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I. — GEÇEN Tî 

'Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977 ve; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974 Bütçe Yılları Kesinhesapları-
na Ait Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile Kesinhesap Ka
nunu Tasarılarının maddeleri onaylandı, tümü açık 
oya sunulldu; oyların ayrımı sonucunda Tasarıların 
kabul edildiği bildirildi. 

2. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKA-

Tasarı 
1. 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdü

riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı. (1/739) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.6.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonuna : 29.6.1983) 

Raporlar 
2. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
{Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

3. 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAK
MAKÇI ve 15 Arkadaşının aynı Kanunun 58 inci 

rANAK ÖZETİ 

YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alan
ların Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

29 Haziran 1983 Çarşam'ba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
'Kâtip Üye Kâtip Üye 

Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer 
SAĞILMAN ve 13 arkadaşının, Yükseköğretimin 
Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfın
da, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sını
fında Bulunup Başarısızdık Dolayısıyla Belge Alan 
Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Bütçe - Plan ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) 
(S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

4. Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuri
yeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının İdarî 
Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

«*•» 3 1 6 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00ı 

BAŞKAN : Baskanvekili Vefik KtTAPÇİGİL 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

••»• • > » • < » - ••• 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 127 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 9. Haziran 19-30 Tarihli ve 1700 Sayılı Da
hiliye Memurları Kanununun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının yeniden incelenmek üzere 
iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/602) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Başbakanlığın bir tezkeresi var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 Ocak 1983 tarihli 18/101-1301/öl 1 76 sa

yılı yazımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan «9 Haziran 

1930 Tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve »Bu Ka
nuna tki Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının» yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesini 
arz ederim.» 

'Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşeb

büs suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Sadettin 
GÜVEN ve Baki ALTIN haklarındaki dava dosya
larının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üze
re iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/603) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi daha var; 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 Haziran 1983 gün, 19-301/14557 sayılı 

yazımız. 
1. Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs 

suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Harun Kar
tal, Tayfun Özkök, Ahmet Fazıl, Ercüment Özde-
mir, Aslan Şener Yıldırım, Sadettin Güven ve Baki 

Altın hakkındaki dava ^dosyaları ilgi yazı ekinde ge
reği yapümak üzere sunulmuştu. 

2. (Hükümlü Sadettin Güven ile Baki Al'tın'ın ve
killerinin İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Savcılığına verdikleri dilekçe ile «karar düzeltilmesi» 
talebinde bulunduklarından, adı geçenlere ait dava 
dosyalarının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edil
mek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üye
liklerin seçiminin en kısa zamanda tamamlanması 
hakkındaki Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezke
resi. (3/604) 

BıAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanımızın bir tezkeresi var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Üyesi ve Anayasa Komisyonu 

Başkanı Orhan Aldıkaçtı'nın Danışma Meclisi üye
liğinden istifası ile Danışma Meclisi üyelerinden Be
kir Sami Daçe ve İbrahim Göktepe Komisyonumuz 
üyeliğinden çekildiklerine dair tezkereleri Genel Ku
rulun 15.6.1983 tarihli 119 uncu Birleşiminde okun
muştu. 

Bu itibarla, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 21 inci 
maddesi gereğince, noksan üyeliklerin en kısa za
manda tamamlanması iktiza etmektedir. 

Gereği saygı ile bilgilerine arz olunur. 
Kemal DAL 

Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

3 1 7 - • 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyo
nunun münhal üç üyeliği için aday olmak isteyen 

arkadaşlarımız bakımından bilgilerinize bu tezkereyi 
arz edeyim efendim. 

v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —"'• Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİN KAY A' 
nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde' Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler Bölümü» 
birinci sırasında yer alan Kanun Teklifinin görüşme
lerine devam ediyoruz. 

Dün görüşülmesine başladığımız Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Teklifinin tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmamıştı. Söz alan 
sayın üyelerden konuşmayan üyeleri davet ediyorum. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye 

ler; 
Yüce Atatürk'ün bir müessesesi olan Dil ve Tarih ı 

Kurumunun kaldırılmasına ilişkin bir Yasa Teklifi 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bundan önce konuşan konuşmacıların konuya 
yaklaşım tarzları ve özellikle Necip Bilge Hocamızın 
bir hukuk âlimi seviyesinde yaptığı; kamu hukuku 
âlimi, idare hukuku âlimi ve hususî hukuk âlimi se
vivesinde yaptığı konuşmadan sonra Sayın Komis
yonumuzun veya Sayın Hükümetimizin bu Teklifi 
geri alarak veniden düzeltip getirmesi gerektiği inan
cında idim. Maalesef bövle bir teklifin kendilerinden 
gelmemesi beni cidden üzmüştür. 

De&erli arkadaşlar; 
Atatürk, Dil ve Tarih Kurumlarını birer dernek 

hüviyeti içinde kurmayı amaçlamıştır. Bu nedenle de, 
Kuruma bilimsel bir hüviyet verdirmiştir. Getirilen 
Teklifte ise, Dil ve Tarih Kurumları dernek hüviyetin
den çıkarılarak kamu tüzelkişisi haline dönüştürül
mektedir. Kanaatimizce bu hal Yüce Atatürk'ün 

(1) 479 S. Sayılı Basmayan 28.6.1983 tarih ve 
126 ncı Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

5.9.1938 günlü vasiyetnamesine aykırı bulunduğu gibi. 
Anayasanın da kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı 
bulunmaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, 1982 Anayasamızın 
11 inci maddesinde; «Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme, yargı organlarını; idarî makamlarını ve di
ğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır.» demektedir. Şimdi Anayasanın 33 üncü 
maddesi derneklerin ancak mahkeme kararıyla kapa
tılabileceğini öngörmektedir. Şimdi bundan önce Sa
yın Necip Bilge» Sayın Turgut Tan arkadaşımız vur
guladılar, biz Anayasa çerçevesi içinde davranmak 
zorundayız; hukuk ilkelerine hepimiz saygılı olduğu
muza göre, Anayasa kurallarına saygılı olmak zorun
dayız. Şimdi Anayasanın yargı mercilerine bıraktığı 
bir yetkiyi bir Yasama Meclisi üzerine alırsa, o za
man Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesi de zedelen
miş olur. Gerçi bundan önce muhtelif vesilelerle Sa
yın Millî Eğitim Komisyonumuz birtakım teklifler 
getirdiler ve bu teklifler maalesef biz bu komisyonla 
anlaşamadık, komisyon başkanı verilen önergeleri, 
efendim bizim bu önergeyi kabul etmemiz mümkün 
değildir, imkânsızdır deyip geçiştiriyor ve ondan son
ra birtakım bazı kanunları, burada hiçbir hukukî 
gerekçe gösterilmeden reddettirme çabaları içine giri
liyor; ama burada biz kendi seviyemize uygun olarak 
birtakım kanunlar çıkarmak zorundayız ve bu Teklif 
bu haliyle geçtiği takdirde de gerçekten hukukta bü
yük bir yara açmış olacağımıza inanıyoruz. 

Bu Meclis kürsüsünde bazı arkadaşlarımızın Yü
ce Atatürk'ün 1936 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılış konuşmasında iste bu kurulların aka
demiye dönüştürülmesini ve özellikle Komisvon Başka
nının yaptığı şu konuşmada, Atatürk'ün Türkçede 
kullanılan bütün kelimelerin Türkçe olduğunu, bi
risinin değiştirilmemesini istediğini öne sürmüş ve 
Kasım 1936'da ise de, bunun akademiye dönüştürül
mesini istemiş ise de, kanaatimizce bu düşünce ve 
davranış Atatürkçülüğün ilerici olması, statik bir ka
lıp içinde kalmaması daima dinamizmi tercih etmesi 
bakımından Atatürkçülüğe ve Atatürk düşüncelerine 
aykırı bir davranış ve düşüncedir. 

318 — 
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Sayın arkadaşlarım; 
Yüce Atatürk'ün 1936'da yaptığı konuşmayı size 

«okuyorum. «Türk Tarih Kurumunun Alacâhöyük'de 
yaptığı kazılar neticesinde meydana çıkardığı 550O 
senelik maddî Türk tarih belgeleri, cihan kültür ta
rihinin yeni baştan tetkik ve tamik ettirecek mahiyet
tedir. Birçok Avrupalı alimlerin iştirakiyle toplanan 
son Dil Kurultayının ışıklı neticelerini bizzat görmüş 
olmakla mutluyuz. Bu ulusal kurumların az zaman 
içinde ulusal akademiler 'halini almasını temenni ede
rim. Bunun için çalışkan tarih ve din alimlerimizin 
dünya ilim alimlerince tanınacak orjinal eserlerini 
görmekle bahtiyar olmanızı dilerim.» 

Şimdi bu sözleriyle sayın arkadaşlar Atatürk, bu
rayı akademi haline getirmemiştir. Atatürk, daima 
halka inanmıştır ve akademiyi halk olarak görmüştür. 
Malumunuz yine aynı konuda eski bir gazeteci pro
fesör Afet tnan'a, Zekâi Muratçıyan isimli birisi bir 
soru soruyor, diyor ki, «1932 yılında Türk Dil Kuru
mu kurulurken akademi kurulması söz konusu oldu 
mu?.. Atatürk neden kurum oluşturulmasını yeğledi?..» 
şeklinde bir soru soruyor. Bakınız Afet İnan ne diyor; 
«Evet akademi olması da öneriliyordu, 'bunun üzerine 
Atatürk dışarıdaki akademilerin, özellikle Fransız 
akademilerinin çalışma esas ve biçimlerini inceletti. 
Sonunda şu ortaya çıktı; eğer akademi kurulursa, 
köklere göre üretilen yeni kelimeler sözcükler girecek, 
kesin bir hüküm olacaktı. Ayrıca akademiler tenkit 
edilemez, Atatürk bunu istemiyordu.» diyordu. Yine 
Atatürk'ün birçok çalışma arkadaşları, burada za
manınızı fazla almak istemiyorum, özellikle akade
miye Atatürk'ün Dil ve Tarih Kurumunu akademi 
şeklinde oluşturmasına kesinlikle karşı bulunduğunu 
çeşitli vesilelerle vurgulamıştır. 

Yüce Atatürk, Dil Kurumuna çok büyük değer 
vermiş ve nitekim, 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sa
rayında topladığı îl Kurultayında, «Kadın - erkek 
her yurttaş Türk dili tetkik cemiyetinin üyesidir. Ken
disini kurultaya çağırılmış saymalıdır.» demiştir. 
Esasen Türk dilinin g' üşmesinin ancak bu şekilde 
olacakının kabulü zorunludur. Geniş halk kitlelerinin 
katılacağı, araştırma, tanıtma ve yaşatma en mantıkî 
ve en doğru yol olacağı inkâr edilemez bir gerçektir. 
Hal 'böyleyken, Yüce Atatürk'ün bu yüce isteklerinin 
aksine Dil ve Tarih kurumlarını dernek vasfından çı
karılarak kamu tüzelkişisi haline dönüştürmek, hem 
Yüce Atatürk'e bağlılıktan sapma sonucunu dolhıra-
cak, hem de dilimizin ve tarihimizin karanlıklar içinde 
unutulmuş olan değerlerin araştırılıp ortaya çıkarıl
ması önlenecektir. 

— 319 
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Ayrıca Dil Kurumunun ürettiği kelimeler halka 
empoze edilmeyip halk tarafından 'benimsendikten son
ra kullanıla gelmektedir. Yüce Atatürk'ün en büyük 
akademisi biraz önce de belirttiğim gibi, halktır. 
Halkın ka'bul etmediği bir şeyi Yüce Atatürk hiçhir 
manian benimsememiştir. Türk Dil ve Tarih Kurumu
nun Yüce AtatürK'ün emanet ettiği birer Atatürk 
aevrimi müesseseleridir. Her Türk vatandaşı \ ucc 
Önderin devrimlerine sahip çıkmak zorundadır. Ata
türk'ün devrimlerini Arap dostluğuna feda edemeyiz. 

Sayın üyeler; 

Biz, Atatürk'ün gölgesinde oturup da çay içtiği 
bir ağacı eski eser diye, kültür değeri diye korurken, 
bu kadar büyük değerlere eğer sahip çıkamazsak, o 
zaman Atatürkçülüğe karşı büyük bir sapma içinde 
olacağımız inancı yaratılabilir. 

Bu akademileri, kurumları kuruluş olarak, dernek 
olarak kurarsak; hem Yüce Atatürk'ün istediği hatı
rasına bağlı kalmış oluruz ve hem de bu iki kurumu 
birbirini tamamlar, birbirini denetler duruma getiririz. 
Bundan şunu demek istiyorum; eğer ille bir Türk 
Dil Tarih Kurumu Akademisi kurulmak isteniyorsa, 
bunu şu şekilde de önerebiliriz; bir yandan Dil Tarih 
Kurumu aynen kalır ki, ben biraz sonra onu açık
layacağım, Anayasanın 134 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki anlam da budur. Çünkü, 134 üncü mad
denin ikinci fıkrasında diyor ki, «Türk Dil Kurumu 
ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetname-
":".Hft belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerin' 
tahsis edilir.» Şimdi biraz sonra Anayasa Mahkeme
sinin bir kararını okuyacağım; eğer biz burada Dil 
Kurumunu ve Tarih Kurumunu mevcutlarını kaldırıp 
da Türk Dil Tarih Kurumu Akademisi içinde yer 
aldırırsak, bu Anayasanın ikinci maddesini de fiiteu 
ortadan kaldırıyoruz; zira Anayasa Mahkemesinin 
!963 yılında verdiği bir kararda; «Bir vasiyetle ve
rilen bir malın alınması, o vasiyeti hükümsüz kılar* 
diye bir hüküm vardır, onu ayrıca da biraz sonra 
oelirteceğim. Bu itibarla da bu Anayasanın 134 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının da bu şekilde yorumlan
ması gerekir. 

Bu itibarla hem Dil Kurumunu mevcut haliyle 
muhafaza edelim; ama ille yeni bir kuruluş kurulması 
isteniyorsa, onu da ayrıca Dil veya Tarih Kurumu 
alarak .kuralım, böylece hem Yüce Atatürk'ün istedi*' 
ve hatırasına bağlı kalmış olunur ve hem de bu iki 
kuruluş birbirlerini tamamlar, birbirlerini denetler, 
birbirleriyle bilim uğrunda yarışarak dilimizin ve 
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kültürümüzün gelişmesine büyük katkıda bulunacak
lardır. 

Şimdi, 'bu Dil ve Tarih Kurumunu kaldırıyoruz 
ve yerine ne getiriyoruz?... ©ir Yüksek Kurul getiri
yoruz, Kanunun 5 inci maddesinde. Bu Teklifin 5 
inci maddesindeki Kurul eğer bu haliyle geçerse, ar
tık dilimizin ve tarihimizin araştırılması olanağı kal
mamaktadır; bu tamamen politize olmuş "bir duruma 
gelmektedir. 

Sayın üyeler; 
Danışma Meclisi toplandığı zaman yaş ortala

ması 54'tü. iki sene oldu, şimdi 56. Şimdi görüyo
ruz ki Danışma Meclisinde hep eski kelimeler kul
lanılıyor; haltta malumunuz, Anayasa üzerinde yap
tığımız müzakerelerde hep Osmanlıca kelimeler kul
lanılınca, ben şöyle bir teklifte bulunmuştum : «İs
tersiniz 1945 yılındaki Anayasanın Türkçeye çev
rilmesini, tersini alalım, 'bu Anayasayı ona göre ya
zalım» şeklinde bir teklif yaptığımı da hatırlarsınız. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu efendim, 
lütfen. 

KAMER GENÇ — Sözümü 'bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Sayın üyeler; 
Ben size burada bir gerçeği vurgulamak istiyo

rum. Mısır Devlet Başkanı Nasır bir konuşmasında, 
«Ben Türklerin elinden Arapça kelimeleri alırsam, 
'bunlar konuşacak kelime bulamazlar» diyor. İşıte bu 
Dil Kurumu, Tarih Kurumu bu badirelerden sonra 
kurulmuş ve büyük hizmetler yapmış kurumlardır. 
Bunlarda belki ufak birtakım aksaklıklar olabilir; 
ama 'her kurumu kaldırıp da böyle yeni kurumlar 
getirince çok daha büyük hatalar yapacağımıza ina
nıyorum. 

Konuyu bir de Anayasa Hukuku yönünden ele 
almak istiyorum; Sayın Başkanın da müsamahasına 
sığınarak ve her arkadaşa gösterdiği bir iki dakikalık 
müsamahaya paralel olarak.... 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın Genç, bir iki daki
kaya evet. 

KAMER GENÇ — Değerli üyeler; 
Biliyorsunuz mal ve mülk edinme hürriyeti insan 

haklarının en esaslarından biridir. İnsan Hak'ları Ev
rensel Beyannamesinin 17 nci maddesiyle bu hakkı 
açıkladıktan sonra hiç kimsenin keyfi olarak mal ve 
mülkünden yoksun edilemeyeceği ilan edilmiştir. Bu
nun gibi devletimizin 6366 sayılı Kanunla katıldığı 
İnsan Hakları ve Anahürriyetleri Koruma Sözleş
mesinin ek protokolünün 1 inci maddesinde, her ger

çek ve tüzelkişinin mallarının dokunulmazlığına ria
yet edilmesi hakkına sahip olduğu, herhangi bir kim
senin ancak kamu yararına olarak Kanunun ön
gördüğü şartlar ve Devletler Hukukunun genel pren
sipleri içinde mülkünden yoksun edilebileceği ilkesi 
kabul edilmiştir. 

Yine Anayasamızın 35 inci maddesinde herkesin 
mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu belirtilmiş
tir. 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin 1963 yılında bir 
partinin açtığı dava sonucunda verdiği kararı size 
okuyorum. Anayasa Mahkemesinin 11.10.1963 günlü 
Esas 1963/124, Karar 1963/243 sayılı Kararı : 

«Vasiyet, mülkiyet ve miras haklarının tabiî so
nucudur. Kamu idare ve kurumlarından gerekse ki
şilerden ve bu arada Atatürk'ten vasiyet yoluyla ikti
sap ettiği bütün mallan, para ve alacakları bir ayrım 
yapmaksızın ve bedelini peşin ödemek, toptan Hazi
neye geçirtmekte mülkiyet hakkını tamamen yok 
eden bir durum yaratmış ve Atatürk'ün vasiyetini ip
tal etmiştir.» 

Sayın üyeler; 
Bu hükmü veren Anayasa Mahkemesi kararını 

1961 Anayasasının 36 ve 14 üncü maddelerine da
yandırmaktadır. Aynı maddeler 1982 Anayasasında 
da bulunmaktadır., 

Yeni getirilen Teklifte, Türk Tarih ve Dil Ku
rumunun Atatürk tarafından kendisine bağışlanan 
gelirleri bu Akademinin gelirleri arasında yer almak
tadır. (Böyle olunca, bunu kabul ettiğimiz takdirde 
Atatürk'ün vasiyeti ortadan kalkmış olur ve Ana
yasaya da aykırı bir karar olur 

Burada bir sayın üyemiz, «(Ben kamu hukuku, 
siyaset bilimcisi profesörüyüm» diyerek ve Anaya
sanın 47 nci maddesinden bahsederek, bunun kamu 
hizmeti niteliğinin bulunduğundan, devletleştirilme
sinden bahsettiler. Burada devletleştirme ile bir il
gisi yok. Devlet mevcut bir akademi yerine yeni bir 
akademi kurabilir; ama Atatürk'ün, özellikle va
siyetinin değerini devam ettirebilmesi için bu ku
rulabilir. Yoksa bu devletleştirme, mesela Fran
sa'da işte Miraıge uçaklarının devletleştirilmesi 
gibi, daha böyle çok geniş kapsamlı bir kamu 
hizmeti niteliği bulunan müesseselerin devletleş
tirilmesi söz konusudur. 47 nci maddeyi böyle ba
sit bir yorum içinde alırsak, o zaman yarın devlet 
gider, bir vatandaşın bakkal dükkânı için, «Bunun 
kamu hizmeti niteliği vardır» der ve devletleştirir, 
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Bu itibarla, benim 'Komisyondan ve Hükümetten 
arzım şudur : Bu Teklifi geri alsınlar, buradaki ko
nuşmaların ışığı altında, mevcut Dil ve Tarih Kuru
munu 'bu Teklifin dışında mütalaa etmek suretiyle 
ve Kanun maddelerine de bir gerekçe yazmak su
retiyle, hiçbir maddenin gerekçesi yoktur. Anayasa
lar dahi gerekçe ihtiva ettiği halde, bu Kanunun ge
rekçe ihtiva ötmemesi gerçekten çok büyük bir ek
sikliktir; bunu geriye alarak ve burada yapılan ko
nuşmaların ışığı altında, yine hukuk düzenimizi alt 
üst etmeyecek bir Teklifi huzurunuza getirirlerse mem
nun olurum. 

Saygılar sunarım efendim. 

»BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Genç. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Atatürk Küjtür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

hakkındaki Kanun Teklifini görüşürken, benden ev
vel görüşlerini açıklamış bulunan arkadaşlarımın bir 
kısmının kesinlikle eleştirilerine katılmadığımı pe
şinen beyan etmek istiyorum., 

Türkiye'de, biraz daha değişik bir tabirle ifade 
edeyim, köprülerin altından çok su geçti. Türkiye 
1'2 Eylül'le bir noktaya geldi ve 12 Eylül ruhuna da
yalı yeni bir düşüncenin varlığı içerisinde Atatürk'e 
yeniden, O'nun düşüncelerine, O'nun ilkelerine, O'nun 
inkılaplarına işlerlik kazandirıldı., 

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Türk 
kamuoyunda, özellikle ifade ediyorum, Türk kamu
oyunda, (aydın, entelektüel kesimde, değil) Türk Ta
rih Kurumu PTT'nin rehberlerini basan bir kurum 
Türk Dil Kurumu ise, hostese «Gök konuksal avrat» 
diyen bir 'kurum niteliğini taşımaktadır. 

REMZİ BANAZ — Yalan bu, 
ERTUĞROL AUATLI — Uydurma, yalan. 
MEHMET AYDAR — Kurumu, Büyük Atatürk' 

ün kurduğu ve Türk Milletine, Türk Diline hizmet 
veren bir kurum olarak milletin gönlünden, kalbin
den söküp çıkarıp alanlar kendi ideolojilerine alet 
ettiler. Bu bir vakıadır. Yalan değil, doğrudur ve o 
kadar doğrudur ki, «Yalan» diyenler o doğrunun al
tında kalır, ezilir iBu itibarla, olaylara çok net ba
kalım lütfen. 

Türkiye'de bir düzenleme yapılmaktadır. Türk 
Tarih Kurumu burada, Teklifte yer alan, öngörülen 
esaslar içerisinde, Türk Dil Kurumu da yine bu Ka
nun çerçevesinde Türk MiUetine hizmet verebilecek, 
Atatürk'ün devrim ve ilkelerine yatkın biçimde, Ata

türkçü görüşü yansıtacak şekilde diğer kuruluşlara, 
araştırma merkezine ve diğer kuruma kesin ve net 
ölçülerde hizmet verebilecek biçimde, kanun yoluyla 
düzenlenebilecek biçimde herhalde, güvenle ifade edi
yorum ki, yine Anayasanın 134 üncü maddesindeki 
kanunun düzenlemeye paralel bir netice ile karşımıza 
çıkacaktır. Yüce Meclisin bu noktada kararlı ola
cağına, kararlı olduğuna, inançlı olduğuna inanıyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım; 
«Yalandır» denilen hususta ben bazı örnekler ver

mek istiyorum. Elimde Türk Dil Kurumunun bir ya
yını var. «Batı kaynaklı sözcüklere karşılık bulma» 
denilmiş. «Banket»e «Yol omzu» deniyor. 

AHMET SENVAR DOĞU — Türkçe. 

MEHMET AYDAR — «Buldozer»e «Yol düz
ler», «Greyder»e «Yer düzler.» 

Şimdi bir noktaya gelelim; «Kırtasiyecilik» «Yaz-
çizicilik», «Bürokrat» «Genörgütçü», «Bütçe» «Ge-
çinge.» 

Millet hayatıyla, devlet hayatıyla dalga geçmek
tir bu, gayri ciddî hareketlerdir. Efendim, biz üreti
riz, salarız, toplum tutarsa onu biz tamam deriz, ko
yarız. Tamam, tutunmuştur bu kelime, bu «tilcik» 
tutunmuştur ve Türk dilinin malı olmuştur. E... peki, 
siz seçip seçip böyle ortaya atacaksınız, bin tane ke
lime türeteceksiniz, içinden bir tanesi tutacak. O za
man Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi bir 
mesele oluyor. «Ya tutarsa..» Tutmuyor. 

Daha bunları çoğaltmak mümkün Mesela ideolo
jiye «düzüngü» diyor, virgüle «çeke». Yani bu kadar 
gayri ciddî bir çalışmayı herhalde kimsenin tasvip 
etmesi mümkün değildir. 

Ben, olaya bu açıdan bakıyorum ve meselenin 
statükocu bir yaklaşımla değil, Atatürk'ün ortaya 
koyduğu ilkeler istikametinde ve Türk Milletine veri
lebilecek hizmet açısından değerlendirilmesi lazım
dır; meseleyi bu açıdan düşünüyorum ve benimsedi
ğim bir Kanun Teklifi karşısındayım. 

Durumu saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FtKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğeri üyeler; 
Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kuru« 

mu Kanun Teklifi, Anayasamızın 134 üncü mad
desinin öngördüğü bir kanundur. Böyle bir yasa
nın çıkması zorunludur. Ancak, 1961 Anayasamı
zı hatırlarsanız, o Yasanın yürürlüğe (girdiği tarih-
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te çıkmasını öngördüğü bazı yasalar, o Anayasa yü- | 
rürlükten kalktığı tarihe kadar hâlâ çıkmamış idi. 
Toplumdaki bazı aksamaların nedeni de, tabiî ki, 
onun yeterince öngördüğü yasaların çıkmaması ve 
uygulanmaması idi. Bu nedenle ondan ders alına
rak, bugün 1982 Anayasamızın öngördüğü temel ya
saların biran önce çıkarılmasında yarar vardır. Bu I 
nedenle Teklifi getiren Sayın Konsey Üyemize te
şekkür etmek bir borcumuzdur. 

Ancak, Teklif Genel Kurulumuza geldiği şu an
dan itibaren, Teklif sahibinden çıktıktan sonra önce 
Komisyonda, sonra Genel Kurulumuzda tarafımız- I 
dan katkıda bulunularak olgunlaşması gerekir. Millî I 
Eğitim Komisyonumuzun raporunu dikkatle ince- I 
lersek, bu Teklifin Komisyonda olgunlaşmamış bu
lunduğu, Komisyon tarafından herhangi ciddî bir 
katkıda bulunulmadığını müşahede ettiğimi söyle- I 
mek zorundayım. - I 

Bunu belirttikten sonra, Teklifin, Anayasamızın 
134 üncü maddesi karşısındaki durumuna kısaca de
ğinmek istiyorum, zaman darlığı nedeniyle : I 

Teklif, Atatürk Kültür, Dil, Tarih ve bir de 
Araştırma Merkezini öngörmektedir ve 134 üncü I 
madde gereğince tanzim edilmiştir. I 

Arkadaşlarım; j 
Şimdi 134 üncü maddenin ikinci fıkrasını dik

katle okumamız lazım. Ben, bu açıdan Teklifin 
Anayasaya aykırı olduğu kanısındayım: «Türk Dil 
Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün 
vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı 
olup kendilerine tahsis edilir.» Bu madde yasalaştı
ğı tarihte Kurumların, Dil Kurumu ve Tarih Ku- I 
rumunun o zamanki haliyle kendilerine hitap etmek
te, Anayasa, bu yasa kesinleştiği tarihteki kişilikle- I 
riyle kendilerine hitap etmektedir. O kişiliklerinin 
değiştirilmesini arzu etmemektedir. O kişilikleri ne
dir?... Özel hukuk tüzelkişiliğdr. «Atatürk'ün vasi
yetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup 
kendilerine tahsis edilir.» Kişiliği bulunmayan bir I 
şeye kendisi denmez ki... Anayasamızın 134 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası kendileri derken, bunla- I 
nn kişiliklerinin korunmasını amaçladığı kanısında
yım ben. Bu nedenle özel hukuk tüzelkişiliğine son I 
vermemizin hukuken mümkün olmadığı kanısında
yım. Bu tüzelkişiliklerinin yaşatılması lazımdır. I 

Ancak bir de şu var tabiî: Anayasanın o mad
desinin son fıkrasında, «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma [ 

| usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurum
lar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.» diyor. 
Şimdi bu kurumlarla üst kurulun kendisine dahil 
bu kurumlarla olan ilişkisi kanunla düzenlenir. Mut
laka bir ilişkisi olması lazım; Anayasa öngörüyor. 
İstesek de öngörüyor, istemesek de öngörüyor. 

