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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel. Kurulda : 
Başkan, halkoyuna sunulan ve kabul -edilen Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Meclisi adı
na Türk Milletine ve Türk demokrasisine hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyen bir konuşma yaptı. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabulü dola
yısıyla Devlet Başkanına ve Millî Güvenlik Konseyi 
Üyelerine Danışma Meclisinin tebriklerinin iletilmesi
ne ilişkin verilen önergelerin Başkanlık Divanınca 
gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 44 ün
cü yıldönümü münasebetiyle içtüzüğün 48/son fık
rası uyarınca 10 Kasım 1982 Çarşamba günü saat 
10.30'da özel gündemle toplanılması; 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisinde görüşülmesiyle ilgili programa ait 
Başkanlık Divanı kararı kabul edildi. 

Feridun Şakir öğünç ve arkadaşlarının, üyelerin 
Genel Kurulda oturuşlarının, soyadı sırasının «Z» den 
başlatılarak düzenlenmesine ait önergesi okunarak, 
Başkanlık Divanınca gereğinin düşünüleceği bildirildi. 

İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Ay
kırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 
işlemler Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam edildi. 

10 Kasım 1982 Çarşamba günü saat 10.30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başfcanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah

kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddele
rine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 
(1/542) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1982) (Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri (Esas) ve Adalet Komis
yonlarına : 9.11.1982) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
Tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/543) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5 . 11 . 1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 
9.11 .1982) 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.30 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : A Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — ikinci çalışma yılımızın 11 inci toplantısını açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(Sayın Cumhurbaşkanı teşrif ettiler) 
BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif et

tiler. (Sürekli alkışlar) 
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarımız, 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

1. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Ulu Ön
der Atatürk'ün ebediyete intikalinin 44 üncü yıldönü
mü münasebetiyle saygı durusu. 

BAŞKAN — Bu toplantımız, özel bir programla 
ilgilidir. Bugün 10 Kasım'dır... 
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Bugün 10 Kasım'dır. Türk Milletinin Ebedî Kah- . 
ramanı, Lideri ve insanlığın yüz akı olan Mustafa I 
Kemal Atatürk'ün, Tanrının rahmetine ve Milletimi- I 
zin kalbine intikal ettiği günün yıldönümünde bulu
nuyoruz. 

O'nun aziz hatırası için hepinizi saygı, duruşuna 
davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

iBAŞKA'N — Ruhu şadolsun. 
2. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 

Önder AT AT ÜRK'ün edebiyete intikalinin 44 üncü 
yıldönümü münasebetiyle konuşmalar. 

BAŞKAN — Bu sene 10 Kasım'ı, müstesna ve 
mesut koşullar altında karşılıyor ve anıyoruz. Çün
kü, Mustafa Kemal'in bütün başarılarının ve amaç
larının zirvesi, Türk Milletinin birliği, beraberliği ve 
egemenliği idi. Bir süre bu birlik Milletimiz için ve 
dünya için tehlike ifade eder bir duruma sürüklen
mişti. Millî Birlik Konseyinin kahramanca müdaha-
lesiyle bir uçurumun kenarından kurtarılmış olan 
Aziz Milletimize Yüce Meclisinizin hazırladığı 
Anayasa sunulmuş ve bu Anayasa demokrasiyi ve 
Kemalizmi Türkiye'de tekrar rayına oturtmayı amaç
lamıştı. 

Son derece serbest koşullar altında milletimizin 
hür iradesine sunuldu bu Anayasa ve Milletimiz 
Kemalizmde ve demokraside birleştiğini» dünyada 
görülmemiş bir oy katılmasıyla ve bir oy oranıyla 
ispat etti. 

Atatürk'ün ruhu şimdi elbet de şadolmuştur ve 
biz, Atatürk'e karşı daha büyük bir vicdan huzuruy
la hitap etmek fırsatını bulduk Milletimiz varolsun. 
(Alkışlar) 

Ata'nın bütün başarılarında hareket noktası yap
tığı millî birlik zorunluluğu, O'nun bize bıraktığı | 
emanetlerin başında gelir. Millî birliğe o derece önem 
verirdi ki, dünyanın her köşesine altın harflerle ya
zılmaya lâyık olan şu cümle bunu en büyük vuzuhla 
ifade eder: «Millî birlik, takdir-i tlahiden gayrı her 
şeyi yenecek güçtedir.» 

Anadolu'ya çıktığı zaman 1919'da, bütün hadi
seler, gerçekler ve belgeler şunu gösteriyor ki, bütün 
yapacağı işlerin yalnız planlan değil, aynı zamanda 
usulleri, metotları ve tabiyesi de hazırdır ve bu ta
biyenin gereği olarak Anadolu'da ilk yaptığı şey, 
belli • bir fikir etrafında Milletimizi toparlamak ve ' 
millî birliği gerçekleştirmek olmuştur ve bunun ilk 
araçlarından birisi olarak da, ilk Büyük Millet Mec
lisi, o kahraman Meclis göreve davet edilmiştir. | 
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Bu suretle en güzel zemini hazırladı, arkasında 
zaten Çanakkale Zaferi gibi, tarihin en büyük başa
rılarından birisi vardı ve buna ek olarak da Dum-
lupınar'da Milletin kaderini, hatta insanlığın kade
rini iyiye götüren, değiştiren bir zafer kazanmıştı.-
Fakat Mustafa Kemal, zaferleri bir amaç değil, bir 
araç olarak gören insandır. Bunun enteresan bir be
lirtisine ben şahsen şahit olmak mutluluğuna eriş
miştim. 

Huzurunda bulunuyorduk bir akşam; Sofraya 
yeni olarak kabul edilmiş bir zat vardı o an ve Ata
türk'ü hoşnut edecek bir şeyler söylemek için bü
yük gayret sarfetmekteydi. Nihayet gecenin geç bir 
saatinde kendisine sıra geldi ve «Efendim, tarihi 
inceliyorum, tarihte size benzeyen bir adam gör
düm.» dedi. «Kimdir o?» dedi. «Napolyon, efendim» 
deyince, Atatürk'ün gözlerinden kıvılcımlar çaktığı
nı ve alnında bir damarın kabardığını gördüm. De
di ki, «O bir maceracıdır, çünkü zaferleri zafer ol
sun diye, şeref diye kazanmış olan bir adamdır. Za
ferler bir gaye olamaz, ancak bir milleti büyük he
deflere yöneltmek için bir araç olabilir.» 

işte O'nun, dünyadaki diğer büyüklere üstünlü
ğünü ifade eden gerçekçi, aynı zamanda idealist olan 
görüşünün, sanıyorum ki bu en iyi ifadesidir. 

Anadolu'ya çıktığı zaman arkasında birçok tec
rübelerin yükünü de taşıyordu. Hayatının başlan
gıcında bir milliyetçilik havası estirmiş olan İttihat 
ve Terakki ile beraber yürümüştü, fakat kısa zaman 
sonra derhal gördü ki, İttihat ve Terakki tehlikeli 
bir ütopizmin yolundadır; çünkü muhal birtakım ha
yallere kapılmıştır ve koca bir memleketi ve devleti 
bu hayaller uğruna feda etmek yolundadır. Bir ta
raftan, Ural'lardan Finlandiya'ya kadar uzayacak bir 
Pantürkist büyük bir. devlet ütopisi, bir taraftan üç 
yüz milyon müslümanı toplama, Panislamizm ütopi
si... Atatürk derhal gördü ki, bunlar maceradır ve 
bunların peşinde koşayım derken, anavatan ve ana 
Türklük tehlikeye gidebilir. Nitekim bu tehlikeli 
ütopi, Türk Milletine, iki milyon şehide, vatanın ha
rabe olmasına mal olmuştur. 

İttihat ve Terakki ile ikinci ihtilaf, vatanperver 
olan subayların büyük bir kısmı partilerde aktif gö
revlere gelmişti. Atatürk, bunu askerlik hizmetiyle 
uyuşmaz bulmuştur ve ordunun partilerden tama
men çekilmesini ve aslî vazifesine dönmesini şart 
koşmuştur. Halbuki, devrin nüfuzlu kişisi olan ve 
yine de, gurbette şehit olduğu için rahmetle yadet-
memiz gereken Enver Paşa katiyen bu fikirde de
ğildi ve aralarında derin bir ihtilaf başladı ve Enver 
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Paşa, Mustafa Kemal'in daha o zaman haiz olduğu 
Büyük otorite dolayısıyla kendisini direkt olarak va
zifeden uzaklaştırmaya cesaret edemedi, fakat bir 
tabiye ile Mustafa Kemal'i feragat etmeye sevk et
mek istedi ve bu maksatla Çanakkale Zaferinden 
sonra Çanakkale'ye gitti ve bütün tümenleri, tümen 
komutanlarını ziyaret etti, yalnız asıl Çanakkale Za
ferini kazanmış olan Mustafa Kemal'i ziyaret etme
di. 

Tabiî, derhal Mustafa Kemal istifasını gönderi
yor; bareket versin, bu istifadan Çanakkale cephe
mizin Başkomutanı olan Livan Von Sanders haber
dar oluyor. «Onun, Enver Paşaya çok enteresan bir 
mektubu var: Sakın bu istifayı kabul etmeyin; çün
kü tanıdığım Türk subaylarının en kabiliyetlisi, Tür
kiye için büyük istikbal vaad eden adam budur.» 
diyor. Bunun üzerine istifası kabul edilmedi ve hiz
mete devam etti; fakat kendisi asıl istikbalde düşün
düğü planları rahat rahat hazırlama imkânlarını 
buldu. 

Dumlupınar'dan sonra, Lozan Zaferini de kazan
dıktan sonra, o günü yaşamış olan bizler biliyoruz 
ki, bir taraftan yorgunluk; gayet tabiî olarak büyük 
Cihan Harbi, üstünden büyük Millî Mücadele, bir 
taraftan da, artık emeller tahakkuk etti. Biz ne is
tiyorduk?. Düşmanı memleketten kovmak ve ilk pa
rola veçhile, memleketi hilafetten padişahtan kur
tarmak ve memleketin bağımsızlığı idi. Bunların hep
si oldu. Artık her iş bitti havası esmeye başlamıştı; 
o günlerde bir toplantıda söylediği sözler son derece 
şayanı dikkattir: Efendiler, henüz kurtarılmış deği
liz. Atılan adımlar, atılacak olanların sadece başlan
gıcıdır. İnsan başlangıçtayken kendisini sonunda du
yarsa, en büyük akılsızlığı işlemiş olur.»ı 

İşte, gerçekçi Mustafa Kemal; çünkü hakikaten 
zaferin azametine rağmen kurtulmuş değildik ve üze
rimizde geri kalmışlığın ağırlığı, yükü vardı. Bir mil
let ebedî yaşayacaksa, geri kalmışlık hüviyetinden 
kurtarılması lazımdır. Niçin geri kalmıştık?.. Çünkü, 
insanlığın müşterek büyük atılımlarından uzak kal
mıştık. Rönesansa katılamamıştık, reformasyona ka
tılamamıştık, müspet ilimler çağına katılamamıştık, 
modern milliyet çağına katılamamıştık. Bütün bun
ları kökten bertaraf etmedikçe; çağdaşlaşmanın im
kânı olmadığını Atatürk çok iyi biliyordu ve Millî 
Zaferden sonra mareşal üniformasını çıkarıp, mille
ti bu hedeflere yöneltmek için öğretmen cüpbesini 
giymiştir. 

Bunun da çok enteresan, şahsen şahit olmak 
bahtiyarlığına nail olduğum bir hikâyesi vardır. Bir 

akşam huzurunda bulunuyorduk; Rahmetli Behçet 
Kemal de huzurundaydı, O'nu çok severdi. Gecenin 
ilerlemiş bir saatinde, «Behçet, sen çok çabuk şiir 
yazan bir adamsın, şu odaya geç ve bende gördü
ğün nitelikleri, vasıfları ihtiva eden bir şiir yaz getir 
bakalım.» dedi. Behçet, hepimizin bildiği şekilde, 
yarım saat zarfında büyük bir şiirle geldi, okumaya 
başladı. Atatürk şiirin sonunu tecessüsle, heyecanla 
bekliyordu. Bittiği zaman «Bitti mi?» dedi. Sonra, 
«Olmamış» dedi. Hepimiz de hayret ettik. Bunun 
olmayan neresi var; çünkü bizim bildiğimiz kada
rıyla bütün meziyetlerini güzel bir şekilde anlatmış
tı. «Benim asıl bir hüviyetim var, onu hiç yazma
mışsın.» deyince, biz büsbütün bir merak içinde kal
dık. «Bu hüviyetim, her şeyden evvel ben öğretme
nim» dedi. Benim de o zaman mütevazi bir öğret
men olarak, nasıl bir saadete gark olduğumu, eline 
ayağına kapanmak istediğimi tahmin etmek güç de
ğildir ve dünya tarihinde öğretmene bu rütbeyi ver
miş bir şahsiyet, ben bilmiyorum. 

Millete yeni hedefler aşılamak için ve milletin ta
şıdığı gerçek değerleri toplayabilmek için dahiyane 
bir müessese yarattı. Bu, Halkevleri idi. Halkevlerin
de her bilen her bilmeyene biı' şey öğretecekti. Bi
len de, bilmeyen kütlenin hakikî kültür değerlerini 
toplayacaktı, bu suretle fiilî ve gerçek bir kaynaşıria-
olacaktı. Partilerimiz övünsünler; bu muazzam mü
esseseyi «Senin mi olacak, benim mi ̂ olacak?» ha
vası içinde, evvela dumura uğrattılar, sonra da ilga
ya mecbur ettiler. Bunu yapanlar, «Atatürk'ün izin
deyiz» demek yetkisine pek haiz olmasalar gerek. 

Şimdi, iştirak edemediğimiz Rönesans hareketini 
telafi için klasiklerin derhal memlekete tanıtılmasını 
emir verdi ve Rahmetli Hasan Ali bu vazifeyi güzel 
yaptı. Reformasyon; ki, malum olduğu şekilde Ka
tolikliğin taassubuna karşı bir reaksiyon olarak Pro
testanlığın doğması şeklinde tecelli etmiştir; refor
masyon hareketinin en radikalini memlekete getirdi. 
Bu, laikliktir, bunu tahakkuk ettirdi. Müspet ilim
lerin çağını açmak için, benim de hem talebesi hem 
de hocası olduğum Dârül Fünun'u ıslaha kalkmadı, 
bir kararla ilga etti ve yerine modern çağdaş üni
versiteyi kurdu ve üniversitenin başına da dünyanın 
en büyük otoritelerini getirdi. Bu suretle, müspet 
ilim çağına memleketi fiilî olarak yaklaştırmış oldu. 

O'nun millî değerlere verdiği değerleri de anlat
mak için, son bir hatırasını nakletmeme izin verme
nizi rica ediyorum. 

1937 yılında İstanbul Üniversitesinde Hoca idim. 
| Birgün bir emirleri geldi; beni ve bir Tıp Tarihi 
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Hocası arkadaşımı daha JDolmabahçe Sarayına em
retmişler. Gittik, bize şu suali sordu: «Bu sene çok 
mühim bir yıldönümü var. (Bereket versin o kada
rını biliyorduk) "Nedir bu?..» dedi. tbnî Sina'nın 800 
üncü ölüm yıldönümü.» dedik. «Peki, ne yapıyor
sunuz?» dedi. «Efendim derslerden münasebet dü
şürdükçe kendisini yad ediyoruz.» dedik. Şöyle bir 
çekildi, «Demek efendim bu suretle vazifenizi yap
mış olduğunuz kanaatındasınız.» dedi. Fakat yüzü 
bozuk ve bir tekdir havasında. Atatürk'ten maruz 
kaldığım, hamdolsun tek dekdir bu olmuştur. «Efen
diler, böyle olmaz. En büyük Türk Bilgininin ken
disine layık bir şekilde 800 üncü senesi kutlanılma-
lıdır» dedi ve yanında oturan Rahmetli Şemsettin 
Günaltay'a işaret ederek, «Senin Başkanlığında ve 
Dolmabahçe Sarayında bir Ibni Sina kongresi top
layacaksınız ve dünyada îbnî Sina üzerinde kim ça
lışmışsa hepsini benim misafirim olarak davet ede
ceksiniz.» dedi. Döndü bana da; bilmem gönlümü 
almak için mi, bilmem daha güç bir vazife vermek 
için mi, «tbnî Sina'nın Yunan tababetinden aldığı 
fikirler dünyaca çok biliniyor, bizde de çok bilini
yor; fakat bilinmeyen tarafı, dünya tababetine ken
diliğinden orijinal olarak hangi katkılarda bulunmuş, 
sen de bunu hazırlayacaksın konferansa» dedi. Tabiî, 
vazife son derece ağır ve güçtü; fakat Mustafa Ke
mal'in emrine, «Ben bunu yapamam» denemezdi. 
Elimden gelen her şeyi yaptım ve bu Kongre onun 
hayatında katıldığı son kongre olmuştur. Zaten o 
menhus hastalığıyla da mücadele halindeydi, o şart
lara rağmen bir Türk büyüğünün dünya çapında 
anılmasını temin etmiştir hayatınm son konferansı 
olarak. Ve bütün ömrü. boyunca, yakın tarihte bili
yoruz ki, her sene bir Kültür Konferansı toplar; aziz 
olan Türk dilini layık olduğu seviyeye ulaştırmak 
için ve meçhuller içinde olan Türk tarihini; sadece 
bir saltanat tarihi içinde ifade edilen Türk tarihini 
gerçek Türk tarihi yapmak, için hemen her yıl bir 
hamle yapar, bir kongre toplardı. 

Bütün bu hüviyetiyle, O, Tanrı'nın rahmetine 
hak ettiği rahmetine intikal etmiş bulunuyor. Bize 
emanet bıraktığı yolda devam etmek kararındayız 
ve Yüce Meclisiniz ne bahtiyar bir Meclistir ki, 
O'nun emanetlerinden birini ve en büyüğünü; de
mokrasiyi ve millî birliği sağlayacak Anayasayı ha
zırlamak şerefi ve görevi, Yüksek Meclisinize teret-
tüb etmiştir. 

3. — Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, Anayasa
nın kabulü dolayısıyla Danışma Meclisi Üyelerini 
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tebrikleri ve bundan sonraki çalışmalarında sağlık 
ve başarı dilekleri. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızdan aldı
ğım ve Yüksek Meclise hitabı olan bir mesajlarını 
takdim etmek istiyorum. Okutuyorum: 

Sayın Prof. Sadi Irmak, 
12 Eylül 1980 harekâtı sonucu; feshedilen Par

lamentonun yerini alarak Türk Milletinin Meşru 
Temsilcisi olan Danışma Meclisimizce, engin bir va
tanseverlik ve milletine inanç duyguları içinde, büyük 
bir gayret, dikkat ve bilinçle hazırlanan «Anayasa 
Tasarısının» Millî Güvenlik Konseyindeki inceleme
leri müteakip 7 Kasım 1982 Halk Oylaması sonucu 
Milletimizin kahir ekseriyeti tarafından kabul edile
rek «1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» hüküm 
ve hukukiliğini kazanması nedeniyle başta Zat-ı 
Âliniz olmak üzere Danışma Meclisinin tüm sayın 
üyelerine tebriklerimi ve takdirlerimi sunarım. 

Anayasamızda yer aldığı şekilde Türkiye Cum
huriyetini; Millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde 
insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağ
lı demokratik, lâik ve sosyal bir Hukuk devletinin 
sahip olması gereken bütün vasıtaları ile teçhiz ede
rek milletimizi huzur, refah ve güven dolu bir top
lum haline getirecek; yeni hukukî düzenlemeler Yü
ce Meclisin bundan sonraki faaliyetinin esasını teş
kil edecektir. Yeniden büyük gayretlere ve çok has
sas ve seri çalışmalara ihtiyaç gösterecek önümüz
deki faaliyet devresi için Danışma Meclisinin tüm 
üyelerine sağlık ve başarılar dilerim. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım (Sürekli al
kışlar) 

2. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 
Önder AT AT ÜRK'ün ebediyete intikalinin 44 üncü 
yıldönümü münasebetiyle konuşmalar. 

BAŞKAN — Arkadaşlarıma duygularını ifade 
etmek için sırasıyla söz vereceğim; yalnız bir istirha-
mam var, zamanın darlığını dikkate almalarını rica 
edeceğim. 

Sayın Abbas Gökçe'yi rica ediyorum. 
ABBAS GÖKÇE — Saygıdeğer Cumhurbaşka

nım, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Türk Milleti için : 
Kurtarıcı, kurucu, reformcu, inkılapçı, başöğret

men, mimar, sembol, ülkü, prensip, ilke, temel, dil, 
tarih, hukuk, kanun, nizam, yasa ve her şey olan 
Atatürk, artık Anayasaya girdi ve Anayasa oldu. 
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Yüksek huzurunuzda kendisine seslenmek istiyo
rum : 

Atatürk, hey Atatürk, Koca Kemal Atatürk; 
Düşmanına ders veren Hoca Kemal Atatürk... 
Yenik düşmüş Osmanlı, kalmamıştı hürriyet; 
Arslan gibi kükredin : «Esir olmaz bu millet...» 

Önce Samsun, Amasya; sonra Sivas, Erzurum 
Deyip yola çıkmıştın, kapkaranlıktı durum... 

Matem tutmuş gökyüzü, ufuk kana boyanmış, 
Türk'ün tahammül gücü son haddine dayanmış... 

Vatan aşkı sönmemiş, sönmüş idi her ocak; 
İlan ettin cihana «bu vatan kurtulacak...» 

Bu imanla, inançla savaş açıp düşmana; 
Dumlupınar, Sakarya... yetiştin sen her yana; 

Milletinle, ordunla harikalar yarattın; 
Mağlup edip düşmanı, cehenneme fırlattın... 

Enkazları kaldırıp, Türkiye'yi sen kurdun; 
Artık dünya biliyor her şeyisin bu yurdun... 

Bir vatansın Atatürk, bir diyarsın Atatürk; 
İnkılaplar yaratan başmimarsın Atatürk... 

Bunca büyük inkılap, bunca büyük ilkeler; 
Kalkındıkça Türkiye şaştı bütün ülkeler... 

Bir koskoca Türkiye, yarınından umutlu; 
Haykırırdık seninle «Türküm bana ne mutlu...» 

Sulh isterdin Vatanda, sulh isterdin Cihanda; 
Satılmışlar ilkeni değiştirdi bir anda... 

Ne sulh kaldı ne sükûn kastedildi millete; 
Yıkmak için Devleti gömüldüler zillete... 

Sağa, sola kapılıp, neler neler yaptılar; 
Millî yolu bırakıp dalaiete saptılar... 

Bu kez düşman içerden, fakat kökü dışarda; 
Söndü nice ocaklar, şehit verdik ard arda... 

Dokuzyüzseksen yılı ve bir Eylül sabahı; 
Son haddine varmıştı yurdun feryadı, ahi... 

Yine senin adına görev aldı Ordumuz; 
Yine senin elinle kurtuldu bu Yurdumuz... 

Sapmış olan kim varsa doğru yola getirdin; 
Milliyetçi ülkünle Anayasaya girdin... 

Bundan önce hukuktun, kanun, nizam, temeldin; 
Sen milletin gönlünde yüceldikçe yüceldin... 

Bundan sonra bu millet etmez tasa Atatürk; 
Artık Anayasasın, Anayasa Atatürk... 

(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Halil Gelendost'u rica ediyorum. 
HALİL GELENDOST — Sayın Cumhurbaşka

nım, Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızda gösterdiği malî 

dehasını ve bundan çıkarmamız gereken sonucu kı
saca arz ve izaha çalışacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce, 
genç kuşaklar bir yana, «Cumhuriyet kuşağı» diye 
andığımız 60 yaş civarında olanlar bile 1920'lerde çe
kilen , sıkıntıların çoğunu bilmeyiz. Oysa, birkaç ar
kadaşıyla birlikte, dolma lastikli, yolu geceleri gaz 
feneriyle aydınlatılan bir otomobille, güneşli, fakat 
soğuk bir Aralık günü bir devletin temelini atmak 
üzere Ankara'ya gelen Mustafa Kemal'in çoğu za
man bir paket sigaraya muhtaç olduğunu, yarı aç 
günler geçirdiğini bilmemiz, kendisini de eserini de 
daha iyi anlamamıza yardımcı olur kanısındayım. 

