler
deki önemini de çok iyi anlamış ve onu şu şekilde be
lirtmiştir. <̂ Bir ordunun kudreti, subay ve komuta he
yetinin kudretiyle ölçülür.» Kuvvetli bir azim ve ira
deye sahip olan Ataltürk, Çanakkale Savaşları sıra
sında Arıfournu'daki kuvvetlerin (komutanı iken, em
rindeki birliklere 1'8 Mayıs 19(l(5*te şunları söylüyordu. 
«(Ben size taarruz etmeyi değil lölimeyi emrediyorum. 
Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi 
yeni gelen kuvvetler ve komutanlar alacaktır.» 

Yine Atatürk, bir konuşmasında azim ve irade ko
nusunda şunları söylemiştir : «Bir milletin ruhu zapt-
olunmadıkça, bir milletin azlim ve iradesi kmlmaıdık-
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ça, o millete hâkim olmaya imkân yoktur.» Bugün 
modern harbin tarifi de bu cümlelerin içerisinde ıhâlâ 
sakladır, 

Atatürk astlarını söverdi. Atatürk, bir komutan 
olarak altlarını ve askerlerini çok severdi. Sakarya 
Meydan Muharebesinden sonra (Büyük Millet Mecli
since kendisine «Gazi» unvanı verildiğinde ve Ma
reşallik rütbesi verildiğinde, O büyük bir alicenap
lık göstererek şunları söylemişitir Türk askerleri için. 
«Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha ev
vel sizi başka alanlarda ve muharebe meydanüannda 
gördüm. Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği seninki 
kadar daha temiz, daha Sağlam bir aiskere asla rastlan-
mamtştır.» Bu güzel cümleler, Atatürklün astlarına 
karşı beslediği sonsuz sevgiyi ifade eder. 

Atatürklün jeopolitik ve stratejik konulardaki gö
rüşleri ise; Atatürk, tüm yaşamı boyunca her işte 
olaylara bakış açısı, milletin ve vatanın mutluluğu, 
bütJünlÜğü ve bağımsızlığı istikametinde olmuştur. Ka
rarlarını, vatanın coğrafi yapısı ve jeopolitik durumu
nu dikkate alarak vermiştir. Millete, mili hedef olarak 
çağdaş uygarlık düzeyini göstermiştir. Atatürk'ün Bi
rinci Dünya Harbi hakkındaki görüşleri, İstiklâl Har
bi sırasındaki yerinde teşhisleri, İkinci Dünya Har
binin başlaması ve sonucu hakkındaki önsezisi, onun 
jeopolitik ve jeostıratejik (görüş ve değerlendirmeleri
nin isabetli ve kuvvetini gösterir, 

Atatürk, politikanın coğrafyanın isteklerine göre 
düzenlenmesini; doğa, insan politika arasında bir ne
den sonuç köprüsü kurarak uygun stratejinin saptan
ması gerektiğini bilen yüksek bir görüşe sahiptir. 
Atatürk'ün Birinci Dünya Harbine girmememiz hu-
susundakıi görüşleri, girdiğimiz takdirde Millet ve 
Devletin başına gelebilecek felaketleri dile getiren ya
zılı ve sözlü uyarılan, ö gün için uygulanması lazım 
gelen doğru, stratejiyi göstermektedir. 

19 Mayıs 1919-da Samsun'a çıkarak kurtuluş ha
reketine Anadolu'da başlaması ve dört yıl içinde Lo
zan Barış Anıtlaşmasına varabilmesi ve yenilmişken 
yenen durumunla geçebilmesi strateji ve jetopoliltik gö
rüşlerinin doğruluğunu kanıtlayan hususlardır. 