Bu nasıl kurulacak?... Sayın Necip Bilge Hoca-
I mız, dün Sayın Turgut Tan Arkadaşımızla birlikte 

çok isabetle hukukun temel ilkeleri zedelenmeden 
bu ilişkinin nasıl kurulacağını belirttiler. Eğer duy
gusal olmazsak, eğer mantıklı bir yaklaşımda bulu-

I nursak, Yüce Atatürk'ün vasiyetnamesiyle mülkiyet 
hakkının tabiî uzantısı olan miras, bunun sonucu 
olan ölüme bağlı tasarruf ve vasiyetname ile olu-

I şan bu son iradeyi..; 

I Bu, alelade bir vatandaşın iradesi değil arka-
I daşlar. Atatürkçü olduğumuzu söylerken asgarî onun 

iradelerine saygılı olmak ve bilhassa son iradesini 
rencide etmemek durumundayız. Eğer bir yasayla 

I özel hukuk tüzelkişiliği olan bir kurumu, bir devlet 
I dairesi haline getirip malî menfaatleri ona bağlar-
I sak, samimî kanatim kesin olarak son irade orta-
I dan kaldırılmıştır. Bu verdiğimiz kurum aynı işi 
j yapacaktır dersek de, kaldı ki, aynı işi yapamaz, 

mümkün değildir. Atatürk sağlığında Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesini kurmuş da niçin ayrıca, (Muh
terem üyeler, dikkat ederseniz o zamanki fakülte
lerin özerkliği de yoktur) Dil Kurumu ve Tarih Ku
rumunu bir cemiyet olarak, özel hukuk tüzelkişisi 
olarak yaşamasına özen göstermiştir?... Niçin?... 

I Çünkü resmî devlet iktidarının emrinde, resmî daire 
olarak çalışan bir tarih dairesiyle bir dil dairesi hiç
bir zaman özerk ve objektif faaliyette bulunamaz. 
İktidarda bulunan kişinin direktifine göre tarih ya
zılır. Olmaz... 

Çok yakın bir örnek vermek istiyorum: Benim
seyelim, benimsemeyelim, 27 Mayıs bir tarihî vaka 
değil miydi?... İhtilâl olduktan sonraki kurulan hü
kümetler dönemindeki ortaöğretimdeki tarih kitap
ları 27 Mayısı başka türlü yazdı, o ihtilalin mağ
duru olan partinin iktidarı döneminde tarih kitap
ları değişti, Millî Eğitim Bakanı başka türlü yaz
dırdı. İktidar emriyle tarih yazılmaz. Atatürk'ün 
büyüklüğü buradadır. Atatürk, bir cemiyet kurmuş
tur; özel hukuk tüzelkişisi. Kendi çalışmalarıyla ser
best olarak Türk tarihini inceleyip özerk bir şe-

1 kilde oluşturmasını istemişti. Keza Dil Kurumunu 
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da kendi Türk toplumunun dilini öz kaynaklarında I 
serbestçe araştırıp incelemesi, iktidarın boyunduruğu 
altında oraya buraya çekilmemesine özen göstermiş
tir. Atatürk, bu amaçla bunu kurmuştur ve denile
cek ki; efendim, Atatürk'ün ölümünden sonra me
sele saptı. Hayır. Atatürk'ün sağlığında kendisimin. 
hitap ettiği bu kürsüde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kürsüsünden konuşurken kendisi «saylavlar» 
sözünü kullanmıştır, «Kurultay» sözünü kullanmış
tır, «kamutay» sözünü kullanmıştır; milletvekilleri 
«okay» sesleriyle kendisini alkışlamışlardır. Atatürk. 
tüm bunları gördükten sonra bunlara aşırılık.. Ta
biî ki, bütün bu sözlerin, artık Atatürk devrinde ra
hatça bu kürsülerden alkışlarla söylenen bu sözlerin 
bugün esamesini dahi okumak, şu kürsüden söyle
mek dahi bir cesaret haline geldi. Ne kadar yol katel- ı 
tiğimizi; ama bu yolun ileri mi, geri mi olduğunu 
çok iyi düşünmemiz lazımdır. 

Şimdi Atatürk bu sonuçları da göre göre ken
di mal varlığını, ölümünden birkaç ay evvel bir va
siyetnameyle bu kurumlara terkediyorsa, bunun ı 
çok ciddî anlamı vardır. 

Efendim, bugün mesele şuradadır: Bu Kurum
lar aleyhine Atatürk'ün iktisadî kurumları, siyasai 
kurumlan, sosyal kurumları, kültürel kurumları aley
hine ısrarla ve inatla ve bilinçle bir faaliyet yürü
tülmektedir Türkiye'de. Zaman zaman bu faaliyet 
iktadarlardan destek görmektedir, zaman zaman göre
memektedir; ama her halükârda Atatürk inkılâpları 
ve müesseseleri aleyhine çok ciddî ve sinsi faaliyet 
devam etmektedir. iBunu hiç kimse inkâr edemez; 
bilhassa ara rejimlerinde bu davranışta bulunan ki
şiler o zamanlarda biraz daha fazla Atatürkçü gö
rünerek bu müesseseleri samimî Atatürkçü olanlara 
bizzat yıktırmaya, bizzat onlar eli ile ortadan kal
dırmaya özel bir dikkat göstermektedirler. 

Şimdi, bir büyük gazete, 12 Eylülden sonra ısrar
la Türk Dil Kurumunun, Türk Tarih Kurumunun 
ortadan kaldırılması için, bilhassa Dil Kurumunun 
kaldırılması için özel seminerler düzenlemiştir, özei 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Şimdi, bunu Ata
türk'e ve Atatürkçülüğe hizmet için yapıyoruz derler, 
zaten bugün için tersini yapmıyorum demesi müm
kün değildir. 

Arkadaşlarım; ben hiçbir zaman boş konuşmayı 
sevmem. Söylediğim sözlerin hepsi bir belgeye da
yanmaktadır. Şimdi bu dediğim gazetenin bir yazarı, 
gazetenin ve yazarın, ismine lüzum yok, ismini ver
miyorum, bu gazetenin bir yazarına soruyorlar ar- I 
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kadaşlar, «Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu 
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?» diyorlar. Bununla ilgi
li yayını mavi tren yolculuğunda yanımdaki bir mec
muada buldum. «iBravo» Mecmuası Nisan 1983 sa
yısı. O Mecmuayı taşıyamadımı: ama kâğıdı kopar
dım. 

«Ne düşünüyorsunuz?» diye soruyorlar. Cevap, 
«!Ben şahsen o polimikte yokum. Yalnız Atatürk'ün 
kurduğu şeye dokunulmaz diye bir şey kabul etmi
yorum. O çok fasulye severdi diye ben de çok fasul
ye sevecek değilim.» Bakın, yazı burada, cevap bu
rada. Bu, Türkiye'yi yönlendiren bir büyük gazete
nin yazarının cevabıdır; açık açık söylüyor. Herhal
de bu, fasulye sevme meselesi değil baklagillerle il
gili değil sayın arkadaşlar. «Atatürk'ün kurduğu şe
ye dokunulmaz diye bir şey kabul etmiyorum. O fa
sulye severdi diye ben de sevecek değilim.» deniyor. 
tşte bu insanların düzenlediği seminerler, düzenledi
ği toplantılarla Türk Dil Kurumu bugünkü duruma 
getirildi; ama samimî Atatürkçü olanlara nüfuz edil
mekle bu yapılmak isteniyor. Tamam; Anayasa ön
görüyor, ona bir şey dediğim yok; ama özel hukuk 
tüzelkişiliği korunarak üsstte Kurulla bir organizas
yon sağlanabilir. Sayın Necip Bilge Hocamız huku
ken değindiler, Sayın Tan Arkadaşımız da bu işin 
nasıl yapılacağını söylediler. , 

Bir kurum kötü çalışabilir; ama arkadaşlar, hep 
dikkat ediyorum, şu Meclise geldiğim günden itiba
ren toplumda da aynı şey var; bir müesseseyi batır
mak için müessesede çalışan insanın kötü davranışı, 
eylemi ile müessese hep birbirine karıştırılıyor. Ar
kadaşlar şimdi yine Dil Kurumunu yerin dibine ba
tırmak için efendim, şöyle kitap çıkardı, böyle ko-
nuksal bilmem ne dedi, bu kelime şöyledir diyorlar. 
Dikkat ederek maziye doğru bakalım; Anayasa Mah
kemesini batırmak için alınan bir karar yere vurul
du; efendim, Danıştayın bir kararı, Müessese yere 
vurulmak için kullanıldı. Sosyal ve hukukî müessese
ler rejimin teminatıdır arkadaşlar. ıBunları yere vur
mak için kişilerin yaptığı hatalar vesile edilmemesi 
lazımdır. Ben bu bakımdan bilhassa dikkati çekmek 
istiyorum; ama bu hep, maalesef hep belli görüşü 
savunan arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. 
Bunu söylemeye mecburum bu (kürsüden; ama geçen 
gün, 12 Eylülden evvel Türkiye'yi, aşırı solda ye 
aşırı sağda terör odakları her gün biraz daha bölüp 
parçalamaya götürürken, Türkiye'deki şoför ve oto
mobilcilerin kontak kapatarak Türkiye'yi bilmem 
Şili'ye benzetmek isteyen akımın çağırışını yaparken, 
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Türkiye'yi anarşiye sürüklerken, onların temsilcileri
ne, efendim trafik ehliyetlerini, basılı belgeleri ge
lene verelim diye yarış edildi arkadaşlar. Olur mu 
öyle şey? Niçin bazı şeylerde bunlar dikkatten kaçı
yor da, Atatürk'ün kurduğu bazı müesseselere yöne
lik olduğu zaman bunlar söyleniyor. Bunlar hep amaç
lıdır, hep maksatlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz doldu. 
Rica ediyorum; lütfen. 

FİKRİ DEVÎRUMISEL — Peki efendim, kapatı
yorum efendim. 

Efendim; keza yine dün değerli Komisyon Baş
kanı ile Sözcüsünün konuşmalarını dinledim. Israrla 
Atatürk'ün yeni kelimeleri kullanmadığı Dil Kurumu 
vesilesi ile söylendi. Şimdi, 19 Mayıs Günü sabahı 
radyoda dinledim; Atatürk'ün bir konuşmasını ken
di sesinden verdiler. (Ben de, Atatürk'le ilgili, şey za
manında basılmış bir kitabı aradım, buldum. Aynı 
zamanda konuşmayı da kendi seslinden dinledim. 

Şöyle diyor; «lUçurum kenarında yıkık bir ülke, 
türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren 
savaş; ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile ta
nınan yeni vatan yeni sosyete, yeni Devlet ve bun
ları başarmak için arasız devrimler.» 

İşte Atatürk «Devrim» sözcüğünü çok rahat ve 
çok sık kullanmıştır. 

Yine aynı kitaptan bir daha başka bir yer okuyo
rum: 

«Partimizin halkevleri ile bütün yurttaşlara ku
cağını açması ile vatandaş sosyal ve kültürel bir dev
rim yaptı.» 

Arkadaşlar; şimdi yine kendi konuşmasından arz 
edeceğim; yalnız şimdiki (Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanımızla bir tarihte buradaki bir tartışmamız
da; efendim; «İnkılap» sözcüğü başkadır, o başka
dır» diye ısrarla söylemişlerdi, Hepimizin dolapla
rına bunun ikinci kitabı da atıldı. Balkınız Genel
kurmay arşivlerinden çıkan şu metni okuyorum : 

«înkılap mevcut müesseseleri zorla değiştirmek
tir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan 
müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek me
denî icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni 
müesseseleri koymuş olmaktır. Devlet hayatında in
kılap içtimai vaziyetimiz için de geçerlidir. Laiklik, 
Medenî Kanun ve demokrasi. 

Sözlerimi bitiriyorum. 
Değerli üyeler; Tarihî bir görev yapmaktayız. Me

sele, zaman içinde hayırla ve şerle yâd edilme mese-
lesidir. Çıkarılan, getirilen (Kanun Tasarısı Anaya

sanın öngördüğü bir Tasarıdır; çıkması lazım; ama 
iki kurumun Medenî (Kanun hükümleri, hukukun 
temel ilkeleri doğrultusunda mutlaka özel hukuk tü
zelkişiliği korunması lazımdır. Belirtmek istiyorum; 
önergelerle burada olması mümkün değil, bu düzelt
me burada yapılmaz. Komisyon, lütfetsin, geri alsın
lar. Bu özel hukuk tüzelkişilikleri bozulmadan, bu
rada diğer katkıda bulunan arkadaşlarımızın da öne
risi ile yeni bir şekil alsın, bu şekilde getirilsin ve çı
karalım. 

Arkadaşlarım; dikkat ederseniz Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı gö
rüşülürken 5ıl (Sayılı Konsey Kararı ile varlığına son 
verilen, organları feshedilmiş' bulunan Çocuk Esir
geme Kurumunda da aynı konuyu tartıştık. «Bir ya
sa ile özel hukuk tüzelkişiliğine son verilemez» den
di. Ben o zaman, bir ara sözcülük yaparken söyle
dim; «Kabul ediyoruz» dedim. Komisyonumuz da 
bu konuda ittifakla karar verdi; ama bir Konsey ta
sarrufuna maruz kalmıştır, bir ihtilal tasarrufuna 
maruz kalmıştır, radikal bir tasarrufa maruz kalmış
tır; organları feshedilmiştir, varlığına bir bakıma son 
mistir. Onun için yasa ile düzeltilmesi lazım; doğru
dur; ama yaşasaydı yasa ile son veremezdik. Hukuk 
devletinin gereği budur. Dün Necip Bilge Hocamız 
dediler, «Hukuk devleti demek, bir devletin asgarî 
kendi yaptığı kanunlara kendisinin saygılı olması de
mektir.» Şimdi, özel hukuk düzeni içerisinde bir der
nek ya organları genel kurul kendisini fesheder ya 
mahkeme kararı ile olur. IBunun dışında olması mü-
kün değil; ama şu Yasa ile yapıyoruz. Anayasanın 
öngördüğü bir Yasadır, yine üzerine bastım bastıra 
söylüyorum; ama şu iki kurumun özel hukuk tüzel
kişiliğini korumak lazım; ama bu nasıl yapılır? Belki 
denebilir ki; bunun tüzüğünü Bakanlar Kurulu onay
lasın; bu olur. Belki de denir ki; programını ve büt
çesini üst kurum onaylasın. Bu da bir denetim mües
sesesidir; kabul ederim. Hataları varsa, denetim mü
esseseleri ile yeni organizasyon içinde kişiliğine do
kunmadan yerini alıp Yüce Atatürk'ün son iradesi
ne de gölge düşmemiş olur. 

Bu dilek ve düşüncelerle Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım. 
Meclisimiz dün ve bugün Anayasamızın öngör

düğü Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
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munu oluşturacak Teklifi görüşmeye başlamıştır. Bu 
Kanun Teklifi bize göre pek çok önemi olan bir ko 
nuyu düzenlemektedir. Konu, önemli olduğu kadar 
da çok yönlüdür. (Ben bu konuşmamda teklifi deği
şik yönlerden ele alıp sergilemek istiyorum. Kuru
mu oluştururken kişi hak ve hürriyetlerine, miras ve 
mülkiyet haklarına, vasiyet tasarruflarına, Anayasa
mızın 134 üncü maddesine ve en önemlisi Atatürk* 
ün iradesine, ilke ve inkılaplarına uygun hareket et
mek amacımız olmalıdır. 

Önce Teklifi dün Komisyon adına bize takdim 
eden Sayın Orel'in konuşmasından, (tutanaklardan iki 
pasajı parantez içinde okuyarak sözlerime başlamak 
istiyorum. 

«Kurumun ödüllendirdiği eserlerden birini tetkik 
ederek gözden geçirdim. İçindeki, Kurumca şiir ka
bul edilen hezeyana tam tiksindim. Aile efradının 
eline geçmesin diye yok etmek mecburiyetinde kal
dım. Merak edip de sakın elinizi atmayınız, benim 
düştüğüm üzüntüye düşersiniz.» 

(Bir başka pasaj: «Bir Yunanlı arkadaşın evinde 
bir köşede kütüphaneye konmuş 30 ciülik eser gör
düm. Ne ansiklopedisi, dedim. Bana; kurularak, 
kasılarak (Yunan milletinin tarihi) dedi. Açtım, bir 
ikisine baktım. Çoğunda bizim aleyhimize bir sürü 
şeyler var... İmrendim arkadaşlar.» 

Şimdi bu tiksinme ve imrenme konusu, tabiî 
kendi özel görüşleridir; ama açıklama Komisyon 
adına yapıldığı için, Komisyonun da aynı duygularla 
mı bu Tasarıyı incelediğini merak etmekteyiz. 

Bunun yanında, Anayasamızın 134 üncü madde
sinin gerekçesi üzerinde, bu gerekçede meydana ge
len değişiklikler üzerinde de çok kısa durmak istiyo
rum. 

Biliyorsunuz, Anayasa Komisyonunca ilk hazır
lanan metnin 168 linçi maddesi «Türk Dil Akademi
si» başlığı altında düzenlenmişti. Daha sonra Mec
lisimizde bu madde değişti. 144 üncü madde; Türk 
Dil ve Türk Tarih Kurumlarının dışında bir Atatürk 
Akademisi kurulması Meclisimizden geçen Tasarıda 
yer aldı. Meclisimizden geçen metni size aynen oku
yorum!: 

«Atatürk Akademisi; 
Madde 144. — Atatürk İlke ve İnkılâplarını, 

Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel 
yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar 
yapmak amacıyla kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk 
Akademisi kurulur. 

Akademinin kuruluşu, çalışıma usulleri, yetkileri 
ve mensuplarının özlük işleri kanunla düzenlenir.» 

Şimdi, bunun gerekçesine baktığımızda Meclisi
mizin iradesi dışında bir gerekçe yazıldığı görülür; 
bu gerekçe Komisyon metninin gerekçesidir. Fakat, 
bizden çıkan metin 1/463 sayıyla Danışma Meclisi 
(Başkanlığınca basıldı. 'Bu basımdan üç gün sonra 
«144 üncü maddenin gerekçesinin yeniden düzenlen
diği» belirtildi ve Sayın Aldıkaçtı'nın imzasıyla bu 
gerekçe değişikliği fotokopi halinde dolaplarımıza 
dağıtıldı; bunu da okuyorum1: 

«Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Ana

yasa Komisyonu Raporu 1/463 başlığını taşıyan 
Anayasa hükümlerine ilişkin gerekçelerden 144 üncü 
maddenin ikinci fıkrasının aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmesini en derin saygılarımla rica ede
rim. 

144 üncü madde/'Fıkra 2: 

«Atatürk Akademisi, Atatürk İlke ve İnkılâpla
rı, Atatürk (Kültür, Türk tarihi ve Türk dili dalla
rında kamu tüzelkişiliğine sahip enstitülerden olu
şur. Enstitülerin kuruluşu kanunla düzenlenir. Ata
türk Akademisinin bu kuruluşların faaliyetlerine 
ilişkin bir koordinasyon kurulu ve bir üst kurulu bu
lunacaktır.» 

Prof. Dr. Orhan AUDDKAÇTI 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı» 

Simidi, bu gerekçe değişikliğinin, 11/463 sayılı Ta
sarı ve Rapora ek olarak Başkanlıkça basılması ve 
gelecekte Meclisin gerekçesinin bu şekilde kayıtlara 
geçmesi ve Yüce Konseyin tetkikine bu değişik bas
kıyla gönderilmesi gerekirken bu yapılmamış ve ge
rekçe değişikliği dolaplarımızda kalmıştır. 

Yüce Konsey tarafından basıtırılıp bizlere dağı
tılan «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Komisyon 
Raporları ve Madde Gerekçeleri» Kitabında bu ge
rekçe değişikliğinin yer almaması enteresandır, ilgi-
çekicidir. Ben, Meclisimizin bu gerekçe değişikliğini 
dolaplardan kurtarıp hiç olmazsa tutanak dergilerine 
geçirmek için huzurunuzda arz ettim. 

Şimdi geliyorum esas konuya.. 
Türk Milleti Atatürk'ün Önderliğinde bağımsızlı

ğına kavuşmuştur. Atatürk Türkiye'sinin temel taşı 
tam bağımsızlıktır ve bu tam bağımsızlık dil alanını 
da kapsamaktadır. Atatürk, «ülkesini ve yüksek is-
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tiklâlini korumasını bilen Türk Milleti dilini de, ya
bancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır» sözle
riyle bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur. 

Atatürk, Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarını 
kurdurmuştur. Türk Dil Kurumunun amacı; dilimi 
zin özleşmesini, bütün bilim, teknik ve sanat kav
ramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci biı 
anlayışla ve bilim metotlarına uygun olarak sağlama
ya çalışmaktır. Türk Tarih Kurumu da, Türk Tari
hî ile Türkiye Tarihini ve bunlarla ilgili konulan 
incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yolla 
yaymak amacıyla kurulmuştur. 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kama 
yararına çalışan birer dernektir. Yüce Atatürk, bu iki 
'Kurumu Devlet idaresi olarak düşünmüştür. Çünkü, 
dil resmî bir çerçeve ile sınırlandırılamaz; ona yasa ile 
buyrukla yön verilemezdi. Atatürk, amaçları tüzüklerin
de yazılı tüzelkişilikleri olan bu dernekler vasiyetiyle 
kendi öz mal ve parasından gelir tahsis etmiştir. On
lara vasiyetiyle hayat kaynağı sağlamıştır. 

Danışma Meclisine sunulan, Atatürk Kültür, Di! 
ve Tarih Yüksek (Kurumu Kanun Teklifinde, Türk 
Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun derneklik 
vasfı kalmamakta, tüzelkişilikleri sona ermekte ve 
bu iki kurum Başbakanlık bünyesinde kurulacak olan 
bir yüksek kurum başkanına bağlı resmî kuruluş ha 
line dönüşmektedir. IBu durum Anayasamızın 17 nci 
ve 19 uncu maddelerine aykırıdır, özerk, 'bağımsız, 
özel hukuk tüzelkişisi olan Türk Dil Kurumu ve 
Türk Tarih Kurumunun maddî ve manevî varlığı 
kalmamakta, kişi güvenliğine sahip olmaları Anayasa 
güvencesinde olmasına rağmen tüzelkişilikleri sona 
erdirilerek Devlet dairesi haline -getirilmektedir. 

Bu durum Atatürk'ün vasiyetiyle de bağdaşamaz. 
Atatürk* vasiyetinde amacını bizzat belirlediği bu iki 
kuruma gelir tahsis etmiştir. Bu kurumlar Devlet dai
resi haline getirilirse, çalışmaları iktidardaki siyasî 
partilerin tüzük ve programına göre şekil alacağın
dan buralara Atatürk'ün vasiyetiyle bağlanan geliri 
tahsis etmek mümkün olmayacaktır. Atatürk'ün va
siyetinde amaçladığı, bir Devlet dairesine; yani Dev
letin bütçesiyle yaşatılacak bir daireye gelir tahsis 
etmek değildir. Atatürk'ün amacı bu olsaydı, mal 
varlığını Devlete bağışlaması gerekirdi. Şimdi bu ku
rumların gelirini Devletin gelir bütçesine gelir kay
detmek ile Teklifin getirdiği düzenleme arasında bir 
ayrıcalık yoktur. Atatürk'ün vasiyetinden sağlanan 
gelir, vasiyet ile tahsis edilen kurumdan alınmakta; 
siyasî iktidarların -dil ve tarih politikasını yürütecek 

iki yeni kuruluşa verilmektedir. Bu, vasiyetle belirle
nen iradeye tamamen ters bir durum ortaya çıkar
maktadır. 

Atatürk'ün etrafında bütünleşmenin gerekli oldu
ğu hepimizce malumdur. Bu ortamda, kuruluşunda 
Atatürk'ün imzasının bulunduğu kurumları yok et
menin nasıl bir çelişki yaratacağı ortadadır. 

Kanun Teklifi, Anayasanın 134 üncü maddesiy
le de bağdaşmamaktadır. Madde, Türk Dil Kuru
mu ve Türk Tarih Kurumu için, Atatürk'ün vasi-
yetinde belirtilen malî menfaatlerinin kendilerine 
tahsis edileceğini amirdir. Oysa, Teklifte bu kurum
ların kendileri ortadan kalkmaktadır. Kendileri orta
dan kaldırılınca bu malî menfaatler Devlet bütçesi
nin kendiliğinden geliri haline gelmektedir. 

Ayrıca; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumunun, kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki 
yetkileri, Anayasanın 134 üncü maddesinin son fık
rasına göre kanunla düzenlenecektir. Bu kuruluşlar 
Devlet hiyerarşisinde yer alınca, bunların özerk bir 
kurum olma vasfı kalmamakta; bunlar üzerinde yet
ki değil, bunların bizzat yönetimi Devlete geçmekte
dir. O zaman bunlar üzerinde yetki değil, bunların 
yönetim biçimi düzenlenmektedir; bu da Anayasa
nın 134 üncü maddesine aykırıdır. 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilenler ışığında, Ka
nun Teklifi miras ve vasiyeti düzenleyen hukuk ku
rallarına ve Anayasamıza açıkça aykırıdır. Teklifin 
Komisyonca geri alınması, Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumunun özel hukuk tüzelkişiliklerinin 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Anayasanın 134 
üçüncü maddesi ışığında kurulacak Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumunun Türk Dil Kurumu V5 
Türk Tarih Kurumu üzerinde vesayet denetimi yasa 
ile düzenlenmelidir. Bu iki kurumun Devlet eliyle yö
netilmesini şahsen mümkün görmüyoruz. Bu neden
le, Tasarının tümüne karşı olduğumu huzurlarınızda 
saygı ile arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz; tam 

10 dakika konuştunuz, teşekkür ederim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ADNAN OR'EL — Sayın Başkan, müsaade buyuru-
lursa bir tavzihte bulunmak işitiyorum. 

BAŞKAN — (Efendim, şimdi gayet tabiî Komis
yon olarak bütün sayın üyelerin konuşmalarına bir 
cevap verilecektir. Bu itibarla, arada bir tavzihe lü
zum yok. Bu takdirde, bütün konuşmaları müteakip 
Komisyonun bazı konular hakkında bilgi vermesi gi-
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bi bir usul ihdas edeceğiz, ki, o zaman müzakerele
rin devamını aksatmış oluruz Sayın Orel... Rica ede
yim, bu tavzihi verilecek cevap sırasında yapalım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ADNAN ORIEL — Peki efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
sayın üyeler, Hükümetimizin değerli üyesi Sayın Dev
let Bakanı; , 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Teklifini ben bü
yük memnuniyetle, mutlulukla, mübalağasız diyebi
lirim, heyecanla karşıladım. Çünkü bu Kanun Tek
lifinin genel anlamı, kısaca arz ediyorum, Atatürk'e 
dönüşün müesseseleştirilmesidir. Buna ihtiyaç vardı. 
Atamızdan her uzaklaşmada halkımız, milletimiz bü
yük zararlar görmüştür. Diğer taraftan keza Atamı
zın büyük önem verdiği Türk tarihi ve Türk dili ko
nuları da onun istediği, onun gösterdiği yöne dön
dürülmüş olacaktır. Bütün bu sebeplerle kanun tek
lifini hazırlayan Sayın Orgeneral Şahinkaya'ya sami
mî şükranlarımı arz etmeyi görev biliyorum. 

Sayın Başkanım; 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmamı dil konu

suna inhisar ettirmek istiyorum. Çünkü hakikaten bü
tün konular ayrı ayrı değerlendirmeye değer; fakat 
vakit dardır ve dil konusunda, müşahade buyurula-
caktır, maruzatım biraz zaman alacak gibi gözükü
yor. 

Sayın Başkanım; 
Dil konusunu, dil meselemizi değerlendirebilmek 

için dilin üç niteliğini, üç önemli rolünü hatırlamak
ta fayda vardır. 