Ankara'ya varıp da Ziraat Mektebine yerleşince 
kasa mevcudu 48 kuruşa inmiştir. Ekmekçi, parasını 
alamadığı için isteneni verirken gönülsüzdür. Kahve 
lüks haline gelmiş, sigara perhiz düzeyinde içilir ol
muştur. Arkadaşlarından Mazhar Müfit'in kürkü de 
satılmış, parası çoktan yenmiştir. Bir bankadan borç 
alınması önerisine de Mustafa Kemal iltifat etme
mektedir. Çaresizlikle kapanan gecenin sabahında he
men herkesin bildiği olay cereyan eder. Ziyarete ge
len Ankara Müftüsü Rifat Hoca (Börekçi) Ankara 
Halkının Heyeti Temsiliyeye yardımı olan 1 000 li
rayı getirir. On güne yakın bir zamandan beri ilk kez 
doğru dürüst pirzola ve irmik helvalı bir yemek ye
me olanağına kavuşulur. Sofrada herkesin yüzü gül-, 
müş, hatta Doktor Refik Bey (Saydam) eti görünce 
şaşırmış, espriler yapmıştır. Mustafa Kemal Paşanın 
ülkü ve sofra arkadaşlarından, Osmanlı döneminin 
Washington Büyükelçiliğini. yapmış Alfred Rüstem 
adıyla tanınan Rüstem Beyle Mustafa Kemal Paşa
nın sigara içmeden dolayı çıkan düelloya davet ko
nusu da bu gecede cereyan etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günlerin
de, yoksulluklar ve sıkıntılar içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi teşkil edilerek çalışmaya başlaması ile 
yurdun düşmanlardan temizlenmesi hazırlıkları ara
sında irili ufaklı 300 kadar iç isyanların bastırılması 
uğraşıları da veriliyordu. 

Kurulmaya çalışılan muntazam ordu, İnönü Sa
vaşlarında zaferler kazanarak milletimizin makus 
tarihini yenmeye çalışmışsa da, bilahara Kütahya, 
Eskişehir, Altıntaş hattımızâ yüklenen üstün Yunan 



Danışma Meclisi B : 11 

kuvvetleri karşısında 16 Temmuz 1921 günü Türk 
savunması iyice kırılmış, bütün Ordu kuşatılma teh
likesiyle karşı karşıya gelmişti. Cephedeki gelişmeleri 
izleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mus
tafa Kemal Paşa Batı Cephesi Komutanlığı karargâ
hına gelerek Cephe Komutanı tsmet Paşaya Orduyu 
Sakarya Irmağı doğusuna çekmesi emrini verdi. 
Amaç düşmanı hareket üssünden uzaklaştırmak ve 
yeniden menziller kurması zorunda bırakmaktı. 

Türk Ordusunun Sakarya Irmağı doğusuna çekil
mesi Anadoluda, özellikle Ankara'da büyük bir mo
ral sarsıntısına yol açmıştı. Yunanlıların Ankara ka
pılarına kadar dayanması Mustafa Kemal Paşaya 
karşı olanlara yeni fırsatlar vermişti. Yenilginin su
çunu O'nun sırtın yükleyerek otorite ve prestijini 
yıkmak istiyorlardı. Bu kişiler «Ordu nereye gidiyor, 
millet nereye götürülmek isteniyor? Bunun elbet bir 
sorumlusu vardır, o nerededir? Bugünkü elem verici 
ve feci duruma sebep olanı Ordunun başında görmek 
isterdik.» diyorlardı. Mustafa Kemal Paşa bu eleşti
rileri serin kanlılıkla karşılıyor; aklın, mantığın ve 
harp sanatının gereklerine göre hareket edildiğini 
izaha çalışıyordu. 

Bütün milletvekillerinin birleştiği tek nokta ola
ğanüstü önlemler alınması konusundaydı. Cephedeki 
son durumu yerinde görüp incelemek amacıyla mil
letvekillerinden oluşan bir heyet cepheye gönderil
di. Dönüşünde bu heyet cephedeki durumu bütün 
çıplaklığıyla Mecliste dile getirdi. Artık Olağanüstü 
önlemlerin alınmasında daha fazla gecikilmemeliy
di. 

Mecliste beliren bu temayülü gören Mustafa Ke-
mab Paşa Meclis Başkanlığına 4 Ağustos 1921 tari
hinde bir önerge vererek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkilerini de kullanmak şartıyla Başkomutan
lık görevine talip olduğunu bildirdi. 

Meclis o dönemlerde bir Kurtuluş Savaşı Parla
mentosu olduğu için yasama, yürütme ve hatta vatan 
ihaneti suçu işleyenleri yargılama yetkilerini de elin
de bulunduruyordu. Bu sebeplerle, bu yetkilerin tü
münün bir elde bulunmasını sakıncalı görenler vardı. 

Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlığa getirili
yor : 5 Ağustos 1921 günü Doktor Adnan Bey (Adı-
var) Rıza Nur Bey ve 8 arkadaşının verdikleri yasa 
tasarısı tartışmasız ve alkışlarla kabul edildi. Aynı 
gün ve 144 sayılı Yasa ile Mustafa Kemal Paşa 
Başkomutanlık görevini Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yetkileriyle üstlenmiş oluyordu. 

Bu tarihlerde memleketin malî durumu : Yakın
da başlayacağı umulan Yunan saldırısını karşılayacak 
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malî kaynaklar bulmak ve yaratmak zorunluğu aşi
kârdı. Bu tarihlerde ise Anadolunun malî durumu 
hiç de iç açıcı değildir. 1 inci ve 2 nci tnönü Savaş
larında yenilen Yunanlılar 2 ay süren bir hazırlıktan 
sonra nihaî sonuç almak için savaşçı sayısını 135 bi
ne çıkarmışlardı. Maksatları son Türk Devletini or
tadan kaldırıp yerine Bizans İmparatorluğunu ihya 
etmekti. Ordularının başına Yunan Kralı Konstan-
tin geçmişti. Ordusunu son model silah, araç ve ge
reçlerle donatmıştı. Türk savaşçılarının sayısı 
81 500 dü. Eratın ayakları çıplak, palaskasız, kütük-
süz, tüfekleri iple omuzlarına asılı, yiyecekleri de, 
bulunabilirse tahıl kavurgasıydı. En geç 1 hafta son
ra yürüyüşe geçeceği öğrenilen Yunanlıların saldırı
sını karşılamak için yeni malî kaynaklar bulmak 
hemen hemen imkânsızdı. 

Ankara'nın Yunanlıların eline geçmesi herşeyin 
sonu olacaktı. Anadolu ekonomisi tarıma dayalı ol
duğu için ağustos ayında mahsulün kaldırılarak sa
tılması ve bu sürede vergi salınarak tahsili de müm
kün olamazdı. Gümrük gelirlerinin, tuz vergisinin 
artırılması, iç borçlanma imkânsızlığı, emisyona baş
vurmanın doğuracağı sakıncalar, dış borçlanmaya 
gidilme durumunun elverişsizliği karşısında bir tek 
çare kalıyordu : Millete ve millî kaynaklara başvur
ma. 

Tekâlif-i milliye yolu ile millete ve millî kaynak
lara başvurma : 

Mustafa Kemal Paşa, Başkomutan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yetkilerini haiz olarak 7 ve 8 
Ağustos günlerinde kanun gücünde 10 emir yayım
ladı. Bu emirler derhal uygulamaya konuldu. Bu 
emirlere göre her il ve ilçe merkezinde idare amir
lerinin başkanlığında Tekâlif-i Milliye Komisyonları 
kuruldu. 

Bu sistemi, ulusal direniş içinde bulunan, maddî 
ve manevî bütün varlığını ortaya dökecek olan, ölüm 
kalım savaşına girmiş bir ulusun yarattığı kişisel fe
dakârlık seferberliği oluşturmuştur. Mustafa Kemal 
Paşa, bu yükümlülük emirleriyle, «Halk, istenen ba
zı yiyecek maddelerini Devlete karşılıksız verecek. 
Elindeki taşıt araçları ile Orduya ait malları parasız 
taşıyacaktır. Tüccar, elinde bulunan bazı yiyecek 
maddelerini Devlete teslim edecek, bunların bedelle
ri ileride ödenecektir. Halkın elinde bulunan savaş
ta yararlanılabilecek silah ve cephanelere el konula
caktır. Tahkimat yapılan bölgelere yakın yerlerde 
bölge halkı kazma ve kürekleriyle tahkimata iştirak 
ettirileceklerdir.» denilmektedir. 
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Ana hatlarını açıkladığımız bu emirlerin veriliş 
, ve uygulanmaya geçişinden 15 gün sonra 23 Ağustos 

1921 gününde Yunanlılar bütün cephe boyunca sal
dırıya geçtiler. Sakarya Meydan Savaşı 22 gün ve 22 
gece, olanca şiddetiyle devam etti. Başkomutan Mus
tafa Kemal Paşa, askerlik tarihine şu taktik kuralı 
kazandırdı : «Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa 
vardır; o satıh bütün vatandır.» Dünya tarihinin o 
güne kadar gelmiş geçmiş en uzun meydan savaşı 
olan Sakarya Meydan Savaşı birinci haftadan itiba
ren karşılıklı tüketme savaşına dönüştü. Mustafa 
Kemal Paşa'nın malî dehasının buluşu olan Tekâ-
lif-i Milliye emirleriyle, eldeki bütün kaynaklarını 
harekete geçiren Anadolu, bu uzun ve 'kesintisiz çar
pışmaları zafere dönüştürdü. Bu eşsiz zaferin kaza
nılmasında önder olan Mustafa Kemal Paşa'ya, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, geçirdiği bir kazadan 
dolayı «Gazi» unvanını verdi ve rütbesini mareşal-
lığa yükseltti. Meclis, yetkisiyle donatılan «Başko
mutanlık» sıfatını uzun süreler uzatmada sakınca 
görmedi, 

Mustafa Kemal Paşa'nın, Sakarya Zaferinden 
sonra Millete Mesajı : Millî amaç uğrunda millet 
fertlerinin özel çıkarlarını hiçe saymak konusunda 
gösterdikleri harikalar, torunlarımızın ve nesillerimi
zin ebediyen iftihar sermayesi olacak. Bu genel gay
retler sayesindedir ki, Ordumuz, ölümü hiçe saymak 
için bir dakika bile tereddüt 'etmeyecek surette ma
nevî kuvvetle düşman üzerine atıldı. Canımızı ve 
namusumuzu almak için Haymana ovalarına kadar 
gelen düşman aiskarleririin esir düştükleri zaman âli
cenap askerlerimizden ilk yalvarma sesi olarak, «Bir 
parça ekmek» istemeleri manzarası mağrur düşman
larımızın sonunun ne olacağını gösteren manalı bir 
tablodur. 

Bu derece büyük fedakârlık hissiyle topraklarını 
savunan milletimiz ne kadar iftihar etse haklidir.» 

Sonuç : 
Bugün yurdumuz, Kurtuluş Savaşında olduğu gi

bi şanlı Ordumuzun sayesinde iç savaş tehlikesini 
altlatmış, yabancı devletlerin imrendiği sulh ve sü
kûn diyarı haline gelmiştir. Dış borçlarımız munta
zam ödenmekte, ülkemiz, dostluğu aranan bir dev
let hüviyetine yeniden kavuşmuş bülunmaktadir. 

Sulh ve sükûn içinde kalkınma hamlelerimizi sür
dürürken bîr model bulma arayışı içinde bulunuyo
ruz. Bu modeli ise ölümsüz Atatürk, Sakarya Mey
dan Savaşı sırasında vermiş bulunmaktadır. Bu mo
dele göre yurdun süratle ekonomik envanteri yapıl

malı, yurt içi ve yurt dışı özel teşebbüslerden iç is
tikraza geçmeli, halkın elinde bulunan altın potan
siyeli de devreye sokulmalıdır. 

Kısa sürede, yurdumuzun en mamur ve medenî 
milletler seviyesine yükseleceği inancıyla, ölümsüz 
Ata'mızı minnet ve şükranla yad ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Recai Dinçer'i rica ediyorum. 
RBCAÎ DİNÇER — Muhterem Cumhurbaşka

nım,-Sayın Başkanım, sayın üyeler, Sayın Başbakan-
yardımcım ve sayın Bakanlarımız; 

Özet konuşmamda hepimizin paylaştığı ve bir ta
rımcı görüşüyle Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri ile 
Atatürk devrinde çıkarılan ziraat kanunlarını başlık
larla ifade ederek, köylü ve çiftçi aşığı, en büyük 
çiftçi, Yüce Kurtarıcımızın Türk tarımında önemli 
yeri olan tarım ve ekonomi alanında bazı deyişler 
ve bir arasıyla konuşmamı tamamlayacağım. 

Sayın Başkanımızdan almış olduğum bir mesaj 
gereği, 20 dakika süre ile hazırlamış olduğum ko
nuşmamı atlayarak, 10 dakika içerisinde tamamlama
ya çalışacağım. 

Yerli ve yabancı siyaset bilimi araştırıcılarının 
yaptıkları incelemelere, vardıkları sonuçlara göre 
Atatürk İlkeleri açık bir dünya görüşüdür. Bu gö
rüş, kavrayıcı, hürriyetçi, bağımsız, akıl ve bilime 
dayalı bir nitelik taşır. Atatürk İnkılâplarının güç 
kaynağı bilime dayanır. Akılcı, laik, halkçı, milliyet
çi ve cumhuriyetçi prensiplerin sentezinden oluşmuş; 
dünya görüşünde batılılaşmayı ana hedef olarak al
mıştır. Bu .bakımdan Atatürkçülük realist, paragma-
t'ik, pozitivist bir düşünce sistemidir. Diğer yandan 
Atatürk, «Ulusal egemenlik» ilkesinden yola-çıktığı 
için, hür bir toplum yaratılmasını öngörmüş olması 
nedeniyle, Atatürkçülük demokratik temelli, akıldan 
ve ilimden kuvvet al'an sürekli bir dinamizmdir. 

Atatürk İlkeleri insanoğluna ne yeryüzünü cen
net vaat ederek bilimle çelişkiye düşen ve ne de in
san aklını ve vicdanını zincire vuran sistemler, ideo
lojiler içinde yer alır. Bu sistemler tenkite açık ve 
kavrayacı değildir; Atatürkçülük tartışmaya ve ten
kite açıktır ve yalnız kendi ekseni etrafında dönen, 
kapalı, bağlı ve şartlanmış bir düşünce tarzı değil, 
modern çağın açık, belirli ve hür düşünceler sentezi; 
yani dünya görüşü olması, onun tükenmez güç kay
nağı ve güven verici yaşama kaynağıdır. 

O halde Atatürkçülük, kısaca ulusal egemenlik 
bakımından siyasî, sosyal, hukukî ve kültürel alanla
rın temelini millete dayalı bir tarzda görür. Ekono-
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mik görüş bakımından da uygulayıcı nitelikte dina- l 
mik çağın durum gereklerine göre hareket eden, Dev
let önderliğinde özel teşebbüsün gelişmesini öngören I 
bazlar üzerine oturtulmuştur. Bu ilkelerin ulaşmak I 
istediği amaç ise, geri kalmış bir toplumu, çağdaş, 
modern ve demokratik bir reform ve inkılaplar dizi-
nomi 'balkımandan hür; süratle bir milletin refahını 
yükseltmek için çalışan, çok çalışan demokratik bir I 
atılımdır. 

Atatürk hür Türkiye Cumhuriyetini kurarken, 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisindeki eleştiri
leri zor kullanarak değil, mantığın, aklın gücüyle 
inandırarak cevaplamış ve böylece inanmayanları 
katı ideolojilerden farklı olarak, kendi safına çek
meyi çok iyi başarmıştır. O Büyük Zaferden sonra 
cesaretli; fakat yumuşak ve esnek bir tavır ve görüş
le îskendervari, Napolyonvari kışkırtmalara kapılma
mış, zamanında durmasını akılcı bir görüş bilmiştir 
ve ulusal çıkarları daima başta, göz önünde tutan I 
modern, ve demokratik bir reform ve inkılaplar dizi
sini yurtta uygulamaya geçmiştir. I 

Şimdi, tarım politikasına temel olan Atatürk za
manında çıkarılan ve bugün onları koşarak tatbik et- I 
meye çalıştığımız ve Atatürk'ün tarım görüşündeki 
dehasını haykıran ziraat kanunlarını satır başları ha- I 
linde ifade etmek istiyorum. 

1925 yılında şu Kanun çıkarılmıştır : 'I 
Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevziî I 

ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık Ih- I 
dası İçin, Ziraat Vekâletine ve Idareî Hususîyelere 
Bilâ Bedel Tevziî Hakkındaki Kanun. 

Bu Kanun, çiftçinin ektiğinin ve diktiğinin mahal- I 
lî tarım kuruluşlarına ispat edilmesi kaydıyla her I 
türlü tohum, fide, fidan, aşılı aşısız bağ çubuğu, fi
danı fennî usullerle eklip dikilmelerini sağlamak üze
re meccanen verilmesine başlatılan ve çiftçi eğitimi- I 
ni, arazilerin değerlendirilmesini, Türk çiftçisinin mo- I 
dern anlamda tarım yapmasını, milletini kimseye I 
muhtaç etmeden bir kalkınmanın emri olmuştur. I 

Yine 25 Ocak 1925 yılında «Sabit ve Mütedavil 
Kanunlar» başlığı altında, Tarım Müesseselerine Ser
maye Vaz'ına Dair Kanun ile Devlet tarım işletme- I 
cifiğinin rantabl çalışmasını; Devlet el'iyle çiftçilere 
teknik çalışma ve sonuçların gösterilmesini; serma
ye, yatırım ve kârlılık kavramlarını getirmiştir. 

18 Mart 1926 yılımda Köy Kanununu çıkarmış
tır. Bu Kanunla Türkiye düzeyinde köylerin idaresi, 
gelişmesi, problemlerinin çözümü ve elbirliği, güç 
birliği ile köyün kalkındırılması için çıkarılmış mo
dern bir Kanundur. Bu tarihe kadar köylerimiz hak- | 
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kında bu kadar geniş kapsamlı bir mevzuat getirile
memiştir. Yeni ek kanunlar çıkartılmış; ama bu Ka
nun temel olmuştur. 

26 Mayıs 1926 yılında İpekböceği Tohumu ve 
Muayene ve Saitılması Hakkında Kanun çıkarılmış
tır. Türkiye'nin agro ekolojik şartlan ve değişik po-
tansiyöllerden yararlanmak için çıkartılan bu Ka
nun hâlâ taptazedir. Yararlı bir uygulamaya yol aç
mıştır. Türkiye'de ipek üretimi bu Kanun yardımıy
la artmıştır. Ayrıca, Yabanî. Ağaçların Aşılanması 
Hakkındaki Kanun da önemli bir Yasadır. Devlet 
ormanlarında bulunan yabanî zeytin, harnup, badem, 
elma, ahlat, üvez, kızılcık, kestane vesair gibi yabanî 
ağaçların aşılanması bu Yasa ile başlamış, bugün 
canlılığını muhafaza etmekte ve her yıl milyonlarca 
yabanî ağaç bu Yasa gereğince ehlileştirilmekte, üre
time geçirilmektedir. 

Gümrük Resminden Muaf Olan Tohumluklar ve 
Hububat Tohumluklarının Korunması, Ziraat Vekâ
leti Teşkiline Dair Kanun, Ziraat Vekâleti Vazife ve 
Teşkilat Kanunu yine 1937 yılında çıkarılmıştır. Bu 
Kanun görüldüğü gibi yarım yüzyıl önce öyle bir 
bakanlık sistemiyle kurulmuştur ki, bu Kanuna ek 
kanunlarla, ek organlar faaliyete geçirilmiş, çok ça
lışmalara rağmen, bugüne kadar günün şartlarına 
uygun yeni bir modern, daha dinamik çatı kurula
mamıştır; halen de bu Kanundan yararlanılarak teş
kilat kurulmaktadır. 

Ziraat Vekâleti Müesseselerinde Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satılabilmesi ve işler Sermaye ile 
idare Hakkındaki Kanun da 23 Aralık 1934 yılında 
çıkarılmıştır. 

Atatürk zamanında ziraat politikasında kredi ve 
satış işleri ele alınmıştır. Atatürk, Tarım Satış Ko
operatifleri ve Birlikleri Hakkında da Kanun çıka
rılmasını sağlamış ve Türk tarımında çiftçinin ko
operatif ve birlik yoluyla organizasyonunu öngören 
bu değerli Kanun, bugün dünyaca tanınan, bilinen 
aşamalara gelmiştir. 

Kredi yönünden de 2 Kasım 1935 yılında Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanunu ve yine 4 Haziran 
1937 yılında 3202 sayılı Yasa ile de Türk çiftçisine 
elverişli kredi sağlanmasında bir banka ihtiyacını kar
şılamak üzere modern bankacılık sistemiyle ve bu
gün dünyada en büyük bankalar arasına girmiş olan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu çıka
rılmıştır-

'Başka önemli bir Kanun da, 27 Ocak 1936'da- çı
karılan Pamuk Islahı Kanunudur. Çeltik Kanunu 
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bunu takip etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet I 
Meteoroloji İşleri Teşkilat ve Vazifelerine Dair Ka
nun çıkarılmıştır. 

Tütün ek'iımi, dikimi, satımı, imali, ihracı, tüccar, I 
çiftçi, Tekel ilişkilerini düzenlemek üzere 10 Hazi
ran 1938 tarihinde Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
çıkarılmıştır. 

44 yıl önce de, Türk Milletinin yalnız en iyi bes- I 
lerimesi değil, Türk çiftçisinin alın teri ve emeğinin, 
ürününün en iyi şek İde değerlendirilmesi yolunda 
Yüce Atamız ebedî hayata intikalinden 4 ay önce 
çıkarttığı yine en önemli kanunlardan biri de, 13 
Temmuz 1938 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanunudur. 

Kısaca değindiğimiz kanunların konu ve amaçları 
incelendiğinde görülmektedir ki, harpten çıkmış, 
yorgun, kısıtlı imkânları olan Türk çiftçisinin kısaca 
ve de arzulanan üretici bir toplum haline gelmesi I 
ve Türk tarımının kısa zamanda ve uygun biçimde 
gelişmesi bakımından Atatürk yüce dehasıyla ve ile- I 
ri görüşüyle güncelliğini bugün de koruyan ziraat 
kanunlarını çıkartarak, tarımı o günden sağlam te- I 
mölilero bağlamak istemiştir. I 

Sayın Başkanım; 
Son olarak Türk tarımında önemli yeri olan Ulu I 

önderimizin tarım alanında (Ekonomi ve tarım ala- I 
nında bazı deyişlerini bir tarafa bırakarak) yalnız bir I 
deyişini ve bir anısını naklederek konuşmamı ta- I 
marnlıyorum; I 

«Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakikî I 
müstahsil olan köylüdür.» I 

Yıl 1936, Atatürk istanbul'da Florya Köşkünde, 
mevsimlerden sonbahardır. Atatürk'ün o gün köşkte 
halkla temas edememekten canı sıkılmaktadır, Sela- I 
nik günlerinden dostu Nuri Carikes'e köşkten gizlice I 
kaçmayı teklif eder. Nuri Cankes özel bir araba bul
muştur ve Atatürk'de kıyafetini değiştirerek, köşkün 
kapısında bekleyen özel arabayla Çekmece'ye doğru 
İlerlemeye başlar. Atatürk neşelidir, refakatte başka 
kimse yoktur. Birden Atatürk'ün gözleri çift süren I 
bir köylüye takılır. Arabayı durdurur, köylünün ya- I 
nına gider. Çiftin bir yanında öküz, bir yanında mer
kep vardır. Ulu Önder köylü ile konuşmaya başlar. 
Köylü onu tanımamıştır. Atatürk çiftçiye öküz yeri- I 
ne neden merkep koştuğunu sorar. Köylü, vergi me- I 
murlannın sattığını bildirir. Atatürk, muhtar ve 
kaymakama neden şikâyet etmediğini sorar ve ökü- I 
zün satılmaması gerektiğini, valiye ve hatta Başve- I 
kil ismet Paşa'ya neden derdini anlatmadığını sorar. 
Köylü onlara derdini işittiremeyeceğini bildirir. Ni- | 
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hayet köylü gülerek Mustafa Kemal Paşa'ya döner, 
derdini anlatmasını tavsiye eden Atatürk'e köylü; 
«O vatan kurtaran Aslan böyle işlerle meşgul edilir 
mi? işinden gücünden başını kaldırıp bizim öküzün 
arkasından mı seyirtecek. Sen gönlünü rahat tut be
yim. Biz işimizi koca oğlanla da görürüz. Çocukları 
da, şehiri de ekmeksiz koymayız; sen tasa etme» der. 