Atatürk, her (konuda daima maksadı önplanda tut
muş ve onu daima aramıştır. Askerlik sanatında yer 
ve zaman faktörlerini coğrafyanın (gereklerine en uy
gun düşen tarzda kuvvet ve hedef ilişkilerini bulup 
kullanmıştır. Milli MÜsakla milli ısınırları çizmiş, ge
rekli milli (gücü oluşturarak onu gerçeMeştirmiştir. Ata
türk de üstün yüksek bir strateji, harp siyaseti, 
Devlet yönetimli ve dış politika anlayışı vardı. O, sa

vaşta amacın kan dökmek değil, daha İyi bir barış 
olduğu inancındaydı. Atatürk, stratejiyi yazan değil, 
yapan bir kumandandır. Yeterli güce ulaşıncaya kadar 
araziyi zamanla değerlendirmekten çekinmeyen ve bu 
suretle yıpranma stratejisini en iyi bir şekilde kulla
nan bir Kumandandır. Onun için Anadolu'nun içle
rine kadar çekilmiştir. 

Jkinci Dünya Savaşında stratejinin temelli olan 
saltıh savunmasını bir uygulayıcı olarak, «Hatt-ı mü
dafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bülttün 
Vatandır» demek suretiyle geleceğin savunma strate
jisini muharebe alanında haber veren büyük bir asker
dir. Büyük Taarruzda siklet merkezi manevra ve bas
kın prensiplerini uygulayarak imhayı sağlayan bir ko
mutandır* 

Atatürk'ün deniz gücü ve deniz kuvveti konula
rındaki değer ve yargıları itam anlamıyla çağdaş dü
zeyde görülmektedir. Libya, yani Türk İtalyan Harbi 
tecrübeleri ona Çanakkale Muharebelerinde düşma
nın muhtemel hareket tarzlarını denizci bir görüşle 
değerlendirme imkânım sağlamıştır. Kurtuluş Sava
şında deniz gücü ve kuvvetinin gerek silah olarak, ge
rekse ekonomiye etkisini bilerek, onun ekonomik iş
levlerinden yararlanmış, lojistik desteğin hemen he
men tümüne yakın 'kısmını deniz ulaştırma haltları üze
rinden intikalini sağlamıştır. 

Lozan ve Montrö Antlaşmalarıyla denizcilik gü
cümüzü yabancı müdahalesinden kurtarmış, Türkiye 
Cumhuriyetini denizci Devlet yapmak için azami gay
ret göstermiştir. Donanmadan barışta, sancak ve güç 
gösterisi alanlarında da yararlanmıştır. 

Atatürk havacılığın gelecekte neler yapabileceği
ni, çağdaşlanndan çok önce görmüştür, Gücün, mili 
güvenlikle ilişkilerini süratle kurarak; direktif ve uy
gulamalarıyla milli havacılığımıza yön vermiştir. Üç 
boyutlu; kara, deniz ve hava stratejisi kavramını 
oluşturmuştur. Topyekûn hava harbi yapabilecek ni
telikte bir hava gücünün kurulmasına çalışmıştır. 
Hava gücünün oluşturulmasında muharip kuvvetle 
birlikte sivil havacılık ve hava sanayiini bir bütün 
olarak hep birlikte ele almıştır. ıBunlar, bizim ileriye 
doğru takip edeceğimiz yolu gösteren büyük işaret
lerdir. Atatürk'ün bu görüşleri Türk Milletinin bu
günkü ve yarınki hava stratejisinin planlanmasında 
başlangıç noktası Olarak kabul edilmesi gereken ta
rihi değişmezlerdir^ 

Sözlerime Atatürk'ün Anıitkabrindeki lahtinin 
önüne konan milletin çelengindeki şu cümle ile son 
vereceğim: Eşsiz Önder Atatürk, ölmedin, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Tefekkür ederiz Sayın Alpaslan, 
4. — Turhan Güven'in, her yıl 10 Kasım tarihli 

gündemin «Atatürk gündemi» olarak tespiti hakkın
daki önergesi. 

iBAŞKAN — Önergeler var okutuyorum1. 
Danışma.' Meclisi Başkanlığına 

ıBugüin yapıldığı biçimde bundan ıbiöyle her yıl 
10 Kasım tarihinde gündemin sadece Atatürk günü 
olacak düzenlenınesini arz ve teklif ederim. 