Her şeyden önce dil, ortak tarih ve ortak kültür 
ile birlikte bir halkı, bir' insan kütlesini birleştirerek 
millet yapan ve bir milletin mekân içinde; yani coğ
rafya içinde ve zaman içinde birliğini sağlayan, ben
liğini korumasını temin eden en önemli unsurdur. 

İkinci vasıf olarak dil; bir milletin kültür zengin
liğini hem ifade, hem de muhafaza eden hazinedir. 
Bu niteliği ile milletlerin kültür seviyelerinin aynı za
manda ölçüsüdür. 

Üçüncü vasıf, dilin millî kültürü nesilden nesile 
taşıyıp ulaştıran araç olmasıdır. 

Şimdi bu üç önemli vasıftan birtakım önemli so
nuçlar çıkıyor. Dilin, milleti birleştirerek oluştura
bilmesi için ortak olması gerekir. Fertler, zümreler, 
nesiller dil ile birleştirilmelidir, birbirinden, aksine, 

ayrılmamalıdır. Bu bir bedahet gerçeği teşkil eder. 
Başka bir deyimle dil, ayırıcı, bölücü değil birleş
tirici olmalıdır ve birleştiricilik de ancak istikrar için
de sağlanabilir. Bu noktayı vurguluyorum; istikrar 
gerekir. 

İkinci nokta; yani kültürün ve dolayısıyla dilin 
zenginliği bakımından Afrika'nın bir Hotanto, bir 
Buşman kabilesi 350 - 400 kelime ile yetinebilir; fa
kat medenî bir milletin her türlü kavramları ve her 
türlü kavram nüanslarını ifade edebilen çok sayıda 
ve zevk ile zekâ ile işlenmiş (Bunu da vurguluyorum) 
kelimeye ihtiyacı vardır. Birkaç nesilde bir Türk 
sözlüğünü kökünden budama metodu ile bu ihtiyacı 
karşılamak mümkün değildir. Aksi halde Türkçemiz, 
milletimizin gerçek kültür seviyesinin altına düşer, 
dünyada hiçbir millet bunu yapmamıştır, yapmaz; 
bilakis mevcuda yenisini ekleyerek dilini zenginleşti
rir. Başka bir deyimle istikrar, mevcudun korunması 
ve ona yeni ihtiyaçlar için yeni kelimeler üretilerek 
ilaveler yapılması, esastır. 

Dilin üçüncü vasfı bakımından; yani millî kültü
rü nesilden nesile nakletme rolü bakımından da dil
de istikrar büyük önem taşır. Bu noktayı şöyle arz 
edeyim. Arap 14 asırlık Kur'anı Kerimi okur ve an
lar, Acem 933 - 1021 yılları arasında yaşamış olan 
FirdeVsî'nin Şahnamesini; yani 1000 yıllık Farsça 

eseri okur ve anlar, İranlı münevverlerin ağzından 
yedi asırlık Mesnevî'nin ve eski İran şairlerinin be
yitlerini sık sık duymuşumdur. Biz, daha sonra ay
rıntılarını arz edeceğim üzere, mazideki bir hatanın 
sonucu olan dilde istikrarsızlığın bedelini, son dere
ce zengin, estetik, fikir ve felsefe bakımından son de
rece değerli bir edebî hazineyi, genellikle eski kül
tür hazinemizi yeni nesiller için, Frenklerin deyimi 
ile «Ölü harfler» haline getirmek suretiyle pek acı 
bir şekilde ödemiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkanım; 

Şimdi diyorum ki bu hatayı bir daha tekrar et
meyelim; Türk dili o yöneltide idare edilmesin. 

Sayın Başkanım; 
Dillerin bazı özellikleri de var. Bunlardan iki 

önemlisini de arz edeceğim; çünkü konunun değer
lendirilmesi bakımından gerekli olacaktır. Bir defa 
dil canlı bir uzviyet gibidir. Şüphesiz ihtimam ve 
eğitim ister; fakat esasta kendi bünyesindeki dina
mizm ile ve mekanizmalarla gelişir. Canlılarda ihti
yacın uzviyet doğurması kuralı dil için de geçerlidir; 
yani yeni bir kavrama ihtiyaç hâsıl olduğunda dil ge
rekli kelimeyi ya kendisi üreterek, yahut ister istemez 
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başkalarından alıp benimseyerek o ihtiyacı karşıla
mak zorundadır. Bu, bütün diller için geçerli olan bir 
kuraldır. 

ikinci bir özellik, canlı uzviyet kavramı ile de 
ilgili ve konumuz bakımından keza pek önemlidir : 
bütün diller, o dilleri konuşan milletlerin hayat hi
kâyelerinin izlerini, tarihlerinin damgasını taşır. Bu 
konuda dinlerin de önemli rol oynadığını kaydettik
ten sonra müsaadenizle biı iki misali kısaca arz ede
ceğim. 

Fransızca bakımından, bugünkü Fransa'da vak
tiyle Germen Irkından Keltler ve Iberler yaşarlardı. 
Milattan önce birinci asır ortasında Roma istilası 
oldu. Milattan sonra üçüncü asırda Germen, Vizi-
got, Vandal ve Hunların istilası. Beşinci asırda yine 
Germen Irkından, bugünkü Almanya topraiklanndan 
Kalkıp Fransa'da yerleşen Franklar geldiler; hatta 
Fransa'nın adı bu Franklardan kalmıştır. Bütün bu 
tarihî gelişmeler sonunda Fransızcanın bugün terek
kübü şöyledir : Bütün bu arz ettiğim, isimlerini an
dığım ırklardan kalma, listilâlardan kalma kelimeler 
vardır; fakat başlıca kaynak Latincedir ki, Latince 
de (Belki belirtmekte fayda olacaktır) aslında Fran
sa'nın bu arz ettiğim Germen Irkının ifadesi değil
dir. Fransızların Latin Milletleri arasında sayılması 
aslında dilleri dolayısıyladır. Hülasa, Latince başta
dır, birinci" unsurdur. Sonra Yunanca gelir. Gerek 
Latince yoluyla, gerekse sonradan Fransızların ilmî 
üretme dedikleri, ilmî yol dedikleri metodla Yunan-
cadan kökler ve ekler alınarak pek çok kelime üre
tilmiştir. Bunları uzatmadan söyleyeyim : «grafi», 
«loji», «log» gibi eklerle üretilen pek çok kelime
lerde görürsünüz ve bunları biz de; yani Yunan 'kö
kenli bu kelimeleri biz de her gün ve pek çok sa
yıda kullanmaktayız. 

Fransız gramerlerine göre, Fransızcaya Türkçe-
den alınmış 40 kelime vardır. Bunlardan ikisi ben
denize daima sempatik gelmiştir. Birisi kiosque» ke
limesi, bizim «köşk» ten alınma. Paris sokaklarında 
ve Fransa'nın her yerinde gazete satan o kulübelere, 
bizim büfe dediğimiz kulübelere «kiosque» derler. 
Diğer taraftan yine Fransız müzelerini süsleyen «oda-
lisque» tabloları vardır; «odalık» kelimesinden alın
ma... Şunu geçerken, biraz latife payı ile arz ede
yim, Fransızlar bize her konuda, birçok konularda 
'birtakım densizlikler yaptıkları halde hiçbir zaman 
dillerinden Türkçe kelimeleri söküp atmak gibi bir 
yola gitmemişlerdir. 

ingilizce de Fransızca gibidir. 
Farsça konusunda eski tarilhi bırakıyorum, 652 

senesinde Arap istilası oldu, islâmiyet yerleşti ve bu
gün bendeniz biraz iran'da bulunmuş olmam itiba
riyle malumat arz edebilecek durumdayım, en az 10 
bin Arapça kelime vardır Fars dilinde' ve Fars dili 
bildiğiniz gibi dünyanın hakikaten güzel, öğrenenleri 
kendisine bağlamış olan bir dildir. 

Ayrıca, Türkçe bakımından da durum şöyle ol
du. 990 yılında kısa ömürlü Gaznevi imparatorlu
ğundan başlayarak 1925 senesine kadar iran'ı Türk 
Hanedanı idare etmiştir, 200 senelik bir Moğol fası
lası ile; yani 700 küsur sene Iran Türk idaresinde 
kaldı. Dolayısıyla bu iran'ı idare eden Türk hane
danı ve tabiatıyla onların yanındaki Türkler mahallî 
dili benimsediler, onları etkilediler ve kendileri de 
etkilendiler. Ayrıca, bizim Türkiye'ye Orta Asya' 
dan gelen Türkler evvela İran'a geçmişlerdir, orada 
yerleşmiş devlet kurmuşlardır ve buraya, Türkiye' 
ye geldikleri zaman, Anadolu'ya geldiklerinde, be
raberlerinde Farsça'nın etkisini, hatta Farsça'nın 
kendisini getirmişlerdir. Bu hususta ilginç olması 
itibarıyla ufak bir misal arz edeceğim : 

Rahmetli Şah'ın rahmetli (Humeyni ihtilali sıra
sında öldürülen) Dışişleri Bakanı Abbas Ali Haiat-
bari bana metinleri okuyarak anlatmıştır; Yavuz Sul
tan Selim Şah ismail Safevi'ye (Ki, biliyorsunuz 
Türktür, Türk hanedanlarından birisini kurandır) 
Farsça mektup yazıyor^ ve kendisine (Özür dilerim, 
tarihî bir hatıra, bana ait değil) kuduz köpek anla
mında «Sekki akur» diye hitap ediyor ve karşısında 
Iran Hükümdarından da Türkçe bir mektup içinde 
ona benzer şeyler, mukabeleler geliyor. 

Sayın Başkanım; 
Özür dilerim, belki biraz uzun oluyor, bahisleri 

uzatmaktayım; fakat bu dil konusu gençliğimden be
ri yakından izlediğim, Atatürk'ün başlattığı hareket
ten itibaren gerçekten içten ilgi duyduğum bir konu
dur. Bazı sebepler dolayısıyla bir miktar tecrübem de 
vardır; fakat her halükarda müsaadenizin sürdüğü 
nispette biraz... 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz doldu; fakat 
bir - iki dakika devam edebilirsiniz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bir - iki dakika 
kâfi gelmeyecektir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz buyurun, efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Moskova'daki 

görevim esnasında gördüm. Moskova prensleri, kim-
yazlan 1480 senesine kadar Altınordu Hanlarına ciz-
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ye ödemişlerdir, yani bundan 500 sene öncesine ka
dar, onların idaresinde kaldı bugünkü Sovyet Bir
liği topraklarının büyük bir kısmı. Gene Moskova' 
daki görevim esnasında birkaç aylık kısa bir Rusça 
ile iştigal'im olmuştur. O zaman, o kısa 'bir çallışma 
esnasında not ettiğim Türkçe'den alınmış 20 ikadar 
kelimenin listesi önümde; fakat size, vaktinizi alma
mak için, zikretmeyeceğim. 

Sayın Başkanım; 
Asıl bütün bu örneklerden çıkarmak istşdiğim ve 

arz etmek istediğim netice şudur : Milletlerin tarih 
içindeki temaslarından, yaptıkları veya geçirdikleri is
tilalardan, kurdukları imparatorluklardan dilleri de 
etkilenmiştir. Tamamıyla saf ırk gibi saf dil de dün
yanın hiçbir yerinde yoktur; Afrika'nın ortasındaki 
kabileler dahil. Onlar da en azından yabancı haki
miyeti altında kalmış olmak itibarıyla yabancı dil
lerden etkilenmiştir. 

Sayın Başkanım; 
İkinci nokta, bu yüzden kimse bir kompleks duy

muyor. Dildeki yabancı kelimeleri bir millî mesele, 
bir millî izzetinefis meselesi yapmıyor. 

Üçüncü nokta; asıl önemli olan husus, yabancı 
kökenli kelimelerin ne ölçüde benimsenmiş, dile mal 
edilmiş ve onun telaffuzu ve kurallarıyla değerlen
dirilmekte olduğudur. 

Sayın Başkanım; 
Türkçenin tarihî gelişimine de bu tarihî hatırala

rın önemli etkisi dolayısıyla izninizle kısaca temas 
edeceğim ve Moğolistan'dan başlayacağım. Belki ga
ripseyeceksiniz; fakat milletimizin kaynakları aşağı 
yukarı o bölgede olduğu için, Moğolistan'dan başlı
yorum. 

1976 sonbaharında akredite Büyükelçi sıfatıyla 
itimatnamemi Devlet Başkanına sunmak için gitti
ğim Mogolistanjda bir hayli tanıdık kelimelere rast
ladım. Bu tanıdık kelimeler Başkentin ismiyle başlı
yordu. Başkentin adı Ulan - Batur; yani değerli ve 
sevimli arkadaşımız Recai Paşa'nın soyadındaki Ba
tur kelimesi oranın Başkentinin de adı oluyor. 

Diğer taraftan idarî taksimata «Aymak», yani 
«Oymak» diyorlardı. Devlet ve ülke için «Uls» yani 
bizim telaffuzumuzla «ulus», Tanrı'ya «Tengri» di
yorlardı; «Gol», göl ve aynı zamanda nehir anla
mında idi; «Bulak» çeşme ve bizim «Sayın» kelime
sini onlar «Sayn» diye telafuz etmek suretiyle aynen 
kullanıyorlardı ve işin hiç olmazsa bendeniz bakı
mından daha da ilginç tarafı «Elçi»ye aynen «Elçi» 
diyorlardı. Binaenalyeh, Ulan - Batur'daki bir hafta-
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ltk ikametim esnasında bana hitap edilirken daim 
«Sayn Elçi» dendi. Moğol profesörleriyle görüştüm, 
onların verdikleri ilginç bilgiler vardı; geçiyorum. 

Sayın Başkanım; 

Araplarla olan temaslarımız da herkesin malumu
dur. İran'ı fethettikten sonra Mavera-ün Nehr'e 
giren Arap ordularıyla birlikte Türkler Islamiyeti 
kabul etmeye başladılar. Sonradan direkt olarak te
maslarımız oldu. Osmanlı imparatorluğu devrinde 
iki millet asırlarca birlikte yaşadılar, aynı din, aynı 
alfabe, aynı- medeniyet çevresi ve ortak hayat, Türk-
çeyi bir Ölçüde Arapçayı karşılıklı olarak birbirini 
etkileme durumuna getirdi. 

Sayın Başkan; 

Anadolu'ya yerleştiğimizde Orta Asya'da iken pek 
görmediğimiz balık çeşitlerinin isimlerini Rumlardan 
aldık, denizcilik terimlerini İtalyanlardan; yani Ve
nedikli ve Cenevizlilerden aldık. Balkanlara hâki
miyetimizin mahsulü olarak «Kral», «Şapka», «Ka
puska» gibi kelimeler hâlâ kullanılıyor. Asıl Balkan 
milletleri Türkçe'den etkilenmişlerdir ve bu konuda 
ilginç olması itibariyle ufak bir hatıra arz etmeme 
izin verin. 

Bundan 30 yıl kadar önce -bizim bakanlıkta şube 
müdürlüğüm sırasında bir davet dönüşü arabasıyla 
beni evime bırakan Yugoslav Sefareti Müsteşarı, yol
da bir ara araba bir çukura girip çıkınca, kendilerinin 
Sırpça'da, mesela Boşnakça'da değil, Sırpça'da ha
len kullandıkları bir Türkçe deyimi anlattı : «Yavaş 
ağa,.hendek var deriz» dedi. yalnız onlar bunu me
cazi manada kullanıyorlar. Yani bir tehlike, muhte
mel sıkıntı konusunda bir uyarı, ikaz yapmak isten
diğinde «Yavaş ağa, hendek var» derlermiş Sırplar 
hâlâ. Her halükârda maddî manasında halen bu de
yim Ankara'da geçerli. 

Sayın Başkan; 

Her halükârda herhangi bir Balkanlı komşumu
zun Osmanlı hakimiyetini hatırlatıyor diye Türkçe 
kelimeleri dillerinden kovmak yolunda bir teşebbüs
lerine bendeniz vâkıf değilim. 

Batı medeniyetine yönelişimizin dil bakımından 
sonuçlarını da hatırlatmak... 

BAŞKAN — Sayın Yolga, güzel bir inceleme 
şüphesiz. Meclis de, Genel Kurul da büyük bir dik
katle dinliyorlar. Bu itibarla ne kadar zamana ihti
yacınız var bitirmek için, bildirirseniz Genel Kuru
lun kararını alayım; çünkü benim nihayet Başkan 
olarak ancak bir - iki dakikalık bir müsamahaya yet-
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kim var, daha fazlasını mutlaka Genel Kuruldan al
mam lazım. 

Ne kadar zamana ihtiyacınız var?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

15 dakika dersem belki geniş de olabilir; fakat ye
tişmeyebilir de. Şimdilik izin verirseniz ve arkadaş
lar izin verirlerse... 

BAŞKAN — Kısaltırsanız 10 dakika için Genel 
Kuruldan karar alayım. Tamam mı efendim?.. («15 
dakika» sesleri) 

NAMIK KEMAL YOLGA — 15 dakika derse
niz... 

% BAŞKAN — Fvet. 
Değerli üyeler; Sayın Yolga'nın 15 dakika daha 

konuşmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

Diller ve o arada Türkçe bakımından bu umu
mî maruzatın arkasından Osmanlıcanın problemi ne 
oldu, onu arz etmek istiyorum. Çünkü karşılıklı et
kilenme bütün diller için geçerli olan bir vakıa, ta
rih boyunca görülmüş, halen ortada olan bir gerçek; 
fakat Osmanlıcada bir problem oldu ve bugünkü dil 
hareketinin sebebini teşkil etti. Bunu kısaca arz et
mek istiyorum. 

Şimdi, benim gibi Türkiye'nin köylüklerinden 
gelenler gayet iyi bilirler, analarımız, babalarımız, 
dedelerimiz ve halen genç sayılabilecek, birçoğu 
ümmî olan yakınlarımız veyahut komşularımız da
hi birçok Arapça ve Farsça ikökenli kelime kulla
nırlar. Bu Anadolu'nun, Türkiye'nin bir gerçeğidir. 
Bunun anlamı nedir?.. Demek ki, bir kısım kelimeler, 
birçok Arapça ve Farsça kökenli kelimeler, Türk 
halkı tarafından benimsenmiştir, kullanılmaktadır; 
Türkçenin, Türk Sözlüğünün bir parçası olmuştur. 
Bunlara aslında dilin canlı, yaşayan kelimeleri de
nirken bu tabirin muhtevası yalnız en basit halkın 
kullandığı kelimeler değildir. Her millette bir köylü 
tabakası, bir kentli tabakası, bir yüksek münevver 
tabakası vardır. Mühim olan bu üç tabakanın ken
di ihtiyaçları için kullandıkları kelimelerin dile mal 
olmuş kelimeler olmasıdır. Her halükârda, tekrar 
ediyorum, Anadolu'nun köyünde dahi bugün pekçok 
Arapça ve Farsça kelime kullanılıyor. Binaenaleyh, 
bunlar Türkçe'nin öz malıdır. Fakat mesele bunun
la kalmadı Osmanlı Türkçesinde, bir ikinci dil te
şekkül etti; Eski harfleri bilirim ,(Bazı şahsî nokta
lara zaman zaman temas edişim mazur görülsün; fa

kat konuyu anlatma bakımından gerekiyor) eski ede
biyatı sanırım iyi anlayarak okumuşumdur;1 Abdül-
hak Hamit'e kadar bütün divan edebiyatını. 

Şimdi, Osmanlı devrindeki bir münevverin tutu
munu daima şöyle tahayyül veyahut tasavvur ede
rim : Gerek edebiyatta, gerek resmî yazışmalarda ve 
diğer her türlü yazılı eserlerde Osmanlı yazarı ma
sasına, oturuyor; sağında Arapça sözlüğü (Öncelik 
ondadır), solunda Farsça sözlüğü ve aruz veznin, 
yahut şiirin kafiyesinin, yahut ifade etmek istediği 
fikrin gereği olan kelime hangisiyse. «Bu Türkçede 
kullanılıyormuş, acaba anamız da konuşuyor mu bu
nu?» filan diye mülahazalarla kendisini kısıtlı say-
maksızın, sözlükten onu alıp kullanmıştır. Tekrar 
ediyorum, bunu, eski edebiyatı oldukça iyi bilen in
san sıfatıyla gayet yakından görmüşümdür. Binaen
aleyh, şu veyahut bu dilden karşılıklı etkilenme me
selesinin ötesinde, Türk münevveri Osmanlı devrin
de dili bu hale getirmiştir. Hatta aslında Cumhu
riyet ilan edildiği zaman Türkiye'de okur - yazar 
nispeti % 10'dan ibaretti; bunun da tabiî hepsi di
van edebi vatını anlayacak ölçüde bir kültür ifade et
mezdi. Ufak bir münevver sayısı, sayı itibariyle de 
ufak bir zümre, Türkçeyi bu hale getirmiştir. Dola-
yısiyle Sayın Başkanum; bundan iki önemli ve bu
günü etkileyen, bugünkü problemimizi teşkil eden, 
bugünkü problemimizin kaynaklandığı iki sonuç çık
mıştır : Halk içinde yaşayan tabiî dilin yanında, su
nî, halktan tamamıyla kopuk bir dil ortaya çıkmış
tır. Diğer taraftan ikinci ve pek önemli sonuç, Türk
çenin hayatiyetinden çok şey kaybetmesi oldu. Bu 
durumu da kısaca şöyle anlatabiliriz :' • 

Türkçeye itibar etmeyen, onu işlemeyen, devamlı 
surette Arapça, Farsça sözlüklerden ithal ettiği ke
limelerle yazan, üstelik Arapça ve Farsçanın kural
larını da kullanan münevverler Türkçeyi yabancı sa
nayiin çökerttiği bir el sanatları haline getirmiştir. 
El sanatları derken şunu kastediyorum; aslında Türk
çeyi işleyen köylü Türk halkı olmuştur, Türk köylü 
şairleri olmuştur. Yoksa münevverlerin dilinde Türk
çe, birkaç Arapça ve Farsça kelimeyi birbirine bağ
layan fiillerden ibaret kalıyordu. 

Şimdi, Sayın Başkanım; 19 uncu Asrın ortası, 20 
nci Asrın başlarındaki devreyi atlayarak, Atatürk'ün 
dil inkılabına geliyorum. Ebedi Atamızın, şimdiye ka
dar arz ettiğim durumu değiştirmek için aldığı ted
birler iki aşamada somutlaşmıştır. Bunlardan birin
cisi 1928'de Arap harfleri yerine Lâtin harflerinin 
kabul edilmesi olmuştur ve bu (Belirtmek istediğim 
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husus budur) sadece bir alfabe değişikliğinden ibaret 
değildi, dilimizin Arapça ve Farsça ile bağlantısını, 
tabiri caizse göbek bağını, göbek kordonunu bu in
kılap ile Atatürk kesmiş oldu. Bunun, yine dille ilgi
lenmiş bir arkadaşınız sıfatıyla yakından izlemiş im
dir, her günkü Türkçemiz bakımından büyük etki
leri olmuştur. Teferruatına girmeye vakit yok. 

Atatürk'ün ikinci önemli adımı, yine Osmanlı dev
rindeki o suni dile ve halktan kopukluğa karşı ikin
ci önemli adımı, hepimizin bildiğimiz gibi 1932'de 
Türk Dil Tetkik Cemiyetini kurmak suretiyle bu de
fa ileriye doğru yapıcı bir hareketi müesseseleştir-
mesi oldu. Cemiyetin ilk yıllarındaki heyecanı, halk
tan kelime derlemelerini, yeni kelime üretme tela
şını benim gibi o devri yaşamış olanlar bilirler. Fa
kat canlı bir uzviyet olan dilde inkılap yoluyla, bunu 
tekrar ediyorum; dilde inkılâp yoluyla düzenli bir 
gelişme sağlanamayacağını ilk gören yine Atatürk'ün 
kendisi olmuştur. Çünkü onun dehasının ışığından 
hiç bir gölgenin, hiç bir gerçeğin kaçması mümkün 
değildi. Bunu kısa zamanda kendisi görmüştür. Neti
ce itibariyle «Güneş-dil teorisi» ortaya çıktı. 

Sayın Başkanım, ben kendim 1937-38 ders yı
lında rahmetli İbrahim Necmi Bilmen'in Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesindeki Türkoloji derslerine de
vam etmişimdir. Konu, «Güneş-dil teorisi» idi. Bu 
teori konusunda en azından şunu söyleyebilirim; dil
lerin doğuşunu izah hususunda bir değeri vardır. 

Şimdi, Sayın Başkanıım; bu Atatürk'ün ilk hare
ket yıllarından sonra ve o inkılâbı, Atatürk'ün bütün 
hareketleri gibi, heyecanla içten inançla yaşadıktan 
sonra takriben Güneş-dil teorisi safhasını müteakip 
ve daha sonraki yıllarda kendime göre bazı düşünce
ler de ürettim. Hatta o düşüncelere, haddimi aşarak, 
iddialı bir isim de vermiştim; «Dilin hayatiyeti naza
riyesi.» 

Bu sözde nazariyenin hareket noktası, Osmanlı-
canın daha önce değindiğim durumuydu. Yani Türk-
çenin ihtiyaç doğdukça kendi öz kaynakları ve me
kanizmaları ile kelime üretebilmesi gerekiyordu. Bu 
yapılamıyordu, dilimiz bunu yapamıyordu. Bu diiin 
temel meselesiydi. Binaenaleyh, bu temel meseleyi 
karşılamak için birtakım tedbirler düşünüyordum. Bun
lardan birincisi, bütün yabancı kökenli kelimelerin 
tasfiyesine kalkışılmaması; bilakis yalnız Osmanhca-
nın fuzulî olarak Türkçeye doldurduğu benimsenme
miş kelimeleri ayırmak, hatta onların bir listesini yap
mak, canlılara dokunmamak. 
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îkinci önem verdiğim nokta şuydu : Türkiye batı 
medeniyetine Atatürk'ün emriyle kesinlikle, kararlılık
la yönelmekte idi o devirde. Dolayısıyla batıdan her 
gün yeni bir teknik, yeni bir bilgi, yeni bir makine 
alıyorduk ve onlarla birlikte kelimeler de geliyordu 
dilimize ve bir defa yerleştikten sonra benimsenmiş 
diğer kelimeler gibi onlardan da artık kurtulamaya
caktık, vazgeçemeyecektik. Binaenaleyh, yabancı kö
kenli, batı kökenli kelimelere karşı hassasiyetin ön
celiği vardı kanatindeyim. 

Sonra üçüncü nokta olarak Sayın Başkanım, 
Türkiye'de ve diğer Türk lehçelerinde edebi dilimi
zin kullanmadığı öz Türkçe kelimeleri ve ekleri ta
rayıp bir sözlük yapılmasını temenni ediyordum. He
men ilave edeyim ki, bu tarama daha önce Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti tarafından başlatılmıştı. Yalnız 
diğer Türk lehçelerine de başvurulmuş muydu, bile
miyorum. Her halükârda benim maksadım, Türkiye 
dışında da kolaylıkla anlaşılabilecek, imkân nispetin
de ortak, imkân nispetinde toparlayıcı bir Türkçenin 
oluşmasına yönelinmesiydi. Bunu bugün size arz edi
yorum; 40 sene önceki temennimdir. 