Atatürk Nuri Bey'le birlikte köşke döner. Çok 
duygulanmıştır. Yaverine, İstanbul'daki bakan, mil
letvekili ve Başvekil İsmet Paşa'yı, istanbul Valisi
nin çağrılması emrini verir. Nuri, Beye de köylü Ha
lil Ağa'yı köşke getirmesini bildirir. Nuri Bey Halil 
Ağa'yı köşke getirir ve birçok uğraştan sonra, Baş
vekil, bakanlar ve Vali de köşktedir, sofrada 25 kişi 
vardır. Atatürk bir ara hazır bulunanlara; «Bu ak
şam soframıza efendimiz gelecek» der. Herices şaşır
mıştır; kimdir bu efendimiz? Atatürk /Başyavere. 
«ıBuyursun» talimatını verir. Köylü Halil Ağa içeri 
girmemekte diretmektedir. Nuri Bey köylünün kolu
na girerek salondan içeri sokar. Halil Ağa, üstü ya
malı elbiseli, ayaklarında yırtık postal, taş gibi el, ya
nık yüzü ile mahcup içeri girer. Atatürk Halil Ağa'yı 
ayakta karşılar. «Hoş geldin» dedikten sonra, «İşte 
beklediğimiz efendimiz» diye takdim eder. Halil 
Ağa'ya ikramda bulunduktan sonra Halil Ağa Nuri 
Bey tarafından köyüne kadar geri götürülür ve bir 
de öküz hediye edilir. 

Atatürk, hazır bulunanlara hitaben; 
«Halil Ağa'nın öküzünü satıp üretimini aksatan 

kanunu ya biz yanlış yaptık, ya da biz'im yaptığımız 
kanun yanlış yorumlanarak uygulama yapılıyor. Böy
le bir kanun yaptıksa memleket çıkarlarına aykırıdır. 
Nasıl yaparız? Eğer yaptığımız kanun böyle yorum
lanıyorsa Hükümet nasıl bir yönetim içindedir? Unut
mayın ki, olay İstanbul'da geçiyor. Acaba diğer yö
relerde neler oluyor? Biz Cumhuriyeti süs olsun di
ye yapmadık. Halktan yana bir idare kurmak için 
yaptık. Hükümetin müfettişleri, valileri, kaymakam
ları var. Bunların, Halil Ağa'nın öküzünü satmanın 
ne demek olduğunu bilmeleri gerekir. Bir parti ör
gütümüz var. Halkın içinde dirsek dirseğe yaşama
ları gerekli; onlar da böyle bir uygulamadan söz et
miyorlar. Ne demektir bu? Bizim halkla beraber ve 
halk için değil, halka rağmen bir sistem kurduğu
muzu sanmaktır. Asıl üzüldüğüm yer burası. 

Biz Cumhuriyet] anlatamamışız beyler. Bundan 
bu çıkıyor.» 

Atatürk, başta Başvekil İsmet Paşa olmak üzere, 
hazır bulunanlara yapılan inkılapların yaşamasının 
bilinçli bir inkılapçı kuşağın yetiştirilmesine bağlı öl-
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duğunu, Halil Ağaların başına gelenlerin Hüküme
te ve Büyük Meclis'iımize ulaşamıyorsa bunun çok 
önemli tehlike olduğuna değinerek ilgililere gerekli 
talimatı vermiştir. 

Anısına, ilkelerine daima saygılı olacağımız Yü
ce Ata'mıza minnetler, şükranlar. 

Ruhun şad olsun Yüce Atatürk'ümüz. (Alkışlar) 
iBAŞ/KAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zekâi Ökte'yi rica ediyorum. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Sayın Cumhur

başkanım, Yüce Meclisin Sayın Başkanı, saygıdeğer 
üyeleri; 

Bugün 10 Kasım; bütün Türkler için, insanlık 
âlemi için ebediyen anlamı olan ve anlamı devam 
edecek olan bir gün. Mîlletler hayatında yeni bir çağ 
açan, insanlık için barış ve dostluğu en belirgin ör
neklerle kanıtlayan büyük Türk'ün, Atatürk'ün ebe
diyete intikal ettiği gün. 44 yıldır dünya, onsuz yaşa
makta ve hemen hemen hayat için, gelecek için de
ğeri olan hiçbir fikri, düşünceyi ve uygulamayı or
taya koyamamaktadır; aksine onsuz dünya kan, hırs, 
kavga ve savaş alanı halindedir. 

Bütün medenî âlem, onu biraz daha yakından ta
nımaya, onu anlamaya ve düşüncelerini, fikirlerini öğ
renerek uygulama alanına koymaya çalışmaktadır; 
çünkü, onu tanıdıkça ve öğrendikçe kurtuluşunu sağ
layacağına, barış ve huzura kavuşacağına inanmakta
dır. 

Büyük Türk Milleti, kendisini yaratan ve kendi
sine bir vatan sağlayan Atatürk'le bütünleşmenin zo-
runluğunu her geçen yıl ve her geçen gün daha çok 
anlamaktadır. Bizim için Atatürk, bir şuur, bir inanç, 
bir varlık meselesidir. 

Tarihte hiçbir lider, hiçbir kurtarıcı 44 yıl son
ra bu kadar taze, bu kadar canlı; bu kadar bilinç
lere, vicdanlara ve hayata hâkim olamamıştır. Türk 
milleti için bu sonuç ebedidir, Atatürk bunun için 
ebedî yaşayacaktır. 

Sayın üyeler; 
10 Kasım 1982, diğer 10 kasımlardan ayrı bir 

özellik, ayrı bir önem taşımaktadır; çünkü bugün bü
yük millet Ata'sıyla bütünleşmenin somut örneğim 
vermektedir. Her güç anda ona koşulan, her sıkıntılı 
günde ondan çözüm aranan ve nihayet millî haya
tın her anında onun düşüncelerine, ilkelerine ve gös
terdiği istikametlere, hedeflere başvurulan Atatürkle 
bütünleşerek yeni bir düzene, yeni bir döneme baş
lamaktadır. 

Cumhuriyet, onunla yeniden canlı, onunla yeni
den kuvvetli, onunla yeniden güçlü olarak ebedî bir 

döneme girmiştir. Yeni bir siyasî hayatın, yeni bir 
hukukî düzenin kaynağı Atatürk İlkeleri jolmuştur. 
Vatan yeniden kurtulmuş, millet yeniden «Ben Türk 
Milletiyim» diyebilmiştir. Bü 10 Kasım gününde ta
rih ayrı bir heyecanın, ayrı bir özeleştirinin, nihayet 
ona yeniden yönelmenin örneklerini kaydedecektir. 

Saygıdeğer üyeler; 
10 Kasım 1982 gününü, bu anlayışla ve yeniden 

bir dirilmenin, güçlenmenin heyecan verici bilinciyle 
karşılıyoruz. Bu sebeple sizlere, yeni kurulan düzeni 
gerçekleştirmeye çalışacak siyasî hayat ve siyasî kad
roların hizmet anlayışlarına esas olması gereken Ata
türk'ün ilke ve düşüncelerini kısaca açıklamak isti
yorum; çünkü üzülerek belirteyim ki, bu ebedî kur
tarıcının ve Devlet kurucunun en çok ihmal edilen, 
en çok bir yana atılan ilke ve düşüncelerinin başında 
siyasî hayat anlayışı ve ilkeleri gelmektedir. Geleceğin 
siyasî hayatı, bu hayat içinde yer alacak siyasî kad
rolar, siyasî partiler ve nihayet, siyaseti millete hiz
met için seçenler Atatürk'ün bu alandaki ilkelerine 
bağlanmak zorundadırlar. Aksi bir düşünce ve tu
tum ve davranış milletimizi gene ağır bunalımlara sü
rükleyebilir. 

Atatürk'ün siyasî hayat hakkındaki görüşleri, or
taya koyduğu ilkeleri hayatı boyunca uygulamaya ça
lıştığı esasları; Cumhuriyet Türkiyesi'nin ve yeni Dev
letin kuruluşuna hâkim olan düsturlar olduğu kadar, 
onun devamını, gelişmesini ve ebedileşmesini gerçek
leştirecek vazgeçilmez ana temellerdir. 

Atatürk'e göre siyaset; insanların daima yüksek, 
temiz ve mukaddes saydıkları hedeflere yürümeleri 
için girişecekleri çalışmalardır. Siyaset, milleti sınıf
lara veya parçalara ayırarak farklı menfaat çatışmala
rına sürüklemek ve birtakım menfaatler temin etmek 
değil, bütün milleti birlik ve beraberlik halinde or
tak ve ulvi olan gerçek refah ve huzura ulaştırmak 
için girişilecek faaliyetlerdir. Siyasette esas açıklık, 
dürüstlük, sözlere bağlılıktır. 

özetlediğimiz bu görüşleri, Atatürk çeşitli vesile
lerle ve durumlar karşısında birçok kere ifade etmiş
tir. 1926 yılında «İnsanlar daima yüksek, temiz ve 
mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şek
lidir ki, insan olanın vicdanını, dimağını ve bütün in
sanî kavramlarını tatmin eder. Bu şekilde yürüyen
ler ne kadar büyük fedakârlıklar yaparlarsa yapsın
lar; yükselirler ve hareket tarzları açık olur.» 

O'nunla birlikte yaşayanların her zaman hatırla
yacakları ve gelecek nesillerin unutamayacakları şu 
sözlerini asla hatırdan çıkarmamak gerekir : «Asla 
hatırdan çıkarmamalısınız ki, bizim en büyük kuv-
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vetimizi bugün ve yarın dürüst, açık bir siyaset ve 
sözlerimize bağlılık teşkil edecektir.» demişlerdir. 

Atatürk, siyasî iktidarın kaynağı olarak milleti ka
bul eder, milleti görür ve millî egemenliğe dayanma
yan hiçtir gücün, hiçbir makamın ve şahsın iktidar 
olamayacağını açıklar : «İktidarın kaynağı millettir, 
onu meşru kılan millettir.» 1923 yılında «Bütün ci
han bilmelidir ki, artık bu Devletin ve bu milletin ba
şında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur; yal
nız bir kuvvet vardır; o da millî egemenliktir, yalnız 
bir makam vardır; o da milletin kalbi, vicdanı ve 
mevcudiyetidir» şeklinde dünyaya seslenen Atatürk, 
aynı tarihli nutkunda «Hiç şüphe yok, Devletimizin 
ebediyen yaşaması için, memleketimizin kuvvetlenme
si için, milletimizin refah ve mutluluğu için; hayati; 
mız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün 
mukaddes kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için 
mutlaka en kıskanç İlişlerimizle, bütün uyanıklığımız
la ve bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi koruya
cak ve savunacağız» diyordu. 

«Millet önünde, onun bağımsızlığının temini önün
de, onun liyakat, ilerleme ve yenileşmesi önünde her 
kuvvet, ancak milletin irade ve emeline uymak sure
tiyle yaşayabilir» diyen Atatürk; «Millî egemenlik öy
le bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç 
ve tahtlar yanar, yok olur; milletlerin esareti üzerine 
kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûm
dur» diyordu. 

Atatürk ,siyasî kuvvetin millî irade ve egemenli
ğin, milletin bütün olarak ortak şahsiyetine ait ol
duğunu; taksim edilemeyeceğini, ayrılamayacağını, 
başkasına bırakılamayacağını yeni Devletin temel da
yanağı olarak kabul ettikten sonra bu gücün, ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisince temsil edileceğim 
açıklamaktaydı. O'nun şu sözleri çok anlamlıdır : 
«Büyük Millet Meclisi Türk Milletinin asırlar süren 
aramalarının bir özeti ve onun bizzat kendisini idare 
etmek şuurunun canlı bir timsalidir.» 

Atatürk, iktidar sahiplerinin sorumluluğu hakkın
da şöyle diyordu : «Her an tarihe karşı, cihana karşı 
hareketlerimizin hesabını verebilecek bir durumda bu
lunmamız gerekir. Yapmamıza hâsıl olan işleri yap
mazsak tarih bizi affetmez.» 1930 tarihinde «Millet 
tarafından, millet adına Devleti idareye yetkili kılınan
lar için gerektiği zaman millete hesap vermek mecbu
riyeti, laubalilik ve keyfî hareketlerle uzlaşamaz» di
yordu. 

Atatürk'ün siyasî alanda memlekete ve millete hiz
met etmek için yola çıkanlara tavsiyeleri, öğütleri ve 
vasiyetleri şunlardır : «iBir milletin siyasî alın yazısın-
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da mevki sahibi olabilmek için onun ihtiyacını göre
bilme ve onun kudretini takdirde yetenek sahibi ol
mak birinci şarttır. Milleti idarede prensibimiz, mil
letin ortak ve umumî fikir ve eğilimlerine uymaktır. 
Bu fikir ve eğilimlerin hakikî ve ciddî olabilmesi mil
letin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklarından gelme
sine bağlıdır. Milleti aklımızın ermediği, yapmak kud
ret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz husus
lar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etme
ye asla tenezzül etmeyiniz. Millete, adi politikacılar gi
bi yalan vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz» diyor
du. 

Nihayet, Yüce Millete bu konudaki vasiyeti şudur : 
«Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesin
de yetişerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların 
kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi incelemek 
dikkatinden bir an vazgeçmesin.» 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Anahatlarıyla siyasî hayat ve siyasî düstur ve dü

şünceleri Ata'mızın bunlardır. Müsaade buyurursanız 
size Atatürk'ün sağlığında yüzüne karşı okunmuş ve 
kendileri tarafından çok beğenilmiş kısa bir şiirini oku
yacağım. 

Beri; Orta Asya'dan türeyen, 
Anadolu'da büyüyen, 
Avrupa içlerine yürüyen Türk'üm! 

Ben; dağlarda gemi gezdiren, 
Taşlara destanlar kazdıran, 
Tarihi baştan başa yazdıran Türk'üm! 

Ben adalete, ben mertliğe örnekler veren, 
ölüm - kalım savaşına gülerek giren, 
Yeryüzünde her murada eren Türk'üm! 

Ben; sancaklara, tuğlara baş eğdiren, 
Beylere, paşalara hil'at giydiren, 
Kılıcını üç kıtada da gezdiren Türk'üm! 

Ben; Atilla'yı, Yavuz'u, Fatih'i var eden, 
Kralları, imparatorları kendisine yâr eden, 
Düşmanına dünyasını dar eden Türk'üm! 

Ben; şahları, sultanları kul edinen, 
Altınları, elmasları pul edinen, 
İncili kaftanları çul edinen Türk'üm! 

Ben; zafer rüyası görenlere saç yolduran, 
Hezimete uğratıp, ümitleri solduran, 
Müzelerde başköşeleri dolduran Türk'üm! 

Ben; damarlarında asil kanın aktığı ırkım, 
Benden bahseder destanım, ağıtım, Türk'üm, 
Ben Türk'üm, taa iliklerime kadar Atatürk'üm! (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Osman Yavuz'u rica ediyorum. 
OSMAN YAVUZ — Saygıdeğer Cumhurbaşka

nım, Yüce Meclisin Sayın Başkanı, değerli üyeleri; 

Bugün Başkumandan, büyük devlet adamı, sa
natsever, başöğretmen Ulu Önder Atatürk'ün ölü
münün 44 üncü Yıldönümüdür. 

Bu vesile ile ben de Yüce Heyetinize tarımcı, 
çiftçi Atatürk'ü anlatmak istiyorum. 

Büyük Atatürk, bütün diğer yüksek ve üstün va
sıflarının yanında, İstiklal Savaşını birlikte kazandı
ğı, vatanı ve milleti için her zaman ölmesini bilen 
Türk çiftçisinin önderliğini, hamiliğini yapmış, Türk 
tarımını yönlendirmiştir. 

Kurtuluş Savaşı sona ermiş, Türk Milleti muzaf
fer; fakat yorgun ve bitkin. Uzun ve çetin savaşlar 
Türkiye'yi harap etmiş, zaten kısıtlı olan kaynakları
nı tamamen eritmiş, sınai üretim ancak küçük atöl
yelerde el sanatları şeklinde yapılabiliyor. Temel mal
ların çoğu dışardan alınıyor. Kumaş, şeker, çay gibi 
mallar için yabancı ülkelere büyük paralar ödeniyor. 
Ulaşım büyük bir dert. Tarım araç ve metodları da 
çok ilkel; ülkenin nüfusunu besleyebilmek için kimi 
yıllar buğday bile dışardan alınıyor. Şeker pancarı 
ve hatta bağ - bahçe tarımı gelişmemiş, bugün güney 
ve batı illerimizde yetiştirilen turunçgiller, Doğu Ka
radeniz bölgesinde yapılan çay tarımı bilinmiyor. 
Hayvancılığımız çok geri ve el atılmaya muhtaç. Ay
rıca uçsuz bucaksız topraklar boş duruyor, çiftçi 
modern tarım usullerini bilmiyor, her şey iptidaî 
araç ve gereçlerle yapılıyor. 

Sulama yok denecek seviyede. En önemlisi ekono
miye ve tarıma yön verecek yetişmiş uzman kadro 
maalesef yok. Velhasıl o kadar çok güçlük ve engel
ler var ki, işe nereden ve nasıl başlanacağı bile bü
yük bir problem. İşte Atatürk bu kötü şartlar altın
da bulunan çiftçilerin sosyal ve ekonomik hayat se
viyesinin yükseltilmesinin, Türkiye'nin kalkınması 
ve var olmasıyla eşanlama geldiğini daha Kurtuluş 
Savaşı yıllarında görmüştür. Cumhuriyetin kuruluşu 
ile başlayarak tarım ve köy kalkınması davasını bü
yük bir hedef olarak ele almış, az topraklı çiftçinin 
topraklandırılmasından, tarımsal, altyapının kurulma
sına, temel girdilerin sağlanmasından üretim, tüke
tim zincirinin en iyi bir şekilde oluşturulmasına ka
dar varan bütün temel sorunların çözümlenmesi ça
lışmalarını başlatmıştır. Yine kolaylıkla kabul edile

bilecek bir ziraat rejiminin kurulması için direktifler 
vermiş, bunların sonuçlarını fani hayatının sonuna 
kadar takip ve kontrol etmiştir. 

İşte O'nun hem de Cumhuriyetten önce, 1 Mart 
1922'de Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Toplanma 
Yılını açış Nutkunda söyledikleri : 

«Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir?.. Bunun 
cevabını derhal birlikte verelim. Türkiye'nin sahibi 
hakikîsi ve efendisi hakikî müstahsil olan köylüdür. 
Köylünün emeğinin verimlerini ve neticelerini kendi 
lehine ve menfaatine olarak en yüksek seviyeye çı
karmak iktisadî siyasetimizin esas ruhudur. Şu halde 
bir taraftan köylünün çalışmasını verimli kılacak bil
gi, vasıta ve araçları ona sağlamaya çalışırken, diğer 
taraftan onun emeğinin hâsılasından azamî derecede 
faydalanmasını sağlayacak iktisadî tedbirlerin kurul
masına çalışmak lazımdır.» 

Aynı şekilde yine Cumhuriyetten önce, Cumhu
riyet tarihimizde çok büyük ve önemli yeri bulu
nan İzmir'de toplanan I. İktisat Kongresinin açış 
Nutkundaki şu sözlerine dikkatle kulak verelim : 

«Arkadaşlar, kılıç ile fütuhat yapanlar, sabanla 
fütuhat yapanlara mağlup olmaya ve bilnetice ter-
ki-mevki etmeye mecburdurlar.» Nihayet hayatı bo
yunca bu prensiplerinden ayrılmadığını göstermesi 
bakımından 1 Kasım 1937'de Büyük Millet Meclisi 
5 inci Dönem 3 üncü Toplanma Yılını açarken söy
ledikleri : 

«Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir 
ki ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. 
Köylere kadar yapılacak programlı ve pratik ça
lışmalar bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.» 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ekonomik savaş 
başladı. Bu savaşta başarılı olabilmek, zafere ulaşa
bilmek için de toprağa dönmek ve ona sahip olmak 
gerekiyordu; Atatürk de bunu yaptı. Çiftçinin ya
nından ve problemlerinden hiç ayrılmadı. O yıllar
da Türk tarımının geliştirilmesi, Türk çiftçisinin eme
ğinin değerlendirilmesi ve hayat seviyesinin yüksel
tilmesi yolunda yoğun çabalar harcandı. Çiftçiyi top
raklandırma, tarımda verimlilik, tarım endüstrisi, ta
rımsal kooperatifçilik, tarımsal öğretim * ve eğitim 
alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi. Bitki ve 
hayvan hastalıklarıyla mücadele bilimsel esaslara da
yandırılarak yapılmaya başlandı. 

Ormancılık ve hayvancılık konularında büyük atı
lımlar yapıldı. Ormanlar işletildi, örnek Devlet çift
likleri kuruldu. Tarım alanında yetişmiş uzman ihti-
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yacını karşılayabilmek maksadıyla bugün Ziraat, 
Veteriner ve Orman Fakültelerinin çekirdeğini oluş
turan Yüksek Ziraat Enstitüsü öğretime açıldı. Ülke 
çapında sağlam bir tarım politikasının uygulamasını 
sağlamak üzere, halen de geçerliliğini koruyan ve yü
rürlükte olan birçok kanun çıkarıldı. En önemlisi, 
çiftçinin sırtında kambur olan, onu yorgun ve bitkin 
düşüren aşar Atatürk'ün direktifi ile 1925 yılında ta
mamen kaldırıldı. 

Atatürk, çiftçinin eğitimine büyük önem verdi, 
hatta ona başöğretmenlik yaptı. Kendisi de bizzat 
örnek bir çiftçi ve çiftlik sahibi idi. Birçok çiftlik
ler kurdu, çiftçi ile yan yana çalıştı, onu yanından 
Ihiç ayırmadı. Sonunda çiftliklerini ve bütün maddî 
varlığını Devlete bağışladı. 

Geçen sürede tarım sektöründe alman yol, kay
dedilen ilerleme Ulu Önder'in verdiği direktiflerin, o 
zamanlarda çıkardığı kanunların büyük çaba ve gay
retlerinin bir eseridir. O, her şeyden önce vatanına, 
milletine bağlı, örf ve âdetlerine sadık; savaşta en 
büyük asker, barışta en büyük üretici çiftçiye inan
mış ve güvenmiştir. Bu milletin köylüsü de Ulu Ata
sına layık olmuş, onun izinde yürümüştür. Bugün 
dahi tehlikeli akımlar, zararlı ideolojiler köyün ve 
köylünün kapısını çalamamıştır. Bu sağlam yapılı, 
inançlı, ülkenin daimî bekçisi Türk köylüsünü huzu
runuzda minnet ve şükranla anmayı ulvi bir görev 
sayıyorum. 

Bütün bu saydığımız gayretlerin neticesidir ki, 
bugün dünyada gıda bakımından kendi kendine ye
tebilen birkaç devletten biri olmakla övünebiliyoruz. 
Sadece 1927 yılında ilk defa yapılan Tarım Sayımı
nın rakamlarına bakmak bile yapılanların büyüklü
ğünü göstermeye kâfidir. İşte bütün diğer yüksek 
vasıf ve karakterlerinin yanında, bir nebze anlatma
ya çalıştığım tarımcı, çiftçi Atatürk'ü minnetle ve 
rahmetle anıyor, her sahada olduğu gibi, tarımda da 
daima onun ilkelerinin ve yolunun takipçisi olacağı
mıza söz veriyoruz. 

Ulu Atam ruhun şad olsun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kıymetli arkadaşlarım; 
Daha konuşmak arzusunda olan 12 arkadaşımız 

var. Arkadaşlarımızın böyle bir günde duygularını 
ifade etmek için duydukları heyecanı elbette anlı
yor ve takdir ediyorum. Yalnız bir zaman faktörü
nün de bulunduğunu dikkatinize sunmak istiyorum. 
Onun için lütfen ya bir kısım arkadaşlarımızın, tek-
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rarları da önlemiş olmak için, feragat etmelerini ve
yahut çok daha kısa sürede konuşmalarını takdiri
nize arz ediyorum efendim. 

Sayın Nazmi önder'j rica ediyorum. 
NAZMİ ÖNDER — Sayın Cumhurbaşkanım, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 Kasım 1938 

de yaptığı ve bu toplantıda birçok milletvekilinin göz
yaşları içerisinde yapılan konuşmalardan sonra, böy
le bir toplantıyı aradan geçen 43 yıl sonra ilk defa 
10 Kasım 1981 de Yüce Meclisimiz yapmış, günün 
bütün birleşimini Büyük Deha, Eşsiz Devlet Adamı, 
En Büyük Asker Atatürk'ün aziz hatırasına ayır
mıştı. Böyle bir toplantıda bulunmanın büyük gu
rurunu taşıyorum. Bugün bu toplantının ikincisini 
yapmakta bulunuyoruz, O'nun aziz hatırasını bir kez 
daha dile getiriyoruz. 