10 Kasım 1981 
Turhan Güven 

iBAŞKAN — Sayım Turhan Güven'in önergesini 
ıbir ıtememai mahiyetinde (olmak üzere... 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, önergenin 
lehinde söz verirseniz memnun olurum efendim. 

BAŞKAN — ©uyurun efendim., 
VAHAP GÜVENÇ — Saygıdeğer Başkan, de

ğerli üyeler, Ben Vahap Güvenç hepinizi saygıyla se-
la^iyoruim. 

Değerli üyeler; 
Önergenin lehinde söz almamın iki nedeni var. Bi

rincisi; hepinizin hafızalarını 12 Eylül 1980'den ön
ceki günlere götürmek için. Hepiniz hatırlayacaksı
nız İki, Yüce Atatürk'ün ilkeleri ve milliyetçilik an
layışı, ideolojik bakımdan, birçok yerlerde kendile
rince yorumlanarak, milliyetçilik çizgisinden saptı
rılmak istenmiştir. iBen bir sendikacı olarak, buna 
çök yerde tanık oldum. Saptırmak isteyenlerle, Ata
türk ilkelerini milliyetçi çizgiden saptırmak isteyen
lerle savaştım, çok savaş verdim. Ne yazık ki hepi
nizin hatırlayacağı gibi, hu saptırma çabaları maa
lesef aydın çevrelerinde de vuku bulmuş. Gazeteler
den- okuduk ve gördük, 

Yine, eski ıbir parlamenter lolarak hu Yüce Kür
süden Ibile saptırmak isteyenlere rasladık ve onların 
da tanığı olduk. Hatta dışarıda hepiniz iyi hatırla-
yacaksıınız ki, Yüce Atatürk'ün (büstlerini kırmaya, 
heykellerini kırmaya varan bir Atatürk düşmanlığı 
da yayılmaya başlamıştı.;. 

İşte değerli üyeler; ben zannediyorum ki, her 
10 Kasımda birkaç dakikalık saygı duruşu Atatürk 
sevgisini sıcak tutmaya kafi gelmemi'ştir. İşte o ne
denle önergenin lehinde söz almış bulunuyorum. 
Eğer önerge kalbul edilecek olursa, her 10 Kasımda 
Parlamento özel gündemle Büyük Atatürk'ü anma 
toplantısı yapacak, O'mun hakkında münakaşa edil
meyecek sözler burada söylenecek ve zabıtlara ge
çirilecektir., 

10 . 11 . 1981 O : 2 

Hepiniz takdir edersiniz ki, parlamento zabıtla
rı yaşayan hayatta büyük değer kazanmaktadır. 'Bü
tün münakaşaları durduran parlamento zabıtlarıdır, 
hatta asgariye indiren parlamento zabıtlarıdır. Öyle ise, 
her 10 Kasımda böyle ulvi Ibir gün, özel bir gündem
le tertiplenmen, burada Söylenmemiş sözler gelecek 
toplantılarda diğer değerli üyeler tarafından söylen
meli, Atatürk anlatılmalı ve Atatürk sevgisi böyle
ce her yerde sıcak tutulmalıdır. Gelecek nesillere 
ışık tutmalıdır, her sene yep yeni bir sene, yeni bir 
milliyetiçiiiik, Atatürk milliyetçiliği yeni nesillere aşı-
lanjmallıdır.ı Dışarıdaki münakaşalar asgariye indiril
melidir. 

Değerli üyeler3 
İkinci nedeni söz almanın, zabıtlara geçmesi ba

kımından söylüyorum; böyle ıbir güzel teklif karşı
sında lehlinde bile söz almak doğru değildir.: Ancak, 
zabıtlara, ıgeçmesi bakımından söylüyorum, lilleriki ta
rihlerde bunlar münakaşa edilebilir diye söylüyorum, 
aleyhinde de söz almanın (mümkün olacağını .gös
termek için. 