Dördüncü nokta şu oluvor'du : Tirkcenin d~min 
arz ettiğim sebepler dolayısıyla kelime üretme meka
nizmalarının geliştirilmesi ga ekiyordu. Bu bakımdan 
şunları arz edeyim Sayın Başkanıım, Türkçe iltisakî 
lisanlardandır. Yani başka dillerde ayrı ayrı yazılan 
5, 6, 7, bazen 8 kelime, kök kelimenin arkasına bi
tişir. Dolayısıyla Türkçenin son ekler, kelime üret
mesine yarayan son ekler bakımından zenginliği 
vardır. Ona mukabil ön ekler Türkçede yoktur. Çün
kü esas kelimeyle başlar, ondan sonra kelime, ekle
nen eklerle üretilir. Bu bakımdan ilk görüşlerimde, 
«Dilin hayatiyeti nazariyesi» dediğim ilk görüşlerim
de sonradan bir ayarlama yapmışımdır. Onun da 
niteliği şudur: Türk Dili işlenirken yalnız öz Türkçe 
kökenli eklerden değil, her türlü kullanılabilecek 
malzemeden faydalanmak lazım. Mesela yâ-i nispet 
var. (Uzatmayayım, müsamaha gösterdiniz, onu suiis
timal etmeyeyim) Arapçadan muhafaza edebileceğimiz 
hiç olmazsa halen kullanılan, mevcut kelimelerde kul
lanılan ekler var. Farsçanın «zede» eki «Bankerzede» 
kelimesinde kullanıldı ve geçen gün kanunu müzakere 
ettik; bütün arkadaşlar 30, 40, 50 defa, her birisi, 
«zede» kelimesiyle yapılan «Bankerzede» kelimesini 
kullandılar; çünkü dilin buna ihtiyacı vardır. Başın
dan beri arz ediyorum, dil canlı bir uzviyet. Bir ke
limeye ihtiyaç duyduğu zaman onun ne yapıp yapıp 
bir karşılığını buluyor; ya kendisi üretiyor, ya dışarıdan 
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alıyor. Her halükârda Türkçeye yerleşmiş kelimelerden 
kelime üretilmesi ve bunun için Türkçeden başka 
Arapça, Earsça asıllı eklerden de istifade edilmesi 
lazım geldiği kanaatine vardım, zamanla. 

Hatta, Latince yahut Batı kökenli eklerden de 
istifade edilebilir ve zaten günlük hayatta, dille il
gilenmek dolayısıyla her gün görüyorum, Batı kökenli 
ekler mükemmelen kullanılıyor; mesela «süper devlet», 
«kontr-gerilla», «Trans-Avrupa Karayolu» diyoruz. 

Sayın 'Başkanım; 
Şimdi umarım bu kısma bilhassa müsamaha gös

terilir, fazla bir şey kalmadı; fakat bugünkü dil 
meselesinin asıl eleştirisi, yahut değerlendirmesi bu 
kısımda olacaktır. 

IBir defa, Dil Kurumunun kurulmasıyla başlayan 
çalışmaların çok değerli sonuçları olmuştur. Bugün 
Tüfkçede kullanılan güzel kelimeler var. Sayın Profesör 
Bilge dün hatırlattı, vaktiye «üçgen»e «müselles» 
derdik ve «müselles»in çeşitlerine, «müselles-mütesa-
viy-üs-sakeyn», «müselles-mütesaviy-ül-adlâ» gibi kökü 
Arapça, eki Arapça, grameri Arapça terimler ku-
lanırdık. Bunlar geride kalmıştır, Ibu büyük kazançtır. 
Güzel, sevdiğimiz Türkçe kelimeler var. Bu konuyu 
bilhassa belirtmek istiyorum; çünkü maruzatımdan 
belki başka bir kanaatte olduğum neticesi çıkarılabilir 
ve bendenize haksızlık olur; tam tersine kaniim. 

Yalnız, şunu söylemek istiyorum; bilhassa 12 
Eylül'den önceki 15 yıllık devrede Türk Dili bir siyaset 
metaı, bir ilericilik-gericilik göstergesi, simgesi haline 
getirildi ve dilde ilericilik, hızlandırılmış tor tempoyla 
mevcut Türkçenin tahrip edilerek, yeni bir ideolojinin 
Ibenimsetileceği müstakbel nesillerin yepyeni bir dili 
haline getirilmesi anlayışı ve amacıyla yürütüldü. 

Türk Dil Kurumunun bu siyasî dilciliğin içinde yer 
aldığını ve koruyuculuğunu yaptığını söylemek zo
rundayım. Demin Sayın Aydar kardeşim ilginç ör
nekler verdi, kendisiyle aynı kanatteyim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; Genel Kurulun size 
tanıdığı 15 dakikalık süre de doldu ve geçiyor. Bu 
Teklifin görüşülmesi sırasında tekrar bu konulara 
temas etme imkânınız 'olacaktır. Bu kıymetli hazırlı
ğınızı ilerde de Genel Kurula sunmak mümkündür; 
rica ediyorum. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
çok teşekkür ederim. Zatıâlinizin ve değerli arkadaş
ların müsamahasına ve sabrına içten teşekkürler su
nuyorum. Malbaatlı olarak daha sonra fırsat buldukça 
başınızı biraz daha ağrıtacağım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Alpaslan; buyurun efendim. 

TEVFtK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Devlet 
Bakanım; 

Halkoylaması sonucu büyük bir oy çoğunluğuyla 
kabul edilen, hepimizin gönülden bağlı olduğu ve uy
guladığı Anayasamızın 134 üncü maddesinde işaret 
edilen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
kurulmasını isteyen hükmü gereği, Hava Kuvvetleri 
Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral 
Tahsin Şahirikaya'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür 
Merkezi İçerisinde Yer Alacak Bölüm Tesis ve Alan
ların Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde 
konuşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek isterim. 

Anayasanın uygulanması bana büyük bir zevk 
verdiği gibi, aykırı hareketlerin de üzüntü verdiğini 
bu arada ifade etmek isterim. 

Yeni oluşumlar içinde bulunan ülkemizde kültür 
sorunu çok önemlidir. Kültür; bir toplumu diğer 
toplumlardan ayıran tüm farklılıklar ve özelliklerin 
bütünüdür. Kültür; millî Ibir kavramdır, binlerce yıllık 
bir birikimin sonucudur. Kültürü geniş anlamda alır
sak; bir de evrensellik tarafı vardır ve ülkelerarası 
tarafı vardır. 

Millî kültür politikamızın hedefi; hür bir insandır, 
hürriyeti bütün toplum içinde isteyen bir insandır. 
Demokratik ülkelerde kültürün yönlendirilmesi düşü
nülemez; incelenmesi, geliştirilmesi, araştırılması dü
şünülebilir. 

Gerek biz Türkler ve gerekse Anadolu birbirini 
tamamlayan iki büyük mefhumdur. Çok zengin ve 
eski tarihi olan bir ulusuz. Medeniyeti zengin olan 
bir yurda sahibiz. 

Dünyadaki bütün yarımadaları inceleyecek olursak; 
bunların Kuzey'den Güney'e doğru uzanmış olduğunu 
görürüz (Kore Yarımadası, Hindi Çin'i, Arap Ya
rımadası, Grek, İtalya, Iberik ve İskandinav Yarımada
sı dahil) Bunlardan ayrılan, Doğu - Batı istikâmetinde 
uzanan ve bu coğrafî durumundan dolayı bir köprü, 
bir balkon haline gelen Anadolu'muz da kültür ve 
uygarlık tarihi bakımından dünyanın en ilginç ülkesi 
olmuştur. Hititler, Frikler, Urartular, tyonyalılar, Lid-
yalılar, Persler, Mekadonyalılar, Romalılar, Bizanslı
lar, Araplar ve Anadolu Selçukluları, Osmanlılar bu
rada yaşamış, yerleşmiş ve medeniyetler kurmuşlardır. 
Nuh'un Gemisi, Meryem Ana'nın Mezarı, ilk kiliseler, 
birçok abideler mevcuttur Anadolu'da; dolayısıyla bir 
kültür, tarih ve arkeoloji cennetidir. 
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Türk tarihini, Türk kültürünü başlangıç noktasın
dan alıp, Anadolu'ya kadar birleştirerek incelemeliyiz. 
Anadolu'nun tarihimizde, kültürümüzdeki yerini iyice 
anlamamız gerekir. Türklüğün Anadolu ile çok sıkı 
•bir irtibatı vardır. Aksi halde, kendi yurdumuzda 
kendimizi yabancı yapmış oluruz. (Tarihten gelen kül
tür mirasımıza ve değerlerimize bilimsel yöntemlerle 
eğilmedikçe, çağdaş uygarlık yarışında ilerlememiz 
düşünülemez. 

Millî kültürümüze de, kültür mirasımıza da sahip 
çıkmalıyız. Kültür ikileşmelerinden, kültür kopmasın
dan sakınmalı ve kaçınmalıyız. Kültür hizmetleri bütün 
katlara, katmanlara, bölgelere, bütün Millete dengeli 
ve etkin olarak götürülmelidir. 

Türk dili; dünyanın en zengin dillerinden birisidir, 
Türkiye'nin dışında da milyonlarca kişi tarafından 
konuşulmaktadır, (Diğer lisanlara etkisini Sayın Bü
yükelçi Yolga tarafından çok güzel bir surette izah 
edildi) millî birliğimizi sağlayan en önemli hususlar
dan birisidir; beşikten mezara kadar kullanıyoruz. 
(«ninni»den «Allah rahmet eylesin»e kadar.) 

Ülkemizde iki hususta büyük değişiklikler olmuştur. 
Birisi,- paranın değeri. Babam bana, «5 - 10 parayla 
birçok şeylerin alındığını ve 49 lirayla, da bir evin 
idare edildiğini» söylemişti. Ben bu mahareti göste-
remiyorum, oğlumun ne yapacağını düşünüyorum? 

Aynı husus lisanda olmuştur. Babamla ben birçok 
konularda anlaşmakta müşkülat çekiyorduk, çok soru
lar soruyordum. Aynı husus oğlum tarafından bana 
yapılıyor ve birçok düzeltmelere sebep oluyor. Parada 
olursa, buna «enflasyon» ve ,«değer kaybı» diyoruz; 
dil için ne diyeceğiz? Nesiller arasında derin çukur 
ve çatlaklık meydana geldi; bunun sorumlusu kim, 
salahiyetlisi, düzelticisi kim olacak?.. Esas sorumuz 
bu. 

Hâkim siyasî havaya uymak veya birtakım tercih
lere iltifat etmek bazı dönemlerde moda olmuştur. 
Siyasî iktidarlara göre, durakların ismi bile değiş
miştir; «Vekâletler» «Bakanlıklar» olmuş. «'Bakanlık
lar» ise «Vekâletler» olmuştur. Dilin ne partisi ve 
ne de dini vardır. Lisanımız fakirleşmemeli, zenıginleş-
melidir; çirkinleşmemeli, güzelleşrnelidir, nüansları 
yok olmamalıdır. Nesiller arasındaki derin çukur ve 
çatlak, geçişi temin eden kültür mirasına aktaran 
bir yol olmalıdır. Hangi kelime fikrimizi en iyi ifade 
ediyorsa onu seçmeliyiz. Yahya Kemal Beyatlı'ntn 
deyimi ile, «Ağzımızda anasütü tadı veren Türkçe» 
veya «Yaşayan ve konuşulan, zenginleşen Türkçe» 
idealimiz olmalıdır. Dilin bir bilim dalı olduğu göz 
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önünde bulundurulmalıdır. Dilimizi içine düştüğü bu 
kargaşa ortamından kurtarmamız lazımdır. Dil kargaşa
sı bir yönü ile de kültür kargaşası ve kültür yıkımıdır. 

Mühim bir kısmı iıhtisassız, art niyetli ellerin Türk 
diline tatbik ettikleri mübalağalı ve gayri tabiî de
ğiştirme ve yenileştirme denemeleri iyi sonuç verme
miştir. Bu durumu önlemeliyiz. 

Türkçe de dünyanın bütün lisanları gibi, diğer 
lisanlardan alınmış birtakım kelimeler bulunmaktadır. 
Yeni kelimeler üretilecek, lisanımız gayet tabiî ki, 
zenginleştirilecektir. Sorumlu kurum nasıl kurulacak
tır, görevleri ne olacaktır, bu kurumda kimler görev 
alacaktır? 'Bu soruların cevabını katî olarak vermek 
zorunluluğundayız. Tasarı, işte bu hususlara cevap 
veriyor. 

Mahzur olarak, dil kurumcularının istiklâlini kay
bedecekleri, zapturapt altına alınacakları ileri sürül
mektedir, bunları mahzur olarak görmediğimi belirt
mek isterim. Yalnız, Atatürk'ün vasiyetini hukuk dı
şına çıkmadan, hukuk devleti ilkelerine uygun olarak 
halletmeliyiz. Atatürk, memleketi kurtarmıştır, ya
bancı istilasının önüne geçmiştir, millî bir Devlet kur
muştur, halkı kendisine ve bilhassa gösterdiği yolun 
kurtuluş yolu olduğuna inandırmıştır. Yaptıklarının 
bazıları umumî isteğe ve âdetlere uymasa bile, «Ma
demki Atatürk yapıyor, bunda bir hayır vardır» duy
gusunu uyandırmıştır. Hürriyet uğrunda, milleti ken
di benliğinde ve kendi iradesinde huy kurmak uğ
runda savaşmıştır. 

Atatürk, Batı askerî eğitimi ile yetişen bir genç
ti. Batı hayatını, hayat şeklini, yaşam şeklini, düşü
nüşünü bütün ruhu ile almaya çalışmıştır. Batıya ce
saretle, sistemli bir surette ve kısa bir sürede yaklaş
mak istemiştir. Atatürk; tek cümle ile, egemenlik ka
yıtsız şartsız millete ait olduğu, batılılaşmak, hürri
yet ve bağımsızlıktır. 

III üncü Sultan Selim, II nci Mahmut ve Atatürk, 
Türkiye'ye Batı teknolojisini getirmeye çalışmıştır. 
Atatürk; Türklük, Cumhuriyet, birlik, beraberlik, 
çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkmak, müspet 
ilimdir. Geçmişini hatırlamayan, onu bir kez daha 
yaşamaya mahkûmdur. İşleri daha iyi yapabilmek 
için geçmişten alınan dersleri göz önünde bulundur
malıyız. Atatürk, Avrupa ile Asya arasında Doğu ve 
Batı'ya yenilmiş, parçalanmış bir imparatorluktan 
köprü niteliğinde, istikrarlı bir Batılı güç kurmuştur. 
Atatürkçülük, aynı zamanda gözden kaçmayacak şe
kilde bazı anarşik deneyimlere dayanak yapılmak is
tenmiştir. Atatürkçülük, bir yandan gerici ve komü-
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nist sızmalar, öte yandan da renksiz birtakım kimse
lerin eline düşmek yönünden dejenere edilmeye ça
lışılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz dolmuştur. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan, bağlamak üzereyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Bunlar ol

muştur ve yine de tekrarlanmak ihtimali mevcuttur. 
Bunu önlemek bir ihtiyaç, büyük bir sorumluluktur. 
Atatürk'ün hayatı ve eseri, Türk tarihinin belli başlı 
fasıllarından birisidir. Bu tarih ve yaşamın bize ver
diği derslere dün olduğu gibi, bugün de ihtiyacımız 
vardır. Mutlaka sorumlu ilmî bir teşkilat, kurum ta
rafından araştırılıp incelenmelidir. Eğer biz, Ata
türk'ü iyi inceleyip araştırsa ve ders alsa idik, son 
çeyrek asırda 14 Mayıs, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Ey-
lül'de, bizi tekrar birkaç defa gelip kurtarmasına bel
ki de ihtiyaç duymayacaktık. 

Sonuç olarak; bir Anayasa hükmünün yerine ge
tirilmesi, millî bir ihtiyaç olması, tarihî bir sorumlu
luk taşıması, nesillerin biribirine olan bağını sağla
mak borcunu ödemek için millî tarihimize, dilimize 
büyük katkıları olması yönünden Atatürk Araştırma 
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 
Atatürk Kültür Merkezi gibi değerli kurumlan bün
yesine alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Tasarını olumlu karşıladığımı belirt
mek isterim. Kurulacak bu kurumun arkasında Ata
türkçülük, kültür, dil ve tarih yönünden nasıl bir Tür
kiye'nin yattığını, uykudaki tatlı bir rüya gibi bizleri 
sevindirip aydınlatacağını acaba görebiliyor muyuz? 
Bu Kanun Tasarısını sevelim ve destekleyelim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar)." 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR *— Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
tki günden beri devam edegelen uzun konuşma

lardan sonra ben, zamanınızı fazla israf etmemeye 
gayret edeceğim. Sadece, meselenin hukukî yönün
den açıklanmasına yardımcı olmaya çalışacağım. 

Anayasal açıdan meseleye yaklaşmak istiyorum. 
İşin siyasî yönünü, kültürel yönünü, sosyal yönünü, 
ilmî yönünü değerli arkadaşlarım birkaç günden be
ri belirttiler. Zaten Türk Dil Kurumunun nasıl bir 
ideolojik batağa battığı, vermiş olduğu ödüllerle sa
bittir, bunun üzerinde durmuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer Anayasa bir konuyu özel olarak düzenle

miş ise, o düzenlemeye itibar edilir. Anayasanın bir 
başka maddesine istinat etmek suretiyle yeni bir yo
rum getirmek mümkün değildir. Bunu, izin verirse
niz, birer açıklama ile ortaya koyayım: 

1961 Anayasasının 11 inci maddesinde temel hak 
ve hürriyetlerin sınırları belirtilirken, hiç bir gerekçe 
ile bu hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamayacağı 
ifade edilmiş idi. Ne genel sağlık, ne millî güvenlik, 
ne kamu düzeni; hiç bir gerekçe ve bahane bu hak 
ve hürriyetlerin özünün ortadan kaldırılmasına ce
vaz veremez idi; ama öbür taraftan Türk Ceza Ka
nununda idam cezası vardı; Anayasanın 14 üncü 
maddesi ise, herkesin yaşama hakkına sahip oldu
ğunu ifade ediyordu. Yaşama hakkının özüne doku
nulması, elbette ki kişilerin öldürülmesi ile söz ko
nusu olabilirdi. Bu gerekçelerle 1962 yılında Anaya
sa Mahkemesinde, o zamanki siyasî partilerden Tür
kiye İşçi Partisi bir dava açtı ve Anayasanın ölüm 
cezası ile ilgili bazı hükümlerinin iptalini istedi. 'Biraz 
evvel arz etmiş olduğum gibi, «Mademki herkesin 
yaşama hakkı, maddî ve manevî varlığını geliştirme 
hakkı bir Anayasal hak olarak ortadadır, o halde ya
şama hakkının özüne dokunan, yaşama hakkını tü
müyle ortadan kaldıran idam cezası verilemez. O iti
barla, Türk Ceza Kanununun bu maddelerinin iptali 
gerekir.» dedi. 

Anayasa Mahkemesi meseleyi inceledi ve sonunda 
davayı şu gerekçelerle reddetti ve Anayasa Mahkeme
si gerekçesinde şunu ifade etti : «Anayasada Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkileri sayılırken, mahke
melerden verilen ve kesinleşen idam cezalarının ka
rara bağlanması da vardır. Bu, özel bir düzenlemedir. 
O itibarla, Anayasanın başka bir maddesine dayanı
larak Anayasaya aykırılık iddia edilemez.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
iBunu şunun için arz ediyorum; Anayasamızın 134 

üncü maddesi açık bir şekilde yeni bir düzenleme 
gelinmiştir. Burada, «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu» diye bir kurum kurmuş ve Kuru
mun organlarını da teker teker saymıştır. Kuruma 
bir kamu tüzelkişiliği vasfını vermiştir. Kurumu mey
dana getiren iki organdan birisi, belli olarak Türk Dil 
Kurumudur; bunda hiçbir şüphe, şek yoktur. Öte
kisi de, yine malum olan, Atatürk'ün vasiyetinden is
tifade eden Türk Tarih Kurumudur. Onların yanına 

- 334 - „ 



Danışma Meclisi B : 127 29 . 6 . 1983 O : 1 

iki kurum daha ilave etmiştir. Bunlar; Atatürk 'Kültür 
Merkezi ve Atatürk Araştırma Merkezidir. 

Şu halde, bu dört organdan oluşacak olan yeni bir 
yüksek kurum meydana getirilecektir. Bu dört orga
nın meydana getireceği yüksek kuruluş, bir kamu ku
ruluşu olacaktır. Bunu da gene açık bir şekilde Ana
yasanın 134 üncü maddesi ifade etmiştir. 

Yine hepinizin malumu olduğu üzere, Anayasaların 
ilgili maddeleri yorumlanırken gerekçelerinden istifa
de edilir, komisyon raporlarına bakılır, hatta Kuru
cu Meclisteki görüşmelere büyük çapta itibar olunur. 
Gerekçesine bakıyoruz, açık bir şekilde diyor ki, (Bu 
gerekçe Millî Güvenlik Konseyine giden gerekçedir, 
bu gerekçe Millî Güvenlik Konseyinin yayınlamış ol
duğu kitapta yer almış olan gerekçedir.) «Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kuruluşların kamu 
tüzelkişiliğine sahip alt kuruluşlar olarak çalışaca
ğı...» Yani, açık bir şekilde gerekçe Türk Dil Kuru
muna yeni bir hüviyet vermiştir. «Bu kamu ıtüzelkişisi 
olacaktır ve yine Türk Tarih Kurumu da kanunla ka
mu tüzelkişiliği kazanacaktır.» diyor. Bu gerekçeden, 
bunun dışında bir mana çıkarmak mümkün değildir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımız dün burada dediler 
ki, «iEfendim, gerçi Anayasanın 134 üncü maddesi 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun da ka
tılacağı yeni bir kuruluş kurulmasını öngörüyor; ama 
biz Anayasanın diğer maddelerine, özellikle 33 ve 35 
inci maddesine aykırı bir tasarrufta bulunmayalım 
diye, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunu 
kendi tüzelkişiliği içerisinde, yani özel hukuk hüküm
lerine tabi olarak varlıklarını muhafaza edelim, 

Bu mümkün değil bendenize göre; Anayasanın bi
raz evvel arz etmiş olduğum gerekçesi dolayısıyla 
mümkün değil. Şimdi düşününüz ki, bir yandan Türk 
Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunu 134 ünci 
maddenin emri icabı yeniden kanunla kuracaksınız 
bir yandan da onların bugünkü statülerini ihlal et
meyeceksiniz... Bir yandan bu kuruluşlara kanunla ka 
mu tüzelkişiliği hüviyetini vereceksiniz, bir yandan da 
özel hukuk hükümlerine tabi kalmalarını sağlayacak 
siniz... 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu görüşü ileri sürenler beni bağışlasınlar; fakal 

böyle bir hukuk ucubesinin bugüne kadar yaratıldığı 
görülmemiştir. 

Teklifin aleyhinde bulunan değerli arkadaşlarımın 
önerilerinden şöyle bir sonuç çıkmaktadır : Üst ku 
ruluş olan Yüksek Kurum, kamu tüzelkişiliğine sa 
hip olacak. Çünkü, Anayasanın 134 üncü maddesi-
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nin emri budur. Bu üst kuruluşa bağlı dört organ
dan yeni kurulacak olan iki organ; yani Atatürk 
Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezi de 
kamu tüzelkişiliğine sahip kamusal kuruluşlar olarak 
vücut bulacaklar. Buna kimsenin itirazı yok; çünkü 
bu iki kuruluş yeni kuruluyor. O itibarla, bunlara 
kanun koyucu dilediği bir hüviyeti verebilecektir; ama 
Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumu aynı üst ku
ruluşa bağlı oldukları halde, diğer iki ortak kuru
luştan farklı olsunlar; kamusal nitelikte olmasınlar, 
hususî hukuk hükümlerine tabi kalsınlar... 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada bu nitelikte, yani organlarının yarısı am

me hukukuna tabi, yarısı hususî hukuka tabi aynı 
kanunla kurulmuş bir tek kamu kuruluşunun varlığını 
ben bilmiyorum. Eğer değerli arkadaşlarım örnek ve
rirlerse, öğrenmiş olurum ve kendilerine müteşekkir 
kalırım. 

NECİP BİLGE — KİT'ler 

FUAT AZGUR — Değerli arkadaşlarım; o iti
barla Teklif, tamamıyla Anayasanın 134 üncü madde
sine uygundur. Eğer böyle bir teklifi geciktirmiş ol
saydık biz, o zaman bendenize göre Anayasanın 134 
üncü maddesini ihlal etmiş olurduk. 

Bana bir konuyu istidlal ettirdi <bu Teklif. Bildi
ğiniz gibi, 1961 Anayasasının 1973 tarihinde değişti
rilmesi neticesinde Devlet Güvenlik Mahkemeleri ku
ruldu. Maddede açık bir şekilde «Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulur.» diye 'bir tabir vardı; «Ku
rulabilir» değil, «Kurulur» diye bir emir vardı, 
Buna rağmen, o zaman Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kurulmasının Anayasaya aykırı olduğu ileri 
sürüldü; akıl almaz bir şey... Bir taraftan Anayasa 
diyor ki, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur.» 
Bir taraftan bir kısım kimseler diyorlar ki; siyasî örgüt
ler hatta sendikalar hatta dernekler, «Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluşu Anayasaya aykırıdır.» Bu
nun içinden çıkmak mümkün değil ve Türkiye'de 
aylarca hatta yıllarca bir sağırlar diyalogu sürdü gitti 
12 Eylül'e kadar. 

Şimdi, Anayasamızın yeni bir maddesi, 134 üncü 
maddesi gerekçesiyle, açık bir şekilde yeni bir yüksek 
kurul kuruyor, kurulun organlarını tayin ediyor ve 
bunlara kamusal bir hüviyet veriyor O halde artık, 
Anayasanın bir 'başka maddesine dayanarak bu ku
ruluşun, bu Teklifin bu biçimi ile Anayasaya aykırı 
olduğunu söylemek, bendenize göre mümkün değildir. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

Değerli üyeler, Sayın Komisyonla Sayın Hükümetin 
söz alan üyelere verecekleri cevap, tahmin ediyorum 
kısa olmayacak, uzun sürecektir. O nedenle ara vere
ceğiz. 

MEHMET HAZER — Sorum olacak Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Soruya da aradan sonra devam ede
ceğiz. 

Bu arada Sayın Kocatürk söz istediler. Sayın 
Kocatürk'ün söz hakkı mahfuz; fakat Tasarının tümü 
üzerinde söz isteyen üyeler isim kaydı yaptırdıkları 
zaman söz istemeleri gerekiyordu; ama Sayın Ko-
catürk'e, Sayın Komisyonla Sayın Hükümet konuş
tuktan sonra son söz olarak söz vereceğim, ondan 
sonra maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGtL 

KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI - Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 127 nci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim* 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AD

NAN OREL — Sayın Başkan, tavzih için söz ala
cağım efendim. 

BAŞKAN — Tavzih için Sayın Sözcü söz al
mış bulunuyorlar, sonra Sayın Komisyon Başkanı 
ve daha sonra da Sayın Bakan söz alacaklar. 

Buyurun Sayın Orel. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AD

NAN OREL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Önce, Sayın Başkanıma bir hususu arz edeyim. 
Ben, Tüzükteki kayıtların, komisyonun sözcüsü ve
ya başkanının her an söz alabileceği şeklinde ol
duğunu zannediyordum. Sayın Başkanıma, bundan 
sonraki tasarruflarında faydalı olur diye, aflarına 
sığınarak arz ediyorum, söz verdikleri için de teşek
kür ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Biz de o ka
naatteyiz. 

BAŞKAN — Ben de bir cevap vereyim. Komis
yon Sayın Başkanı görüştüğü halde, biliyorsunuz 
Komisyon Sözcüsüne daha evvel yine söz vermiştim, 
fakat Tasarımın tümü üzerinde yapılan görüşmeler
de üyelerin tek tek görüşmeleri bir teselsül takip 

ediyor. Orada, arada kesinti verme, müzakereler ba
kımından yahut Tasarı üzerindeki görüşleri belirtme 
bakımından mahzurlu olur; yani her üyeden sonra 
bir tavzih, her görüşmeden sonra bir tavzih mah
zurlu olur düşüncesiyle o tarzda hareket ettim. Bun
dan sonraki yine tasarıların tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde aynı usulü tatbik edeceğimizi de bil
gilerinize arz etmek isterim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan usul hakkında... 

BAŞKAN — Efendim Sayın Sözcü söze başla
mışlardır, usul hakkında gereği yok^ 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Komisyonun her zaman için söz alıp cevap ve
rebileceği, bazı açıklamalar yapabileceği kanaatinde 
olduğumu Sayın Başkan, arz etmek isterim. 