Atatürk'ün önem verdiği konuların başında ge
lenlerden birisi de tarım sektörüdür. Atatürk, Tür
kiye'nin yükselmesini sahip olduğu büyük tarım po
tansiyelinde görmektedir. Zaten kendisinin de çiftçi 
olduğu, bunu ve yeşilliğe hayranlığını her zaman di
le getirdiğini görmekteyiz. Atatürk, kendi adını ta
şıyan Atatürk Bulvarına çam fidanları dikilince pek 
sevinmişti: «Bunlar tutarsa Ankara'nın yaz, kış yeşil 
duracak bir zenginliği olacak.» demişti. 

Atatürk, Türk ekonomisinde tarımın önemini her 
zaman ve her yerde dile getirmiş ve bu alanda ne 
kadar büyük potansiyele sahip olduğumuzu çok ön
ceden görmüştür. 1920 lerde 10-12 milyon arasın
da seyreden nüfusumuzun gıda ihtiyacını dahi kar
şılamakta zorluk çekiyorduk. Bugün kendi kendini 
besleyebilen dört ülkeden birisiyiz. Hatta kendi ih
tiyaçlarımızın dışında gıda maddelerini de ihraç ede
biliyoruz. 

Bugün Türkiye'nin ihracatının toplamı Cumhu
riyet tarihinin en üst seviyesi olmasına rağmen, 4 
milyar dolar civarındadır. Ülkemiz dış görünümü 
itibariyle bir tarım ülkesidir. Oysa sanayi ülkesi 
olan ve tarım potansiyeli bizim üçte birimiz olan 
Fransa'nın 1980 yılı tarım ürünü ihracatı 10 milyar 
dolardır. Türkiye bu hesapla da 30 milyar dolarlık 
bir tarım potansiyeline sahiptir. 

Yine Atatürk'ün sulamaya verdiği önemden ve 
ne kadar haklı olduğunu görmekteyiz. Güneydoğu 
Anadolu projesi gerçekteştiğinde enerji istihsalimiz 
bugünün iki katına, tahıl istihsalimiz iki katına çı
kacak, bölgede tahıldan başka bir yılda, iki ila* üç 
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mahsul alma imkânı olacaktır. Sulama bütün Tür
kiye'de istenilen seviyeye geldiğinde, tarım istihsali 
o nisbette artacaktır. Tarımdaki üretim artışıyla eko
nominin birçok yükünü karşılamayı başarmış ola
cağız. 

Atatürk'ün tarım alanına verdiği önemi ve yap
tığı faaliyetleri birçok uygulamada ve yaptığı konuş
malarda görmem mümkündür: «Memleketimiz şu 
iki şeyin memleketidir, biri çiftçi, diğeri asker. Biz 
çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetiştiren bir Milletiz. 
tyi çiftçi yetiştirdik, çünkü topraklarımız çoktur, tyi 
asker yetiştirdik, çünkü o topraklara göz diken düş
manlarımız fazladır. Milletimiz çok büyük elemler, 
mağlubiyetler, facialar, görmüştür. Bütün onlardan 
sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel 
sebebi şundadır; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılı
cını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan 
ayrılmadı. Eğer Milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi 
olmasaydı biz bugün dünya üzerinde bulunmayacak
tık. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi hakiki üre
tici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok re
fah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan 
köylüdür. Diyebilirim ki, bugünkü felaket ve yok
sulluğun tek sebebi, bu hakikati görmemiş olma
mızdır. I 

Gerçekten yedi asırdan beri dünyanın muhtelif 
taraflarına sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemik
lerini topraklarında bıraktığımız ve yedi asırdan beri 
emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna 
mukabil daima küçük ve hor görerek mukabele et
tiğimiz ve bunca fedakârlık ve ihsanlara karşı nan
körlük, zorbalıkla uşak derecesine indirdiğimiz bu 
gerçek sahibinin huzurunda tam bir utanç ve say
gıyla gerçek yerimizi alalım. 

Efendiler, Milletimiz çiftçidir, Milletin çiftçilik
teki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son had
de eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve 
verimleri kendi menfaatleri lehine son hadde çıkar
mak ekonomik siyasetimizin ruhudur.» Buyurmuş
lardır. 

«Türk köylüsünü efendi yerine getirmedikçe 
memleket ve Millet yükselemez. O toprakları koru
yanlar, sürenler hep sizlersiniz. Bundan sonra da 
daha iyi çiftçi, daha iyi asker olacağız; ama bundan 
sonra asker oluşumuz artık eskisi gibi başkalarının 
hırsı, şan ve şöhreti, keyfi için değil, yalnız, aziz 
topraklarımızı korumak içindir» Buyurmuşlardır. 
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«Çiftçilerimizin gayretiyle memleketimizin verim
li tarlaları birer bayındırlık kaynağı olacaktır.» bu
yurmuşlardır. 

«Kılıç ile zafer kazananlar, sabanla zafer kaza
nanlara mağlup olmaya ve bunun sonucu yerlerini 
onlara bırakmaya mecburdurlar. Ben de çiftçi oldu
ğumdan biliyorum, makinesiz, ziraat olmaz; senede 
100 dönüm çalışır, 10 misli eker, 100 misli elde eder
siniz. Bir de toprağa sevdiği tohumu atmalıdır. Mem
leketimiz çiftçi memleketi olmaya henüz hak kazan
mamıştır, ziraat memleketi olacağız, bu ancak ma
kineli ziraatle olur. Memleketimizin genişliği ile nü
fusumuzun genişliğinin ne kadar orantısız olduğunu 
da hatırlayınız. Bu geniş ve verimli toprakları işleye
bilmek, işletebilmek için noksan olan elemeğini mut
laka teknik aletlerle gidermek mecburiyetindeyiz. 
Memleketimiz ziraat memleketidir, bu itibarla hal
kımızın ekseriyeti çiftçidir, çobandır; bundan ötürü 
en büyük kuvveti, kudreti bu sahada gösterebiliriz 
ve bu sahada en mühim yarışma meydanlarına atı
labiliriz. 

Bugüne kadar devam eden harpler ne yazık ki 
çiftçiliğimizi çok geri bırakmıştır. Bundan sonra bu 
gibi sakat hareketlerden kaçınacağız. Memleketin 
evlatlarını uzun zamanlar silah altında bulundurmak 
suretiyle toprağında çalışmaktan, ailesiyle birlikte 
bulunup çalışmaktan mahrum etmeyeceğiz. 

Millî ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir 
ki ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. 
Köylere kadar yapılacak programlı ve pratik çalış
malar bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır; fakat 
bu hayati işi isabetle amacına ulaştırabilmek için 
ilk önce ciddî etüdlere dayalı bir ziraat siyaseti tes
pit etmek ve onun için de her köylünün ve bütün 
vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek 
tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lazımdır. 

Bu siyaset ve rejimde önemli yer alabilecek nok
talar başlıca şunlar olabilir: 

Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılma
malıdır. Bundan daha önemli olan ise, bir çiftçi aile
sinin geçinebileceği toprağın hiçbir sebep ve suret
le bölünmez bir mahiyet alması, büyük çiftçi ve çift
lik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, ara
zinin bulunduğu memleket bölgesinn nüfus kesa
fetine ve toprak verim derecesine göre sınırlandır
mak lazımdır.» Buyurmuşlardır. 
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«Küçük veya büyük bütün çiftçilerin iş vasıta
larını artırmak, yenileştirmek ve koruma jtedbirleri 
vakit geçirilmeden alınmalıdır. 

Memleketi iklim, su ve toprak rejimi bakımın
dan ziraat bölgelerine ayırmak icap eder. Bu böl
gelerin her birinde köylülerin gözleriyle görebilecek
leri, çalışmaları için örnek tutabilecekleri verimli, 
modern, pratik ziraat merkezleri kurulması gerekli
dir. Bugün Devlet idaresinde bulunan çiftliklerin ve 
bunların içindeki türlü ziraat, sanayi kurumlarının 
bir kısmı ziraat hayat ve faaliyetinin bütün saha
larında her türlü teknik ve modern tecrübelerini ta
mamlamış olarak bulundukları bölgelerde en fay
dalı ziraat usul ve sanatlarını yaymaya hazır bulun
maktadırlar. Bu Bakanlık için büyük kolaylık temin 
edecektir. 

Ancak gerek mevcut olan ve gerek bütün mem
leket ziraat bölgeleri için yeniden kurulacak ziraat 
merkezlerinin sekteye uğramadan tam verimli faali
yetlerini şimdiye kadar olduğu gibi, Devlet bütçesi
ne ağırlık vermeksizin kendi gelirleriyle varlıkları
nın idare ve gelişmesini temin edebilmek, bütün bu 
kurumları birleştirerek geniş bir işletme kurumu teş
kil olunmalıdır. 

Bir de başta buğday olmak üzere, bütün gıda 
ihtiyaçlarının da endüstrimizin dayandığı türlü ipti
daî maddeleri temin ve dış ticaretimizin esasını teş
kil eden çeşitli mahsullerimizin ayrı ayrı her birinde 
miktarını artırmak, kalitesini yükseltmek, elde etme 
masraflarını azaltmak, hastalık ve düşmanlarıyla uğ
raşmak için gereken teknik ve kanunî her tedbir va
kit geçirilmeden alınmalıdır.» buyurmuşlardır. 

«Çiftçiye arazi vermek ve hükümetin mütemadi
yen takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan 
Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin et
mek, memleketin üretimini zenginleştirecek başlıca 
çarelerdendir. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve 
çalışacağı toprağa malik olması mutlaka lâzımdır. 
Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi 
bu esastadır. 

Orman servetimizin korunması lüzumuna ayrıca 
işaret etmek isterim. Ancak, bunda mühim olan ko
ru esaslarını, memleketin türlü ağaç ihtiyaçlarının 
devamlı olarak karşılanması gereken ormanlarımızı 
muvazeneli ve teknik bir suretle işleterek istifade 
etmek esası ile makul bir suretle uzlaştırmak mec
buriyeti vardır.» buyurmuşlardır. 

Ulu önder Atatürk'ümüzün tarımla ilgili bu di
rektifleri doğrultusunda bugün ana sorun, gelişme
mizin sanayi ile mi, yoksa tarımla mı olacağı ko
nusu değildir. Bu tartışmalar artık son bulmalıdır. 
Bütün dünya bilmektedir ki, kalkınma için sanayi
leşme şarttır; ancak tarımsal bir gelişme olmadıkça 
ve tarımın sanayiye sağlayacağı girdiler yeterince 
elde edilmedikçe hiçbir şekilde sanayileşme gerçek
leşemeyecek, aksine getişme tamamen duracaktır Bu
gün tarımda çalışan nüfus başına gelirin artırılması, 
tarım politikasının ana sorununu teşkil etmektedir. 
Çünkü tarımda çalışan nüfus başına gelir giderek 
düşmektedir; özellikle sanayi ve hizmetler sektörle
riyle kıyaslanamayacak kadar bir düşme görülmek
tedir. 

Tarımda 1962 yılında çalışan 9 milyon 700 bin 
faal nüfus başına, gayrî safî millî hâsılanın ancak 2 
milyon 600 bin Türk Lirası, nispî verimlilik ise % 
49.5 iken, 1972 de bu verimlilik 3 milyon 875 bin 
liraya, nispî verimlilik ise % 41.6 ya, 1981 de ise 9.5 
milyon çalışan nüfusun, nüfus başına elde ettiği ge
lir 4 milyon 800 bin liraya, nispî verimlilik ise % 
37 ye düşmüştür. 

Sanayide ise, 1962 yılında 995 bin çalışan nüfus 
başına verimlilik 10 685 Türk Lirası ve nispî verim
lilik ise % 195, 1981 de sanayide çalışan nüfus bir 
misli artarak 1 milyon 820 bin kişiyi bulmuş; buna 
mukabil nüfus başına gelir 24 176 Türk Lirasına 
yükselmiştir. 

Hizmetlerde ise bu rakamlar yüzdeleriyle düş
mekle birlikte, tarımla kıyaslanamayacak kadar yük
sektir. 

. Sonuçta görüldüğü gibi, tarımda çalışan nüfusun 
düşük gelir düzeyi millî gelirimizi etkilemekte, millî 
gelirden tarım kesiminde çalışanların payını azalt
makta, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin kayna
ğını teşkil etmektedir. Bunun sonucu, esas sebebi 
tarım dışında istihdam imkânlarımızın kısır kalması, 
tarımda gereksiz bir nüfus fazlasının devam etmesi, 
sanayi ve hizmetler sektörüne bu fazla tarım nüfu
sunun aktarılmamış olmasıdır 

Ulu Önder Atütürk'ün bize göstermiş olduğu ana 
esas ve yollardan ayrılmalar tarımdaki verimliliği 
düşürdüğü gibi, ekonomik hayatımızı da büyük öl
çüde etkilemektedir. Bu mesele mutlaka çözülmeli
dir. Bu çözüm dê  Atatürk ilkelerindedir. Atatürk ti
keleri ışığımız, Tanrı yardımcımız olsun. 
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Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 

Aziz arkadaşlarım, takdir buyurursunuz ki, Ata- I 
türk bir oturumda tükelitecek, ifade edilebilecek bir I 
mevzu değildir. Yüzlerce, binlerce oturuma imkân I 
bulsak, sözlerimiz yine bitmeyecektir. I 

Onun için, bir anma töreni çerçevesinde arka- I 
daşlarımın lütfedip daha kısa konuşmasını ve zaman I 
faktörünü tekrar dikkate almalarını bir kere daha I 
istirham ediyorum. I 

Sayın Beşir Hamitoğullarını rica ediyorum. I 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Cumhur

başkanım, Yüce Meclisin Değerli Başkanı, çok aziz I 
arkadaşlarım; konuşmama başlamadan önce hepi- I 
nizi saygılarla selamlarım. I 

Bu kısa konuşmamda Büyük önderimizin küllen- I 
dirilmiş bulunan, saptırılmış bulunan iktisadî vasi- I 
yetine kısaca değinmeye çalışacağım. I 

Ölümsüzlüğe geçişinin 44 üncü yıldönümünde I 
Atatürk'e gösterilecek saygının en büyüğü ve en an- I 
lamlısı, uygulama ve düşünce yönü ile geride bırak- I 
tığf eserini bilimsel temel ve çağdaş kuramlar ara- I 
cılığında tamamlayarak hedefine ulaştırmaktır. Ya- I 
ratıcı, uyarlayabilici arayışlar, Atatürkçü felsefeyi I 
insancıl boyutlarıyla yeterince algılayabilirse, yeni- I 
den kurulmakta olan siyasal yeni Türkiyemiz, eko- I 
nomik bağımsızlığın sağlıklı rayları üzerinde, potan
siyellerine yaraşır bir hızla kalkınmaya ulaşabilir. I 

Ekonomik gelişmesini çağdaşdaşmayı üretecek I 
tarzda gerçekleştirirken, yeryüzünün mazlum ülke- I 
lerine arayıp bulamadıkları ve tek başlarına oluştu- I 
ramadıkları eşsiz bir Önderliği de armağan edebile- I 
çektir. Atatürk'ün eseri başka türlü nasıl sonsuz- I 
laştırılabilir. Bunu yapabilmenin ilk koşulu; Atatürk- I 
çü gelişme modelinin ipuçlarını yakalamaya olanak ı 
veren Atatürk'ün iktisadî vasiyetini önce yeterince 
kavrayabilmek, sonra da inançla uygulayabilmek- I 
tir. 

Gerçek büyük devrimciliğin ölçütü yok müdür?.. I 
Türkiye'de yabancı kaynaklı devrimciler peşinde ko- I 
şanlara özellikle seslenmek istiyorum; elbette var
dır, o da şudur: Büyüklüğü yaşadığı süre ile sınırlı J 
olmayanlar ancak devrimci sayılabilirler, öldükten 
sonra bile yaşayanların canı,, oluşturdukları devrim
lerdir. öldükten sonra geride kendinden büyük eser
ler ve yaşatan mutluluk, huzur veren düşünceler bı
rakanlar ancak gerçek ölümsüzlüğe erebilirler. | 
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tşte önderimiz Atatürk, bu devrimcilerin en ön 
cephesinde yer alan büyük bir liderdir. Askeri utku
ları, siyasal rejime ve ekonomik gelişmeye ilişkin 
modelleriyle Atatürkçülük kesintilere uğramasa idi, 
Atatürk'ün değineceğimiz iktisadî vasiyeti tüm bo
yutlarıyla uygulanabilse idi, Türkiye bugün kalkın
masını övünebileceğimiz seviyelere getirebilecekti. 
Terörizm dahil 12 Eylül öncesi korkunç bunalımları 
Türkiyemiz dramatik bir tarzda yaşayacaktı. 

Yoksul ülkeleri belirlemek üzere ünlü Fransız 
iktisatçısı Profesör Sorrıe, yeryüzünde üçüncü dünya 
diye bahsettiği yoksul ülkeler, kalkınmalarını ancak 
siyasal bağımsızlıklarını elde ettikten sonra ortaya 
koymaya gayret etmişlerdir. Ancak bu ülkeler eko
nomik gelişmelerine başladıkları zaman, ortada sa
dece gelişmiş ülkeler tarafından oluşturulmuş büyü
me teorileri vardı. Bu teorilerin hiçbiri, kısaca söy
lemek mecburiyetindeyim,' Büyük Atatürk tarafın
dan oluşturulmuş bulunan kalkınma, büyüme, sos
yal barış gibi öğeleri içeren modelin seviyesine eri
şememiştir. Bu nedenle, eski koloni dediğimiz bu dünya 
günümüze kadar bu üçüncü dünyada yer alan hiç
bir ülke ekonomik gelişmesini gerçekleştirememiş
tir. Çünkü elde edilen siyasal bağımsızlık, gerçekleş
tirilemeyen ekonomik gelişme ve oluşturulamayan 
özellikle iktisadî bağımsızlık nedeniyle teker teker 
eski koloniler tarafından geri alınmıştır. 

Demek oluyor ki, iktisat literatüründe «Büyük 
uyanış» diye adlandırılan 1945'lerden sonraki geliş
me ekonomik alana yansıyamamıştır; ama Atatürk
çülüğe bakalım: Değil 1945'lerde, daha 1920'lerin 
döneminde ekonomik ve sosyal yapıları değiştirme
den, ekonomik gelişmenin ihtiyaç duyduğu ortamları 
hazırlamadan, ekonomik bağımsızlık olmadan, ülke
niz sahip olduğu iktisadî potansiyellerinin tümünü 
harekete geçirmeden, yalnız ekonomik bağımsızlık 
değil, yalnız ekonomik gelişme değil siyasal egemen
liğin de korunamayacağını bütün boyutlarıyla somut 
olarak ortaya koymuştur. 

Biraz, önce arz ettiğim ve sosyal, siyasal rejimi 
ne olursa olsun ancak kendileri için elverişli olan 
ekonomik büyüme ve gelişme teorileri hattı müda
faa eden teorilerdir. Oysa, askerî alanda olduğu gibi, 
iktisadî alanda da Atatürkçülüğün iktisadî gelişme 
modelleri sathı müdafaa etmektedir. Nedir kısaca 
bu?.. Hattı müdafaa etmek ekonomide, sadece bir 
sektörü, sadece bir sosyal grubu, bir menfaat sını
fını müdafaa etmektir. Sathı müdafaa etmek ise; bü-
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tün ekonomik sektörleri, bütün ulusu, bütün vatanı 
kalkındırmaya yöneltmektir. Atatürkçülüğün mode
lin de hattı müdafaa etmek yoktur, sathı müdafaa et
mek vardır. 

Onun için, hızlandırılan ekonomik gelişme ül
kenin harekete geçirilen bütün iktisadî potansiyelle
rine dayanıyordu, ondan kaynaklanıyordu. Atatürk
çü Devletçilik, ki, hemen söyleyeyim; Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 
1932 ila 1938 döneminde ise doruklara erişmiştir. 
tşte, ülkenin bütün imkânlarını harekete geçirecek 
planlama, sanayileşme ve tarımsal gelişmeyi içerecek 
niteliklerde idi.. 

Zamanımız çok sınırlı olduğu için daha ayrıntı
larına girmiyorum; fakat hemen şunu belirteyim ki, 
zamanında eksiksiz uygulanan Atatürkçülük modeli, 
sonsuzluğa intikallerinden sonra yönetime geçenle
rin eğitimlerine göre maalesef küllendirilmiştir, sap
tırılmıştır. 

Atatürk Devletçiliğinde saptırıcı kıvrımlara de
ğinmek imkânına sahip değilim. Bunları vurgula
makla yeteniyorum. Bu saptırmaların sonucunda çok 
sayıdaki siyasal parti dönemine geçdikten sonra bo
zulma doruklara ulaşmış ve 12 Eylüllere böylece ge
linmiştir. 

BAŞKAN — 11 inci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Söz vermeye geçmeden evvel arkadaşlarımdan istir
hamımı tekrarlamak istiyorum. Zaman faktörü sıkış
tırıyor ve arz ettiğim gibi, bu bir anma töreni ol
duğu için ve önümüzdeki bütçe vesilesiyle de bütün 
düşüncelerimizi, Atatürk'ten ne derece ayrılıp ayrıl
madığımızı tahlil etmek fırsatı bir defa daha elimize 
geçeceği için, bugün sadece maksadın çerçevesi için-

Bu saptırmaların oluşturduğu başka büyük bir 
sakınca ideolojik boşluktu. Atatürkçü iktisadî geliş
me modeli ve kalkınma yöntemlerinden uzaklaşıl-
dığı için yabancı ideolojiler bu alanlarda yaratılan 
boşlukları maalesef insafsızca doldurabilmişlerdir ve 
Atatürkçülüğün ülkeyi kalkındırıcı yöntemlerinden 
vazgeçildiği için ülkenin bütün imkânları harekete 
geçirilememiştir. KİT'lerin dejenere edilmesi bunun 
haykırıcı somut örneklerinden sadece biridir. 

Bugün uluslararası alanda gelişmiş ülkeler, ulus
lararası işbölümünde Türkiye'mize manav olmayı 
layık görmektedir . değerli arkadaşlarım. Bunlara, 
Atatürkçü kalkınma modelinden aldığımız bilinçle 
verecek cevaplarımız vardır. Onların bize kalkınma 
bakımından, kalkınma alanında yazacakları reçeteler 
yoktur. Türkiye'nin bu konuda onlara verebilecek 
dersleri vardır. 

Sonsuzluğa intikalinin 44 üncü yıldönümünde 
gerek Türkiyemizde, gerek dünyaya bunu hatırlat
makla, bunu büyük bir mesaj olarak iletmekle ve 
Atatürkçülüğe yeni siyasal Türkiye döneminde daha 
bilinçle, daha etkiyle dönüleceği umuduyla değini
yor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.20 

de kalınmasını, onun için daha kısa sürelerde konuşul
masını bir kere daha istirham ediyorum efendim. 

Sayın Aydın Tuğ'u rica ediyorum. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, Meclisin değerli 

üyeleri; 

Değerli arkadaşlarımın konuşmalarından sonra, 
ben de sizlere Atatürk'ün dış politikasını özet olarak 
sunmaya çalışacağım. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 12.30 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 
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Atatürk'ün dış politikasını iki anabölüm içinde ele 
almak mümkündür : Birincisi; Atatürkçü dış politika
nın amaçları, ikincisi; bu politikanın ilkeleridir. Amaç
lar, kelimenin- de ifade ettiği gibi, belli bir politika 
izlerken Atatürk'ün ulaşmak istediği hedefleri; ilke
ler ise, bu hedeflere ulaşmadaki başlıca dayanakları 
ifade etmektedir. 

Atatürk'ün dış politikasında Ulusal Kurtuluş Sava
şındaki hedefler ve ilkeler ile sonradan gelen barış 
dönemindeki hedefler ve ilkeler arasında bazı farklar 
vardır. Ancak, bunlar çevre koşullarının gerektirdiği 
taktik farklar idiler, stratejik nitelikleri yoktur. Bura
da önemli bir nokta, amaçlarla ilkeler arasında her za
man kesin bir ayrım yapmanın güç olmasıdır. 