(Böylece bu önergenin lehinde oy vermenizi ve 
'kabul buyurmanızı istirham eder, hepinize saygılar 
sunarımı. 

Teşekkür ederim'. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vahap Gü
venç. 

Sayın Turhan Güven'in, 10 Kasım Meclis günde
mlinin Atatürk günü olarak düzenlenmesi konusun
daki önergelerini oylarınıza temenni mahiyetinde arz 
ediyorum....; 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, usul bakımın
dan söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
KEMAL DAL — Sayın (Bıaişkan, Danışma Mec

lisinin sayım üyeleri; 

Gönlüm önergenin lehinde oy kullanmaktır. Yal
nız, usul yönünden şu husus dikkatimi çekti. Danış
ma Meclisi acaba 'böyle bir oylama yaptığı takdirde 
bu vermiş olduğu karar devamlı olarak parlamento
nun her 10 Kasımda uyacağı bir karar mı olacaktır? 
Yoksa, sadece Danışma 'Meclisinin faaliyet gösterdi
ği süre için mi geçerli .olacaktır. Bu hususun önce
den düşünülmesi gerekir? 

İsterseniz, yani bir teklif olarak Danışma Mec
lisinin faaliyette bulunduğu süre içerisinde böyle bir 
karar alınmasını ben daha uygun görüyorum. Ondan 
sonraki kararın, Anayasaya göre teşekkül edecek 
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Meclise bırakılmasının daha uygun olacağı kanısın
dayım1. 

Teşekkür ederim1. 
BAŞKAN — Muhterem üyeler, bir temenni ka

rarıdır ve müsaade ederseniz bu karan kendimizin 
yaptığı içtüzükte yer almasını temin babında Tüzük 
Komisyonumuza havale edelim.; Oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,, ittifakla ka
bul edilmiştir, 

Bu konuda diğer bir önerge var okutuyorum. 
5. — İsmail Ararın, bugünkü Birleşimde yapılan 

görüşmelerin tutanak dergisinden ayrı olarak bastı
rılması, her dereceli okullara, akademi, fakülte ve 
üniversitelere, devlet dairelerine, kamu ve mesleki 
kurum ve kuruluşlara, \ceza ve ıslah evlerine, yurt 
dışındaki temsilciliklerimize gönderilmesi hakkındaki 
önergesi. (4/13) 

Sayım Başkanlığa 
Danışma Meclisinim bugünkü 'Birleşiminde yapılan 

görüşmelerin tutanak dergisinden ayn olarak bastı
rılmasını ve bunlarını; 

L 'Yurdumuzun en uzak köşesindeki her de
receli lokuillara, 

2. Yüksek okul, akademi1, fakülte ve üniversite
lere, 

3 . Devlet dairelerine, 
4. (Kamu kurum ve kuruluşlarına, 
5. Mesleki kurum ve (kuruluşlara, 
6. Ceza ve ıslah evlerine, 
7. Yurt dışındaki temsilciliklerimize, 
(Gönderilmesini ve bu basım ve dağıtımla ilgili 

tüm önlemlerin Danışma Meclisi Başkanlık Divanınca' 
alınmasını Genel Kurulun onayına sunarım. 

Saygılarımla. 
'ismail Arar 

6. ,— Fuat Azgur ve Abbas Gökçe'nin, bugünkü 
Birleşimde yapılan görüşmelerin «ATATÜRK Ar
mağanı» adıyla bir kitap (halinde basılması hakkın
daki önergesi. (4/12) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var 
onu da okutuyorum efendim. 

Sayın (Başkanlığa 
Atatürk'ün doğumunum İÖÖ! ncü ve ölümünün 43 

ncü yıldönümüne 'rastlayan bugünkü özel1 gündemi-
muizdeki konuşmaların Danışma Meclisimizin «Ata
türk Armağanı» adıyla bir kitap halinde basılmasının 
Başkanlik Divanınca karara bağlanmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Danışma Meclisi Kars Üyeleri: 
Abbas Gökçe Fuat Azgur 

BAŞKAN — Gereği Başkamüıfc Divanınca yapıl
mak üzere her iki önergeyi oylarımıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.,. Etmeyenilier.., Ekseriyetle kabul' edil
miştir. 