IBAŞKAN — Bu kanaatinize teşekkür ederim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Bizdeki uy
gulamalar da ibu şekilde yapılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Bugüne kadar öyle yapılmadı efen
dim, tutanaklar ortadadır tetkik edebilirsiniz. Komis
yon ve komisyon sözcüsü her vesile ile söz alabilir; 
ama söz alınacak zamanı ve yeri, herlhalde Tasarının 
tümü üzerinde söz alan üyelerin görüşmelerinin ara
sına girerek değil, o görüşmeler tamamlandıktan son
radır. Faakt diğer müzakerelerde; bir maddenin mü-
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zakeresinde» (çün'kü müzakere değildir) tasarının tü
mü üzerinde söz alan üyelerin yaptığı konuşmalar 
Genel Kurulun bir madde üzerinde veya bir tasarı 
üzerindeki müzakeresi değildir^ Bir maddenin müza
keresi sırasında bir üye herhangi bir konuya temas 
ettikten sonra, eğer komisyon bir konuyu tavzih et
mek isterse, o zaman Başkan, Komisyona veya söz
cüsüne söz verir ve gelir görüşürler. Hatırınızda yan
lış kalmış.̂  

Buyurun Sayın OreL 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AD
NAN OREL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

'Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Banaz, dünkü konuşmamdaki beyanlarım

dan seçtiği iki pasajı burada, hangi maksada hiz
met gayesi ile tekrarlamış olduğu hususundaki hük
mü Yüce Heyetinizde bırakarak bir tavzihte bulun
mak istiyorum. 

Aslında, benim beyanımın ne gibi bir hissiyata 
dayandığını, ne maksada matuf olduğunu Muhte
rem Heyetiniz herhalde çok iyi anlamıştır. Sayın 
arkadaşım Tasarı hakkındaki tenkit ve iddiala
rına mesnet ittihazı için biraz daha akla yakın ma
teryal ibulsa idi, herhalde daha isbetli hareket eder
di. Gerçekten onun, her nedense tamamen muradı
mın dışında yorumladığı iki beyanını kısaca açıkla
yacağım. 

Birisi, Türk (Dil Kurumunun ödüllendirdiği şu 
mahut kitaplardan, şiir kitaplarından birisidir. Teyi-
den söylüyorum; hakikaten oradaki beyanımı teyit 
ediyorum, vurgulayarak, altını çizerek ne türlü kuv
vet verebilmesi mümkünse söylüyorum; hakikaten 
tiksindim. O kitabı tesadüfen görmüş olan arkadaş
larımın başka bir duyguya sahip olacağını sanmıyo
rum. Arzu ederse, kendisi de okusun; o zaman ne 
hissiyata sahip olacağını kendi tahlil eder. 

İkinci beyanıma gelince; kendisinin bu hususta
ki durumu, bektaşinin namaz hakkındaki beyanına 
benzedi. Arkasından söylediklerimi ve ne maksatla 
söylediklerimi arkadaşım anlamamış demek ki. Bah
settiğim o yabancı zatını kitaplığında gördüğüm ilki 
düzüne cilt tarih kitabının muhtevasına değil gıpta 
edişim; ben o muhtevaya, ancak Türk Dil Kuru
munun ödüllendirdiği mahut kitaba duyduğum tik
sintiden, hatta daha ilerisi olan bir nefret hissi du
yarım, duydum ve bunu o zata; arkadaşlarımın 
çok iyi bildiğini zannettiğim titiz ve hassas milli
yetçi duygularımın bütün şiddetiyle ifade ettim. Be
nim gıpta ettiğim; neden vaktiyle benim Yüce Mil-

I letimin nesi olduğunu çok iyi bildiğiniz, o milletin, 
devletin nazeretinde çalışan bir müesseseye yaptır-

ı dığı ciltler dolusu resmî tarihî olsun da, benim Yü
ce Atatürk'ümün, düşündüğü zaman kendinden geç
tiğini ifade ettiği ciltler dolusu, hem de dünyanın 
en eski, en şanlı tarihine sahip olan benim Yüce 
Milletimin bundan daha mükemmel, daha ciltler 
dolusu tarihî neden olmasın?... Acaba aynı durum
da olsa o sayın arkadaşım, benden başka türlü bir 
duyguya mı sahip olurdu?... Hangi biriniz Öyle bir 
durumu görseniz gıpta etmezsiniz; «Niçin onda var, 
da (Hem de ona) bende yok» diye?... 

Arkadaşlar; 
Ben, o muhterem arkadaşım daha hayatta değil

ken, bu memleketteki Millî Mücadeleyi yaşadım; 
Sakarya'sıyla, Dumlupınar'ıyla. İzmir kıırtarıldıkıtan 
sonra, daha dumanlar tüterken, yanan İzmir'e ailem
le girdim. Böyle bir insanın şuna veya buna karşı 
kalbinde nasıl hisler, zihninde nasıl düşünceler ta
şıyacağımı siz çok iyi takdir edersiniz; bu sayın ar
kadaşımın takdir edememesine esef ederdim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, iki noktada 

sataşma var. 
BAŞKAN — Size cevap hakkı tanıyacağım; fa-

kat şimdi değil. 
REMZİ BANAZ — (Sataşmayacağım, bir şey 

demeyeceğim efendim, lütfen. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, şimdi değil. Bu 

Oturumda size cevap hakkı vereceğim; ama şu anda 
değil, 

REMZİ BANAZ — Oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz 

©fendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Teklif üzerinde söz alam arkadaşlarıma çok çok 
teşekkürler ederiz. Kanuna uygun istekleri yerine 
getirmeye çalışacağız; ancak bazı arkadaşlarımın 
tenkitlerine de kısaca temas etmek istiyorum. 

Sayın öztürk'ün baskı konusunda temennisi, bu 
Teklifin incelenmesi; aynı sayfada basılması müm
kün görülemeyecektir. Çünkü, dört kuruluşun yak
laşık 15'er maddesindeki hiyerarşik sura Komisyo
numuzca değiştirilmiştir. Bu şekilde 4X 15 = 60 
maddenin yeri ve numarası değişince, aynı veya kar
şı sayfada görmek, ancak kalan 40 madde için müm-
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kün olacaktır. Sadece Kültür Varlıklarını Koruma 
Kanunu değil, Karayolları Trafik Kanunu gibi hac
mi geniş Tasarılar için de durum böyle olmuştur. 

Sayın Bayer'in, «Yüksek Kurula Genelkurmay 
Başkanı veya İkinci Başkanının alınmasının sebebi
ni anlayamadığını, almacaksa Harp Tarihi Başkanı
nın alınmasının yerinde olacağı» görüşüne de katıla
mıyoruz. Ordumuzun ayrı bir dil kullanmadığı or
tadadır. Yüksek Kurul bütün kanunî kuruluşlarını 
içine aldığından, Harp Tarihi sadece bu Kurumun 
bir bölümüne yardım edecek durumda olduğundan, 
Genelkurmay Başkanlığı, Kültür Merkezi, Araştır
ma Merkezi, Dil Kurumunu da içine alacak yetkili 
üst kademedeki komutandır. 

Sayın Bayer'in, «Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumunun yazılı görüşü alınmış mıdır?...» sorusunu 
da cevaplandırmak istiyorum. 

Bu konuda zamanı gelince daha geniş bilgi vere
bileceğim. Konu, Komisyonumuzda ele alınmış, bir 
üye arkadaşımızın bu yolda verdiği önerge oybirli
ğiyle reddedilmiş; Toprak ve Tarım Reformu Tasa
rısında, Urfa'dan çağrılan bir avukatın çağırılma 
sebebi Genel Kurulumuzda uzun suçlamalara sebep 
olduğundan, bu yola başvurulmamış, kurumların bü
tün Danışma Meclisi Üyelerine gönderdikleri bilgi
ler kâfi görülmüş ve ayrıca; 

1. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu raporları, 
2. Hesap Uzmanları Kurulu raporları, 
3. Bankalar Yeminli Murakıpları raporları, 
4. Basında yer alan ve bu konuda yayınlanmış 

kaynaklar gözden geçirilmiş ve bunlar yeterli görül
müştür, 

Sayın Tan'ın eleştirilerine teşekkür ederim. Ancak, 
eski parlamentoda işlerin çıkması istenmeyince ta
sarılar komisyonlarda bekletilir ve kadük olurdu. O 
zaman bu durum tenkit -edilirken, Danışma Mecli
sinde hızlı çalışmaktan dolayı tenkit edilmek, hak
sızlık olur kanaatindeyim. Şimdi aceleliğin nasıl ol
duğunu anlatmak istiyorum sizlere. 

ilk Teklif 5 Ocak tarihli olup, Komisyonumuz
ca, 7 Ocak tarihinde işleme konulmuştur. Bütçe -
Plan Komisyonuna yazılan 7.1.1983 gün ve 424 sa
yılı yazı aynen şöyledir : 

«Anayasanın 134 üncü maddesine göre kurulma
sı gereken Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ile ilgili Hava Kuvvetleri Komutanı ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Üyesi Tahsin Şahinkaya ta
rafından hazırlanan Kanun Teklifinden, çoğaltılma
sı mümkün olmadığından, yedi adet ilişik olarak su-
nulmuştıır£ 

ivedi olarak görüşünüzün bildirilmesini, bu müm
kün olmadığı takdirde 17 Ocak 1983 Pazartesi gü
nü (yani 10 gün sonra; çünkü Başkanlık Divanından 
da bunun kısa bir zamanda halledilmesi isteniyor
du) saat 10.00'da yapılacak toplantıda Komisyonu
nuz adına bir temsilcinizin bulundurulmasını...» 

Belirtilen toplantı günü Komisyona görüş gelme
diği ve bir temsilci de gönderilmediği görüldüğün
den, ikinci defa, 2.2.1983 gün ve 451 sayılı aşağıda
ki yazı yazılmış ve buna da cevap alınamamıştır. 

«Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifiyle ilgide belirtilen yazımızda açıklan
dığı gibi, 17 Ocak 1983 tarihinde Komisyonumuzda 
görüşülmeye başlanmıştır. Aynı güne kadar Komis-
yonununuz görüşü gelmediğinden ve bir temsilci
nin de Komisyonumuzda bulundurulmadığı görüldü
ğünden, Teklifin geçici 6 ncı maddesinde yazılı 28 
Şubat 1983 tarihine kadar sonuçlandırılması için, 7 
Şubat 1983 tarihine kadar Komisyon görüşünüzün 
bildirilmesini arz ederim.» 

Bu şekilde tekrar bir yazı yazılmış; fakat buna 
da cevap gelmeyince tekrar Komisyon olarak ikin
ci bir defa daha toplantı yapmadan görüşlerimizi 
olduğu gibi Yüce Heyetinize zamanında sunmuştuk, 
ki sonra bunları ikinci gelen Kanun Teklifiyle be
raber (Alanla ilgili Kanun Teklifi) birleştirmiş du
rumdaydık, bu bakımdan geri aldık. Sayın Şahin
kaya da o zaman Tekliflerini geri aldılar ve huzu
runuza sunmuş olduğumuz yeni Teklif geldi. İçtü
züğümüz neyi emrediyorsa, o yapılmıştır değerli 
arkadaşlarım. 

Sayın Tan'ın, Kurumun yapısı hakkındaki model 
olarak ileri sürdüğü TÜBİTAK modelini, dört araş
tırma merkez ve kurumunu kapsayacak ve dışa dö
nük çalışacak bu Kurum için örnek almak mümkün 
görülememektedir.. 

Kısaca arz edeyim; TÜBİTAK'taki Genel Sek
reterlik gibi, diğer bilim dalları nasıl bağlanmışsa, 
bu dört tane ayrı ayrı, bilim kolları, yürütme kol
ları ve diğer teşkilatı ve bir sekreteryası bulunan 
bir teşkilatı da bir Genel Sekreterlik altında topla
dıkları için Komisyonumuz bu modeli uygun gör
medi. 

Esasen, önceden model tespitinin mahzurlarını 
da ilk konuşmamda arz etmiştim. Teşkilat alanın
da çalışan • idareci arkadaşlarım bunları çök iyi bi
lirler. 

Sayın Tan'ın, «Yürütme organı» ve «icra orgam» 
ifadeleri doğrudur. Değerli yardımlarınızla bu, daha 
mükemmel hale getirilebilecektir. 
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Sayın Profesör Bilge, benim söylediklerimi baş- I 
ka açıdan göstererek tekrarladılar. Toplantılarımıza I 
katılmış, bir arkadaşımıza verdikleri Anayasa Komis
yonundan mütalaa alınması hususundaki» önerge, I 
önerge sahibi dışında bütün üyelerce reddedilmiştir. 
Anayasa kuruluşunun Anayasaya aykırılığını iddia I 
etmek Komisyonumuzca uygun görülmemiştir, gö- I 
rülmüyor da ve hâlâ aynı kanaatteyiz. I 

Millî Eğitim Komisyonu Teklifi her yönüyle in
celemiştir ve bu sonuca varmıştır. İçtüzüğümüz or- I 
tadadır. 77 nci maddesine göre verecekleri bir öner- I 
ge, Yüce Heyetinizin oylarıyla işlem görebilir arka- I 
daşlarım. Eğer hata görüyor ve bunu kabul edebi- I 
liyorsanız, 77 nci maddeye göre Anayasaya aykırı
lığını ispat etmek suretiyle Teklif, Komisyona iade I 
edilebilir arkadaşlarım. I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; I 

«Raporun redaksiyonla dolu olduğunu» belirten 
Muhterem Hocam, bütün tasarı ve tekliflerin bütün 
maddelerinde redaksiyon için söz alan arkadaşımız- I 
dır. Kendilerini az yormak için, biraz da titiz dav
randığımız için, yalnız komisyon raporlarında ge- I 
rekçe ve gerekçelerde değişme yapma usulü hiçbir I 
komisyonun yaptığı iş olmadığı için, böyle bir dü
zenlemeyi yapmak zorundayız. j 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum muhterem 
arkadaşlarım. I 

Bunlarla ilgili olarak bir şey söylemek istemi
yordum; Yüce Atatürk şunu (kaldırmıştır; ama onu I 
kaldırmadan daha önce botanik terimlerini, zoolo
ji terimlerini, bütün ilimlerin terimlerini değiştirdik- I 
ten sonra, matematik terimlerini de değiştirmiştir ve 
o zaman, «Bir üçgenin mesaha-i sathiyyesi, kaide- I 
siyle irtifasının zarbının nısfına müsavidir» tarifini, 
«Bir üçgenin alanı tabanı ile yüksekliğinin çarpı-. 
nın yarısına eşittir.» şeklinde anlayacağımız şekil
de ifade etmişlerdir. Biz bunun devamını istiyoruz. 
Yoksa, şimdi huzurlarınızda şaka mahiyetinde dahi 
olsa, Dil Kurumuna atılan; ki bunu ben kabul et
miyorum, huzurunuzda da bunu söylüyorum, Ba-
naz arkadaşımın da bildikleri, «Diklemesiyle çarp
masının yatmasının» şeklindeki tarifler hep uydur
masyon şeylerdir. Biz Atatürk'ün getirdiği dilin 
memleketimizde sonuna kadar devam etmesinin pe
şindeyim; arz ederim, 

Sayın Tutum da aynı noktaya temas etmişlerdir; 
bilmiyorum hangi komisyon gerekçeleri de değişti
riliyor mu?.. | 
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Muhterem arkadaşlarım; 
İki yıla yakın zamandan beri burada çalışıyoruz; 

komisyonlar gerekçe değiştirebiliyorlar mı, inceliyor
lar mı, değiştirerek sunabiliyorlar mı?.. Ben böyle 
bir şey bilmiyorum. Ancak, hepsinin yanında da, 
neler yapıldığı gerekçesiyle komisyon raporlarında 
bellidir efendim, arz etmiştim. Mesela; Sayın Şahin-
kaya'nın tekliflerinde mezarlıkla ilgili kanundaki ki
şilerin adları yazılıdır; bu adların şeref üyesi ola
rak araştırma merkezinde kalması istenmiştir; fakat 
biz orada tek kelimeyle bunu da pek şümullendir-
memek şartıyla, arkadaşlarımızın teklifleri, hatta Sa
yın Devlet Bakanımızın temsilcilerinin de katıldıkları 
toplantıda, o isimleri biz mahzurlu bulduğumuz için 
listeden dahi çıkardık. Atatürk'ün Nutuk'unda 10-15 
sayfa aleyhinde konuşmuş olduğu bir kişi, yüksek 
rütbeli bir kumandanımız, saygı duyduğumuz bir in
san mezarlıkta olabilir ihtiram bakımından; ama 
Atatürkçü düşünceye aykırı düşüncesi sebebiyle bu 
teklife sokmadık arkadaşlarım. Bunu arz etmek iste
riz. Gerekçesi de bir tek cümleyle vardır orada efen
dim. 

Sayın Genç, teklifi Anayasaya aykırı gördüğüne 
göre, bir önerge vererek İçtüzüğümüzün kendisine 
verdiği yetkiyi kullanması mümkündür. Teklifin Dil 
ve Tarih Kurumu açısından ele alınmaması gerektiği 
kanaatinde bulunuyoruz. 

Sayın Aydar'a teşekkür ederiz. 

Sayın Devrimsel, teklifin Komisyonumuzda ol-
gunlaşmadığını söyleyebilmektedir. Buna bir örnek 
dahi verememiştir. Anayasaya aykırılığı, Sayın Az-
gur tarafından kendilerine açıkça ifade edilmiştir. 
Kişisel görüşlerine saygı duyarız. Genel Kurul ne 
derse o olur. Böyle bir görüşe, teklifin geri alınması 
şeklindeki görüşe şimdilik katılmamız mümkün de
ğildir. Önerge verebilir, her türlü hakkını kullanabi
lir arkadaşımız. 

Yalnız, hafızalarını yoklarlarsa, daha önce gö
rüştüğümüz husus; «Kendisinin soyadı Devrim ol
duğu için savunmak zorunda kalmışlardı» diye ko
nuşmuştum zamanında arkadaşımla birlikte. O za
man dedim ki kendilerine, «Yalnız bil ki, kültürde 
ve dilde devrim olmaz.» Benim onunla olan konuş
mam budur. Bunlar zaman isteyen şeylerdir, bunlar 
sosyal gelişme; teknik gelişmenin çok çok gerisinde
dir ve zaman isteyen şeylerdir. Birdenbire kesip de, 
«Siz yarın sabahtan itibaren başka türlü bir dil kul
lanacaksınız» diyemezsiniz. O konuşulmuştu; onu 
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tabiî şimdi başka şekilde ifade ettiler. Bunu da sizin 
Yüce Huzurunuzda arz etmek isterim efendim. 

Sayın Banaz, Anayasamızın 134 üncü maddesi
nin değişen gerekçesini bizlere tekrarladılar; kendile
rine teşekkür ederim. Ancak Anayasaya daha önce 
de tekrarladığım gibi, aykırı görmemekteyiz. 

Sayın Yolga'nın, «Bu teklif Atatürk'e dönüşün 
müesseseleştirilmesidir.» şeklindeki ifadesi ve gene
li üzerindeki açıklamaları konumuza açıklık getir
miştir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ederim. 

Sayın Alpaslan'ın veciz konuşması, memnuniye
timizi mucip olmuştur. 

Sayın Azgur'un hukukî mütalaasına gönülden ka
tılmaktayız; verdiği bilgilere de ayrıca teşekkül ede
riz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Meclisinizin tarihî görevlerinden birini daha yap
makta olduğunuz kanaatindeyiz. Bu tarihî göreviniz
de Hükümet olarak Yüce Meclise her türlü yardımı 
yapmaya, istenilen bilgileri vermeye, sorulan sorula
rı cevaplandırmaya hazır olduğumuzu peşinen beyan 
etmek isterim. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Hemen belirteyim ki, Hükümet bu teklifin ya

nındadır. Biz bu teklifle Atatürk yolunun, Atatürkçü 
düşünce ve davranışın kurumlaştırıldığı kanaatinde
yiz ve bundan dolayı da teklif sahibi Sayın Orge
neral Tahsin Şahinkaya'ya Hükümet olarak teşekkür
lerimizi sunmak isteriz. 

Arkadaşlarımızdan bu kanun teklifi üzerinde ko
nuşmaları büyük bir dikkatle dinledim. Elbette ki, 
her konuşan arkadaşımız büyük bir samimiyetle ve 
vukufla mesele üzerinde durdular. Biz burada sadece 
Hükümetin görüşlerini arz etmek istiyoruz. 

Arz etmek istediğim birinci konu, bu teklif Ana
yasaya aykırı olmak şöyle dursun, Anayasanın emri
ni yerine getirmektedir. Biz Hükümet olarak bu tek
lifin Anayasaya tamamen uygun, Anayasanın bir 
emrini yerine getirdiği kanısındayız. 

Yine Hükümet olarak kanaatimiz odur ki, Ana
yasanın bir maddesini alıp, diğer maddelerine aykırı 
olduğunu iddia .etmek mümkün değildir. Bir değerli 
arkadaşımızın çok güzel izah ettiği /gibi, eğer Ana
yasa özel bir durumu düzenlemişse, bu özel durumu 
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alıp umumi hükümler içerisinde bunun Anayasaya 
uygun olup olmadığını iddia etmek mümkün değildir. 
Anayasa her husus iç'in ayrı hüküm getirmiştir. 

Bunun için bir-iki misal vermek isterim: Geç
miş dönemde, 1961 Anayasası, tıpkı 1982 Anaya
sasında olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının 
genel idare içerisinde yer alacağını hükme bağlamış
tı. Burada da var. Bir parti, laik devlet ilkesine bu
nun tamamen aykırı olduğunu, laik bir devlette dini 
teşekkülün bir idare içerisinde bulunamayacağını id
dia etmiştir, Anayasa Mahkemesine dava açmıştır; 
fakat Anayasa Mahkemesi bu hükmü tam aksi is
tikamete çevirmiş, demiştir ki, «Hayır, Türkiye'nin 
özel durumu Diyanet İşleri Başkanlığının genel ida
re içerisinde bulunmasını icap ettirir.» Şu hailde, 
laiklik ilkesiyle Diyanet İşleri Başkanlığının genel 
idare içerisinde olmasını bağdaş tır amamak, bu Ana
yasa için mümkün değildir. Her ikisi de Anayasa 
hükmüdür. El'befcte ki, genel hüküm laikliktir; fakat 
Türkiye'nin tarihten gelen şartları icabı, Diyanet İş
leri Bakanlığının genel idare içinde olması zaruri
dir. 1961 Anayasası bunu böyle yapmıştır, 12 Eylül 
Anayasası da bunu böyle yapmıştır. Nitekim, on
dan önceki tatbikatta, gerek Atatürk döneminde, ge
rek ondan sonra da böyledir. 

Yine aynı biçimde, Anayasanın bazı maddeleri
nin değiştirilemeyeceğini ihtiva eden 4 üncü madde
sini alıp, «efendim, bu hüküm müstakbel meclisleri 
bağlıyor, olmaz, mümkün değil.» demek, mümkün" 
değildir. Şu halde, Anayasanın bir hükmünü aynen 
almaya, o hükmünü olduğu gibi okumaya ve o hük
münün gereklerini yapmaya ihtiyaç vardır. 

134 üncü maddenin burada yeniden münakaşa 
edilemeyeceğine Hükümet olarak kaniyiz. 134 üncü 
madde bir düzenleme getirmiştir, bu düzenleme bü
yük bir sarahatle dört tane kurumu bir büyük ku
rum içerisinde birleştirmiştir ve bu kamu tüzelkişi
liğidir. 

Anayasa görüşülürken, «134 üncü maddede aca-
ha öyle mi olmalı, böyle mi olmalı?» münakaşaları 
elbette haklıdır; fakat 134 üncü madde getirildikten 
sonra, Anayasaya konduktan sonra, «Acaba bun
ları bunun içerisine almak doğru mu, değil mi?» mü
nakaşalarının, bizim Hükümet olarak kanaatimizce 
yeri burası değildir, daha önce yapılması lazım ge
len münakaşalardı. Biz o kanaatteyiz ki, Anayasa
nın 134 üncü maddesi Hükümetti dle, herkesi de bağ
lamaktadır ve Anayasanın 134 üncü maddesine gö-
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re, Dil Kurumu da, Tarih Kurumu da kurulan bu 
Kurumun içindedir. 

«Efendim, acaba bu Dil Kurumu, Tarih Kurumu 
halihazırdaki Dil Kurumu, Tarih Kurumu mudur?..» 

, Anayasa Mahkemesi bunu da hükme bağlamıştır. 
Demiştir ki yine bir parti açtığı davada, «Diyanet 
İşleri Başkanlığı demiştir; ama bu Diyanet İşleri Baş
kanlığı değildir.» Anayasa Mahkemesi hükme bağ
lamıştır, demiştir ki, «Anayasada belirtilen Diyanet 
İşleri Başkanlığı, bugünkü Diyanet İşleri Başkanlı
ğıdır.4 Kaldı ki, Anayasanın gerekçesinde açıklıkla 
belirtilmiştir ki, bugünkü Dil Kurumu ve Tarih Ku
rumudur 'bahsedilen. 

«Efendim, acaba Atatürk'ün vasiyetine aykırı dav
ranmak, Atatürk'e aykırı davranmak söz konusu 
mu?...» 

Arkadaşlarım; 

Sanıyorum ki, burada en çok söz konusu edilen 
Dil Kurumudur ve dolayısıyla Dil Kurumuna Ata
türk'ün yapmış olduğu bağışın, vasiyetin acaba ihlal 
edilip edilmediği konusunu ele almakta, sanıyorum 
ki fayda vardır. 

Arkadaşlarım; 
Eğer vaktinizi almaz, sabrınızı suiistimal etmez

sem, dil konusunun biraz mazisine doğru gitmekte 
fayda olduğunu sanıyorum. 

Bilindiği gibi, Ortaçağda ümmet dilleri hâkimdi. 
Batıda Latince, doğuda Arapça birer ümmet dilleri 
olarak hâkim durumda idiler. Millî diller, bu dille
rin baskısı altında, hatta bu diller millî dillerin yer
lerini, özellikle münevverler arasında almıştı. Orta
çağda batıda yazılan kiapların çoğunun Latince, Do
ğuda da Türklerin dahi, özbeöz Türk olan kişilerin 
dahi eserlerini Arapça ve bazen de Farsça yazdık
ları bir gerçektir. 

Millî dillere dönüş, denilir ki Batıda Latin Filo
zofu Çiçero ile ve nihayet Doğuda da Firdevsi ile 
başlar. Bundan sonra millî şuur geliştikçe millî dil
lere dönme akımı gittikçe şiddetlenmiş ve bütün dil
ler hemen hemen dünyada kendi benliklerine kavuş
muşlar, yabancı dillerin baskısı altından kurtulmuş
lardır. Bu arada özellikle Macarcayı, Finceyi misal 
.olarak vermekte fayda vardır. Nitekim, gerek Ma
caristan'da, gerek Finlandiya'da kurulan akademiler
le, bilim kurumları ile Macarcaya ve Finceye 10 
binin üzerinde kelime kazandırılabilmiştir; kendi kök
lerinden bilimsel yollarla üretilerek. 

Yeryüzünün en eski dillerinden ve en yaygın dil
lerinden biri odan Türkçe, gittikçe yayıldıkça başka 

dillere kelimeler vermiş, başka dillerden kelimeler 
almıştır. Kanaatimizce bu gayet normaldir. Ancak, 
zaman içinde maalesef Türkçe tamamıyla Arapçanın 
ve Farsçanın baskısı altına ıgirmiş, özellikle XVI inci 
Asırdan sonra Türkçenin % 72'si tamamen Arapça 
ve Farsça kelimelerden müteşekkil olacak şekilde 
Farsça ve Arapçanın baskısı altında kalmıştır. An
cak şurasını hemen belirtelim ki; bahsettiğimiz bu 
husus münevverlerin dilidir, Sarayın dilidir, Saraya 
ve medreseye rağmen tekkelerde ve asker ocağında 
Türkçe konuşulmaya, Türkçe yazılmaya devam edil
miştir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Türk ülke
sinde Fars ve Arap kültürü Türk kültürüne tama
men hakim olamamış,. Fars ve Arap dilleri Türk
çenin tamamen yerini alamamıştır. 

Osmanlı Devletinin resmî dili Türkçe idi; Selçuk-
lu'larınkinin aksine. Fakat zaman içinde, demin arz 
ettiğim gibi, maalesef edebi dil tamamen Farsçalaş-
mış ve Arapçalaşmıştır; ancak Batı etkileri yurdu
muza gelmeye başladıkça,. özellikle Batı stili bir du
rum yaratmak isteyen Tanzimat, ki temelinde özenti 
yatar, sırf halika inebilmek için Türkçeyi tercih et
miş, Türkçe kullanmaya başlamış; fakat tanzimatm 
bütün hareketlerinde olduğu gibi, maalesef ikilikten 
kurtulamamıştır. Bir tarafta Arapça ve Farsça de
vam etmiş, bir taraftan Türkçecilik hareketleri yü
rütülmüştür. 