Atatürk'ün dış politikasının amaçlarından ilki, mil
lî bir devlet kurma amacıydı. Ulusal Kurtuluş Hare
ketini başlatırken Mustafa Kemal'in ilk amacı, ülke
nin düşman işgalinden kurtarılması ve millî hudutlar 
içinde kendi kaderine hâkim bir Türk Devletinin ku
rulmasıydı. Millî bir Türk Devleti fikri, ilk önce bu 
mücadele sırasında bilinç kazanmıştır. 

imparatorluk içinde 19 uncu yüzyılda Balkan mil
letlerinin ayaklanması yüzünden milliyetçilik akımları 
tehlikeli görülmüş, hatta bu akımı benimseyenler va
tan hairii sayılmışlardır. Sivil ve askerî zümre kendisi
ne «Osmanlı» demiş ve Osmanlı olmakla övünmüş-
tür. «Türk» sözcüğü, daha çok okumamış Anadolu 
insanı için kullanılmıştır. Avrupa devletlerinin saldırı
ları karşısında sürekli olarak yenilgiye uğranılması, 
«Osmanlı» yerine yeni bir «Türk» bilincinin doğması
na yol açmıştır. 

Mustafa Kemal, millî bir devlet kurma fikrini 
1923 yılında yaptığı bir konuşmada şöyle ifade et
miştir : 

«Dünyanın büze hürmet göstermesini İstiyorsak, 
evvela biz ıkendıi benliğimize ve ımtiffiyetüımize bu hür- i 
imeti, hissen, fikren, fiilen bütün ef'al ve hareketimiz- I 
le gösterelim!. Bilelim İki, ımlilî benliğini bulamayan' | 
miletlıer başka milletlerin şikârıdır.» 

IDeğerü arkadaşlarım; 
Mustafa Kemal, Osmanlı Devletini' terk edip mil

lî 'bir devlet kurma fikrini daıha Kurtuluş Savaşı Ha
rekâtına girişmeden önoe kendi kafasında oluştur
muş ve bumdan yakın arkadaşlarına da söz etmiş
tir; «Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar 
•vardır; o da hâkimiyeti miffiyeye müstenit bilâ 
ıkayd ü şart müstakil yeni bir Türk Devleti kur
mak.» demiştir. İşte, daha îstambufdayken düşün-
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düğü, Samsun'dan Anadolu topraklarına ayak ba
sar basmaz tatbikatına başladığı karar, bu karar ol
muştur; fakat Mustafa Kemal bu fikrini en yakın ar
kadaşlarına bile her zaman kolaylıkla kabul ettire-
mermiştir. Millî bir devletin kurulması fikri resmen 
ilk kez Misaki Miii'de yer almıştır. 

Böylece Atatürk, daha Kurtuluş Savaşının başın
da başlıca 'hedeflerden birinin, tüm yabancı müda
halelerden ve imtiyazlardan arınmış, tam bağımsız bir 
Türkiye kurmak olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Atatürk'ün en yakın 'arkadaşları bile bu hedefin 
gerçökleştidlebileceğinden şüpheliydiler. Bunun için, 
tam bağımsızlık yerine, büyük bir devletin manda
teri olarak onun himayesinde kalmayı arzu edenler 
de vardı. Bildiğiniz gibi, manda önerileri Erzurum 
Kongresinde uzun tartışmalara yol açmış, sonunda 
«Manda ve himaye kabul edilmez» fikri galip gel
miştir; fakat Sivas Kongresinde bunu yine günder 
me getirmişler ve büyük münakaşalar olmuştur. 

Ulusal Kurtuluş Savaşında sık sık kullandığımız 
«tam bağımsızlık» ve «ianitiemperyalizm» j sözcükle
rinden Türkiye'de özelikle son 1 0 - 1 5 fıld'an beri 
bazı çevreler bazı anlamlar çıkarmışlardır, «Tam 
bağımsızlık» sözcüğüne dayanarak bu çevreler, Tür-
ıküye'nkı 'bugün üyesi bulunduğu ittifak sistemlini ıterîc 
ederek, Batı ile iliştoiierinü keserek üçüncü bir dün
ya içinde yerini alması gerektiği sonucuna varmak
tadırlar., Atatürkçülük adına yapılan bu öneriler, dün
yanın çok duyarlı bir bölgesinde, bir süper devle
tin yayimıa yolan üzerinde bulunan Türkiye'yi Ba
tı dünyasından koparak ve kurtarılmış bir dünya 
yöresi durumuna getirmeyi amaçlamaktadır; bu ka
naatteyiz* 

Başka devletlerle yapılan siyasal ve askerî an
laşmaların «tam bağımsızlık» ile bağdaşmayacağını 
ileri sürenler, Atatürk'ün 1934 yılında kurulmasında öar 
derJik ettiği Balkan Paktının, 1937 yılında kurulmasında 
'başrolü oynadığı Sadabat Paktını nedense görme-
mezllcten gelmektedirler. 

«Tam bağımsızlık», bir devletin öz gücünü muh
temel saldırganların gücüyle dengelemek için başka 
devletlerle askerî ve siyasî işbirliği yapamayacağı an
lamına gelmez. Tarihin şu veya bu döneminde başka 
devletkrlıe bu tip anlaşmalar yapmamış hemen hiç
bir devlet yoktur., 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı 
arefesıinde İngiltere ve Fransa ile yaptığımız ittifak 
anlaşmasının temelleri de, yine Atatürk tarafından 
atılmıştır. 
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Bu açıklamalar gösteriyor ki, söz konusu çevre
ler, ulusal kurtuluş sırasında söylenen «tam bağım
sızlık» ve «emperyalizm» sözcüklerini ilk amacın
dan saptırmışlar ve (ideolojik emellerimi desteklemek 
için ku#anmışlıaırdirs 

Uluslararası sistemlin bugünkü karmaşık yapısı 
lifinde devletlerin bağımsızlarını koruyabilmeleri 
ve ülke bütunlIüMerimi sürdürebilmeleri için aralarım-
dıa işbirliği yapmaları bir zorunlululk olmuştur. Dün
yanın en büyük devletleri bile hemen hemen hiçbir 
bakımdan kendi kendilerine yeterli damadikların-
dan, siyasal ve ekonomik yaşantılarını ve gelişme-
leriımi sürdürebilmek için başka devletlerle yaptıkla
rı işbirliği anlaşmalarımın, onlarım hareket serbestile
rimle bazı kısıtlamalar getirdiğime şüphe yoktur. An
cak, paradoksal olarak 'devletler tam bağımsızlıkla
rını korumıaik içim birbirleriyle çeşitli konularda iş-
blirl'iği anlaşmaları yapmakta" ve karşılıklı olarak yü
kümlülükler altına girmektedirler. 

Tam bağımsızlığın korunması bakımındam önemli 
olan, devletlerin bu tür anlaşmaları yapıp yapmama
ları değil, bunlara herhangi bir dış baskı otornadan 
kendi serbest rızal'arıyla taraf olmaları ve dilediklerim
de bu anl'aşmaiları terk edebilmeleridir. Kanımca, it
tifak anlaşmalarımla bu açıdan bakmak, onları bu 
çerçevede değerlendirmek gerekir. 

Atatürk'ün dış politikadaki önemli bir amacı da, 
Batılılaşma amacıdır. Türkiye'nin Batıya yönelen dış 
politikası, kültür alanında Batılılaşma, daha doğru 
deyişle, modernleşme çabasıyla birlikte Atatürk za
manında başlamıştır; ama Türkiye'nin siyasî bakım
dan Avrupa sisteminin bir parçası olmasının tarihi 
bundan çok daha eskilere gider. Buna rağmen, Bi
rinci Dünya Savaşının sonuna değin imparatorluk 
içinde Batılılaşma hiçbir zaman köklü ve sistematik 
olmamış, bilinçli ve kapsamlı bir biçimde Cumhuri
yet döneminde Atatürk tarafından başlatılmıştır. 

1923 yılında Atatürk şöyle demiştir : «Memleke
timizi asrileştirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türki
ye'de asrî ve garbı bir hükümet vücuda getirmektir.» 

Görüldüğü gibi, Atatürk, modernleşmeyle Batılı
laşmayı özdeşleştirmiştir. Buna rağmen Avrupa dev
letleri, Türkiye'yi Avrupa birliği dışında bırakma 
gayretleri içerisine de girmişlerdir, ikinci Dünya Sa
vaşı sonunda kurulan bazı örgütler, (ki bunlar; Av
rupa Konseyi, OECD, Ortak Pazar ve NATO gibi 
örgütlerdir) Türkiye dış politikasının başlıca amaç
larında bu örgütlere girmek gibi bir politika izlemiş
tir. 

Diğer bir amacı da, mazlum milletlere örnek ol
maktır.* 

Değerli arkadaşlanm; 
Atatürk 1933'de söylediği bir nutukta; «Bugün 

günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün 
Şark milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum, istik
lal ve hürriyetine kavuşacak çok kardeş millet var. 
Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünde yok 
olacak ve yerlerini milletlerarası hiçbir renk, din, ırk 
farkı gözetmeyen yeni ahenk ve işbirliği çağı hâkim 
olacaktır.» demiştir. 

Atatürk, uğraşılarıyla yalnız Türkiye'yi değil, 
bütün Doğu dünyasını kurtarmış, kurtuluş yolunu 
göstermiştir. Bunu birçok Doğu ve Batının büyük 
devlet adamları da söylemiştir. 

Atatürk'ün dış politikasının ikinci bölümünde il
keleri gelir. İlkelerinin en büyüğü, en önemlisi ger
çekçiliktir. Dış politikayı tespit ederken, ulusal ve 
uluslararası gerçekleri sürekli olarak gözönünde bu
lundurmuştur Atatürk. Türkiye, bağımsızlığını bu 
gerçekçi dış politikası sayesinde kazanmış ve sürdür
müştür. Mustafa Kemal'in gerçekçiliğinin en önemli 
örneklerinden biri, Misakı Millî ilkelerinin kabul 
edilmesinde öncülük etmesiydi. Misakı Millî, siyasî 
ve askerî hedeflerle devletin o sıradaki olanaklarını 
en iyi biçimde bağdaştıran bir belgeydi. 

Ulusal Kurtuluş hareketi başladığı zaman Musta
fa Kemal, uluslararası ortamın yapışım ve bunun 
Türkiye'ye sağlayacağı olanakları da gerçekçi bir de
ğerlendirmeye tabi tutmuştur. Bunun en iyi örneği, 
Kurtuluş Savaşında Sovyetlerle işbirliği yapmasıdır. 
Bunun hiçbir ideolojik yanı yoktur; çünkü dünya
nın en büyük devletlerine karşı o zaman boy ölçüşü
lüyordu, mecburdu Atatürk bunlarla işbirliği yap
maya. 

Değerli arkadaşlanm; 
Devletlerin, ne sürekli dostları, ne de düşmanları bu

lunmaktadır. Devletlerin sürekli çıkarları, daha doğ
ru bir deyişle, sürekli hedefleri bulunmaktadır. Bu 
hedeflerine devletler tek başlanna, sırf kendi güçle
rini kullanarak ulaşamazlarsa, başkalarının da gücü
nü katarak bunu gerçekleştirmeye gayret ederler. Ta
rihin belli bir evresinde, bir devletin herhangi bir 
devlet veya devletlerle işbirliği yapacağına dair, dokt
rin değil, ulusal ve uluslararası gerçekler belirler. 
Bence dış politikada önemli bir husustur bu. Atatürk 
ele, bu politikayı ömrü boyunca izlemiştir. 
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Diğer bir dış politikadaki ilke, hukuka bağlılıktır. 
Hepinizin bildiği gibi, dış politikada hukuka bağlılık 
son derece zor bir ilkedir. Uluslararası toplumun hu
kuku, devletler hukukudur; fakat bu hukuk iç hukuk 
kadar gelişmemiştir. Çünkü uluslararası toplum, ulu
sal toplumlar kadar iyi örgütlenmemiştir. Devletler 
hukuku henüz ilkel nitelikte olan, toplumun pek ge 
lişmemiş bir hukukudur. Devletler sorunlarının 
önemli bir bölümünü hukukî yollardan çözüme bağ
lamak istememektedirler. Bu nedenle, sorunlarını yar
gı organlarına da götürmezler. Bunlara rağmen, 
Atatürk'ün dış politikasında hukuka bağlılığını bize 
gösteren çok çeşitli dokümanlar ve örnekler vardır. 
Bunlardan en önemlisi, Lozan Antlaşması, yine bir 
başka önemli doküman da, 27 Ağustos 1928'deki 
Kellogg Paktına imza atmasıdır. Biliyorsunuz, bu 
Paktın imzasından 50 yıl geçmesine rağmen, Devlet
ler bu Paktı hiçe sayan davranışlar içerisinde bulun
muşlar; fakat Türkiye bu Pakta, savaşın uluslararası 
politikanın bir aracı olarak kullanılmamasına dair 
olan bu Pakta sadık kalmıştır. 

Diğer önemli bir ilkesi, «Yurtta sulh cihanda 
sulh» ilkesidir. 1961 Anayasasının «Başlangıç» kıs
mında bu söze yer verilmiştir. Kısaca, Türkiye'nin 
dış politikası söz konusu olduğu zaman, hep aklı
mıza bu düstur gelir. Bu sözü ilk defa, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 10 Mayıs 1931 tarihinde toplanan 3 
üncü Kongresinde yeni kabul ettiği programın 7 nci 
bölümünde görüyoruz. Sonra ayrıca Atatürk, 1 Ka
sım 1938 tarihinde Mecliste yaptığı konuşmada da 
bundan bahsetmiştir. Atatürk, dış politikasının yürü
tülmesinde bu düstura uymuş, ülkeyi serüvenlere gö
türecek davranışlardan kaçınmıştır. Türkiye, tüm 
devletlerle iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışmış, 
uluslararası barışı bozmak isteyen devletlere karşı, 
barışçı devletlerle daha sıkı işbirliği yapmıştır. 1934 
Balkan Paktıyla Batı'daki komşularıyla, Sadabat Pak-
tıyla Doğu'daki komşularıyla dostça ilişkiler kuran 
Türkiye, eski Osmanlı ülkeleri üzerinde hiçbir iddiası 
bulunmadığını da açık ve kesin bir şekilde ortaya 
koymuştur. Türkiye, Misakı Millî sınırları içerisinde 
bulunan bölge için tatmin olmuş ve tarihinin bu ne
denle en uzun barış dönemini yaşamıştır; son 60 yıl 
içinde önemli bir savaş görmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Atatürk'ün dış politikasının amaçlarını ve ilke

lerini süratle ve kısaca size özetledikten sonra, bu 
kısımda da genel bir değerlendirmesini yapmak is
tiyorum. 

Atatürkçü dış politika, ulusal kurtuluş hareketi
nin başarısına önemli katkılarda bulunmuş, Devleti 
hiçbir zaman savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırak
madan, onun uluslararası hedeflerine ulaşmasını sağ
lamıştır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşında, savaş ve diplomasiyi 
birlikte yürüterek en iyi örnekler Verilmiştir. Kurtu
luş Savaşında ülkenin olanaklarıyla çıkarları arasın
da mükemmel bir denge kurulmuştur. Misakı Millî 
bunun en iyi kanıtıdır. Ulusal Kurtuluş sırasında Sov
yet Rusya ile yapılan işbirliği, barış içinde bir ara
da yaşamanın belki ilk ve ilginç bir örneğini ver
miştir. Ne var ki, ikinci Dünya Savaşından sonra 
barış içinde bir arada yaşama, uluslararası ilişkiler
de geçerli bir ilke olmaktan çıkarılmıştır ve bir pro
paganda aracı olarak baş mimarı Rusya tarafından 
kötü yolda kullanılmaya başlanmıştır. 

Lozan Andlaşması, kurtuluştan sonra Türk Dev
letinin dış politikasının temel taşlarından birisi ol
muştur. Bu Andlaşmadan arta kalan sorunlar, ister 
Musul sorununda olduğu gibi aleyhimize, ister Ha
tay ve Boğazlar Sözleşmesinde olduğu gibi lehimizde 
sonuçlansın, hepsinin ortak yanı barışçı çözüme bağ
lanmış olmasıdır. Atatürk'ün barışçılığı ödüncü ve 
yatıştırıcı bir barışçılık değildir. O, hiçbir zaman Ül
kenin hayatî çıkarlarını tehlikeye sokmadığı gibi, bu 
çıkarlarından da ödün vermemiştir. Atatürk'ün dış 
politikadaki gerçekçiliği, O'nun düşmanlarına karşı 
yatıştırmacı bir politika izlemesini veya olaylar kar
şısında hayalci olmasını engellemiştir. Atatürk, Ül
kenin dış politikasını halka dayandırmış ve halkı ör
gütleyerek onunla birlikte yürütmüştür. Kurtuluşun 
yegâne dayanağının millet olduğunu birçok konuş
malarında tekrarlamıştır. Ulusal Kurtuluş Hareketi
ni başlatmak için Anadoluya geçmesi, askerlikten ay
rılarak, kendi deyişiyle, «Bir ferdî millet olarak» bu 
mücadeleye sürüklenmesi bunu göstermektedir. 

Atatürk'ün dış politikada en önemli niteliklerin
den biri, ileri görüşlü olmasıdır. Amerikalı General 
Mac Arthur ile 1932 yılında yaptığı konuşmada, 
âdeta kehanet sayılabilecek şu sözleri söylemiştir : 

«Avrupa devlet adamları başlıca itilâf mevzuu 
olan mühim siyasî meseleleri her türlü millî ego
izmlerinden uzak ve hüsnüniyetle ele almazlarsa, kor
karım ki, felaketin önü alınmayacaktır. Zira Avrupa 
meselesi, İngiltere, Fransa ve Almanya meselesi ol
maktan çıkmıştır. Bugün Avrupa'nın şarkında, bütün 
medeniyeti ve hatta beşeriyeti tehdit eden yeni bir 
kuvvet belirmiştir. Bütün imkânlarını cihan ihtilali 
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gayesi uğruna seferber eden bu korkunç kuvvet, Av
rupalılar ve Amerikalılarca henüz malum olmayan 
yepyeni siyasî metotlarla rakiplerinin en küçük ha
talarından bile mükemmelen istifade etmesini bilmek
tedir. Avrupa'da vukubulan bir harbin galibi, ne in
giltere, ne Fransa ve ne de Almanya olacaktır; sadece 
Bolşevizmdir. Rusya'nın yakın komşusu olarak biz 
orada olup bitenleri yakından takip ediyor ve tehlike
yi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan §ark millet
lerinin zihniyetlerini mükemmelen istismar eden, on
ların millî ihtiraslarını okşayan ve kinlerini tahrik 
etmesini bilen Bolşevikler, yalnız Avrupa'yı değil, 
Asya'yı da tehdit eden başlıca kuvvet halini almış
lardır.» 

Atatürk'ün dış politikadaki dehasını ve başarıla
rını bir Alman gazetesi 22 Kasım 193 8'de şöylece 
özetliyor : 

«Atatürk'ün cenaze töreni O'nun zaferi oldu. Ta
butun önünde karşıtlarının hepsi sessiz kaldı. Türk 
ve Alman askerleri tabutunun arkasından bir sırada 
yürüdüler. Diğer bir sırada Stalin ve Hitler'in tem
silcileri yanyana idiler. Hem ispanya Cumhuriyetçi
leri, hem General Franko çelenk yollamıştı. Tabutu
nun önünde faşistler, demokratlar ve komünistler 
eğildiler. Her sınıfıyla Türk halkı ağladı. Çenginle 
fakir, yüksekle alçak arasında hiç fark yoktu. Bugün 
Ankara'nın yaşamış olduğu, dünyanın hiçbir yerinde 
görmediği bir törendi.» 

işte arkadaşlar, Atatürk'ün dış politikasını anla
tan çok güzel ve veciz cümleler. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Abdülbaki Cebeci'yi rica ediyorum. 
Zaman faktörünü bir defa daha hatırlatmama izin 

•vermenizi rica ederim. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

ölümünün 44 üncü yıl dönümünde, kurtarıcı ön
derimiz, evrensel güneşimiz, yaşayan Atatürk'ün ge
ne engin saygılarla karşısındayız. 

Büyük anma gününde bağımsız, özgür bir ulus 
olarak ona gönül borcumuzu sunarken, gelecek ku
şakların minnetlerini de dile getirdiğimize kuşku yok
tur. 
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Arkadaşlarım; 
Atatürk'ün gerek ulusal fikir yaşamımızda, gerek

se dünya düşünce akımlarında bir sentezi bugüne ka
dar yapılmamıştır. Bu gerçeği üzülerek gözönünde 
tutarken, özel yorumlar yaparak Atatürk'ü saran an
latım ya da yorum karmaşasını büsbütün karıştırma
nın sakıncalarını vurgulamak istiyorum. 

Bu görüşledir ki, konuşmamı özel düşüncelerime 
göre değil, bugüne kadar yazılmış, söylenmiş bilim
sel ya da felsefî saptamalara dayandırmak yolunu 
tutmuş olduğumu arz etmek isterim. 

Atatürk, her şeyden önce belgelerle anlatılabildiği 
ölçüde doğru ve gerçek çizgileri ile tanımlanabilir. 
Bu nedenle, konuşmamın birinci bölümünde onun 
bize bıraktığı kendisi hakkında eksik ya da yanlış 
yoruma yer vermeyen temel belgeleri dile getirece
ğim. 

ikinci bölümde Atatürk'ün güneşe bakmak kadar 
göz kamaştırıcı olan kişiliğinin çizgilerini gösteren 
değişik görüş ve düşünceleri derlemeye çalışacağım. 

Bununla birlikte Atatürk'ü çeşitli düşünce akım
ları yönünden saptırma* çabalarına ve belgeye da
yanmayan anılarla gerçek kişiliğinin dışına çekme 
eylemlerine kısaca değineceğim. 

Sonuç olarak da bu yüce anma gününde büyük 
kurtarıcının önünde O'nu yüceleyerek, gösterdiği ulu
sal ve evrensel amaçlara tam 44 yıl sonra ne ölçüde 
yaklaşabildiğimizi belirlemeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Atatürk'ün en doğru portresini çizebileceğimiz 

başlıca güvenilir belgeler şunlardır : 
En başta ulusal and dediğimiz Misakî Millî Be

yannamesini söylemek, kronolijiyi bozmak olsa bile 
zorunludur, çünkü Atatürk'ün son Osmanlı Mebusan 
Meclisinin diliyle dünyaya duyurduğu, doğacak Türk 
Devletinin temel ilke ve amaçlarını bu belgede bul
maktayız. 

Atatürk'ün ölümünden sonra gerek dış politika
da, gerekse iç politikada güçlüklere, sapmalara uğ-
ranmışsa bunun tek nedeni ulusal andın yeşil masa
lara ve devletin rotasını belirleyen haritalara yansıtıl
mamış olmasıdır. 

Mustafa Kemal'in daha Harp Okulu sıralarında 
başlayan ve onu Atatürk yapan bir potansiyeli var
dır. Bu konuda belli başlı yazarlarımız birleşiktir. 
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Atatürk'ün bağımsızlık, ulusal egemenlik, cumhu
riyetçilik başta olmak üzere bütün ilke ve amaçlarını 
bu potansiyel içinde ve yaşamının her evresinde ha
zır görmekteyiz. O'nun ulusal egemenlik ve ulusal 
savaşım ilkesinin Amasya Genelgesinin «Ulusun ba
ğımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracak
tır» cümlesinde özetlendiği bilim adamlarınca benim
senmiştir. 

Atatürk'ün ulusal birlik ve bütünlük ile savaşıla
rak varedilecek yeni Türk Devletinin sınırlarını, Ana
dolu ve Trakya'nın kurtarılmasını öngören ve «Tem
sil Heyeti» adı altında ulusal bir yürütme gücü, yani 
hükümet kuran, Erzurum Kongresi kararlarında bu
luyoruz. 

Büyük kurtarıcımızın kişiliğini belirleyen önemi 
'belgelerden biri de Büyülk Millet Meclisinin Birindi 
Devre Dördüncü Toplantı Yılımı açış söylevlerimin 
«Bugün maziden kuvvetliyiz, bugün maziye nispetle 
ıdaha büyülk bir kabiliyet ve kudreti hayatoiyeye ma-
ikaz.» cümleleri 'iüe başlayan ve ıbu paragrafı iızüe-
yen paragraflardır.) 

Bu paragraflara İkindi Devre Birindi Toplantı 
Yıllını açış söylevlerini eklleyerelk Atatürk'ün yalçın 
fcaraikteriMin ternelendiği ilkeleri buluyoruz. 

Bu alkli metim birleştirilmek koşulu ile Atatürk'ün 
devrimlere başlamak için Büyülk Millet Meclisime 
yön gösterdiği görülmektedir. 