7. — Şemfettin Yarkın ve 13 arkadaşının İçtüzük 
Taslağının Genel Kuruldaki müzakerelerine 16 Ka
sım 1981 Pazartesi günü saat 14.00'te başlanması hak
kındaki önergesi. (4/10) 

BAŞKAN — Diğer iki önergemiz var, onları da 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi! Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzük Geçidi Komisyonu ça

lışmalarına devam etmektedir, Komıisyonı Başkanlığı
nım 9 . 1 1 . 1981 tarihli 4 ncü Birleşiminde okunup 
Genel Kurulun bilgilerine sunulan tezkerelerin de Ge
nel Kurul'dakii' görüşmelere en erken Î3 Kasım Cu
ma günü başlanabileceği görüşünde oldukları ifade 
ediliyordu. Buna uygun olarak da Birleşim kapanır
ken! 13 Kasım 1981 Cuma günü ıtoplanılacağı belir
t i ldi Arada yeterli zamanın kalmamış olması ne
deniyle ve üyelerin içtüzük taslağını1 tetkik etmele
rime 'iımlkân sağlamak üzere toplantının 16 Kasımı 1981 
Pazartesi günü saat 14.00'e bırakılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Şerafetltin Yarkın Yavuz Afltop 
Turgut Kunıter Oitfüllaih Tosyalı 

Alâaddim Aksoy Sami Daçe ( 

Avniı Şahin Teoman Özalp 
Nurettin Ayanoğlu Doğam Karan 

Hayri Seçkim Mehmet Akdemir 
Şadan Tuzcu Zekaİ Ökte 

BAŞKAN — Sayım Tülay öneyftı de önergesi^ 
ni lütfen okuyum, 

Başkanlık Divanına 
içtüzük taslağınım Danışma Meclisi üyelerine 

dağıtılmasından! üç tam gün sonra müzakerelere baş
lanılması noktasınım oya sunulmasını arz ediyorum. 

Tülay öney 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

AHMET SAMSÖNUU — Efendim, kesin olarak 
ne zamanı verileceği daha belli olmadığına göre, 
hangi üç güne göre oylayacağız veya pazartesi gü
nlü öğleden sonra 14.0ö'de buluşmayı hangi zaman 
birimine göre ayarlayacağız? 

Ben şahsen eğer, cuma sabahı verilecekse pazar
tesi sabahı toplanılmasını teklif edeceğim1, böylece 
beş günü tam kullanma fırsatımız doğsun. 
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IBAŞKAN —• Sayım öztüırk buyurum efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Efemdîm, Perşembe günü 

sabaha en geç saat 12.00'ye kadar sayını üyelerin göz
lerine İçtüzük Teklifi basılı olarak dağıtılmış olacak
tır. 

AHMET SAMSUNLU — Efendim, ben pazarte
si sabahı toplainıimasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ilk önergeyi oy
larımızla arz edeceğim, ondam bir netice alınmazsa si
zim tekllMerinlM de ayrıca oylayacağım şüphesiz. 
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Sayım Şerafetıtıin Yarkım ve 15 arkadaşımızın 16 
Kasım Pazartesi! günü saat 1'4,00'de İçtüzük tasarısı
nın müzakeresine başlanması teffifiiınü oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul ödenler... Etmeyenler... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir H Teşekkür ederim., 

Danışma Meclisi içtüzük tasarlısını görüşmek içim 
16 Kasım 1981 Pazartesi günü saat 14,00'de toplan
mak üzere ©irîeşimıi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

5 NOt BÎRLBŞÎM 

10 Kasım 1981 Sah 

Saat : 14.00 

1, — Türkiye Cumhuriyetimin Kurucusu Büyük 
Önder ATATÜRK'ün ebediyete initifaalMafaı 43 ncü 
yıldönümü münasebetiyle konuşmalar, 