Dilimizi yabancı baskılardan kurtarmak, kendi 
öz benliğine kavuşturmak için yapılan hareketlerin 
en köklüsü, en doğrusu ve en çok başarılı olanı hiç 
şüphe yok ki, Cumhuriyetle beraber başlatılan hare
kettir. Bu maksatla Atatürk 12 Temmuz 1932'de Türk 
Dili Tetkik Cemiyetini kurmuş, bilahara bilindiği gi
bi bu, «Türk Dil Kurumu» adını almıştır. 

Arkadaşlarım; ancak burada bir noktayı büyük 
bir açıklıkla belirtmek istiyorum. Bütün Atatürk ku
rumlarında olduğu gibi, istisnasız Atatürk'ün her 
kurumunda olduğu gibi dil kurumu da baştan bir 
Devlet-halk kuruluşuydu. Bir tek Atatürk kurumu 
gösterilemez ki,* bu kurum Devletin düzenleyici gü
cü artı halkın gönüllü gücü şeklinde teşekkül etme
miş olsun. Halkevleri böyleydi, Türk Dil Kurumu 
böyleydi ve Atatürk'ün kurduğu bütün kurumlar böy
leydi. 1951 yılına kadar Türk Dil Kurumunun tabiî 
'Başkanı Millî Eğitim Bakanıydı. 

Arkadaşlarım; burada acaba neden Türk Tarih 
Kurumunun Başkanı herhangi bir bakan değildi de, 
Hükümete mensup bir üye değildi de, Türk Dil Ku
rumunun, acaba Atatürk'ün bütün hayatı boyunca, 
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Atatürk'ün vefatından da uzunca bir süre sonraya 
kadar, aca'ba Türk Dil Kurumunun Başkanı neden 
Millî Eğitim Bakanı idi? Çünkü burada sadece pür 
bilim dilde söz konusu değil; dil bütün bir milletin 
malıdır. Elbette ki Devletin bir kültür politikası var
dır ve dil de Devletin bu kültür politikası istikame
tinde yürütülmelidir. Bunun içindir ki Millî Eğitim 
Bakanı Türk Dili Kurumunun tabiî Başkanı idi; fa
kat 1951'de alınan bir kararla Millî Eğitim Bakanı 
'bu Kurumdan ihraç edildi. Böylelikle Türk Dil Ku
rumu, Atatürk'ün getirdiği, Devletin düzenleyici gü
cü artı halkın gönüllü gücü olmaktan çıktı, sadece 
'halkın gönüllü gücü oldu. 

Arkadaşlarım; elbette ki, Türk Dil Kurumunun 
Türk diline yapmış olduğu hizmetleri burada inkâr 
etmek mümkün değildir. Aksine, bugün dilde kul
lanılan birçok kelimeleri Türk Dil Kurumu getirmiş
tir. Bugün dilimizden birçok Arapça ve Farsça ke
limeler atılabilmişse bunda elbette ki Türk Dil Ku
rumunun faydası vardır; ancak bir yere gelmiştir ki, 
artık Türk Dil Kurumu Türk dilinin sadeleşmesi, 
Türk Dilinin tekamülü için yeterli hale gelmemiştir. 
Hatta aksine, bugün Türk dilinde bir kargaşa var
dır. Bunun için birkaç misal vermek isterim. 

Arkadaşlarım; bundan altı yıl önce Millî Eğitim 
Bakanlığı okullara kitap yazdırırken acaba «Alter
natif» kelimesi karşısına neyi kullanalım diye merak 
etmiştir. Bu, binlerce misalden sadece biridir, bunun 
için arz ediyorum ve Ankara'daki iki üniversiteye 
sormuştur. Üniversitelerden birisi «Almaşık» tabirini 
ileri sürmüş, öteki «Seçenek» tabirini' ileri sürmüş ve 
Millî Eğitim Bakanlığı acaba bunlardan hangisini 
kullanayım diye tereddüt içinde kalmıştır. Arap ve 
Fars dillerinin etkisi altından çıkan Türkçe maalesef 
Batı dillerinin etkisi altına girmiştir ve Türk Dil Ku
rumu buna mani olamamıştır. Bunu ben Türk Dil 
Kurumuna bir suçlama olarak ileri sürmek istemiyo
rum; çünkü Türk Dil Kurumu denince, Türk dilinin 
bütün tekâmülünü sadece bu Kurumun sırtına yük
lemek yanlıştır. Ben burada sadece bir Devlet-halk 
kuruluşu olmamasının meydana getirdiği mahzur
ları belirtmeye çalışıyorum. 

Arkadaşlarım; 'bugün öyle kelimeler var ki, beş 
altı mefhumu birden karşılamaktadır. Mesela şu 
«Örnek» kelimesi böyledir. Türkçede ve Ermenice-
de numune anlamında kullanılan bu kelime, maale
sef son zamanlarda «suret» manasına kullanılmakta, 
«model» manasına kullanılmakta, «misal» manasına 
kullanılmakta, «emsal» manasında kullanılmakta. 

Arkadaşlarım; bir kelime eğer beş mefhumu birden 
ihtiva etmek isterse sanırım ki, o zaman emsalini bul
mak için ancak Afrika ortalarına kadar gitmek la
zım. Bir dilde her mefhum mutlaka bir kelime ile 
karşılanmalıdır. Bir kelime beş altı mefhumu birden 
ihtiva ederse bu mümkün değildir. Bir «Olası» keli
mesini ele alalım. Herkes bilir ki, Türkçenin bütün 
şivelerinde «si, sı su» edatı temenniyi bildirir. «Yı-
kılası meyhane» türküsünde olduğu gibi 'bir temen
niyi ihtiva eder. Bedduaların ve duaların hepsini araş
tıracak olursak bu edat bir temenni bildirir; ama açın 
gazeteleri bazıları bunu «Mümkün» yerine kullanır, 
bazıları bunu «Muhtemel» yerine kullanır. «Olası 
değildir» derken bazısı «Mümkün değildir» anlamı
na kullanır, bazısı «Muhtemel değildir» diye kulla
nır. Bir kelimede hem temenni, hem imkân, hem 
ihtimal bir araya toplanırsa elbette ki bu dilin zen
ginleştiğini ifade etmek imkân dahilinde değildir. 

Arkadaşlarım; kaldı ki, Devlet kitap yazmak zo
runda, Devlet Tüfkçeyi öğretmek zorundadır. Öyle 
ise Devlet genç nesillere Türkçeyi öğretirken Devlet, 
okullarındaki kitapları yazarken mutlaka bir Devlet 
kurumuna daaynmak zorundadır. Bir özel kuruluşa, 
bir özel derneğe Devletin tabi olmasını, onun ürettiği 
kelimeleri alıp kitabına sokması mümkün değildir. 
öyle ise mutlaka Devletin kendi dil politikasını, ken
di kültür politikası içinde bir dil politikasını yürüte
bilmesi için bir kamu kuruluşuna ihtiyacı vardır. 

Ayrıca, demin söylediğim gibi, Batı dillerinden 
hiçbir manaya rastlamadan bir hayli kelime Türk-
çeye girmektedir. Bunlar maalesef Türkçeye girer
ken kelime olarak değil, kelime grubu olarak gel
mektedir. Ben şahsen bir dilin, diğer bir dilden ke
lime alabileceği kanaatindeyim; fakat kelime bütün 
ailesi ile beraber gelmektedir. Mesela; federe, fede
rasyon, konfederasyon aynen olduğu gibi dilimize bir 
aile nalinde girebilmektedir ve Batıdan birtakım dil 
kaideleri gelip Türkçeye girebilmektedir, öyle ise 
Devletin, Türk Dilinin sadeliğini koruması, Türk 
Dilini geliştirmesi, dünya dilleri arasındaki o üstün 
mevkiini dana da üstün hale getirmesi için bir ku
ruma mutlaka ihtiyacı vardır. Elbette ki bu kurum, 
Devlet tarafından desteklenecek, devletin genel kül
tür politikasına elbette ki uygun olacaktır. 

Arkadaşlarım özetlemek istersem; Hükümet ola
rak bu Teklifin yanındayız. Bu Teklifin, Anayasanın 
134 üncü maddesine aykırı olmak şöyle dursun 134 
üncü maddesinin emrini tamamladığı, yerine getir
diği kanaatındayız. 
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Türk Diline istisnasız 'her Türk, arılaşması için, 
gelişmesi için, ilerlemesi için elbette katkıda bulu
nacaktır; elbette ki, Türk Dilini geliştirmek için baş
ka dernekler, vakıflar da kurulacaktır. Ancak, Dev
let bir kurumu Anayasayla kabul etmiştir. Anayasa
da dört ana kuruluş bir büyük kurum içerisinde 
birleştirilmiştir ve bunlardan birisi de Dil Kurumu
dur. Hükümet olarak biz bu Kurumun kuruluşunda 
büyük faydalar olduğunu ve Atatürkçü yolun ku
rumlaştırılacağı kanaatındayız. Bu bakımdan gerek 
Türk Kültürüne, Türk Tarihine ve Türk istikbaline 
geniş ölçüde faydalı olduğu inancındayız. 

iBu inanç içerisinde hepinizi saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kocatüfk, son sözü size veriyorum; bu

yurun efendim. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Vaktinizi almamak için üç beş dakika içinde ko
nuşmamı bitirmeye gayret sarf edeceğim. 

Esasen söz alışımın sebebi, Kanun Tasarısının 
gerekçesine, hazırlanan Komisyon raporunda «söz 
hakkım mahfuzdur» dememin sebeplerini kısaca ba
kaç cümleyle izah etmek içindi. 

Hazırlanan Kanun Tasarısına esasında bütünüy
le katılıyorum. Bu Kanun Tasarısının bugünkü mem
leket gerçeklerinde bir ihtiyaca tekabül ettiğine, bir 
problemin çözümüne çare getirdiğine inanıyorum. 
Ancak, maddelere geçildiğinde bu Kanun Tasarısı
nın olgunlaşması, daha iyiye daha doğruya daha 
faydalıya yönelmesi için mümkün olan önerilerde 
bulunabilmek, önergeler verebilmek için, Komisyon
da bulunduğum için söz hakkımı mahfuz tutmuş 
bulunuyorum.; 

Yalnız, dikkatimi çeken şudur ki; değerli arka
daşlarım, ki 15'e yakın çok kıymetli arkadaşım söz 
aldılar, Kanun Tasarısında özellikle dört ana kuru
luştan ikisi üzerinde durdular: Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu. Tabiî bunlar Tasarıda dört 
bağlı kuruluşun iki unsurunu meydana getiriyor; 
ama benim kanaatımca bu Kanun Tasarısı bir bütün 
halinde kabul edilmek gerekirse, asıl üzerinde durul
ması gereken, asıl övgüler yapılması gereken Kanun 
Tasarısının birinci kuruluş bölümünü teşkil eden Ata 
türk Araştırma Merkezidir. Çünkü, her ne kadar 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Atatürk' 
ün kutsal eliyle kurulmuş mazileri olan müesseseler 
olmalarına rağmen, Atatürk Araştırma Merkezi, 

Atatürk'ün ölümünden bu yana geçen 50 sene için
de asıl ıstırabını duyduğumuz, zaman zaman kur
maya teşebbüs ettiğimiz; şu veya bu faktörler sebe
biyle siyasî dalgalanmalar dolayısıyla kuramadığı
mız bir müessesenin, bir kurucu meclis vasfı taşıyan 
bu Mecliste kanunlaşmak üzere olmasıdır. 

Düşününüz ki, Anayasamızın başlangıç bölümü
nü Atatürk'ün ilkelerine ve inkılâplarına dayamışız. 
Siyasî Partiler Kanununun 2 nci maddesinde, Türki
ye'de kurulacak siyasî partilerin niteliğini belirlerken 
«Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı çalışırlar» demi
şiz. 

Memlekette Atatürkçü düşünceyi bütünüyle top
luma mal etmek, hâkim kılmak için en büyük mües
seseyi kurmak üzereyiz ve bu müessesenin gerekçe
sinde Atatürkçü düşünceyi gerek Türk Devletinin, 
gerekse Türk Milletinin hayatına hâkim kılmak esa
sı yatmaktadır. 

JBu bakımdan asıl, övgüler yapılması gereken, asıl 
Atatürk'ün ruhunun şad edilmesi gereken nokta Ata
türk Araştırma Merkezinin kurulmuş olmasıdır. Ben, 
bu bakımdan bu Kanun Tasarısının getirdiği en bü
yük yenilik olarak bu noktayı görüyorum. 

Şimdi Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kuru
mu üzerinde değerli arkadaşlarım görüşlerini bildir
diler. Takdir edersiniz ki, bu konuşmaların büyük 
bir kısmı zaman zaman bir dil akademisinde bir otu
rum cereyan ediyormuş şekline dönüştü. Ancak, bu 
Kanun Tasarısında münakaşa edilmesi gereken nok
ta, böyle bir bütünlük içinde bunların da yer alıp al
mamalarının münakaşası idi. Şahsî kanaatim odur 
ki, gerek Dil Kurumu gerek Tarih Kurumu elbette 
böyle bir bütünleşmenin içerisinde yer alacaklardır 
ve bu yeri Devletin bu müesseselere göstermesi Dev
letin görevidir. 

Şimdi, Atatürk'ün vasiyetini hazırladığı ve Dil 
Kurumuna, Tarih Kurumuna bu vasiyet gereği pa
rasının bir kısmını yarı yarıya bölüştürmesinin se
bebi bu müesseselerin yıkılmaması, yaşaması içindi. 
O devirde, yani 1938'de Türkiye'nin durumunu dü
şününüz; Tarih Kurumunun, Dil Kurumunun özel 
tüzelkişilik hüviyetinde bulunması normal idi. Çün
kü, biliyorsunuz Atatürk vasiyetini 5 Eylül 1938'de 
kendi eliyle kaleme aldı. 1938 Türkiye'sinde parti ile 
Hükümet birleşmişti. Parti - genel sekreteri aynı za
manda İçişleri Bakanıydı. 1937'de yapılan bir Ana
yasa değişikliği ile partinin «Altı ok» dediğimiz te
mel prensipleri Anayasaya geçirildi. Dolayısıyla, 
Türkiyenin o günkü şartları içerisinde Dil ve Tarih 
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kurumlarının özel tüzelkişilik kazanması normal idi. 
Ama aradan 50 sene geçtikten sonra, Türkiyenin ge
rek toplumsal hayatında gerek siyasî hayatında bir
takım gelişmeler olduktan sonra, Türkiye çok acı tec
rübelerden geçtikten sonca bunların, eğer bugün özel 
tüzelkişiliğe değil de kamu tüzelkişiliğine kavuştu
rulması memleket gerçeklerine daha uygun bulunu
yorsa bunu yapmak da bir hukuksal düzenlemedir. 
Bugünkü ihtiyaçlara cevap vermek de, aynen 50 se
ne yapılmış olduğu gibi yine bir hukuksal harekettir 
ve hukukun bünyesine tamamen uygundur. Yoksa, 
50 sene evvelki statüyü 1983 Türkiye'sinde aynen bir 
tabu gibi yaşatmaya kalkışmak; bu da Atatürkçülük 
değildir. Atatürkçülük ileriye dönük olmak, devrin 
şartlarına uygun kararlar almaktır. Yoksa 50 sene, 
100 senesi evvelki Türkiye şartlarındaki bir madde
yi bugün de aynı şekilde ben yaşatacağım demek, 
gerçekten işte bu hareket tutuculuktur. Bugün bizim 
yaptığımız tutuculuk değil, ilericiliktir; ben Atatürk
çülüğü böyle anlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Zannediyorum şimdi kıymetli reylerinizle bu (Ka
nun Tasarısının maddelerine geçilecektir. .Elbette 
daha iyiye yönelmesi gereken bazı kısımları vardır. 
Önergeler vermiş durumdayız. Önergeleniımizi sıra
sı geldiği zaman izah edeceğiz. Bu bakımdan yük
sek huzurlarınızı daha fazla almak istemiyorum. 

(Kanun Tasarısının memleket gerçeklerine uygun 
olduğuna; Atatürkçülüğün ruhuna tamamen inti
bak ettiğine ve hatta ilk birinci bölümü olan Atatürk 
Araştırma Merikezi ile Büyük Atanın ruhunun şad 
edildiğine de inanıyorum; Yüksek Heyetinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 

Sayın Hazer, bir, sorunuz vardı; buyurun efen
dim. 

MEHMET HAZER —,Sayın Başkan; 
Bugün müzakere edilen 'Kanun Teklifi büyük bir 

ihtiyacı ve memleketin yıllardan 'beri beklediği bir öz
lemi gerçekleştirme yolunda olduğu için teklifi ya-
panıda IKomisyonu da takdirle karşılıyorum. İBu ara
da zihnimi kurcalayan bir konu var. Atatürk'ün mi
rası söz konusudur, Atatürk'ün mirasının bir bölü
mü; Dil Kurumu ve Tarih Kurumuna ait Olan kısmı 
nemanın, yani İş Bankasındaki paranın kârının bun
lar arasında bölüşülmesine devam edilecektir. Fakat 
Atatürk'ün vasiyetinde söz konusu olan para, hisse 
senedi bugünkü halde bir esasa, bir sağlam idareye 
kavuşturulmuş görülmemektedir. Hatırladığım ve bil

diğim kadarıyla bu vasiyetname halen Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği elinde muvakkaten yürü
tülmektedir. 

Bu sermayenin, bu Atatürk'ün İş (Bankasındaki 
sermayesinin her yıl artan ve bu itibarla da yeni ye-̂  
ni ihtiyaçları karşılayacak bir yekûna varan bir meb
lağ olduğunu düşünerek Atatürk'ün bu vasiyetinin 
mevzuu olan paranın bir vakıf veya herhangi bir ku
ruluşta yeniden idare edilmesi esası düşünülüyor mu?.. 
Çünkü vasiyetnamenin hedefi olan, muhatabı olan 
parti halen mevcut değildir, mevcut olmadığına gö
re bunun yerine bir idareye ihtiyaç Vardır. Tasarıda 
ve konuşmalarda buna dair bir açıklama görmedim. 
Bilhassa Hükümetten, bu konuda bir esas düşünülü
yor mu, bir tedbir getirilecek mi,- bunu öğrenmek 
istiyorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Başkan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNE^ — 

Efendim, sayın konuşmacının belirttiği gibi, Atatürk' 
ün vasiyetinde bu paranın nemasının kimlere tahsis 
edildiği belli, idaresinin de bir siyasî partiye tevdi 
edilmiş olduğu bellidir. iBıı siyasî parti kapatıldık
tan sonra bu görev Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği tarafından yürütülmektedir. KJbetteki bu hu 
sus Hükümet tarafından ayrıca tanzim edilecektir. 
Biz bu teklif içerisinde yer almasının zarurî olmadı
ğı kanısındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Banaz. buyurun. 
NECİP BİLGE — Soru Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Banaz'a söz vermiş oldum, 

cevap hakkınızı kullanın. Sayın IBanaz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Sayın Orel, konuşmasını yanlış yorumladığımı 

söylediler. Ben yorum yapmadım konuşmamda, sa
dece metni okuyup, (Komisyonun teklifi aynı duygu
larla mı incelediğini sordum, henüz cevap da veril
medi. Bir Bektaşi'ye benzettiler, eğer kendi konuş
masının devamını ve baş tarafını okurlarsa o sözleri 
ile bağlantı kurulamayacağını da göreceklerdir. Do 
layısıyla konunun Bektaşi hikayesi ile de ilgisi ol
madığı kanaatindeyim. 

Bir üçüncü nokta; teklif için akla yakın mater
yalle gelmemi belirttiler. Konuşmamın o bölümü tek
lif ile ilgili değil, Komisyonun tutumu ile ilgili idi. 
Teklif üzerindeki materyaller mi kendi aklı ile Sa
yın Paşamızın değerlendireceğine eminim. 
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Son olarak da Sayın Orel Paşamızın duyguları
nın tutanaktaki gibi olmadığını duymak beni sevin-
dinmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IBanaz. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BtLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Konuşmalar sırasında Türk Dil Kurumu ve Türk 

Tarih Kurumunda Atatürk'ün ölümünden sonra ba
zı sapmalar olduğu, doğru hareket etmedikleri hat
ta belki suiistimal yaptıkları şeklinde bazı ifadeler 
geçti bu bakımdan bir soru sormak işitiyorum. 

12 Eylül (Harekâtından sonra Millî Güvenlik Kon
seyi tarafından bu iki 'Dernek hakkında bir soruştur
ma açıldığı ve bunun Devlet Denetleme Kurulu ta
rafından yürütüldüğü basın haberleri arasında yer al
mış idi. Netice hakkında herhangi bir şey bilmiyo
ruz, sonra başka bir şey söylenmedi. 

Sorum şu: Böyle bir soruşturmanın yapıldığı doğ
ru mudur?.. Doğru ise; yani soruşturma yapılmış 
ise sonucu nedir?.. (Hükümetten soruyorum bunu 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bakana buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, Devlet Denetleme Kurulu bilindiği gibi Mil
lî Güvenlik Konseyi (Başkanlığına bağlıdır. Millî Gü
venlik (Konseyi Hükümetin içinde değildir. Hü
kümetin üstündedir. Binaenaleyh, Millî Güvenlik 
(Konseyinin tasarrufları hakkında Hükümetin izahat 
vermesine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmek üzere iken, bu safhada Sayın 
Genç'ıin verdiği bir önerge var, bu önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Atatürk Kültür, Dil ve Ta

rih Kurumu Yasa Teklifinin tümü üzerindeki ko
nuşmalar bittikten sonra maddelere geçilmeden tek
lifin Komisyona iade edilerek, yapılan konuşmalar 
nazara alınarak ve Anayasaya aykırılığı göz önünde 
tutularak yeni bir metin düzenlenerek getirilmesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz yaptığınız konuş
mada bu konuyu gayet geniş açıklamıştınız. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, şimdi Sayın 
Bakan bir cevap verdiler, müsaade, ederseniz açıkla
yayım?.. 

BAŞKAN — Hay hay kısa bir açıklama yapm, 
buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan,' sayın üyeler; 

ıBiz burada tümü üzerinde bir konuşma yaptık. 
Bu konuşmalara ne Hükümet, ne de Komisyon ye
terli bir cevap vermedi. Bakın benim yaptığım ko
nuşmada ben Anayasa Mahkemesinin bir kararını 
okudum ve Anayasa Mahkemesi 19Ö3 yılında verdi
ği 63/243 sayılı kararda aynen şunu diyor: «Vasiyet, 
mülkiyet ve miras halklarının tabiî sonucudur. Ka
mu idare ve kurumlarında, gerekse kişilerden ve bu 
arada Atatürk'ten vasiyet yoluyla iktisap ettiği bütün 
malların...» bir kısmı geçiyorum ve devam ediyo
rum. «Hazine geçirtmekte mülkiyet hakkının tama
men yok eden bir tutum yaratan ve Atatürk'ün va
siyetini iptal eden bir durumdur» diyor. 

Şimdi Sayın Bakan ve burada konuşan bazı arka
daşlarımız bunun Anayasaya aykırı olmadığını ile
riye sürdüler. Ben size bunun Anayasaya aykırı ol
duğunu burada yaptığımız konuşmalarla şöyle izah 
edeceğim. 

Bir, dedik ki, 1982 Anayasasının 2 nci maddesin
de «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir 
hukuk devletidir.» 

tki, 35 inci maddesine göre «Herkesin mülkiyet 
ve miras hakkına sahip olduğu» vurgulanmıştır. On
dan sonra 134 üncü maddesinde bir ikinci fıkra var
dır. Burada diyor ki, «Türk Dil Kurumu ile Türk 
Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde be
lirtilen malî menfaatler saklı olup, kendilerine tahsis 
edilir.» 

Şimdi getirilen Teklifle bir defa Anayasanın 33 
üncü maddesindeki derneklerin mahkeme kararı ile 
faaliyetlerinin son bulacağı yolundaki hüküm bir ta
rafa itilmiştir, buna aykırıdır bir. 

İkincisi, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin kurucusudur. Atatürk'ün vasiyetinin diğer nor
mal kişilerin vasiyetinden çok büyük bir değer ifade 
ettiğini de vurguladım. Şimdi getirilen bu Teklif ile 
94 üncü maddesindeki Atatürk'ün vasiyetinde bah
sedilen iratların bu Kuruma gelir olarak geçeceği 
belirtilmiştir. Böyle olunca da Anayasa Mahkemesi-
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nin 1963 yılında verdiği durum aynen var demektir: 
yani bu Atatürk'ün mirasının böyle özel bir dernek
ten alarak bir devlet kurumuna verilmesi demek 
Atatürk'ün mirasının iptal edilmesi demektir, bu bir. 
özellikle tek tek cevaplandırılmasını istiyorum. Sa
yın Balkan veya Sayın Komisyon bunun, Atatürk'ün 
vasiyetinin tamamen iptali anlamına gelip gelmediği
ni vurgulasınlar, bu bir. Bir kanunun Anayasaya ay
kırı olup olmadığına mevcut hukuk sistemimiz için
de kim karar verecektir?.. Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı mı karar verecektir?.. Anayasa Komisyona 
mu karar verecektir?.. Bu iki. 

İÜçüncüsü, Anayasa Mahkemesinin 1963 yılın
da verilmiş 1961 Anayasasına göre. bir kararı var
dır. O zaman yapılan bir tasarrufun, yani bir partiye 
Atatürk tarafından verilen malların alınması Atatürk' 
ün vasiyetinin iptalidir. Acaba kendileri bu Anayasa 
Mahkemesi kararına ne diyorlar?.. Halen o şartlar 
ve aynı hükümler vardır. 

Şimdi, burada ne Sayın 'Bakanımız, ne de Ko
misyon bu konulara değinmediler. Biz burada bazı 
şeyleri dile getiriyoruz, ondan sonra iki satırla, özel
likle Millî Eğitim Komisyonunun alışkanlığı, «Müm
kün değildir» diyor, «İmkânsızdır» diyor geçiyor. 
Bunlar hukuk bilgisinden yoksun olduğunu gösterir 
bu gibi davranışlar. Eğer burada birtakım kanunları 
çıkarıyorsak bunları etraflı inceleyelim ve biz de 
tatmin olalım. Merak etmesinler bizim de onlar ka
dar hukuk bilgimiz var. 

Şimdi burada şu izah edildi: Efendim diyorlar 
ki, «Bir kanun, Anayasa herhangi bir meseleyi özel 
olarak hükme bağlamışsa artık Anayasanın öteki hü
kümlerini yok sayarız, yalnız o hükme itibar ederiz» 
diyorlar. 

Anayasanın bir genel esasları vardır. Önce "2 nci 
maddeye niye koymuşuz?., işte demişiz ki, «insan 
halklarına saygılı bir hukuk devletidir.» Niye mal, 
mülk edinme ve miras edinme hakkını getirmişiz?.. 
Bunlar devletin temel kavramlarıdır. Bunları bir ya
na itip de bir kimsenin (İşte burada arkıadaşlarımız 
izah ettiler) malını devlet olarak siz zorla kamulaş
tırma, bir değerini vermeden alabiliyor musunuz bu 
Anayasaya göre?.. İşte o zaman, «Alacağız» dedik
leri zaman 134 üncü maddenin birinci fıkrasını 
dediğiniz gibi yorumlayalım. Peki ikinci fıkrası ne 
olacak?.. Yani Atatürk'ün vasiyetidir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 5 dakikalık süreniz 
doldu., 

KAMER GENÇ — Tamam, bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

O zaman ikinci fıkrası ortadan kalkmıyor mu?.. 
Yani «Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen malî 
menfaatler saklı olup kendine tahsis edilir» demekte 
bu nasıl yorumlanıyor?.. Onu özellikle Hükümetten 
ve Komisyondan açıklamasını istiyorum. Benim bil
diğim kadarıyla bir kanunun Anayasaya aykırı olup 
olmadığını Anayasa Mahkemesi verir. Bizim hukuK 
düzenimiz de bunu emretmektedir. Anayasa Mahke
mesinin mevcut kararının üzerine çıkıp da bir yorum 
yapmak bize göre bir hukuk anlayışı veya normal 
bir hukukçuluk anlayışıyla bağdaşmaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kurtoğlu önergenin aleyhinde söz istediler. 