1927 yılında Cumhuriyet Halik Partisinin Kurul
tayında okuduğu «Büyülk Söylev» ise ne bir tarihtir, 
ne de bugüne kadar yapılan yaikıştıırmaların herhan
gi biri. Bu anıt kitap Türk Ulusunun bir daha yo
lunu şaştırmaması, sahte liderlerin, efsanelerin ardına 
takınmaması için kendi deyişi ide «Milletin dikkat ve 
teyakkuzunu» uyandıran örnek olaylarla Cumhuriyeti 
Türk Gençliğine emanet eden bir vasiyettir. 

Atatürk'ün 1924 yılh 30 Ağustosunda, yani Baş
komutanlık Meydan Savaşının kazanılmasından iki 
yıl sonra, Zafertepe'de söylediği söylevi ne yazık 
ki, yalnızoa büyülk taarruzu anlatan anıt bir hitabe 
olarak anladık. Oysa bu söylev; Cumhuriyet Devle
tinin amaçları ile temel ilkelerini belirten, bir direk
tiftir. Bu çok önemli söylevin 21 inci paragrafında 
«Hiç şüphe edliilmemeldir ki, yeni Türk Devletinin, 
genç Türk Cumhuriyetinin temeli burada atıldı> cüm
lesi ile başlayan ve izleyen paragraflarda yeni Cum
huriyetin oturacağı temelleri ve dayanacağı ilkeleri 
belrten 'bu beliğe, Atatürk'ü anlamak için kelime ke
lime analM gereken 'bir hazinedir. 

Ben burada yalnızca 'bu Hazinenin ne paha 'bi
çilmez bir ulusal servet olduğunu belirten tek bir 
cümlesini aktarmakla yetineceğim. Atatürk, büyük 
zaferin kazanılmasında en önemli etkeni Kurtuluş 
Savaşının Büyük Millet Meclisi eliyle yönetilmesinde 
'buluyor ve diyor iki, «Efendiler, bu muazzam zafe
rin muhtelif amilleri fevkinde en mühimi ve âlisi, 
Türk Milletinin bilâ-kaydü şart hâMm'iyeti eline 
almış olmasıdır.» 

Dileriz ki, üniversitelerimiz ile yeni bir Anayasa 
kurumumuz olan «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu» 'bu belge üzerinde bilimsel çözümleme
leri (lan'aDizlerı) yapmakta daha çok gecikmezler.-

Atatürk'ün bütün bu temel belgelerini özetleyen 
başka önemli bir belge de hiç kuşkusuz «10 uncu 
Yıl Söylevidir.»: 

•Bu saydığım belgelerle Atatürk'ün öz yapısını ön 
doğru biçimde çizmek olanağı vardır. Atatürk'ün 
Anafartalar Savaşma ilişkin anıları ile, (ki, bu Türk 
Tarih Kurumunca yayınlanmıştır) Faih Rıfkı Atay'â 
dikte ettirdiği (Fallı Rıfkı Atay'a dikte ettirdiği ki
tap da gene yayınlanmıştır) bu kitap Atatürk'ün 
1918'e kadar süren komutanlık yaşamını belirleyeni 
anılarıdır ve bugün yayınlanmıştır. Bu anıları da yu
karıda saydığım temel belgelere eklemek gerekir. 

Bunların dışında Atatürk'ün zamanına ve yerine 
göre verdiği söylev ve demeçlerini ele alarak yorum 
yapmak Atatürk'ü saptırmaktır. Bütün bu söylev ve 
demeçlerin özü Atatürk'ün bir öz deyişinde bulun
maktadır. Bu öz deyiş de herkesçe bilindiği gibi «Ha
yatta en hakikî mürşit ilimdir.» cümlesidir. 

'Burada, Atatürk'ü biçimden biçime değiştirmek
te olan anılara da değinmekte yarar görüyorum. Za
manla kılhik değiştiren bu anılara . güvenıilmemeMdir. 
O analar, zaman geçtikçe, farkında olmayarak birta-
ikım yorumlara ve başka anlamlara organize olarak 
gerçeklilklerinıi yitirmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yerli ve yabancı ne kadar araştırıcı, düşünür ya 

da bilim adamı varsa, hepsinin Atatürk hakkında 
birleştikleri yargı şudur: Atatürk, ulusal ve evren
sel bir kahramandır. Evrenselliği, yalnız, mazlum 
uluslara kurtuluş yolunu göstermiş olması değil, dün» 
ya insanlık ailesi için - de bütün ulusların eşit hak 
ve ödevlerle birleşmeleri ülküsünü göstermiş tek li
der olmasıdır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Şimdi izin verirseniz, Atatürk'ü bilinçle, yani bile 

bie gerçek kişiliğinden uzaMaştıırmaya, başka türlü 
göstermeye hatta kötülemeye yeltenen sağlı sollu 
eğilimlere değineceğim. 

Türk Ulusunu ayakta tutan etn yüce timsalinden 
yoksun etmek isteyen yanılmışların en çok etkinlik 
gösterdikleri dönem, ne yazık ki, bütün dünyanın yü-
celiyerek katıldığı Yüzüncü Doğuım Yriı sırasında 
olmuştur. Atatürk'ün Yüzüncü Doğum Yılını kutla
ma amacının ardına saklanarak düzenlenen sağlı sol
lu konferanslarda Büyük Kurtarıcı yerilmiş hatta 
suçlanmıştır. Büyük bir bankamızın bir öğretim üye
sine ısımarîayıp yayınladığı «Atatürk'ün devrim ku
ramları» adlı kitap yalnızca 'bir örnektir. Bu acı ör
nekler üzerinde daha fazla durup Yüksek Kurulu
nuzu üzmek istemem. 

Sayın arkadaşlar, 
'Bugün Atatürk'ün ne ölçüde izinde yürüyebiliyo

ruz, bıraktığı eserleri ne ölçüde koruyabiliyoruz, dev
dim ve İkelerini 'anlamakta ne ölçüde başarılıyız?... 
Bütün bunlara yanılt bulmak kolay değildir. Türk 
Ulusunun, yanılmışlar dışında kalan büyük çoğun
luğu; köylüsüyle, işçisiyle, esnaf ve sanatkârı ile ay
dın kişileri ve bilim adamlarıyla, Atatürk'ün sevgi 
ve «aygısrylıa doludur. Kurtuluşumuz kadar yükseli
şimizin de O'na sanılmakla mümkün olduğu bilin
cindedir ve bütün bu toplum kesimlerinde yer alan 
yurtsever kuşaklar, Atatürk ilkelerinden ödün veril
memesiyle amaca ulaşılabileceği 'inancındadırlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bilinçte ve ülküde bu derece birleşip kaynaşmış 

başka bir ulus göstermek olanaksızdır. Bu, bizim en 
büyük yaşatıcı gücümüzdür. Yeter ki, bu ulusal güç
ten yararlanmasını hileimı. 

ıtAatürk'ün izinde ne kadar yol alabildik?... Bu 
soruyu yanıtlamak için, Anıtkabire gidip Büyük Kur
tarıcının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bu
lunacak her yurttaş ya da bu saygı duruşunu, bu
lunduğu herhangi 'bir yerde yerine getirecek kardeş
lerimiz, yapacakları özeleştiri ile en doğru yanıtı 
vicdanlarında bulacaklardır. 

Atatürk'e kopmaz bağlılığımızı bu yüksek kür
süden Türk Ulusuna ve onun manevî varlığına yü
celtirken, büyük bir ödevi yerine getirmiş olmanın 
derin coşkusu içindeyim. Daha doğrusu, Yüce Mec
lisin büyük coşkusunu paylaşmış bulunuyorum. Bu 
içten duygularla hepinize en derin saygılarımı suna-
rjınij (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Kırcalı'yı rica ediyorum. («Saat 13,00 ol

du Sayın Başkan 'ara verelim.» sesleri) 

BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım, bu nevi anıma 
törenlerinin böyle mabaith şekilde muhtelif oturum
lara ayrılarak yapılması pek mutat olmadığını zan
nediyorum. Elbette hüküm ve karar Yüksek Heyeti
nizindir; fakat 'birkaç arkadaşımız kaldı, şayet lüt
fedip, 'tekrarlardan kaçınıp, çok kısa şekilde hislerini' 
ifade ederlerse, bu Oturumda bunu bitirmek müm
kün olur tahmin ediyorum. Lütfedin, bir parça da
ha salbredelm ve 'bitirmeye gayret edelim efendim. 
Çünkü, muhtelif oturumlara yayılan bir anma töre
ni, korkarım ki, hızından, satfetinıdlen" kaybedebilir 
endişesindeyim. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım, eğer arzu edilirse bundan sonra konuşacak 
olan 'arkadaşlarla hep beraber feragat edelim ve mü
zakereyi burada kapayalım. Bu berim için bir so
run değil. Eğer arkadaşlar bu Oturumun uzatılmasın
dan rahatsız olacaklarsa, bunu burada kesmekte isa
bet olacağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun Sayın Kır
calı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Danış
ma Meclisli Başkanı, Bakanlar Kurulunun sayın üye
leri, değeri arkadaşlarım; 

Gelmiş geçmiş limparatorlulklıarm en 'büyüklerin
den biri ve en uzun ömürlüsü, üç kıtaya yayılmış 
ve Akdenizi 'bir iç deniz haline getirmiş olan Os
manlı tmapartorluğu, Yirminci Asrın 'başında, iki 
asırdan beri çekmekte bulunduğu sıkıntıların en had 
noktasına gelmişti. Başlangıcında bu kadar sağlam 
ve hesaplı kurulmuş olan bu Devlete ne olmuştu?.,. 

İmparatorluk, kavimler yolu denilen çök değerli; 
fakat korunması o derece zorluklar gösteren bir dün
ya parçasını kendisine yurt diye seçmiş*!. Burası, 
Doğuyu, Batıya 'bağlayan tek yoldu. Baharat ve 
ipek yolu idi. İmparatorluğun Kuzeyi buzlu steplere, 
Güneyi 'ise büyük çöllere dayanıyordu. Bunların her 
ikisi de kervanlara geçiş' imkânı vermiyordu ve bu böl
geyi elinde bulunduran İmparatorluk, kurduğu han» 
lar, kervansaraylar ve düzenle, ekonomik gücünü de 
sürdürüyordu; fakat işte o, bu düzen içinde bir se
viyede mutlu yaşarken, Batı, önce Römesansa kavuş
tu, sonra da Afrika'nın Güneyinden denizyolu ile 
Hindistan'a ve Asya'mın Doğusuna ulaştı. Artık, ken-
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di skolastik düzeni liçinde yaşayan Devleti, bu tilki 
olay yılkmaya yetti. Bunu anlayan devrin Devlet 
adamlarıyla, 200 yıldır Devleti ıbazı tedbirlerle kur
tarmaya çalıştılar. Falkıat, bunların hıiçbidsi gayeye 
tam ulaştıracak çareyi bulamadı. Böylece yıllar, de
nemelerle geçti. Bu ise her gün İmparatorluğun' daha 
fazıla zayıflamasına sebep oldu. Türk Milleti, bu de
neylerinin bir gün sonucunu alacaktı. İşte bu sonuca 
ulaşma, bugün kendisini kaybetmemizin üzerinden 
44 yıl geçen Ulu önderimize, Atatürk'e1 kısmet oldu. 
Atatürk, Ulu önder, âdeta maziden gelen, kendine 
gelinceye kadar, Türk Milletince arzu edilmiş, ger-
çekleştirilımeJk istenen düşüncelerin toplandığı büyük 
bir kaynak oluyordu. O, artık, gerçekleştirilmıek iste
nip de yılardır yapılamamış olanların icracısı idi. 

Atatürk, Batının Rönesans ile bizi geçtiğimi tes
pit etmişti ve bunu telafi için onu, yani Rönesansı 
Türk ülkesinde tam olarak gerçekleştirmek istiyor
du. Aslımda, işaret ettiğimiz gibi bu, yıl
lardır Türk Milletinin bütününde; fakat par
ça parça dağınık bir şekilde bulunan a» 
zuların ifadesiydi.: Bu sebeplerle de Atatürk 
devrimleri, O'nun kararları ve uygulamasıyla 
ortaya çıkmış Türk Milletinin kararıdır, arzusudur. 
Türk Milleti onlara ulaşıncaya kadar kocaman 'bir 
İmparatorluğu dağıtmış, büyük 'bedeller ödemiştir. 
Bu sebeple de Kemalizm kadar sağlam temellere da
yanan, yıkılamayaoak bir ideoloji dünyaya gelme
miştir. 

Bugün, büyük ve yerinde bir kararla biz O'nu, 
Büyük Atayı kaybetmiş olmanın acısını, Danışma 
Meclisimizin O'nun çizdiği yolu, daha belirleyecek 
özel bir toplantı ile biraz hafifletmeye çalışıyoruz. 

Danışma Meclisimizin bir yıl önce, büyük bir isa
betle almış olduğu bu kararın benzeri, «özel anma 
günü» Türkiye Büyük Millet Meclisinde Atatürk'ün 
ölüm yılı olan 1938 yılında da yapılmıştır. Gerçekten 
15 Kasım 1938 günlü Ulus Gazetesinin başlığı «Ka
mutayda Atatürk günü» idi. Bu, 14 Kasım günü ya
pılan anmayı gösteriyordu. O gün 30'a yakın milletve
kili söz almıştı. Bunlar arasında; Muhittin Bağpars, 
Rasih Kaplan, Selim Sırrı Tarcan, Cavit Ural, Refik 
İnce, Hasan Reşit Tankut, Fazıl Ahmet Aykaç gibi 
Ata'yı çok yakından tanıyan hatipler vardı. Onlar 
Ata'yı anarak, gerçekten o günlerin dayanılmaz acısı
nın tesellisini arıyorlardı. 

Daha Ata'yı kaybettiğimiz gün, O'nun hasreti baş
lamış ve İbrahim Alaattin Gövsa tavafı yazmıştı bi
le. Gövsa, 11 Kasım günü gazetelerden âdeta haykı
rıyordu; «Bir milletin melalini söyler derin derin 

Derya, önünde çırpınarak Dolmabahçenin, 
Son uykusunda öyle mi bir dev uyandıran, 
Bir ırka can veren, Atatürk adlı kahraman, 
Ey nam alan, zafer yaratan, inkılap açan, 
Ey yol veren, hükümleri tarihe bir zaman, 
Ey eski kahramanları geçmiş asırların, 
Gazi ihtiram ile kalkın ve toplanın, 
Saf bağlayıp, selama durun hep, O'dur gelen, 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen.» 
Behçet Kemal Çağlar «İzindeyiz» adlı şiiri üe, 

bir gün sonra yine gazetelerde bağırıyordu; «Bir anda 
dikildik 17 milyon Ha Atatürk, ha Türk, yoktur ona 
son.» Evet o zaman 17 milyon idik. Daha önce, İs
tiklal Savaşından sonra 8-10 milyon kadar; Ekim 
1927 sayımında 13 milyon, Ekim 1935'te 16 milyon 
idik. Şimdi 50 milyona geliyoruz. 

Ya o zaman ülke şartları nasıldı, Dünya ne du
rumda idî?... Gerçekten aramızda Ata'yı kaybettiği
mizden 10 yıl sonra doğanlar var. Ata'nın yakınında 
bulunma mutluluğuna erenler bulunduğu gibi, bazıla
rımız da o yıl Harbiyeyi yeni bitirmiş. Bilenlere bir ha
tırlatma, bilmeyenlere de bir bilgi olur diye Ekim, Ka
sım 1938 gazetelerini şöyle bir taradım. Kanımca o 
günlerin en önemli olayı, daha 5 yıl önce, Cumhuriye
tin 10 uncu yılında gür sesiyle milletine seslenen Ata
mızın 29 Ekim 1938 günü sevgili halkına bizzat hitap 
edememesidir. O gün Ulu önderin «Orduya Selam ve 
Takdir» hakkındaki mesajlarını Başbakan okumuş
tur. 

1 Kasım 1938 günü Meclisin açış konuşmaları da 
yine Başbakanca okunmuştur. Atatürk aslında 18 
Ekim gününden beri rahatsız idi. En ciddî durum ilk 
o gün görülmüş, yani 18 Ekim günü resmî tebliğ ya
yınlanmıştı. Bu durum birkaç gün sürmüş 23 Ekim 
günü iyileşme görüldüğünden tebliğ yayınlamaktan 
vazgeçilmiştir. 

Atatürk'ün hastalığının ciddiyet kazandığı bugün
lerde dünya da İkinci Dünya Savaşının sancılan için
de idi. Türkiye de bir noktada Hatay meselesini ta^ 
mamlayamamış bulunuyordu. Avrupa'da Hitler Çe-
koslavakya'yı işgale başlamış, Japonya, Güney Çin'e 
nakliye gemileri ile 50 bin adet asker çıkarmış, Kan
ton şehrine doğru yürüyor, Almanya, Fransa, İtalya, 
İngiltere arasında kesinlikle güven vermeyen birtakım 
anlaşmalara varılıyor. Birkaç gün önce Chamberlain, 
ile Hitler arasında geçen bazı görüşmelerden sonra 
İngiliz ve Alman Milletlerinin harp etmeyecekleri bil
dirilirken, birkaç gün sonra Churchill, Amerikalılara 
«Daha duracak mısınız» diye soruyor, sonra iki isimle 
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zikredilen; fakat hakikatte bir olan nazilikle komünist
liğin gaddarlığından bahsediyor, Polonya, Romanya 
ve Macaristan'ın bir blok kuracaklarından konuşulu
yor. Gazetelerimiz Alman İktisat Nazırı Doktor Funk' 
un ve eşinin ziyaretlerinden İktisat Vekili Şakir Kese-
bir'le görüşmelerinden bahsediyor. 

Atatürk'ümüz bu günler hasta, en son Ekim ayı
nın 3 ünde iBerlin Büyükelçimiz ile Hariciye Vekilimi
zi ve 4 üncü Başvekil ile Atina Büyükelçimizi kabul 
buyuruyorlar. Gönül, dünyanın en büyük imparator
luğu yıkılırken, o imparatorluğu kuran ulusunu esa
retten kurtaran bu kişinin Birinci Dünya Savaşını ve 
İstiklal Savaşlarının bu en büyük adamının, bu deha
nın İkinci Dünya Savaşı sırasında da sağlıkla Devle
timizin başında bulunmasını ne kadar isterdi, Kim bi
lir dünya dengeleri ne kadar değişir, Türk Milleti ve 
Devleti buradan daha ne kadar güçlü çıkar idi?... 

Bu günler memleket içinde durmadan bir şeyler 
yapma telaşı içinde. Falih Rıfkı Atay «hiç petrol ara
madık, arayalım niçin bulmayalım» diye soruyor. Di
ğer taraftan başka bir gazetede «asfalt yol inşaasının 
nasıl mümkün olacağı» tartışılıyor. 9 Ekim'de ilk tren 
tezahürat içinde Erzincan'a girerken, 15 Ekim'de üni
versite açılıyor, gazeteler adeti 5 500'ü geçen öğren
ci için «binalar, dersaneler yetmiyor» diyor. 29 Ekim' 
den hemen önce Ankara Radyoevi açılıyor, Ulus'taki 
Sümerbank Genel Müdürlük binası tamamlanmış olu
yor. 

Böylece 32 nci Alaya sancak veriliyor, Orgeneral 
Fahrettin Altay, aralarında Yüzbaşı Memduh Tağ-
maç, Zeki llter ve Kenan Kocatürk'ün bulunduğu 
Harp Akademisi rttezunlarına diplomalarını veriyor. 
Ekimin 24'ünde Bahçelievler Kooperatifi, Ankara 
halkına 169 ev dağıtıyor. 

işte bütün bu haberler yürüyüp giderken gazete
ler birden renk değiştiriyor; siyahlara bürünüyor, 
ikinci nüshalarını çıkarıyorlar ve son bir resmî teb
liğ yayımlanıyor : 

«40 İkinci Teşrin 1938 Atatürk'ün müdavi ve mü
şavir tabipleri tarafından verilen rapor suretidir ':' 

Reisicumhur Atatürk'ün umumî hallerindeki va
hamet dün gece saat 24.00'te neşredilen tebliğden 
sonra her an artarak bugün 10 İkinci Teşrin 1938 
Perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe Büyük Şefi
miz derin koma içinde terki hayat eylemişlerdir.», 

Bundan sonra bütün gazeteler «Atatürk», diyor, 
her yerde o konuşuluyor. Daha birkaç gün önce kim
senin düşünmek istemediği şey bir gerçek olarak 

Türk Milletinin önüne geliveriyor. Çok güç günler 
başlıyor; bir gün kaybına yer yok. T/ürk Milletinin 
yeniden başkanını bulması, hükümetini kurması, Ata
türk'ün Ankara'ya getirilmesi gerekiyor. Atatürk'ün 
tabutunun önünden 150 bin kişi geçiyor. Gazeteler, 
«Daha elli bin kişi bekliyor») diyor ve artık Türki
ye'de inkılaplar yaratan Atatürk yerine inkılapları ve 
Atatürk düşüncesi yaşıyor. Bunun için, bakınız, 
23 Kasım 1938 günlü gazetesinde Yunus Nadi, ne 
diyor: (Makale, «Kemalist Türkiye'nin Kemalizm 
Enstitüsü»' başlığını taşıyor. Bu, zannediyorum bütün 
konuşmalarımızın özetini ifade ediyor bugünlerde). 

Yunus Nadi, «Atatürk maddî şahsiyetiyle ara-
mızdayken O'nun eserlerini ve prensiplerini ilmin 
ve fennin istediği derinlikte inceleyemiyor, üzerinde 
yeterince duramıyor, düşünemiyorduk. Çünkü İnkı
lapçı Şef, yeni gerçeklerle çağlayan bir nehir gibiy
di. Kendisini izlerken eserlerinin üzerinde durmaya 
vakit bulamıyorduk. Atatürk, maddî 'kişiliğinde öl
dü, fakat O'nun bir nehir gibi akan eserleri ve ilke
leri, etrafımızda canlı bir deniz gibi yaşamaktadır. 
Şimdi artık bu denize döneceğiz. Aramızda eserleri 
ve ilkeleriyle sonsuza kadar yaşayacak Atatürk'ü bu 
eser ve prensipleriyle inceleyip Kemalist rejimin ide
olojisini belirleyeceğiz. Atatürk'e Ankara'da Anıtka
bir, O'nun için müze yapacağız. Bunlarla birlikte bir 
Kemalizm Enstitüsü kuracağız. O, bize büyük Hazi
neler bıraktı. Atatürk inkılaplarının dayandığı temel 
fikirler, düşünen devamlı bir gençliği bile asırlarca 
işgal eder. Asker Atatürk, tarihçi Atatürk, inkılapçı 
Atatürk; her biri başlı başına âlemlerdir. 

işte bütün bunları incelemek ve Atatürk gerçeği
ni millete ve insanlığa mal etmek zorundayız. Bunu 
ancak bunun için kurulacak bir Kemalizm Enstitüsü 
ile yapabiliriz.» diyorlar. 

Yunus Nadi'nin bu çok haklı önerisi bugüne ka
dar gerçekleşmedi. Zannediyorum ki, sabahtan beri 
üst üste uzayıp giden konuşmalarımızın nedeni bu. 
Hep kendimiz, bir bilimsel yolun dışında arayıp dur
maktayız gerçekleri. Halbuki son yıllarda bu ensti
tünün kurulmasının ne derece gerekli olduğu anlaşıl
mış bulunmaktadır. Bu nedenle, yeni kabul edilmiş 
Anayasa'nın 134 üncü maddesinde yer alan, «Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun», yıl
lar önce yapılması gerekli olan bu görevi gerçekleş
tireceğine inanıyor; teselli buluyorum. 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı, sayın Bakan
lar Kurulu üyeleri, değerli arkadaşlarım; 
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Atatürk, Gençliğe Hitabında, «Ey Türk Gençliği; 
birinci vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini mu
hafaza ve müdafaa etmektir.», demişti. Ulu Önder'in 
bu ölüm yıldönümünde bu emir ve isteğinin yerine 
getirildiğini gururla söyleyebilirim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Değerli arkadaşlarım; her türlü tereddütü berta

raf etmek için reyinize müracaat mecburiyetindeyim. 
Bir arkadaşımız feragat ettikten sonra şimdi altı ar
kadaşımız daha kalmıştır. Saat 14.00'e kadar devam 

ettirmek veyahutta 14.30'da tekrar toplanmak üzere 
bir ara vermek hususunu reyinize arz etmek duru
mundayım. Lütfen, devam etmenin lehinde olan ar
kadaşlarımız işaret buyursunlar efendim... Yemek
ten sonra toplanmayı tercih eden arkadaşlarımız... 
Yemekten sonra toplanmak tercih edilmiştir. 

Saat 14.30'da toplanmak üzete Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 13,15 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 1430 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 11 inci Birleşimin 3 
üncü Oturumunu açıyorum. 

Arkadaşlarıma söz vermeden önce Başkanlık Di
vanımızın bir ricasını arz etmek istiyorum. Bildiğiniz 
gibi, halen imar Kanununu görüşmekteyiz. Fevkala
de önemli olan bu Kanunun, Bütçe görüşmelerin
den evvel görüşülmesinde yarar vardır. Bu itibarla 
11.11.1982 tarihinde, yani yarın saat 10.00'da top
lanıp söz konusu Kanunun görüşülmesini Başkanlık 
Divanı uygun görmektedir. 

Yarın saat 10.00'da toplanıp, Kanunun görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle Genel Kuru
lumuz yarın saat 10.00'da toplanacaktır efendim. 

Atatürk Gündemine devam ediyoruz efendim. 
Buyurun Sayın Yücel. 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Türk MiHetini ölümden, kendisini fanilikten kur

taran en büyük Türkün ebedi hayata göçüşünün 44 
üncü yılındayız. Yalnız Türk Milletine değil, dünya
da bütün mazlum milletlere önderlik yapmış olan 
Atatürk, denilebilir ki, bugüne kadar yurdunda ve 
dünyada hakkında en çok şey söylenmiş ve yazılmış 
olan bir liderdir. 

Toplum hayatında basının önemli rolüne inanmış 
ve ona daima büyük değer vermiş olan Atatürk, da
ha okul yularından başlayarak zaman zaman bizzat 
gazetecilik yapmış ve yazılar yazmıştır. Atatürk, Harp 
Okulunda arkadaşlarıyla çıkarttığı okul gazetesinde 
yayınladığı yazılarla o devrin gençlerine, aydınlarına 
memleketin sürüklenmekte olduğu uçurumu göstere
rek kendilerine düşen görevleri hatırlatmış ve 'hürri
yet fikrini aşılamaya çalışmıştır. 1918'de istanbul'da 
yayınladığı Mimber gazetesinde bütün düşüncelerinin 
memleketin, milletin ve ordunun adına ve yararına 
olduğunu belirtmiş; Atatürk, Kurtuluş Savaşı yılla
rında zor şartlar altında bir yandan cephede düşma
na karşı savaşmış, cephe gerisinde de Türk ve dün
ya kamuoyunu hazırlama ve aydınlatma yolunda her 
çareye başvurmuştur, 

Anadolu 'basınında kurtuluşa inanmış isimsiz kah
ramanlar ona en büyük manevî desteği sağlamaya 
çalışırken, Atatürk bir taraftan Anadolu Ajansını, 
diğer taraftan matbuat ve istihbarat müdürlüğünü 
kurmuş, dış basında da Türk Millî Mücadele Hare
ketine karşı, sempati uyandırmayı başarmıştır. Sivas' 
ta iradeyi Milliye ve Ankara'da Hâkimiyeti Milliye 
gazetelerini çıkartarak, o zamandan millet hâkimiye-
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ti, millet iradesi fikirlerini yerleştirmeye çalışmış, İz
mir'e Doğru gazetesi ise, bir kurtuluşun müjdeciliği-
ni yapmıştır. 

Atatürk, Kurtuluş Savaşından sonra da bütün 
devrimlerinde ve her ileri hareketinde milletin müş
terek sesi dediği basını yanına almış, o dönemlerin 
usta kalemleriyle fikirlerini dünyaya ve millete du
yurmaya çalışmıştır. Önemli konularda bizzat gaze
telere kendi ismini kullanmadan yazılar yazmış. Bu 
arada çok ehemmiyet verdiği Hatay davası sırasın
da Yunus Emre ve Asım Uz beylere bizzat gazetele
rinde yayınlamak üzere makalelerini dikte ettirmiş
tir. 

Atatürk açık tenkite her zaman taraftardı ve şöy
le diyordu : 

«Efkârı umumiyenin tenkit hürriyeti başlıca bir
çok neşriyat ile olur. Neşriyat suiistimallere mani 
olur. Hükümet vasıtalarını, vazifelerini doğru yapma
ya mecbur eder. Neşriyat en müessir kontrol vasıta
larıdır. Matbuat milletin müşterek sesidir. Efkârı 
umumiyeyi vaziyet-i hakikiyye (Gerçek durum) ile 
karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. Erkân umu
miyenin cari olduğu bir memlekette gazeteler intişar 
etmese, ahali şaşkın ve çılgın hale gelir.», 

Büyük Atatürk'ün, basının önemini anlamak is
temeyenlere karşı bir ders niteliği taşıyan şu sözleri
ne devam edelim : 

«Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete 
muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulâsa bir mil
letin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yü
rümesini teminde basın başlıbaşına bir kuvvet, bir 
mektep ve bir rehberdir.» 

Atatürk, basın hürriyeti üzerinde daima titizlikle 
durmuş, «'Fikirler cebir ile şiddetle, top ve tüfekle 
öldürülemez, matbuat hiçbir şekilde tahakküm ve 
nüfuza tabi tutulamaz, mutbuat serbestisinden mey
dana gelecek fenalıkları ortadan" kaldıracak en mües
sir vasıta asla mazide de daima olduğu gibi, mat
buat hürriyetini bağlayan rabıtalar değildir; bilakis 
matbuat hürriyetinden doğacak mahzurların izale va
sıtası yine binnefs matbuat hürriyetidir» demiştir. 

Sorumlu Türk basını Aziz Atatürk'ün bu sözleri
ni basının temel ilkesi olarak kabul etmiş, her ileri 
'harekette millet ve memleket yolunda daima ön saf
ta bulunmuştur. Sorumlu basınımız yine Atatürk'ün, 
«Matbuatın umumî hayatta, siyasî hayatta, Cumhu
riyetin terakkiyat ve tekâmülatında haiz olduğu va-
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zifeler yüksektir» sözüne uyarak, şerefli görevlerini 
daima ifaya çalışmıştır. Yine sorumlu basınımız Ata
türk'ün, «Türkiye matbuatı milletin hakiki şada ve 
iradesinin tecelligâhı olan Cumhuriyetin etrafında çe
likten bir kale vücuda getirecektir»ı sözünde olduğu 
gibi, her zaman, en güç koşullar altında bile Cum
huriyetin ve devrimlerin yılmayan savunucusu olmuş
tur, 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlarımız; 
Türk'ün en büyük evladının yüceliği ve ileri gö

rüşlülüğü son zamanlarda bütün canlılığıyla bir kere 
daha ortaya çıkmıştır. Atatürk, koşullar ne olursa ol
sun, daima milletinin büyüküğüne ve sağduyusuna 
inanmış ve ona güvenmiştir. Onun şu sözlerine ba
kalım : 

«Bir zamanlar gelir beni unutmak veya unuttur
mak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr 
edenler ve bana ta'n edenler çıkabilir; fakat ektiği
miz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki, bu fi
kirler döner, dolaşır, gene gelir, feyzin yüceliği kalp
leri doldurur.» 

Aziz arkadaşlarımız; 
Atatürk'ün işaret ettiği bu durumla pek yakın ta

rihimizde karşılaşılmış, O'nun en büyük felsefesi, ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan milliyet
çilik anlayışını yok etmeyi amaçlayan açık ve sinsi 
gayretler görülmüştür. Bu arada, millî hasletlerimize, 
millî mücadele tarihimize, millî kahramanlarımıza 
dil uzatmaya ve bunları küçümsemeye çalışanlara 
rastlanmıştır. 

12 Eylül öncesi karşılaştığımız olaylarla millî mü
cadele yıllarında buna karşı çıkanların durumları ara
sında bir bakıma benzerlikler vardır. Atatürk Millî 
Mücadelede de menfaatçilere, yanılanlara, başka 
emellere hizmet edenlere ve düşmanla işbirliği yapan
lara rağmen, büyük milletinin cevherini biliyor ve 
ona güveniyordu. İşte o güven, milletinin kendisine 
olan güveni bize bağımsız Türkiye'yi kazandırdı. 

Aradan yarım asırdan fazla zaman geçtikten son
ra, aslında birbirlerine karşı olan; fakat sonuçta yur
du ve milleti parçalamayı hedef alan gidiş başka şe
kilde hortladı; ölmez eserlerine göz dikenler çıktı. 
Uçurumun kenarına geldiğimiz bir sırada Atatürk 
çocukları bu gidişe «Dur» demesini bildiler. Bu Mec
lisin hazırladığı, temel felsefesi ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütünlük ve bağlılık olan Anayasaya, 
dünyayı hayrette bırakan en yüksek seviyede «Evet» 
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diyen Büyük Türk Milleti, Atatürk'ün Türk Milleti
ne inancının yeni ve en kuvvetli bir örneğini vermiş 
ve ona layık evlatlar olduğunu bir kere daha ispat
lamıştır. 

Bu milletin birlik ve beraberliğine göz dikenler 
ve hâlâ bu yolda sinsice çalışanlar, bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da daima hüsrana uğraya
caklardır., 

Bugün büyük bir gurur içinde «Türküz»; deme
nin engin mutluluğunu yaşıyor ve Aziz Atatürk'e 
minnet ve şükran duygularımızı bir kere daha taze
liyoruz. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Teoman Özalp'i rica ediyorum. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Geçen yıl 10 Kasım günü Yüce Atatürk'ün anı

sına düzenlenen toplantımızda Atatürk ile bazı anı
larımı özetlemeye çalışmıştım. Bu yıl Atatürk'ün bir 
yakın arkadaşı olan merhum Babamın Atatürk'ün 
bazı görüşlerini belirten birkaç kısa anısını aynen 
okumak istiyorum : 

«31 Mart vakasından birkaç ay sonra Rumeli'de
ki görevimizin başına dönmüş bulunuyorduk. Ata
türk, Üçüncü Ordu Erkânı Harbiyesinde görevli idi. 
Bu sıralarda Arnavutluk'ta büyük bir isyan çıktı. 
Oraya gönderilen kuvvetler isyanı bastırmaya mu
vaffak olamadı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Pa
şa yeniden düzenlenecek kuvvetlerin başında bulun
mak üzere Selanik'e geldi. Paşanın karargâhı ile Ata
türk'le beraber Arnavutluk'ta bir ay kaldık, isyanı 
bastırarak Arnavutların elindeki bütün silahları top
lattık. Dönüşte Deçani Manastırının yanında bir mo
la süresinde subay ve erlerin perişan vaziyette olan 
kıyafetlerinden ve özellikle feslerinden söz açıldı. 
Mahmut Şevket Paşa, «Bu serpuş işini nasıl halle
deceğiz?* diye sordu ve Atatürk'ün görüşünü istedi. 
Atatürk tereddütsüz, «Şapkayı kabul etmek lazım
dır» dedi. Paşa, «Bu görüş erkendir, evvela gözü 
festen başka 'bir şeye alıştırmak lazımdır»! diyordu 
ve kalpağı teklif ediyordu. Atatürk, «Bu yarım bir 
tedbirdir; ancak ne de olsa bir adımdır» görüşündey
di. 

Görülüyor ki, Atatürk sonradan gerçekleştirdiği 
Şapka İnkılabını 20 yıl önceden düşünmekteydi. 

«Meşrutiyetin ilanından sonra 1324 yılında Sela
nik'te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyetinin ilk 
kongresinde politikaya karışmış olan subayların Ce-
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miyete güvenerek amirlerini dinlemediklerinden şikâ
yet ediliyordu. Atatürk uzun bir konuşma yaptı, as
kerlikle siyasetin ayrılmasını,'Cemiyete mensup olan 
subayların ya Cemiyeti veya orduyu tercih etmeleri
ni teklif etti. Meşrutiyetin korunması için Cemiyetin 
münevver ve faal elemanlarını teşkil eden subayların 
Cemiyetten ayrılmalarının mahzurlu olacağı ve Ce
miyetin zayıflayacağı görüşü hâkim olarak, Atatürk' 
ün teklifi büyük bir ekseriyetle reddedildi. Bu top
lantıdan sonra Atatürk'ün İttihatçılarla arası bozul
du ve hiç düzelmedi. Zamanla hadiseler öyle gelişti 
ki, fırka kumandanı İtilafçı, alay kumandalı İttihat
çı olarak birbirlerine zıt düştüler. Her rütbede görü
len bu ayrılık Orduda disiplini bozdu ve Balkan Har
bi bozgununun bir nedeni oldu. 

Yıllar sonra Atatürk bu görüşünü, Millî Müca
delede hem asker, hem mebus olarak hizmet etmiş 
olan arkadaşlarına uygulamış ve Ordu veya politika
dan birini seçmelerini istemişti. 

Atatürk, Büyük Millet Meclisinin manevî şahsi
yetine çok önem verirdi. Hâkimiyeti miliiyeyi ve me
busların teşrii masuniyetlerini esas tutardı. Bazı mu
halif görüşler nedeniyle önemli bir kanunun müza
keresi geri kalmıştı. Birkaç mebus Atatürk'ün Mec
listeki odasına gelerek, «Paşam, Mecliste millet işle
rinin görülmesine kasten manî olanlar var. Bunların 
millet menfaatine aykırı hareket ettikleri gerekçesiy
le Meclisten çikarılmaları için bir takrir vermeyi dü
şünüyoruz.»! dediler. Atatürk'ün cevabı sert oldu: 
«Olamaz, biz Milletimize ve bütün dünyaya halk ta
rafından seçilmiş bir meclisimiz olduğunu ilan ettik. 
Müstakil bir devlet kurmakta olduğumuzu iddia edi
yoruz. Hükümet icraatını tenkit eden veya muhale
fet yapan mebusları çıkarır isek, Meclisin itibarının 
ve teşriî masuniyetinin manası kalır mı? Muhalif bir 
kişi dahi olsa bu yapılamaz. Hoşumuza gitmeyenleri 
çıkaracağız, istediğimiz gibi hareket edenleri koru
yacağız. Böyle şey olmaz. Eğer lüzum görülürse, 
Meclisin tüm olarak yeni seçime gitmesi usulüne gö
re teklif olunur.» 

Şeyh Sait İsyanı bastırılmış ve asilerin çoğu ya
kalanmış bulunuyordu. Atatürk, gizlenmiş olanlar 
bulunup cezalandırılmadıkça t>u gibi hadiselerin te
kerrür edeceğine kani idi. Bir gün Mecliste benim 
odamda Başvekil Fethi Bey'e, isyanın tahrikçileri 
hakkında ne yapılacağını sordu. Fethi Bey, «Divan-ı 
Harp'te suçlarının derecesine göre ceza görecekler
dir.» dedi. Bu cevap Atatürk'ü tatmin etmedi. «Tah
rikçilerin çoğu gizlenmiş ve memleketin her tarafına 
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yayılmışlardır. Buna göre tahkikatı memleket sathın- j 
da genişletmek lazımdır.»1 diyordu. Fethi Bey «Fev
kalade tedbirlere lüzum görmüyorum, müsaade eder
seniz istifa edeyim.»! dedi. Atatürk'ün bu teklife canı I 
sıkıldı. «'Bu tarzda istifa olmaz, yanlış manalandırı-
labilir. Fırka Grubuna gidelim, fikirlerinizi söyleyi- I 
niz. Sizin görüşünüzde olmayanlar da mütalaalarını 
söylerler, tartışılır. Grup ekseriyeti neye karar verir
se o yapılır.»ı dedi. Ertesi gün Parti Grubunda hara
retli münakaşalar yapıldı. Fethi Bey'in görüşü az 
farkla reddedildi. Atatürk rey farkının bu 'kadar az 
olacağını beklemiyordu. Bununla beraber kararın I 
Parti Grubundan alınmış olmasından memnundu. 
Fethi Bey Başvekillikten istifa etti. İsmet Paşa yeni 
hükümeti kurarak Takriri Sükûn Kanunu teklifini 
hazırladı ve bu Kanun Meclisten çıktı. I 

;Bu son iki anı Atatürk'ün Millî Mücadelenin ve I 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Meclise, Hükümete ve 
yönetim usullerine verdiği önemi çok iyi göstermek
tedir. 

Atatürk, yeni Türk Devletini Batı usullerine göre I 
geliştirmeye kararlıydı. Bu nedenle İsviçre Medenî 
Kanununu aynen tercüme ettirerek uygulatmak isti
yordu. Kanunun Mecliste müzakeresinde hiçbir mad
desinin değiştirilmeden, kül olarak kabul edilmesini 
uygun görüyordu. Müzakereleri Meclis Başkanlığı 
odasından takibe gelmişti. Bazı mebuslar odaya ge- I 
lerek Atatürk'le görüşmek istediler. Eski Seriye Ve
kili Abdullah Azmi Efendi, Kanuna birden fazla ka
dınla evlenmeyi kabul eden ve Müslüman kızların 
gayrimüslim erkeklerle evlenmelerini önleyen birer 
madde ilave edilirse, diğer maddelere katılacaklarını 
söylüyordu. Atatürk, gelenlere şu cevabı verdi: «Bun
lar çok önemli maddelerdir. Biz bütün dünyaya İs
viçre Medenî Kanununu kabul ettiğimizi ilan edece
ğiz, sonra birden fazla kadınla evlenilebileceğini ka
bul edeceğiz. Bu olamaz, herkesi aldatmış oluruz. 
Meclisin ve Devletin itibarı kalmaz. Kanunun aynen 
kabul edilmesi lazımdır. Kimseyi zorlamıyoruz. Her 
aile kızlarına kendi duygu ve alışık oldukları ahlak 
ve âdetlere göre terbiye vermeye dikkat etmelidir
ler.» 

Atatürk, Medenî Kanunu, ülkeyi çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkaran önemli adımlardan biri olarak ka
bul ediyordu. 

Bir gün Mecliste asri olmaktan bahseden Ata
türk'e bir mebus, «Paşam, asri olmak ne dernektir?» 
diye sordu. Atatürk'ün cevabı kesindi: «Asri olmak, 
adam olmak demektir.»* J 
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Yüce Atatürk'ün bazı görüşlerini onun bir yakın 
arkadaşının anılarından dile getirmeye çalıştım. Ata
türk'ün bu ülkeye her zaman, her konuda çok şeyler 
verdiğini ve her görüşünün bir öğretti nitelik taşıdı
ğını geçen zamanla daha iyi anlamaktayız. 

Sayın Başkan, sayın üyelere saygılarımı arz ede
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Geboloğlu'yu rica ediyorum. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Ata'mızın 

ebediyete intikalinin 44 üncü yıldönümünde genç 
Türkiye Cumhuriyetinin Danışma Meclisinde O'nu 
minnet, şükran ve saygıyla anmakta olduğumuz bu 
tarihî toplantıda hepinizi derin ve engin duygularla 
yürekten selamlayarak sözlerime başlamak istiyo
rum 4 

Tarihi inceleyenler görürler ki, zaman zaman 
milletlerin hayatlarında değişiklik yapan liderler ye
tişmiştir. Bunların çoğu kısa sürede tarih sahnesin
den toplumlarının kalp ve ruhlarından silinip kay
bolmuşlardır. Çünkü bunlar belli buhranların ve sı
kıntıların geliştirdiği, yetiştirdiği tesadüfi liderleridir. 
Atatürk bu tip liderlerden değildir. 

Allah'ın değişmez adaletinin, aiyrıcalık tanıma
yan tecellîsi olan ölüm, bu büyük insanı genç sayıla
bilecek yaşında aramızdan ayırmıştır. Ancak ölü
münden sonra eserleri O'nu yaşatmaya yetmiştir. 

Atatürk'ün en büyük ©seri, herkesin bildiği gibi 
Türkiye Cumhuriyetidir. Atatürk, tüm yaşamı bo
yunca Türk Milletine inanmış, Türk Gençliğine gü
venmiştir. O, Türk toplumunun dağınık ve perişan, 
Milletin başsız, Devletin güçsüz ve aciz, düşmanların 
azgın, güçlü Ve mağrur öldüğü bir sırada tüm olum
suz koşulları kulak ardı ederek, rütbe ve nişanlarını 
üzerinden atarak Milletinin önüne düşen emsalsiz biır 
lider, örnek bir insandır. 

O'nu tüm olumsuzluklara rağmen, bu derece yü
rekli davranmaya iten güç, Türk Milletine olan en
gin güvenidir. Bu konuda O'nun şu sözleri çok önem
lidir : «Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun'a çık
tığım gün elimde maddî hiçbir güç yoktu. Yalnız 
Büyük Türk Ulusunun soyluluğundan doğan ve be
nim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir güç 
vardı. İşte ben bu ulusal güce, Türk Ulusuna güve
nerek işe başladım.» 

Bu güvenle işe koyulan Atatürk, Samsun, Amas
ya, Erzurum, Sivas illerindeki görüşmelerinden son-
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ra Türk' Ulusunun kendisini tamamiyle onayladığını 
anlamış, Ankara'da duraklamış, şu anda çatısı altın
da bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisini 
toplamıştır. Bu Meclisi, Türk Milletinin tartışmasız 
tek yetikili 'kurulu olarak tüm dünyaya haykıran Ata
türk, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletin hakikî 
ve yegâne temsilcisidir. Hâkimiyet kayıtsız, şartsız 
Türk 'Milletimindir.» diyerek, bu görüş ve düşüncele
rini tarihe mal etmiştir. 

Atatürk, hiçbir zaman başına buyruk bir insan, 
Ulusuna tahakküm etmeye heveslenen bir diktatör, 
milletlerarası ilişkilerde muhteris, ne istediğindi bilme
yen bir sergüzeştçi, kişisel ilişkilerinde uzlaşmaz ve 
inatçı bir kişi olmamıştır. Daima yetkilerin Türk 
Milletinde olduğunu tekrarlamış, «Yurtta sulh, ci
handa sulh» sözcükleriyle tüm insanlar ve millet
lerle barış içerisinde yaşamak istediğini veciz biçim
de ifade etmiştir. 

Atatürk, Türk toplumuna ilk defa millî ülküyü 
hatırlatan önderdir, İşin başında İstanbul Hükü
meti tarafından derhal istanbul'a dönmesi, Erzurum' 
dan ayrılması istendiğinde, milletin şefkat ve dürüst
lüğüne güvenerek, «Bütün askerî görev ve yetkile
rimden istifa ediyorum. Bundan sonra kutsal millî 
ülkümüzün başarıya ulaşması için bir fert olarak sa
vaşmaya devam edeceğim.» diyebilecek bir Türklük 
ülkü ve hayranlığıyla dolu bulunduğunu tüm dün
yaya göstermiştir. 

Atatürk, halkına kalpten inanan ve güvenen bir 
cumhuriyetçi; milletini içtenlikle seven ve onu çağdaş 
bir toplum haline getirmek, muasır medeniyet sevi
yesine çıkartmak için çalışan yorulmaz ve yanılmaz 
bir milliyetçi; her zaman ve her yerde halkın ege
menliği ve mutluluğu esasını savunan bir halkçı; 
Devletin kamu 'teşebbüslerinde müteşebis, özel teşeb
büslerde yardımcı ve örnek olması gerektiğin'i benim
seyen karma ekonomi bir devletçi; iyinin, güzelin, 
yeninin ve doğrunun arayıcısı, bulucusu, kurallaştı-
rıcısı ve uygulayıcısı bir İnkılapçıdır. 

Türk Ulusunun kayıtsız şartsız bağımsızlığına, 
millî birlik ve beraberliğine; millî tarih bilinci, vatan 
Ve millet sevgisi, millî dil, ordunun, okulun, dinin 
siyaset dışı tutulması gerektiğine candan inanan, bu 
ilkeleri savunan ölümsüz bir liderdir. 

Ruhu şad olsun. (Aflkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zeki Özkaya'yı rica ediyorum. 
ZEKÎ ÖZKAYA — Yüce Meclisin Sayın Başka

nı ve sevgili üye arkadaşlarım; 

En kritik şartlarda dahi millî heyecanı, kitle he
yecanını kabartmasını bilen ve her düğümü çözme
ye formül bulan müstesna insan Atatürk, ümidini 
yitirmiş, çökmüş bir dünyanın kısık çığlıkları ara
sından uzanan yeni bir çağın, benzerî olmayan bir 
hareketin dibacesi ve tek temsilcisi olmuştur. 

İnsanların mutluluğunu amaç edinen bir görüşle 
her seferinde ayrı bir metot ve modelle dövüşmesini, 
savaşmasını bilen büyük bir liderdir. 

Debdebeli, debdebe dolu Türk tarihinin derinlik
lerinden yükselen eşsiz Atatürk'ün önünde önce bir 
Türk olarak ve sonra bir Hatay'lı olarak gönlümün 
sergilediği gülden zeminler üzerinde iftiharla, şük
ranla eğilirim. 