Lehinde isteyen?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, ben de aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde. 
Evet, buyurun Sayın Kurtoğlu. Daha önce iste

mişlerdi. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet
li arkadaşlar; 

Yüce Danışma Meclisi hüviyetine yakışır şekilde 
ve kanunun da ehliyetine yakışır. şekilde, hepimize 
heyecan veren, vakarımıza yakışır bir müzakere sonu
cunda Teklifin kabul veya ademi kabulü hakkında, 
tümü hakkında bir karar noktasına gelmişken, yine 
Meclisimizin hüviyetine yakışır şekilde bir üyenin va
ki takriri üzerine söz almış bulunuyorum. 

Sayın Genç buyurdular ki, «Anayasa Mahkeme
sinin kararı varken bu karar üstüne çıkıp bu Tek
lifi izahsız kabul edemeyiz. Tümü reddedilsin.» Ana
yasa Mahkemesinin kararından sonra Sayın Genc'in 
içinde bulunduğu Meclisin kabul ettiği bir Anaya
sanın 134 üncü maddesi var. Bu 134 üncü madde 
Danışma Meclisinden ve Konseyden de geçerek hal
koyuna müracaat edilmek suretiyle milletin malı ol
muştur. Ben şimdi Sayın Üye Arkadaşıma soruyo
rum: Milletin tasvibine mazhar olan 134 üncü mad
de varken Danışma Meclisi kürsüsüne çıkıp da «Ana
yasa Mahkemesinin kararı varken» diye başlayan 
hükmünü nasıl yürütüyor?.. Bu, işin vaki beyanına 
verdiğim cevap; bir de hukukî cephesi var. 

Sayın Utkan Kocatürk arkadaşımız rapora vaki 
bir şerhi sebebiyle izahat verdiler ve Danışma Mec
lisi Sayın Bilge ile başlayan ve Sayın Utkan Koca-
türk'le nihayetlenen müzakeresinde elle tutulur, göz-
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le görülür derecede ikonuyu olgunlaştırdı. Bu itibar
la müspet ve menfi konuşan bütün arkadaşlarıma şük
ranlarımı bir üye olarak sunuyorum. 

Gelişmeyi izah etti. Bir arkadaşımız «Kanunla 
beni vali yapabilir misiniz?..» dedi. Eğer, o arkadaşı
mız genel menfaat varsa kanun çıkarmakta ve arka
daşımızın genel menfaatin umumen tasvip edilmesL 
şıkkı da var ise, kanunla vali olmakta hiçbir ımahzur 
yoktur. Yeterki vekayi, yeterki müessesesinin gidişi 
bir kanunun ısdarına kalmış bulunsun. 

işte Sayın 'Bilge ile başlayan ve klasik hukuk 
nazariyesine göre irade muhtariyeti, mülkün doku
nulmazlığı, şahsiyetin dokunulmazlığı gibi temel hu
kuk prensiplerinden hareket eden özel hukuk görüşü
nün karşısında Utkan Kocatürk'ün son müesseseyi 
tarih akışı içerisinde izah eden görüşmesine bağlar
sak burada bu iki müessesenin alelade birer dernek 
olmadıklarını görürüz. Binaenaleyh, tarihî oluşuma 
içerisinde alelade dernek olmayan müesseseye mede
nî hukukun veya Medenî Kanunun derneklere ait 
olan maddeleri tatbik edilemez. 

Bir istibdal meselesi var, konversiyon nazari
yesi var. Hâkim kararıyla, teşrii yolla bir müessese
nin şartlan yeni duruma uydurulabilir. ©unu Hocam 
çok iyi bilirler. 

Önümüze gelen Teklif 3 hususu birleştiriyor: Ata
türk Kültür Merkezi, Dil Kurumu, Tarih Kurumu 
ve bunlann üzerine bir de dam, çatı koyuyor. Bu 
bütünlük içerisinde bir müessese, hususi hukuk mü
essesesi ammeleştirilmişse, konversiyona tabi tutul-
muşsa, istibdale tabi tutulmuşsa bunun neresinde 
hukuka aykırılık var ve bu Mecliste 134 üncü madde 
kabul edilmiştir. fBu Meclisin kabulünden bir müd
det sonra da 134 üncü madde halkoyuna sunulmuş
tur. 134 üncü madde ayakta iken nasıl istibdalle izih 
edilmez, nasıl konversiyonla izah edilmez?.. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, süreniz dolmuş
tur. Rica ediyorum. 

SERDA KURTOĞLU — 'Bitiriyorum efendim. 
Teşekkür ederim. 

IBu müzakere devaım ederken KİT'lerden bahse
dildi. Bir arkadaşımız «Bir tarafı amme hukuku bir 
tarafı hususi hukuktur. Bu nasıl iştir?..» dedi, «KİT' 
ler var» dendi. Arkasından da bir arkadaşımız «Fark
lı» dedi. İşte farklı olan husus meselesinin teşrii yol
dan konversiyona tabi tutulması nedeniyledir. 134 
üncü maddenin ahkâmı yerine getirilmiştir. Anaya
sayla teşrii mezuniyetlerinden bir vazifeyi bir Kon
sey üyesinin teklifiyle bugün yasalaştırmak durumun-
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1 dasınız. Sayın arkadaşımın dediği gibi Teklif, geri

ye alınacak teklif değildir. İmali fikr edilecek, ımü-
kemmelleştirilecek tekliftir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
SÜLEYMAN SIRRI IKIRCALI _ Sayın Baş

kanım; usul üzerine söz istiyorum müsaade ederse
niz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım; 

Bu önergenin konuşulmaması, oya sunulumaması 
gerekir. Sebebi de şu Sayın Başkanım: Biz bütün ko
nuşmaları Kanun Tasarısı üzerinde lehte ve aleyhte 
dinledik. Anayasaya aykırı ise bu hususta kanaatleri
miz Genel IKurulda vaki oldu, değilse «Değildir» 
diye düşünce edindik. Hükümetimiz ve Komisyonu
muz gerekli gördükleri önemli hususlara cevap ver
diler. Bunun sonunda maddelere geçilmesi demek 
işte bütün bu dinlediklerimiz muvacehesinde «Biz 
maddelere geçiyoruz» dersek artık «Anayasaya aykı
rıdır» beyanlarını İsabetli bulmuyoruz demektir, yok 
aksi takdirde isabetli buluyoruz demektir. Zaten mad
delere geçilmesi safhası şu önergenin söylediğinin 
bir karara bağlanması demektir. 

O sebeple, tekrar bu önergenin yeniden oya su
nulmasında ben şahsen isabet bulmuyorum, usule 
de uygun bulmuyorum. Bu sebeple önergenin hiç 
oya konmaması lazımdır. Arkadaşlarım konuşurken 
sözlerini kesmemek için söz almadım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kıroalı, bu teklifinizi Baş

kanlık yerinde görmemiştir. 
Sayın Komisyon, lütfen cevap verin. 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Saym Başkanım, da
ha önce açıkladığım ve arkadaşıma da gerekli ceva
bı verdiğim halde tekrar bunun gündeme gelmiş ol
ması elbetteki net cevap vermemi gerektiriyor ve as
lında da öyle bir yaradılışa sahibim ve bu Anayasa
ya «Evet» demiş birisiyim. 

Anayasanın bir maddesinin Anayasaya aykınlığı-
nı iddia etmenin mümkün olmadığına göre ve bu tar
tışıldığına göre; ikincisi, vasiyet aynen devam etti
ğine göre, 94 üncü maddenin (c) ve (d) fıkralarında 
devam ettiğine göre sadece burada özel hukuk ve 
kamu hukuku arasında bir farkın bulunduğu, ki bu 
da Anayasaya girmiş bir durum olduğuna göre; 
üçüncüsü, önergenin, Anayasaya aykırılığı iddia eden 
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bir önerge olmadığına göre; çünkü olsaydı İçtüzü
ğümüz gereğince bunun Genel Kurula öyle arz ©dil
mesi gerekirdi; okuyorum önergeyi: «Görüşülmekte 
olan Atatürk İKültür, Dil ve Tarih Kurumu Yasa 
Teklifinin tümü üzerindeki konuşmalar bittikten son
ra maddelere geçilmeden teklifin Komisyona iade 
edilerek yapılan konuşmalar nazara alınarak yeni bir 
metin düzenlenerek getirilmesini arz ederim.»... 

KAŞMER GENÇ — Değiştirdim o önergeyi.. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU İB AŞK ANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — (Bu hukuka uygun bir 
önerge değildir, içtüzüğümüze de uygun değildir. 
Ne Anayasaya aykırıdır diye 77 nci maddeye aykırı 
bir önergedir, ne de bizim maddelere geçmemizi en
gelleyen bir önerge değildir. Ayrıca mantıklı, kanu
na, İçtüzüğe uygun her şeyin de yanında olduğumu
zu belirtmek isterim efendim. 

Arz ederim. 
- IBAŞKAN — Yalnız şunu açıklayayım; Sayın 

Genç önergesini bilahara değiştirdi ve bir satır ila
ve etmek suretiyle Anayasaya aykırı... 

MİLLÎ (EĞİTİM KOMİSYONU (BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARİCIOĞLU — Olmaz efendini bu. 

KAMER GENÇ — Niye olmasın?.. 
(BAŞKAN — Efendim, önergeyi veren önergesin

de değişiklik yapabilir; buyurun... 
(MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 'BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Huzurda yapsın efen
dim, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 'lütfen. 

Sayın Bakan, zatıâliniz bir beyanda bulunacak 
mısınız?.. 

DEVLET BAKANI MIEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MIEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Sayın Genc'in sözleri doğru olurdu, eğer Anaya
sada bir (134 üncü madde olmasaydı. IBen kaniyim ki, 
tekrar edeyim ki bir defa Hükümet olarak, Hükümet 
adına; Anayasanın 1'34 üncü maddesini burada yeni
den münakaşa etmek mümkün değildir. Millî irade
den geçmiş bir Anayasadır, sizin yaptığınız bir Ana
yasadır. Şu halde Anayasanın emri budur ve herkes, 
Anayasayı uygulayan herkes aynı zamanda Anayasa
yı yorumlar. Kanunlar da öyledir; her kanunu uy

gulayan kişi aynı zamanda kanunu yorumlar. Hükü
metin yorumu budur. Anayasada sarahaten bu iki 
kurumun mutlaka kurulacak kurumun içine alınması 
emredilmiştir. Bunu defalarca izah ettim; ayrıca be
lirttim, Anayasada başka maddeler de var, genel hü
kümlere uymayan başka maddeler de var. Mesela 
174 üncü maddede Anayasa Tevhidi Tedrisat Kanu
nunu korumuştur. Türki yenin temelidir, Atatürk 
ilkelerinin temeli bir hükümdür bu Tevhidi Tedrisat 
Kanunu. «iBu eğitim biriliği herkesin eğitme hürriye
tine aykırıdır» diye yorumlanamaz; Anayasa hüküm 
getirmiş, demiş ki «Anayasaya aykırılığı iddia edile
mez.» Hüküm koymuş. Şimdi bu hükmü yok farze-
dip Türkiye'de eğitim birliği Anayasaya aykırıdır di
ye bir dava açmak mümkün değildir. Mazide olmuş
tur; Anayasa Mahkemesi reddetmiştir. Efendim, di 
yoı" ki Sayın Genç, «Anayasaya aykırı mı, değil 
mi, Hükümet mi bilir, Komisyon mu bilir, Yoksa 
Anayasa Mahkemesi mi bilir?..» 

Arkadaşlarım; 

Bu Anayasa maddesi burada konuşulurken Hü
kümet kendi yorumunu anlatır, (Komisyon kendi yo
rumunu anlatır; eğer birisi bu kanunu Anayasa Mah
kemesine götürürse Anayasa Mahkemesi de hükmü
nü belirtir. 'Binaenaleyh, konu son derece açıktır. 

Tekrar ediyorum; Hükümet bu teklifin yanında
dır. Anayasaya aykırı olmadığı kanısındadır, Anaya
sanın hükmü icabı olduğu kanısındadır. 

Arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. İttifakla ka
bul edilmiştir... 

KAMER GENÇ — İttifakla değil, ben ret oyu 
kullanıyorum. 

BAŞKAN — Yalnız zatıâliniz «Hayır» diyorsu
nuz. 

NECÜP BİLGE — Çekimserler de var.. 
-BAŞKAN — Evet, ittifakla değil, büyük ekseri

yetle. 
1 inci maddeyi okutuyorum, 

\ 

— 348 — 



Danışma Meclisi B : 127 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi 

'BtRlNCL İRİSİM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, IKuruluş, 'Kısaltmalar ve tikeler 

Amaç 
MADDE 1. — IBu Kanunun amacı; Atatürk'çü 

düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk Kül
türünü, Türk Tarihini ve Türk Dilini bilimsel yol
dan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve ya
yınlar yapmak amacıyla kurulan Atatürk (Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, hiz
met ve faaliyetleri ile ilgili ilkeleri ve organlarını be
lirlemek; ıgörev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük 
işlerini düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gelendost. Evet, başka efendim.. B»la
llara söz veremeyeceğim. Lütfen... Evet, yalnız Sayın 
Gelendost. 

Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Hakikaten Cumhuriyet tarihimizde bilhassa Mec

lisimizin tarihe geçecek ve iftihar vesilesi olacak bir 
müesseseyi kurmanın şerefini taşımak üzere müza
kerelere girişmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kâfi derecede bu konuda geneli hakkında mü

zakereler yapıldı. Düzenlemek istediğimiz konu, Dil 
ve Tarih kurumlarının yerine Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu adında Atatürk Araştırma 
Merkezi olarak bir merkez, bir kurum kuruluyor. 

Şimdi, bunu özet olarak arkadaşlarımız daha ön
ce Atatürk tarafından kurulan Dil ve Tarih kurum
larının özel hukukla ilgisi bulunduğunu, kendi irade
siyle kurulduğunu ve biz bu düzenlemeyle kamu ku
rumu niteliği kazandırmak istediğimizi ve bunun da 
hukuka aykırılığını, hatta Anayasaya aykırılığını ile
ri sürdüler ve bunlar hakkında da gerekli cevaplar 
verildi, bu iddialar üzerine gerekli cevaplar verildi. 
iBen bunlar üzerinde durmayacağım. Ben konuyu baş
ka bir açıdan almak istiyorum. 

Atatürk eğer bugün sağ olmak isteseydi, bu kur
muş olduğu Dil ve Tarih kurumunun yerine geçeceıK 
olan Atatürk Araştırma Merkezini kurar mıydı, kur
maz mıydı?.. Hukuk buna cevaz vermektedir arka
daşlarım. Hocalarımız, Bilge Hocamız da burada
lar; bize bunu öğrettiler. Buna «iradenin tefsiri» de-
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nir, hukukta «iradenin tefsiri» denir ve ben bu şe
kilde bir tatbikatın içinde de bulundum, 'Bu hatıra
mı da bu vesileyle bu kürsüden arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; 

Atatürk Orman Çiftliğinin arazisi 38 tapu ile köy
lülerden alınmış, Atatürk tarafından köylülerden sa
tın alınmış. Atatürk, Orman Çiftliğini Hazineye ba
ğışlarken 37 tapuyu bağışlamış, bir tanesini unutmuş 
ve bu unutulan tapunun yeri de halen MıT olarak 
kullanılan ve etrafı çevrili olan, o zaman Cumhur
başkanlığı Köşkü olarak kullanılan sahayı ihtiva edi
yordu. Arkadaşlarım hemen burayı hatırlayacaklar. 
Burası unutulmuş, bir; ikincisi, yine Atatürk Hayva
nat Bahçesini bağışlarken «üzerindeki hayvanları» 
tabirini kullanmamış, «hayvanlarıyla birlikte» tabi
rini kullanmamış. Bunun üzerine Makbule Atadan 
varis olarak Hazine aleyhine dava açıyor, 5 tane avu
katla. Dosya epeyce kabarmış. İBen de stajdayım. Hâ
kim 5-6 defa Ikeşfe gitmiş ve dosya olgunlaşmış, 
epeyce kabarık bir hal almış. ıBana mütalaamı sordu, 
yaşlı bir stajyer olarak ve taze hukuk bilgisi olan 
bir stajyer olarak bana mütalaamı sordu. Ben de ken
dilerine «Eğer Atatürk bilseydi, sağ olsaydı ne ya
pardı?..» diye bunu bu şekilde mütalaa etmemizin 
gerekli olduğunu kendisine söyledim. İradenin tef
siri suretiyle Atatürk'ün 37 tapuyu Hazineye bağış
layıp da bir tapuyu uhdesinde bırakması sureti ka-
tiyede düşünülemezdi. Esasen, Hayvanat Bahçesi de 
hayvansız düşünülemez. IBinaenaleyh, bunu bu şekil
de düşünmek ve bu şekilde karar vermek gerekir.» 
dedim ve karar da o doğrultuda çıktı ve bilindiği gi
bi bütün Çiftlik arazisi üzerindeki Hayvanat Bahçe
si ve hayvanlarla beraber Hazineye intikal etti. 

Arkadaşlarım; 

iSimdi konuya geliyorum. Atatürk sağ olsaydı 
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunu bu şe
kilde bırakır mıydı?.. Arkadaşlarımız burada birçok 
misaller verdiler ve yüz kızartıcı birtakım sözler de 
burada dile getirilmek istendi; fakat söylenmedi, biz 
de bunları duyduk ve şahit olduk. Atatürk, zannet
miyorum ki Dil Kurumu ile Tarih Kurumunu bu şe
kilde bıraksın. (Tarih Kurumu hakkında pek bir şey 
söylenilmedi.) ıBinaenaleyh, eğer Atatürk sağ olsay
dı iradesi ne şekilde tefsir edilmesi lazım gelirse, o 
şekilde düşünmemiz ve mütalaa etmemiz lazım ge
lir. 

Biz bu müesseseyi ıslah ediyoruz, modern hale ge
tiriyoruz, Türk milletinin ihtiyacına cevap verecek hale 
getirmek istiyoruz. Düzenleme yerindedir, (Belki ufak 
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tefek hataları vardır) mükemmele yakın bir şekilde 
kaleme alınmıştır, doğrudur. Bu, bize ilerde, tarihte 
şeref getirecektir. 

Saygılarımla arz edenim, 
ı'BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Değerli üyeler; bu madde üzerinde 3 önerge var, 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 479 sıra sayılı Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Tek
lifinin birinci kısım, genel hükümler, birinci bölümü
nün «Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar, ve İlkeler» başlı
ğının arz edeceğim gerekçelerle «Amaç, Kapsam, Kı
saltmalar, Tanımlamalar ve İlkeler» olarak düzeltil
mesini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Yüce Meclisçe görüşülmekte olan Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Teklifinin 
«Amaç» kenar başlığını taşıyan 1 inci maddesinin Sa
yın Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın Teklifindeki me
tin esas alınarak kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 sıra sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük

sek Kurumu Kanun Teklifinin 1 inci maddesinde cüm
lenin faili olan «amacı» kelimesinden sonra virgül 
yerine noktalı virgül kullanılmıştır. Halbuki, bir cüm
lenin faili, o cümlenin diğer unsurlarından ayrılması 
gereken kendi başına bir kategori değildir. Başka dil
lerde mutat olmamakla beraber, Türkçemizin özelliği 
dolayısıyla failden sonra bir virgül konması gerekli 
ve yeterlidir. 

Kanun Teklifinin birçok diğer yerlerinde ortaya 
çıkması dolayısıyla söz konusu noktalama sorununun 
işbu 1 inci madde münasebetiyle prensip kararına bağ
lanmasını Yüce Meclisin takdirine saygıyla arz ede
rim. 

Namık Kemal YOLGA 

BAŞKAN — İlk önerge Sayın Cebeci'nin, buyu
run Sayın Cebeci. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ - - Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz Yüksek Kurum Kanun Teklifinin 
birinci kısmının birinci bölümü, görüldüğü üzere 
«Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve İlkeler» başlığını 
taşımakta ve bu bölüm, başlıktaki deyimlerden her 
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birinin kenar başlığını oluşturduğu 4 maddeyi kapsa
maktadır. 

Ben ise, birinci bölüm başlığının, «Amaç, Kapsam, 
Kısaltmalar, Tanımlar ve İlkeler» olarak düzenlen
mesini önermekteyim. Gerekçelerim şunlardır : 
• 1. Teklif metninde «Kapsam» maddesi olmadı

ğından, bu maddede belirtilmesi gerekli hükümler 
«Amaç» maddesinde yer almıştır. «Kapsam» ayrı bir 
madde halinde düzenlenmiş ve önerilmiştir. Bu ba
kımdan, bölüm başlığına «Amaç» tan sonra «Kap
sam» konulmuştur. 

2. Teklifin tümü üzerinde yaptığım konuşmada 
da değindiğim gibi, kavram kargaşasını önlemek, ge
rek Yüksek Kurum çalışmalarında ve gerekse Yük
sek Kurum dışı bilim ve kültür alanlarında tartış
malara ve spekülasyonlara yer vermemek üzere, Tek
lifte yer alan kavram ve terimlerin tanımlanarak, ke
sinliğe kavuşturulması amacıyla bir «Tanımlar» mad
desinin düzenlenmesinde zorunluluk görmekteyim. 

Sayın Başkan; 

Görüşmekte olduğumuz Yüksek Kurum Kanun 
Teklifinin öncelikle görüşülmesi Genel Kurul kara
rıyla kabul edilmemiş olsaydı, şimdi Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanun Tasarısını görüşüyor olacak
tık. Elimde tuttuğum bu Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesi «Amaç», 2 nci maddesi «Kapsam», 3 üncü 
maddesi de «Tanımlar» maddesidir. Bu mad'dede, 
Tasarıda geçen «Toplantı», «Gösteri yürüyüşü», «Ma
hallin en büyük mülkî amiri», «Mahallin en büyük 
güvenlik amiri» gibi deyimler tarif edilmiştir. Hal
buki, bu deyimler üzerinde hiçbir tartışmaya gerek 
kalmadan herkesin birleşeceği «Mahallin en büyük 
mülkî amiri» ve «Malhallin en büyük güvenlik amiri» 
gibi kanunlarla belirlenmiş deyimler de vardır. 

Keza, Millî Güvenlik Konseyince çıkarılarak 7 Ma
yıs 1983'de yayınlanan Sendikalar Kanununun «Ta
nımlar» kenar başlıklı 2 nci maddesinde de «İşçi», «İş
veren», «İşveren vekili», «İşyeri», «Sendika», «Kon
federasyon» gibi deyimler tarif edilmiştir. 

Kuşkusuz, Yüksek Kurum Kanununda geçen kav
ram ve terimlerin tanımlanması, arz ettiğim Kanun 
Tasarısı ve Kanundaki deyimlerin tanımlanması kadar 
kolay değildir; ama daha çok gereklidir. Bunu sağ
lamak için, başlıktaki kısaltmalardan sonra «Ta
nımlar eklenmiştir. 

3. Teklifte 2 nci maddede yer alan «Kuruluş» un 
yeri ikinci bölümde olmak gerekir. Çünkü, Teklifteki 
ikinci bölüme baktığımızda, bölüm başlığı olarak 
«Yüksek Kurum» görülmekte ve 5 inci madde şaşır-
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tıcı biçimde «Yüksek Kurul» kenar başlığıyla baş
lamaktadır. 'Bu bölümde Yüksek Kurumun başlıca bi
rimleri ve görevleri yer almaktadır. Bu nedenle bu bö
lümün genel kuruluşu tanımlayan bir ilk maddeyle 
hükme bağlanması kanun tekniğine de uygun olur. 
Boşluk kendisini açıkça göstermektedir. Bundan ölürü 
«Kuruluş» sözcüğü birinci bölüm başlığından çıkarıl
mıştır. 

Özetlersem; önerime göre 1 inci madde «Amaç», 
2 nci madde «Kapsam», 3 üncü madde Teklifteki 
gibi «Kısaltmalar» olmakta, bundan sonra 4 üncü 
madde olarak «Tanımlar» maddesi eklenmekte, me
tindeki «tikeler» 5 inci madde olmaktadır, Buna göre 
başlık, arz ettiğim gibi «Amaç, Kapsam, Kısaltma
lar, Tanımlar ve İlkeler» biçiminde değiştirilmekte
dir. 

Başlıkla ilgili önerimin yüksek kabullerinize maz-
har olacağını düşünerek, bu iki bölümde yer alan 
maddelere ilişkin düzenlemeleri ayrıca önergelerle 
Başkanlığa sunuyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. • 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Efendim, Sayın 

Üye, birinci bölümün kenar başlıklarını değiştirmek 
istemekte «Amaç» (Kuruluş) maddesini «Kapsam» a 
getirmekte, «Kısaltmalar» ı «Tanımlar» şeklinde ele 
almakta, «İlkeler» i muhafaza etmektedir. 

Kanunun sistematiğinde «Kapsam» meselesi yok
tur ve her kanunda da mutlak surette «Amaç» dan 
sonra bir «Kapsam» maddesine zaruret de yoktur. 

Kanunun 2 nci maddesi, Kurumun kuruluşunu dü
zenlemektedir. Kanunun 3 üncü maddesi ise, kısalt
malardan söz etmektedir. Burada, müesseselerin ta
nımları yapılmamıştır; gördüğümüz kurumların, ku
ruluşların, yerlerinde tanımları yapılmıştır. Çok açık 
şekilde tanımlar yapıldığı için, tekrar Kanunun ba
şına, böyle «Tanımlar» maddesinin konulmasına ge
rek yoktur. 

«'tikeler» konusunda ise, önerge sahibinin herhan
gi bir düşüncesi yoktur. 

Bu sebeple, aynen sistem bakımından birinci bö
lümün altındaki «Amaç», «Kuruluş», «Kısaltmalar» 
ve «tikeler» in aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
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Sayın Cebeci, siz bir önerge vermiştiniz başlıkla 
ilgili; biz bu önergeyi okuduk ve bu önergeyi mü
zakere ediyoruz... 

ABDÜLlBAK't CEBECt — Birinci önergeden son
rası için onlar. 

BAŞKAN — Hayır, yine «Başlık» diye başka bir 
önerge vermişsiniz?.. 

ABDÜLBAKİ CEBECt — Birinci önerge sadece 
başlık için. 

BAŞKAN — «Başlık» la ilgili olanı verdiniz 
efendim, bilahara bir önerge daha şimdi veriyorsu
nuz; «Başlık» la ilgili diyorsunuz?.. 

ABDÜLBAKİ CEBECt — Hayır, öbürleri başka 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — O halde, ikinci bölümle ilgili ola
rak?.. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Evet. 
BAŞKAN — Onu belirtmeniz gerekir. Belirtil

mediği için, siz bana yanlış kaydettirdiniz. 
Komisyon ve Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sa
yın Cebeci'nin önergesi; başlıktaki bulunan birinci 
bölümün «Amaç», «Kuruluş», «Kısaltmalar» ve «İl
keler» şeklinde değiştirilmesidir... 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — «Kuruluş» yok Sayın 
Başkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, elimde Abdül-
baki Cebeci adlı, fotokopisi çıkmış, Erzincan üyesi 
yazılı bir önerge var... 

BAŞKAN — «Amaç», «Kapsam», «Kısaltmalar», 
«Tanımlar» ve «ilkeler» demişler... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — ««Amaç», «Kapsam», 
«Kısaltmalar», «Tanımlar» ve «İlkeler» olarak düzel
tilmesini saygılarımla arz ederim.» diyor. 

BAŞKAN — Evet, doğru Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Halbuki, burada «Ku
ruluş» yok, bir «Kuruluş» getiriyoruz. 

ikincisi, «Tarif» yok, «Tanım» yok; çünkü tanı
ma gerek yok. Tanımın manası, bir şeyin temel ni
teliklerini belirterek anlatmaktır, Türkçe sözlükten 
okuyorum bunu. Sonra, burada «Kısaltmalar» sade
ce isimlerdir, isimlerin kısaltılmasıdır ki, isimlerin kı
saltılması tanım değildir, «Tanımlar» a gerek yok
tur; ilkelerin sayılması, sıralanması mecburiyeti var
dır. Sadece, olsa olsa arkadaşımızın endişesi şundan
dır efendim : 
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Sağ tarafta, ikinci bölümün başlığı «Yüksek Ku
rumun Teşkilatı» dır. Orada «Yüksek Kurum» ola
rak çıkmış. O bakımdan yanlış bir anlama olabilir, 
onu da düzeltirsek efendim, («Yüksek Kurumun Teş
kilatı», olarak) hiç bir şey kalmıyor. 

Bu bakımdan önergeye katılmak mümkün değil, 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşünüzü rica edi
yorum. , 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, nelerin tanımlanmasını istediğini bilmedi
ğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim, katılmıyorsunuz. 
ABDÜLBAKt CEBECt — Neler olduğunu söy

leyebilirim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ce'beci, siz herhalde bütün 

bu kurumların teker teker tanımlanmasının yapılma
sını istiyorsunuz; öyle mi efendim? 

ABDÜLBAKt CEBECt — Evet kavramların ta
nımı; mesela, Atatürkçü düşünce nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye ka

tılmıyor, önergenin dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Cebeci, siz 1 inci madde ile ilgili bir öner
ge daha vermişsiniz şu anda. Önergeyi ben okuyo
rum. 

«Bu Kanunun amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumunun kurulması ve çalışmalarıyla 
ilgili tanım ve esasları Anayasa ilkeleri çerçevesinde 
belirlemek ve düzenlemektir.» 

Zannederim bu önerge henüz Komisyona ulaşma
mıştır, yeni verildiği için, bunu Komisyona gönderi
yorum. 

Sayın Cebeci, önergenizle ilgili bir açıklamaya ge
rek var mı bilmiyorum; çok açık çünkü?.. 

ABDÜLBAKt CEBECt — Müsaade ederseniz 
kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLBAKt CEBECt — önergem şimdi okun

du, gerekçesi şudur : 
Bilindiği gibi, «Amaç» maddesinin kısa, açık ve 

kesin olması kanun tekniğidir. Oysa, Teklifin, ama
cı belirten ve dört satır tutan uzun cümlesinin birin
ci bölümünde «Kapsam» da yer alması gerekli ça
lışma konu ve alanları; ikinci bölümde ise, «Esas
lar» ı ilgilendiren görev, yetki, usul ve yöntemlerden 
söz edilmiştir. Takdir buyurulacağı üzere, bunlar il

gili bölüm ve maddelerde öngörüldüğü için, «Amaç» 
in bu gibi kelime ve kavramlarla doldurulması ge
reksizdir. 

Önerdiğim biçimde kabulünü Yüksek Kurulunu
za arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCİOĞLU — Sayın Başkanım, bizim 
düzenlemiş olduğumuz «Amaç» maddesi, biraz son
ra bir arkadaşımızın da vermiş olduğu gibi, Sayın 
Şahinkaya'mnkinden pek farklıdır. Şimdi arz edeyim 
müsaadenizle, diğer arkadaşıma da cevap vermiş olu
rum, bir kere olmuş olsun bu konu. 

Efendim, bizim «Amaç» maddesinde getirdiğimiz 
düzenleme, Anayasamızın 134 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının aynıdır. Bu «Amaç» 
birleştirmek suretiyle konmuştur; çünkü 'Sayın Şa-
hinkaya'nın Teklifinde «Kuruluş» bölümünde «Amaç» 
dan bahsedilmektedir, bu kanun tekniğine aykırıdır. 
O bakımdan, buradaki «Amaç» ı yukarıya çıkardık 
ve ayrıca bir husus üzerinde de hassasiyetle durduk; 
çünkü bu bir ilim müessesesi olacak, ilim müessese
sinde sadece araştırmak bir şey ifade etmez, incele
me de vardır; araştırma ve inceleme birbirinden fark
lı şeylerdir; araştırmak, bir şeyi bulmak için bir yeri 
gözden geçirmek ya da elle yoklamak, bir gerçeği 
ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmaktır. Hal
buki, incelemek, bir işi ya da bir şeyi ele alıp özel
liklerini, ayrıntılarını inceden inceye incelemeye ça
lışmaktır; bunlar ilmî araştırmadan farklı şeylerdir. 
Bu bakımdan, «Amaç» ı genişlettik ve aşağıda bulu
nan 2 nci maddedeki «amaç» bölümünü de 1 inci 
maddeye aktardık. 

Bu bakımdan önergeye katılmamız mümkün ol
muyor efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, katılıyor musunuz?. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Ökte, sıra sizin önergenizde. 
ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz buradan arz edeyim. 
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BAŞKAN — Yüksek sesle olursa, buyurun. 
ERTUĞRUL ZEKÂ İ ÖKTE — Önerge açıktır 

efendim. 1 inci madde Kanunun amacını gösteriyor. 
Kanunun amacı, kısa, üzllb ve bütün herşeyi kapsa
yacak şekilde olması gerekir. Bu nedenle Sayın Şa-
hinkaya'nın Teklifinde bütün bu özellikler mevcut
tur. Millî Eğitim Komisyonumuz, Teklifin 2 nci mad
desini 1 inci maddesine monte etmişler, birbirine ila
ve etmişler. Aslında herhangi bir sakınca yok, her
hangi bir mana düşüklüğü vesaire de yok. Bütün me
sele gerek kanunun sistematiği bakımından, gerekse 
kanunu daha iyi tatmin etmek bakımından Teklifin 
esas alınmasını arz ediyorum. 

Çünkü, hemen aşağıda gelecek kuruluş maddesin
de, kurumun kuruluşunun özellikleri ve bütün kap
samı 1 inci maddeye girmiş oluyor, yani Kanunun 
amacının maddesinde kurumun kuruluş maddesinde 
olması gereken fıkralar var. 

Bu sebeple, 1 inci maddenin aynen Sayın Orge
neralimiz Şahinkaya'nın teklifi esas alınmak suretiy
le kabulünü arz ediyoruz. Takdir Yüce Kurulundur; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
İBRAHİM BARANGlL — Sayın Başkan lehte 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
İBRAHİM BARANGİL - - Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Biraz evvel önerge sahibi değerli arkadaşımın da 

açıkladığı gibi, Komisyon Teklifinde Kanunun ama
cı ile kurulması düşünüler kurumun amacı birleştiril
miş durumdadır. Kanaatimce ve kanun tekniği bakı
mından 1 inci madde olan «Amaç» maddesinde Ka
nunun amacı belirtilmelidir. 

•2 nci maddede Teklif sahibinin düşündüğü gibi, 
kurulması düşünülen kurumun amacı da ifade edil
mektedir ve nelerden teşekkül edeceği belirtilmekte
dir. 

Bu sebeple, ben teklif sahibine, önergeye katıl
maktayım. Genel Kurulun da bu yolda kanaat izhar 
etmesini istirham eder; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Kantarcıoğlu, demin açıkladınız; ama tek

rar açıklamak ihtiyacını duyuyor musunuz efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Demin açıkladım efen
dim. Yalnız Anayasanın 34 üncü maddesinin «Ama
cıyla» olan kısmına kadar arz etmek istiyorum. 
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Biz Anayasaya uygun ve ona saygılı olarak bu 
düzenlemeyi yaptık. Atatürkçü düşünceyi, Atatürk il
ke ve inkılâplarını, Türk Kültürünü, Türk Tarihini 
ve Türk Dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, 
yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş bu
lunan kurumun amacıdır bu. Her bölümün başında 
Dil Kurumunun kendi amacı vardır, Tarih Kurumu
nun amacı vardır, Araştırma Merkezinin amacı var
dır, hepsinin ayrı ayrı başlarında vardır efendim; arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Komisyona katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yolga, zatıâlinizin önergesinde sıra. Öner
ge okundu, çok açık ifade edilmiş; fakat gene bir 
açıklama yapmak istiyorsanız buyurabilirsiniz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
aslında bir yazım düzenlemesi söz konusu; fakat şa
yanı kabul edilmiş olması için bir de önerge verdim. 

Noktalama işaretleri koyarken çok hassas olma
mız gerekmektedir. Bunlara dikkat edilmemesi bir 
hatalı uygulama oluyor, failden sonra noktalı virgül 
koymak, cümlenin diğer kısmını ayırmak gibi olmak
tadır. Nitekim, bu konu daha evvel Anayasa Tasa
rısı görüşülürken de bir arkadaşımız tarafından or
taya konulmuştu; fakat kabul edilmedi. Anayasamız 
faillerden sonra noktalı virgül konulmak suretiyle 
yazıldı. Bu hatadır. 

Binaenaleyh, bu Tasarıda da bu hataya düşme
yelim. Çünkü dil bakımından tatbikat kabul edilir
ken ilerisi için emsal teşkil edecek şekilde Komisyo
nun bu işi düzeltmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sa
yın Yolga'ya çok teşekkürler ederiz. Biz buncan son
ra üzerinde bir inceleme yaptık, Genel Kurulun bil
gisi olması bakımından ve bundan sonra böyle dü
zenlemelerin otomatikman Başkanlıkça ve arkadaş
lar tarafından Komisyonda yapılması için noktalı 
virgülün üç yerde kullanıldığını tespit ettik. Bunlar; 
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Birincisi; birbirine bağlı; ama her biri kendi için
de bağımsız cümleleri ayırmada, 

İkincisi; noktalı virgülün iki cümlenin birbirine 
ama, fakat, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanması halin
de, birinci cümleden sonra, 

Üçüncüsü de; bir cümlede virgülle ayrılmış örnek 
kümeleri ya da değişik örnekler arasında kullanılır. 

Mesela, «Ankara'daki yüksekokullar: Hukuk Fa-' 
kültesi; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi; Gazi Eği
tim Enstitüsü;...» gibi. Bu şekilde olmasında da bü
yük fayda vardır ve bundan sonra da böyle yapma
mız gerekiyor. Bu cümlede iki tane noktalı virgül 
var; ikisini de kaldırıyoruz, öyle devam edecek. Bu 
nedenle katılıyoruz efendim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Bu şekilde düzeltiyorum efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Bir redaksiyon 
vardı efendim. 

BAŞKAN — «Redaksiyon» kelimesini kullanma
mak üzere Genel Kurulun bir kararı olmuştu. Bun
dan başka yazım düzeltmesinden önce sorulara im
kân veriyoruz. 

Sayın Yolga önergeniz kabul edildiği için ve hiç
bir üyenin de buna bir itirazı olmadığı için ayrıca 
oya sunmuyorum. Teklifiniz veçhile bu maddede ge
rekli düzenlemeyi yaptık ve bundan sonraki madde
lerde de sizin teklifiniz veçhile bu düzeltmeler yapı
lacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

«Amaç» maddesinde «Kurulan...» diye başlayan 
üçüncü satırdan sonra kurumun özellikleri, kuruluşu 
ve yapması gerekli hizmetler belirleniyor. Ancak, bu
rada «Müessese» kelimesi bulunmuyor. 

Halbuki, Atatürk Araştırma Merkezi içinde Ata
türk müzeleri ve evleri, Anıtkabir gibi araştırma mü
esseselerinin bulunması düşünülüyor mu?.. Çünkü, bu 
tesisler Atatürk İnkılap Tarihinin birer parçalarıdır. 
Müzecilik zihniyeti ile ancak eğitime hizmet edebi
lirler. Bu müesseseler Türk İnkılap Tarihinin bölün
mez parçaları olduğuna göre, araştırma merkezinin 
birer müessesesi olması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, Komisyon ve Hükümet organlar 
kelimesinin kapsamı içinde bu müesseseleri de düşü
nüyor mu?.. Buna benzer TÜBİTAK Kanununun 
«Amaç» maddesinde «Organlar» kelimesinin yanın
da, «Müessese» kelimesi de vardır. Organ kuruluşun 
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parçalarıdır, müessese ise tesisleridir. Bu hususta Hü
kümet ve Komisyon ne düşünüyor?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bunların hep
si daha önce de incelendi ve hepsi için aynı şeyler 
caridir. Bunlar tüzükte belirtilecek. Çünkü şu anda 
hangi bakanlığın neyi, ne şekilde yapacağı kesin belli 
değil. Yapılan bütün toplantılarda da, her bakanlık 
bu konu üzerinde hassasiyetle duruyorlar ve belki 
bakanlıklar arasında da bir yarışma olacak. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve bu arada Başbakanlık, hatta şu anda 
Beden Eğitimi Genel Müdürlüğünün dahi (ki, o Ba
kanlığa bağlı; ama müstakil halde.) arsası, evleri ve-
sairesi var; bunlar tüzükte açıkça belirtilecek. Mües
sesesi falan herşeyi içine yerleştirilecek; arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Ökte, yazım düzeltmesi ile ilgili buyurun 
efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Bu düzeltmenin 
birincisi şöyle; son cümlede «... ilgili ilkeleri...» deni
liyor. Bu herhalde «... ilgili ilkelerini...» olacak. 

İkincisi; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ifadesinin acaba bir tırnak içerisine alınma
sı gerekir mi gerekmez mi?.. Bize göre alınması ge
rekir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Komisyon, buyurun dfendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan çift tır
nak içerisine veya tırnak içerisine alınmasına gerek 
yok. Adından sonra apostrofla «nın» eki ayrılır, olur. 
Çünkü o zaman bütün içinde geçen hepsinin tırnak 
içine alınması gerekir. Böylece amaç değil, bu ba
kımdan mülhem değil tabiî. «... ilkelerini...» şeklin
deki düzeltmeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız apostrofla ayırma düzeltme
sini yapıyoruz tabiî. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Yazımla ilgili bir dü
zeltme Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, «Bu Kanu

nun amacı; Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve in-
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kılaplannı, Türk Kültürünü, Türk Tarihini ve Türk 
Dilini...» diye madde devam etmekte. Kanun Tekli
finin adında «Dil» kelimesi «Tarihten» evvel gelmek
tedir. Diğer bütün maddelerde de dil tarihten evvel. 
Kuruluşları itibariyle Dil Kurumu daha evvel, bir 
millette dil olmadan tarih olmaz. Binaenaleyh, bura
da da «dili» başa «tarih» î sona almak uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
birincisi, bunlar düşünülmüştür efendim. Anayasa
daki sıra vardır, bir; ikincisi, bir memleketin kültü
rünü, tarihi ve dili arkadan takip eder. Bu bakım
dan Anayasadaki sıraya göre yaptık. 

Arz ederiz efendim. 

ABDULBAKİ CEBECİ — Anayasadaki sıra de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Cevap alındı efen
dim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, yazım mevzuun
da... 

BAŞKAN — Yazımla ilgili olarak buyurun efen
dim. 

NECİP BİLGE — Burada «ilkelerini» diye kabul 
edilmesi teklifi yapıldı. Bu, kanaatimce doğru değil
dir. Burada «... hizmet ve faaliyetleri ile ilgili ilke
leri ve organlarını belirlemek; görev, yetki ve çalış
ma usulleri ile özlük işlerini düzenlemektir.» diyor. 
Burada ilkelerdir ve «i» harfi koymak suretiyle ora
ya ismin «i» hali belirtilmiş bulunmaktadır. Bunun 
dışında «ni» ekini koymak fazladır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, eğer 

şimdi ilke ve organları denince ilkelerin de Kuruma 
ait olduğu söylenmiş oluyor. Halbuki ilkeleri ve or
ganları deyince sanki evvela bu konuda müstakil ola
cak, yani Kuruma ait olmayan ilkeler var, sonra bir 
de Kurum organları vardır anlamı çıkıyor. Onun için 
önerilen teklife katılmıyorum. İlkelerini ve organlarını 
demek daha doğru olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Komisyondan bir daiha sorup, maddeyi oylatacağım. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, il
kelerini ve organlarını da olaibilir; fakat ilke ve or

ganları demek de mümkün. Birinci defa ilkelerini ka
bul ettikten sonra efendim, artık dönüş yapamıyoruz. 
Kesin olarak ilkelerini ve organlarını belirlemek di
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu şekilde «ilkelerini,» bu değişik

likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
ikinci maddeyi okumadan evvel bir düzeltme yapabi
lir miyiz?. 

BAŞKAN — Hay hay, rica ederim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KAMTARCIOĞLU — Efendim, bu Kanu
nun üzerinde, başında, adında bir yanlışlık var. Ora
da «bölüm» yazılı, halbuki bu «bütün» olacak efen
dim. Yer alacak bütün tesis ve alanların olacak, 
Kanunun adı bölüm ve tesis alanları şeklinde. Bir
leştirme ile ilgili efendim. 

BAŞKAN — Efendim ben tespit edemedim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 479 Sıra 
Sayılı Kanunun baş tarafındaki adında, başında; Hava 
Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi 
denen başlık kısmının 4 üncü satırında yer alacak bö
lüm diye yazılı, «Bütün Tesis ve Alanlarını» olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Biz, şimdi müzakere ettiğimiz metnin 
başından değil esas, o bölümü bütün olarak tashih 
etmişiz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kısaltma
lar bölümünde «Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu»... 

BAŞKAN — Kısaltmalara gelmedik, kuruluşa 
geldik. 2 nci madde Sayın Kantarcıoğlu, 2 nci madde
de bir şey var mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu 
maddede de noktalı virgüller var, Başbakanlığa bağlı 
dedikten sonra oradan noktalı virgülü kaldıralım ve 
devam edelim. Bağlı kelimesinden sonra virgül kona
cak efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; ikinci maddeyi okutu
yorum. 
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Kuruluş 
MADDE 2. — Ankara'da, Atatürk'ün manevî 

himayelerinde, .Cumhurbaşkanının gözetim ve deste
ğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, 
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 
Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip, 
«Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKfTE — Sayın Başkan, 
önergemi geri alıyorum. 

İBRAHİM BARANGlL — Sayın Başkan, benim 
de bir önergem vardı. Birinci madde değişmediği için 
ben de önergemi geri alıyorum, çünkü onunla ilgili idi. 

BAŞKAN — Sayın Ökte ve Sayın Barangil öner
gelerini geri aldılar, teşekkür ederim efendim. 

ikinci madde ile ilgili önergeler vardır, okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 479 Sıra Sayılı Kanun 

teklifine kapsam kenar başlığı ile aşağıdaki önerdiğim 
ikinci maddenin eklenmesini saygılarımla arz ederim. 

Abdüllbaki CEBECİ 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun Atatürkçü düşünceyi, 

Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk 
Dilini, Türk Tarihini bilimsel yoldan incelemek, araş
tırmak, tanıtmak ve bu konulardaki yayın faaliyet
lerini kapsar. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, 1 inci maddeyi Genel 
Kurul kabul etti. Bu durumda Zatıâliniz de bu öner
geyi herhalde geri alırsınız. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Usul bakımından 
efendim... 

BAŞKAN — Usul bakımından; ama şimdi kabul 
edilmiş bir maddeden sonra aynı şekilde ikinci bir 
madde olamaz. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Şu bakımdan; kanun 
teklifleri Millî Güvenlik Konseyinde! de görüşülüyor, 
burada kabul edilmeyebilir, belki orada dikkate alı
nır. 

BAŞKAN — Şimdi bu önergenin burada müza-
'keresine mahal yok. Şu bakımdan yok; siz daha ev
vel bir teklif yaptınız, o teklife rağmen, 1 inci mad
de sizin teklifinize uygun olarak düzenlenmedi, Ko
misyondan geliş şekli oylandı. Şimdi aym konuyu 
ikinci madde olarak teklif ediyorsunuz. 

ABDÜUBIAKİI,CEBECİ — Sayın Başkan, aslın
da «Birinci Bölüm» hakkırida teklif ettiğim başlık 

kabul edilmedikten sonra bu önergelerin hepsini ge
ri almam gerekirdi; ama teklifler bir de Konseyde 
görüşülecektir. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, sizin bu teklifinizin 
yapıldığı, önergenizin okunduğu ve daha evvelki ko
nuşmanızın da tutanaklara geçtiği artık açık. Bu iti
barla Sayın Konsey bunları zaten dikkate alacaktır. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Gerekçelerini söyle
meme lüzum görmüyorsunuz. 

BAŞKAN — Üzerinde müzakere açmak veya si
zin tekrar bir konuşma yapmanıza gerek yok. özür 
dilerim efendim. 

'Değerli üyeler; madde üzerinde soru sormak is
teyen sayın üye?... 

Buyurun (Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu 2 nci 

bir kamu tüzelkişiliğine sahip bir tek kuruluş kuru
luyor izlenimini veriyor. Aslında beş tane kamu tü
zelkişiliğine sahip kuruluş kuruluyor. Anladığımız 
kadarına göre dört tane bağlı kuruluş, bir tane de 
üst kuruluş var. Bir tane değil, dolayısıyla oluşan 
demek suretiyle sanki onların bağımsız birer ka
mu tüzelkişisi değilmiş gibi, Anayasanın 134 üncü 
maddesinde yazılan şeyi aynen tekrarlamak yasama 
tekniği açısından hatalı olur. Eğer kasıt burada üst 
kuruluşu kamu tüzelkişiliğine sahip olduğu belirtil
mek isteniyorsa, o zaman «Ankara'da, Atatürk'ün 
manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim 
ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; kamu tüzelkişiliği
ne sahip Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu kurulmuştur» denmesi lazım. Yani; 134 üncü 
maddeyi aynen tekrarlamak için hiçbir neden yok, 
çünkü 134 üncü maddede bu oluştuğu şeklinde be
lirtilen ve Kurumun analbirimlerini oluşturanların hu
kukî statüsünü belirlememiş. Belirleyecek olan Yasa
ma Organıdır. Şimdiki Yasama Organı şu çalışma
sıyla belirlenece'ktir. Kamu tüzelkişisi mi olacak, tü
zelkişisi olmayacak mı, onları daha sonraki madde
lerde göreceğiz. Dolayısıyla burada kurulan eğer 
kasıt hepsi beş tane kamu tüzelkişisi de kurulduğunu 
belirtmekse, onu belirtiriz. Aksi halde tek bir üst ku
ruluşun kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk Kültür, 
Dil ye Tarih Yüksek Kurumu dendikten sonra, bu
nun hangi 'birimlerden oluşacağına dair eğer müsta
kil olarak bir madde isteniyorsa, o tasfiye edilebilir; 
ama bu şekilde yanıltıcı bir şey olabilir diye endişe 
ediyorum. 

Kuruluş kısmının sanıyorumki iki fıkra halinde 
aksi halde yazılması lazım. Acaba Komisyon bu ko
nuda ne derler?... iBunu öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka sorusu olan sayın üye?... Yok. 
Buyurun Sayın (Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, gerçi 
tek taraflı, yani sadece onu okuyunca öyle anlaşılı
yor; fakat her bölümün başında, dördünün de ba
şında tüzelkişiliğe haiz olduğu yazüıdır. Bu, doğru
dan doğruya hepsini içine alan tüzelkişiliğe haizdir; 
üst kuruluştur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bu şekliyle kal
masını teklif ediyorsunuz. .< 

Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kısaltmalar; 
MADDE 3. — Bu Kanunda; 

a) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu»; Yüksek Kurum, 

b) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Yüksek Kurulu»; 

c) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Yönetim Kurulu»; Yönetim Kurulu, 

d) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Başkanı»; Yüksek Kurum Başkam, 

e) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Genel Sekreteri»; Genel Sekreter, 

0 «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Denetleme Kurulu»; Denetleme Kurulu, 

g) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumunun kuruluşuna dahil kurumlar» (Atatürk Araş
tırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Ku
rumu, Atatürk Kültür Merkezi); Bağlı Kuruluşlar, 

Olarak ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kantârcıoğlu, bir düzeltme
niz olacak mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KÖMSSYÜNU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başkanım; 
«a, b, c, d, e, f» bentlerindeki tırnakların kapatılma
sından sonra konan noktalı virgüller ve «ig» bendin
deki «Merkezî» kelimesinden sonra konan iki nokta 
üst üste virgül olacak efendim. 

Ayrıca «b» bendinde kısaltma ismi atlanmış, ora
daki «Yüksek Kurulu» ibaresinden sonra «Yüksek 
Kurul» yazılacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok, 
Maddeyle ilgili iki önerge var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 S. Sayılı Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi 

(b) bendi sonuna «Yüksek Kurul» kelimelerinin ila
ve edilmesini ve maddenin bütün bentlerinde tırnak 
kapatma işaretinden sonraki noktalı virgüllerin vir
güle çevrilmesini Yüce Meclisin takdirine saygıyla 
arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Teklifin 3 üncü maddesinin 

ilgili bulunduğu maddeler görüşülüp kabul edildik
ten sonra oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Yo%a, sizin teklifinize daha 
önce Komisyon, tabiî bu teklifinizden de esinlenerek 
hemen işaret ettiler ve maddeyi düzelttik; size teşek
kür ederiz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Estağfurullah efen
dim, ben zaten Komisyona yardım maksadıyla ve 
gözden kaçmasın diye vermiştim önergemi. Bir bas
kı hatası olduğu zaten 'belliydi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Tutum, sıra sizin önergenizde, buyurunuz 

efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 

3 üncü maddede birtakım ibareler var : «Yük
sek Kurul, Yüksök Kurumun Yönetim Kurulu, Yük
sek Kurum Başkam, Genel Sekreter* gibi, 

Bu müesseseleri henüz kabul etmedik; isimleri de 
değişebilir bunların. Nitekim, bu Teklifin orijinalin
de, yani ilk Teklifte bu okuduğum ibarelerin, 'hemen 
hemen hepsi değişik idfi. Şimdi biz 3 üncü maddeyi 
oylayıp kabul edersek, bu takdirde ne Yüksek Ku
rul, ne Yüksek Kurumun Yönetim Kurulu, ne de 
Yüksek Kurum Başkanı ve Genel Sekreter ibareleri-1 

ni değiştirme insiyatifimiz olamaz ve kendimizi şim
diden bağlarız, örneğin bana göre, burada Yüksek 
Küruımun Yönetim Kuruluna gerek var mı yok mu; 
bir defa bunu tartışacağız. Belki gerek görmeyece
ğiz. Niçin burada oylayalım onu?... Kurum Başkanı
na 'belki gerek görmeyeceğiz. Kurum Başkanının yeri
ne belki bir Genel (Sekreterlikle iktifa edeceğiz; bile
meyiz. Biz bunları, olduğu gibi, oyladığımız takdir
de, öbür maddelerde, yeniden değiştirme hakkımız 
olsa bile, bu kez 3 üncü maddeye tekrar avdet edip 
onu 5 ve müteakip maddelerde kabul ettiğimiz esa- \ 
sa göre, yeniden düzeltmek mecburiyetinde kabcız, 
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Eğer Komisyon katılırsa, 3 üncü maddenin oyla
masının, ilgili maddeler görüşülüp 'ka'bul edildikten 
sonra yapılması yerinde olur diye düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
'Bu önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MÎLLÎ EÖÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, aslın
da mantıklı 'bir görüş; fakait sistemin bir bütünlüğü 
var. Arkadaşım yönetimden gelmiş 'bir arkadaşım, 
hem de hu konuları bilir. Bununla ilgili olarak bir 
şema yapılmış, 'bu elimizde mevcut ve kuruluş şema
sı da hazırlanmış bir durumda. Bunun üzerine bu 
hina edilmiş, her şey ona göre düzenlenmiş. Bütün 
ilişkiler böyle. Bunu 'buradan itibaren başlatmış ol-
sa'k, ilerisi için ne yapacağımızı şaşırırız. Bu bakım
dan bu teklife katılmak mümkün değil; ama ileride 
arkadaşlarımız «Yönetim Kuruluna, Bilim Kuruluna 
ihtiyaç yoktur» dedikleri zaman bunlar otomatifeman 
'buradan çıkar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıaliniz?... 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, Ibu madde ka'bul edilmezse, metin içinde 
.geçecek (bütün kısaltmaların tam olarak yazılması la
zım gelir. 'Bu da 'bayağı işi karıştırır Onun için katıl
mıyoruz., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyor. Dikkate 'alınmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye?... 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 'bir yorgunluk hissedilmektedir. 
O itibarla, yüksök izninizle yarın, yani 30 Haziran 
1983 Perşemlbe günü saat 14.00te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

MMMMK*»*» 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

127 noi BİRLEŞİM 

29 Haziran 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

'(1) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(2) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

<3) Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve ik
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMÎR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

!(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(6) Danışma 'Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek

lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) {S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(7) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(8) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Saydı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu* 
(1/615) (S. Sayısı : 3$2) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Saydı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra* 
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez-



keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Kobıisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
nı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.12.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S.: Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.; (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

ı(24) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
misyoniarı raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(26) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın 'Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

ı(27) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişler! ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OGLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -> 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 



9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(30) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

ı(34) Tünkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

>(36) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

'(37) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka-
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nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(38) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(41) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(42) Devlet (Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23,6.1983) 

(43) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayüı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 