Evet bu durumda, tüm Hatay ve Hataylılarımla 
birlikte, gönlümün yüksek şükran sesleri ve sevgi 
seslenişleri içinde zamanı geriye çekercesine, Ata
türk'ün şereflerle müzeyyen ruh güzelliğini, yüce 
duygularla selamlamak isterim. 

Hatay sorunu, O'nun diplomatik dehasının son 
eseriydi. Biz Hatay'lılar sonsuza kadar O'nun şaş
maz ilkelerinin bilinci ve sevinci içindeyiz. 

Atatürk, doğuyu batıya, batıyı doğuya yaklaştır
ma ustalığını başaran tarihin tek simasıdır. 

Birinci Cihan Savaşında dünyanın birçok ülkesin
de totaliter dikta rejimleri kurulurken, bir ihtilal at
mosferinde yetiştiği halde Atatürk'ün farklı bir re
jim seçmesi tartışmasız bir dünya olayıdır. 

İkinci Cihan Savaşı başlamadan önce dahi, taraf
ların takt hatasına düştüklerini gören Atatürk, müs
takbel galip ve mağlûpların teşhisinde yanılrriamış
tır. 

Atatürk 1919 Ekim ayında şöyle diyordu : 
«Bence muhalefet şayanı hürmettir. Çünkü o da, 

bir jtetebbü, bir içtihat muhassalasıdır. Fakat, edi
lecek itirazlar makul', mutedil ve meşru sebeplere 
müstenit olmuyorsa, muhalefet müptezel olur.» 

Gene 1924 yılında başka bir yerde : 
«'Memleketler muhteliftir; fakat medeniyet birdir. 

Bir memleketin terakkisi için bu yegane medeniyete 
iştirak etmesi lazımdır. Bizde ruhbanlık yoktur. En 
doğru tarikat, tarikatı medeniyedir. Medeniyete gir
meyi arzu edip de garba teveccüh etmemiş millet 
hangisidir?» 

Milletine, «Türk öğün, çalış, güven» diyen Ata
türk, «Ne mutlu Türküm diyene» sözleriyle Mille
timize mensup olmanın şereflerin en büyüğü oldu
ğunu açıklıkla belirtmiştir. 
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Ve Aziz Atatürk; bir gün Amerika sefirine şunu 
söylüyor : 

«Siz yeni dünyanın en eski demokrasisisiniz. Biz. 
eski dünyanın en yeni demokrasisiyiz. Bize dikkat 
ediniz, bize ehemmiyet veriniz.» diyor. 

Umarım Batı dünyası ve Batı dünyasındaki dost
larımız, Atatürk'ün bugün dahi son derece geçerli 
50 yıl öncesi gördüğü gerçekleri biraz daha ileri bir 
görüşle anlamak ve idrak etmek basiretini göstersin
ler, 

Saygılarımla.( Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ertuğrul Alatlı'yı rica ediyorum. • 
ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Türki

ye Cumhuriyeti Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 
Sayın İçişleri Bakanı; 

Ölümsüz Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği gü
nün 44 üncü yılında Atatürkçülük ve düşünce öz
gürlüğü üzerinde durmak istiyorum. 

Bazı kişiler Atatürk'ü düşünceden çok, aksiyon 
adamı olarak nitelemeye pek hevesli olmuşlardır. Oy
sa Atatürk, eylemden önce düşünce adamıdır. Ata
türk, tüm aksiyonlarını önceden geliştirip, olgunlaş
tırdığı ve bir sır gibi sakladığı düşünceye dayatmış
tır, 

Atatürkçülük, antiteokratik olduğu kadar, antiko-
münist ve antifaşisttir. Çünkü bu döktrin'lerin her bi
risi düşünceye kapalıdırlar. Atatürkçülük doğmaya 
kapalı, ilme açıktır. Bunun içindir ki Atatürk, «Ha
yatta en hakikî mürşit ilimdir.» demiştir. Kanımca 
Atatürk İlkelerinin tümü bu özdeyimden kaynakla
nır. İlim ise, düşünceye ve düşüncenin serbestçe ses
lendirilip, şekillendirilip, yayınlanmasına dayanır. 
Kendilerine Atatürkçüyüm diydb ilenler, düşünceye, 
onun seslend'irilmesi olan söze, şekillendirilmesi olan 
yazıya ve yayınlanmasına en geniş anlamda serbest
lik tanımakla mükelleftirler. Düşüncenin zararlısı 
olmaz; zararlı olan düşüncesizliktir. Zararlı düşünce
leri yayar kuruntusuyla matbaanın yurdumuza 300 
sene sonra girebilmiş olmasının onarılamaz tahribatı 
gözler önündedir. 

Atatürkçü, düşünceye sınır koymaz. Çünkü bilir 
ki, insan beyine sahip oldukça düşünecektir. Düşün
düğünü söyleyip yazıp, yayamayan kişi Rodine'in 
«Düşünen Adam» ına dönüşür. Oysa insanı taşlaş-
tırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Yüce Allah, in
sanı düşünce ile şereflendirmiş ve böylece eşrefi mah-
lukat ilan etmiştir. 
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Atatürkçü inanır ki, düşünceye sınır koymak bey
hudedir. Beyhude olmasaydı düşünceye sınır koydu
ğunu zannedenlerin diledikleri olur, dünya dönmez 
ve kâinatın merkezi olmaya devam ederdi. Düşünce 
genetik prosese tabidir. Milyonlarca milyon yılın bi
rikimini yansıtır. İnsanlık tarihinin milyarlarca sene
lik derinliklerinden gelip bireylerde biriken düşünce
ler bireylerarası düşünce alışverişi sonucu, toplumsal 
düşünce genine dönüşür. Bireyler arası düşünce alış
verişinin aracı söz ve yazıdır. Bu bir doğa olayıdır; 
önlemeye kimsenin gücü yetmedi, yetmez, yetmeye
cektir. İnsanlığın bugün ulaştığı, yarın ulaşacağı yük
sek seviyelere varabilmesi düşünce ve onun seslendi-
rilmesiyle şekillendirilip, yayınlanmasıyla mümkün 
olabilmiştir. 

Türkiye'miz büyük devlet olacaktır, çünkü gerek 
insan ve gerekse doğal potansiyeli bunu işaretliyor. 
Anadolu'muzun tarih boyunca büyük devlet oluştur
ması rastlantı olamaz. Büyük devlet büyük düşünce
ye dayanır. Düşüncenin gelişip büyüyebilmesi sınır
landırılmamış olması koşuluna bağlıdır. Düşünce sınır-
landırılırsa demirden pabuç giydirilmiş Çinli ayağı
na dönüşür; çarpılır, çarpıtılır, yozlaşır. Bu sebeple 
Atatürkçüye göre düşünceye ve onun seslendirilip 
şekillendirilerek, yayınlanmasına engeller koymaya 
kalkışmak insanlık suçudur, cezalandırılması gerekir. 

Düşünce suçu olmaz, düşünceye engel koymanın 
suçu olur. Devlet, düşünce özgürlüğünü en geniş an
lamda teminat altına almak mecburiyetindedir. Top
lumu korumak sanısı ile düşünceye sınır koymak, 
toplumu tehlikenin en acımasızına karşı korumasız 
bırakmak olur. Zararlı denilen düşüncenin tek ve en 
müessir panzehiri yine düşüncedir. Düşünce silahlı 
eyleme dönüştürülürse engel düşünceye değil, silaha 
ve yasa dışı eyleme konulur. 

Atatürk, eylemlerine ilmî temel yapmıştır. «Ha
yatta en hakikî mürşit ilimdir» demiş olması bu ger
çeği yansıtır. İlim sınır tanımaz. İlim düşünceye da
yandığından düşünce de sınır tanımaz. İnsan mutlu
luğunun yolu düşünceyi sınırlamaktan geçmez. Dü
şünme, söyleme, yazma ve yayma özgürlükleri Ata
türkçülüğün anahtar taşı gibidir. Yerinden oynatılır-
sa medenî dünya ile kurulan köprünün tümü çöke
bilir. 

Modern devlet, düşünceye sınır koymaya ihtiyaç 
duymayacak kadar güçlü ve düşünceli olmak mecbu
riyetindedir ve Atatürkçü Türkiye Cumhuriyeti mo
dern bir Devlettir. 
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Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamza Eroğlu'nu rica ediyorum. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer üye arkadaşlarım ve bizi burada dinlemek ne
zaketini gösteren Sayın İçişleri Bakanım; hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

Atatürk hakkında konuşmak, Atatürk'ü dile ge
tirmek her şeyden önce bir bahtiyarlıktır ve bir şans
tır. Bugün Danışma Meclisinde bu konuşmayı yapa
bildiğim için kendimi şanslı ve bahtiyar sayıyorum. 

Atatürk, Türk Milletinin şefi ve lideridir, tarihin 
yetiştirdiği müstesna bir devlet adamıdır. Bir rahmet
li bilim adamı, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun söyle
diği üzere, «Büyük adamları yetiştiren milletlerdir 
Büyük adamlar ancak büyük milletlerin içinde yetişe
bilirler. Bu milletlerin ülküsüyle ülkülendikten sonra 
büyük adam olabilirler.» 

Atatürk'le Türk Milleti arasındaki ilişkiyi bir ya
zar da şöyle ifade ediyor : 

«Atatürk şu veya bu değildir. Türk Milletinin 
portresini çiziniz; sadakatle çiziniz, Atatürk'ün port
resini çizmiş olursunuz. 

Ben bugün burada yapacağım konuşmayla Türk 
inkılabının evrensel değeri üzerinde duracağım. An
cak Türk inkılabının evrensel değerini, millî sınırları 
aşan değerini anlatırken Türk inkılabı ile birlikte 
Atatürk'ün dehası, üstün kişiliği, Türk Milletine ve 
insanlığa yön veren haklı tarafı da ortaya konmuş 
olacaktır. Çünkü, biraz önce söylediklerime uygun 
olarak Atatürk'le Türk Milleti arasında çok sıkı bir 
bağ ve ilişki söz konusudur. 

İsmet İnönü bir konuşmasında şöyle açıklama 
yapıyor : 

«Türk inkılabını anlamak ve sevmek, Türk inkı
labının muvaffakiyetine hizmet etmek, Büyük Reis 
Mustafa Kemal'i anlamak, sevmek ve onun ülküle
rini tatbik etmeye candan çalışmakla bir ve bera
berdir.» 

Türk inkılabının evrensel değeri içerisinde Büyük 
Atatürk büyük şahsiyetiyle ortada ve meydandadır. 

Türk inkılabının evrensel değerinden bahsederken, 
millî sınırları aşan değerinden bahsederken, öncelik
le şunu dile getirmek lazım. Genellikle milletlerin 
kurtuluş savaşına önderlik ettiği için Atatürk, Büyük 
insan yalnız Türk Milletinin değil, bütün mazlum mil
letlerin de kurtarıcısı olarak şanla ve şerefle anıl
maktadır. Konu üzerinde çok daha fazla durulduğu 

için ben konuyu bu yönüyle ele almayacağım, sade
ce Atatürk'ü insanlığın kurtarıcısı olarak ifade et
mekle geçiştireceğim. 

Bir diğer yönüyle Türk inkılabının evrensel de
ğeri, Batı dünyasında Türk inkılabına karşı gösteri
len ilgiden ileri gelir. Batı medeniyeti çok defa Hıris
tiyan medeniyeti olarak anılmıştır. Atatürk, «Batı me
deniyeti Hıristiyan medeniyeti değildir, ortak ve müş
terek medeniyettir, üstün medeniyettir; Türk Milleti 
de Batı medeniyetine katılma zorunluluğundadır.» 
Çünkü Atatürk'e göre (Bir arkadaşımın da ifade et
tiği üzere) «Memleketler muhteliftir; fakat medeni
yet birdir ve bir milletin terakkisi için de bu yegane 
medeniyete iştirak etmesi lazımdır.» Batılılaştırmak, 
batılılaşmak, asrîleşmek, modernleştirmek... Kelimeler 
muhtelif olabilir; fakat esas itibarıyla amaç, insanı 
Batı düşüncesine ve Batı zihniyetine ulaştırmak olan 
çağdaşlaşmak gibi ilkeler, insana daha çok özgürlü
ğün zevkini tattırmak içindir. 

İşte Atatürk Türk toplumunu eskilerin «Hıristi
yan, Batı medeniyeti» dedikleri, aslında müşterek ve 
üstün medeniyete katmasıyla insanlığa yeni bir ufuk 
açmıştır, Hıristiyan olmayan toplumların da bu me
deniyete sahip çıkması ve bu medeniyete ortak ol
ması imkânını vermiştir. Bu bakımdan kıymetli bi
lim adamı Sinanoğlu şöyle söylüyor : «Atatürk in
kılabı böylece Batılı olmayan topluluklara tutacak
ları yolu göstermekle, insanlığın manevî gelişmesinde 
yepyeni ve çok mühim bir safha açmıştır.» 

Bu maksatla, Habib Burgiba'da Atatürk için şöy
le söylüyor : «O'nun ölmez eseri egemenliklerini elde 
etmiş milletlerin kaderlerine hükmedenler için ışıklı 
bir örnek ve bir ilham kaynağı olarak kalacaktır.» 
Bu sözüyle Habib Burgiba, egemenliklerini elde et
miş milletlere ortak, yüksek medeniyete katılma uf
kunun Atatürk tarafından açıldığını dile getirmiş ol
maktadır. 

Türk İnkılabının bir bakımdan da evrensel de
ğeri insana, insan şahsiyetine vermiş olduğu değer
de kendini gösterir. Şöyle ki; 

Atatürk Türk inkılabının insanî yönünü, insan 
haklarına değer veren yönünü her fırsatta ele al
maktadır. Türk inkılabının özelliği insan ve millet 
arasında bir köprü kurmakla ifade edilebilir; insan
la, Türk insanıyla Türk Milleti arasında sıkı bir bağ 
ve saadet köprüsü kurmaya yönelik bir hedef şek
linde ifade edilebilir. 
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tşte insana verilen ve insan haysiyetine verilen bu 
değeri savunan Atatürk, milletlerarası ilişkilerde de 
insan şahsiyetine vermiş olduğu bu değerle önemli bir
takım atılımların atılmasına da neden olmuştur. 

Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildiği sırada Ame
rika'da yayınlanan Washington Pos Gazetesi «Tür
kiye'de Cumhuriyet ilan edildi, Avrupa'da diktatör
lüğe gidiliyor. Türkiye'deki Cumhuriyetin ilan edilişi 
Batılı ülkelere de ümit ederiz ki, örnek olur.» diyor
du. Bu 1923'lerde söylenmiş sözlerdir. 

Ancak demokrasi, halk idaresi insan haklarına 
yer ve değer veren bir siyasî düşüncenin, siyasî reji
min adıdır. Demokraside eşitlik vardır, özgürlük var
dır. Gerçek demokraside kadın-erkek eşitliği vardır. 
Fransa'da kadınlar seçme ve seçilme hürriyetine 1946 
yılında kavuşmuşlardır. Halbuki Türkiye'de Türk ka
dını büyük inkılapla 1934 yılında seçme ve seçilme 
hakkına kavuşmuştur. 

Atatürk, gerçek demokrasinin gereği olan kadın 
haklarını Türkiye'de tanımakla birçok Batılı ülke
lere öncelik ettiği gibi, Doğulu ülkelere de gerçek 
demokrasinin yolunun kadına toplum hayatında de
ğer verilmekle, seçme ve seçilme hakkını tanımakla 
mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

tşte bu nedenle İstanbul'da toplanan uluslararası 
kadınlar kongresinde Mısır kadınlarını temsil eden 
Hûda Şârâvi Atatürk'le yapmış olduğu bir konuş
mada Atatürk'e şöyle hitap etmektedir : «Türkler 
sizi Atatürk; yani Türklerin babası diye isimlen
diriyorlar. Ben ise Ataşark; yani şarkın babası de
mek istiyorum.» Hûda Şârâvi'nin bu konuşması se
bepsiz değildi, Hûda Şârâvi bütün Doğulu kadınla
rın özgürlüklerinin temelinde Atatürk'ün yön veren, 
ileri fikirlerini dile getirmeye çalışıyordu. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Türk İnkılabının milletlerarası bakımdan çok tek

nik bir yönüyle de değerlendirmesini yapmak isti
yorum. Bu teknik yönden değerlendirmeyi, sabahle
yin bir arkadaşımız bir açıdan konuya temas ettiler 
Devletçilik dolayısıyla; ancak ben meseleye başka bir 
yönüyle temas edeceğim.. Yalnız bu temsilci arkada
şımızın Devletçilik dolayısıyla yapmış olduğu çok 
ilgili konuşmayı mesut bir netice saymaktayım; yani 
konunun burada dile getirilmiş olmasını memnuni
yetle karşılamaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gelişme veya kalkınma ekonomisi İkinci Dünya 

Harbi sonrasında iktisatçıların üzerinde durmuş ol
dukları bir iktisat dalı olmuştur. İkinci Dünya Har

binden sonra geri kalmış ülkelerin gelişmesinde kla
sik Marksist ve neo-klasik iktisat doktrinleri az ge
lişmiş ekonomilerin kalkınmalarına çözüm getireme
miştir. Bu nedenle yapılan çalışmalar sonunda (Özet
le ifade ediyorum, özellikle Prof. Erol Manisalı'nın 
Gelişme Ekonomisi adlı kitabından da yararlanarak 
ifade ediyorum) bunun üzerine yeni çalışmalar yapı
larak «Gelişme Ekonomisi» adlı ekonomi içerisinde 
yeni bir branş doğmuştur. 

Gelişme ekonomisi özellikle geri kalmış bir ül
kenin gelişmesinin esaslarını ortaya koymaktadır. 
Prof. Erol Manisalı, gelişmekte olan bir ekonomi ola
rak Türkiye'yi gelişme ekonomisinin ilkeleri içinde 
ele alınabilecek uygun bir örnek olarak görmekte
dir. Türkiye özellikle 1933'ten itibaren karma ekono
miye dayanan devletçilik politikasıyla sanayileşmeye 
yönelmiştir. Sanayi planı, kamu kesiminin sanayide 
gelişmesini artıran bir devletçlik uygulamasıdır. 

Böylece Türkiye, 1933'ten itibaren, ne Marksist, 
ne klasik ve ne de neo-klasik bir ekonomi politikası 
izlemeyerek, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültü
rel kalkınmasında devletçilik adıyla ifade edilen ye
ni bir ekonomik sistemin kurulması imkânlarını ha
zırlamıştır. Diğer bir deyimle, 193 3'den sonra Dev
letçilik uygulamasıyla • Türkiye, Marksist, klasik ve 
neoklasik ekonomik sistemlerin yanısıra, yeni bir eko
nomik sistemin de doğuşunu hazırlamıştır. İşte, «ge
lişme ekonomisi» diye model olan, İkinci Dünya Har
binden sonra özellikle Birleşmiş Milletler uzmanları 
tarafından ele alınan bu konu, Türkiye'de, yeni Tür
kiye'nin de özelliklerini ifade edecek şekilde 1933' 
den itibaren uygulanagelmektedir . 

Böylece Türkiye, gelişme ekonomisine yönelen 
gelişmemiş ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınmasında uyguladığı devletçilik politikasıyla model 
ve örnek olmuştur. Bu da Türkiye'nin, bir bakımdan 
Türk inkılâbının milletlerarası planda değerini orta
ya koymaktadır. Yine devletçilik dolayısıyla, geliş
miş ülkelerle ilişkisi bakımından konuyu ele alaca
ğım. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, özellikle Batılı 
ülkelerde yeni bir Kamu Hukuku dalı gelişmiştir. 
İdare Hukuku içerisinde gelişmekte olan bu Kamu 
Hukuku dalının adı (Le Droit Public Economigue* 
dir) Ekonomik Kamu Hukukudur. Ekonomik Kamu 
Hukuku, devletin ekonomiye müdahalesini öngören 
hukuk kurallarını ifade etmektedir. Bu hukuk kural
ları, bir taraftan devletin ekonomiye müdahalesini ve 
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devletin en geniş kamu hizmeti görerek bu hizmet
lerin yerine getirilmesinde devlet kuruluşlarının ku
ruluşunu ifade etmektedir. 

Bugün birçok Batılı ülkelerde ders müfredat prog
ramlarına kadar giren (Le Droit Public Economigue) 
Ekonomik Kamu Hukuku, Türkiye'de 1933'den iti
baren Devletçilik olarak uygulanagelmektedir. Dev
letçilik, Türkiye'ye has bir sistem olarak Batılı ül
kelere de örnek olmuştur. Nitekim, bu konuyu, çok 
saydığım Rahmetli Profesör Tahsin Bekir Balta şöy
le ifade etmektedir : «Ülkemizin 1930'larda giriştiği 
devlet işletmeciliği Batı âleminde o tarihlerde yadır-
ganmıştır; fakat geri kalmış bir ülkenin devlet işlet
meciliği olmadan gelişemeyeceği bugün her yerde ve 
hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Üste
lik, gelişmiş ülkelerin devlet işletmeciliğini uygula
mak zorunluğunda kalabileceğini sonraki olaylar 
göstermiştir. Karma ekonomi, bugün Batı âleminin 
adeta ortak görüşü sayılabilir. Bu bakımdan Türkiye, 
karma ekonomi sisteminin öncüsü olmuştur. Şüphe
siz karma ekonomi sisteminin uygulama alanı, oranı 
ülkeden ülkeye değişmektedir.» 

tşte ifade etmeye çalıştığımız Türkiye'de uygula
nan «Devletçilik» politikasının yalnız gelişmemiş ül
kelerde değil, gelişmiş ülkelerde de, kamu hizmetleri
nin gelişmesi, devletin ekonomiye, sosyal, ekonomik 
ve politik sebeplerden dolayı müdahalesi sonucu 
Türkiye'de uygulanan devletçiliğin Batılı ülkelerde 
örnek ve model olmuş olmasıdır. 

Çok saygıdeğer arkadaşlar; 
Konuyu daha çok uzatmak istemiyorum; ancak 

bir özelliğinden daha bahsedeceğim, Türk İnkılabı
nın milletlerarası planda değerini anlatması bakımın
dan. Türkiye, Türk inkılâbı barış politikası uygula
mıştır, barış politikası uygulamakla insanlık yararına 
çalışmış, barışı karşılıklı münasebetlerinde temel say

mış, Balkanlarda ve Ortadoğuda uyuşmazlıkları ba
rış yollarıyla çözümleyerek barışa hizmet etmiştir. 

Büyük Devlet Adamı İnönü, Türk İnkılabının bu 
ülküsünü şöyle açıklamaktadır : 

«Türk İnkılabı insaniyet ülküsünü takip eder. İn
san cemiyeti kâinatın en kıymetli, en kudretli varlığı
dır. Kâinat içinde insan cemiyetleri beraber çalışacak 
ve beraber çalışma sayesinde kolaylıklarını ve saadet
lerini artıracak imkânlara maliktirler.» 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Büyük bir millet olarak tarihte vazifemiz vardır; 

büyük bir millet olarak dünya insanlık ailesine hiz
met etmekle görevliyiz. Atatürk'ün şahsında temsil et
tiği Türk Milleti, üstün zekâsı ve dehasıyla dünya in
sanlık ailesine hizmet etmiştir. Bu hizmetini devam et-
tiregelmektedir, bu hizmetini, terörizme ve anarşizme 
karşı özgürlüklerini savunmakla, insan şahsiyetine kıy
met ve saygı vermekle de devam ettirecektir. 

Bu, mutlu diyeceğim; çünkü Atatürk'ün her ölüm 
Yıldönümünde Atatürk'ü anarken, Atatürk'ü dile ge
tirirken bir bakımdan da O'nun aziz hatırasını saygıyla 
anarken, mutluluk da duymaktayız, o bakımdan mut
lu dedim; çünkü Atatürk'ü anmanın, Atatürk'ü dile 
getirmenin, biraz önce söylediğim gibi, büyük bir 
bahtiyarlık olduğu inancındayım. 

Sayın Başkanımı, saygıdeğer arkadaşlarımı en üs
tün saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle Anma Programımızı tamamlamış bu

lunuyoruz. 
Aziz Atatürk'ün ruhunu şadetmiş oldunuz. Yük

sek Heyete minettarıtn, Yüksek Heyet ve Büyük Mil
letimiz varolsun. (Alkışlar) 

Toplantıyı, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.35 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

11 İNCİ BİRLEŞİM 

10 Kasımı 1982 Çarşamba 

Saat : 10.30 
1.,— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 
Önder ATATÜRK'ün ebediyete intikalinin 44 üncü 
yıldönümü münasebetiyle konuşmalar. 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 


