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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Da

hiliye Memurları Kanununun 2 nci Maddesinin De-N 

ğiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının; 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su
çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Sadettin GÜ
VEN ve Baki ALTIN haklarındaki dava dosyaları
nın, iadesine dair Başbakanlık tezkereleri ile; 

2. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üye
liklerin seçiminin en kısa zamanda tamamlanması 
'hakkındaki Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezke
resi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 
3. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü

venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKA-

YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanla
rın Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddeler üzerin
de bir süre görüşüldü. 

30 Haziran 1983 Perşembe günü saat 14.00'te 

toplanmak üzere Birleşime saat 18.40'da son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstih

barat Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı. (1/740) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1983) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri (Esas); Bütçe - Plan; Adalet ko
misyonlarına : 30.6.1983) 

»•-<4 

BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGÎL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 128 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

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

tV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

iletilmesine dair Nuri ÖZGÖKER ve arkadaşlarının 
önergesi. 

BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Ögzöker, Sayın 
Erdem ve Sayın Karslı'nın bir teklifi var, okutuyo
rum : 

1. — Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı 
Sayın Orgeneral Kenan EVREN'e, Genelkurmay 
Başkanlığı görevini devretmesi ve Genelkurmay Baş
kanlığı döneminde yaptığı başarılı çalışmaları dola
yısıyla Danışma Meclisinin takdir ve şükranlarının 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanımız Sa

yın Orgeneral Kenan Evren'in Genelkurmay Başkan
lığı görevini Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin 
Ersin'e devretmeleri münasebetiyle Millet ve Devle
timizin beka ve idamesi ile ilgili en çetin bir dönem
de ve Cumhuriyet tarihimizde benzeri görülmemiş 
olan en ağır şartlar altında Genelkurmay Başkanlığı 
görevini emsalsiz bir liyakat ve engin vatanseverlik, 
sonsuz sorumluluk duyguları ile ifa ederek milletimi
zin büyük bir felaketin eşiğinden kurtarılmasında en 
büyük amil olan ve millî birliğimizin yeniden perçin
lenmesinde gösterdiği yüksek sevk ve idare dolayısıyla 
milletimizin gönlüne büyük hayranlık, sevgi ve bağ
lılık duyguları ile yerleşmiş bulunan bu Mümtaz As
ker ve Büyük Komutana, çok şerefli görevinden ayrı
lırken Danışma Meclisinin takdir ve şükranlarıyla en 
iyi dileklerinin sunulmasına tavassutlarınızı saygıyla 
arz ve teklif ederiz. 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî İşler Komisyonu Başkanı 

Cevdet KARSLI Sadi ERDEM 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; hepimizin müşterek 
hisiyatına tercüman olarak yapılan bu tekliften do
layı bu üç sayın üyeye teşekkürlerimi sunduktan son
ra, bu görevin sizler adına Başkanlık Divanı tarafın
dan yapılacağını arz ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; üç üyenin 
değil, tüm üyelerin teklifidir. 

BAŞKAN — Şüphesiz tüm üyelerin, bunu da ifa
de ettim; hepimizin hisiyatına tercüman olarak bu 
teklifin yapıldığını arz ettim Sayın öztürk. 

2. — Danışma Meclisinin 18 Temmuz 1983 Pa
zartesi gününden itibaren çalışmalarına 4 birleşim ara 
verilmesine dair Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Bayramdan sonra 
ara verme ile ilgili Başkanlık Divanının Kararını oku
yacağım ve kısa bir açıklamadan sonra oylarınıza 
sunacağım. 

Başkanlık Divamnın Kararını okuyorum : 
«Danışma Meclisinin Komisyonlarda ve Genel 

Kurulda yoğun bir çalışma içinde bulunduğu, önü
müzdeki Ramazan Bayramından sonra da aynı yo
ğun çalışmanın devam edeceği dikkate alınarak, sa
yın üyelerin kısa bir süre de olsa dinlenmelerine im
kân vermek üzere 18 Temmuz 1983 Pazartesi günün
den itibaren dört birleşim çalışmalara ara verilmesi 
hususunun Genel Kurulun tasvibine sunulmasına..» 
denilmektedir. 

Değerli üyeler; biliyorsunuz önümüzdeki hafta 7 
Temmuz 1983 Perşembe günü akşamı Bayramdan ev
velki çalışmalarımız bitmiş olacaktır. Cuma, cumartesi, 
pazar esasen birleşimimiz yoktur. Bayramdan evvelki 
ayın 11 inci günü arife günüdür; yarım gün tatildir 
ve öğleden sonra gayet tabiî Genel Kurul tatil do
layısıyla toplanmayacaktır. Temmuzun, 12, 13, 14 
üncü günleri bayram günüdür ve tatil olarak geçe
cektir. Bayramı takip eden 15 inci gün cuma gündür, 
yine birleşimimiz yoktur. Cumartesi, pazar da öyle. 
Pazardan sonra, yani Temmuzun, 18, 19, 20 ve 21 inci 
günleri; Bayram haftasından sonraki üçüncü haftanın 
bu dört birleşiminde ara vermek suretiyle siz değerli 
üyelere bir dinlenme imkânı verilmesine Başkanlık 
Divanınca karar alınmıştır. 

Bu kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, önergemiz 

vardı... 
BAŞKAN — Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Genç; söz vermedim, bir. 

İkinci olarak... 
KAMER GENÇ — Efendim, bir önergemiz vardı... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, açıklayayım: 
Sayın Genc'in ay sonuna kadar ara verme teklif

leri vardı. Bu teklifi Başkanlık Divanında görüştük, ı 
(Gayet tabiî Divana havale ettim), Divan demin arz 
ettiğim kararı verdi. Bu kararı da tasvip ettiniz; ko
nu halledilmiştir. 

KAMER GENÇ — O zaman Sayın Başkanım; 
bundan sonra bu konuları Divan halletsin. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, söz vermiyorum. 
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V. — GÖRÜŞl 

1. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA' 
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 — Değerli üyeler; Gündemimizin «Ka
nun (Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
İşler» bölümüne geçiyorum. 

Bu bölümün birinci sırasında bulunan «Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Tek-
lifbnin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerindeler. 
Dün 3 üncü maddeyi kabul buyurmuştunuz. Sa

yın Cebeci'nin 4 üncü maddeden evvel yeni bir 4 
üncü madde teklifi vardır, bu teklifini okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 479 Sıra Sayılı «Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Tek
lifi» ne aşağıda önerdiğim «Tanımlar» maddesinin «Kı
saltmalar» kenar başlıklı 3 üncü maddeden sonra 4 ün
cü madde olarak eklenmesini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
Tanımlar 
MADDE 4. — Bu Kanunun adında ve metninde 

geçen başlıca kavram ve terimlerin anlamları aşağıdaki 
bentlerde açıklanmıştır: 

a) Kültür; Türk Milletinin şimdiki ve gelecekteki 
varlığını etkileyen bilim, teknoloji, sanat, ekonomi, 
askerlik ve çağdaşlaşma alanlarında geçerli olan bi
rikim ve atılımların toplamıdır. 

b) Dil; Türk tarihi boyunca Türk dilinin izlediği 
gelişmelerin ve Atatürk'ün açtığı yolda kazandığı 
millî niteliklerin ve dünya dili olma gücünün toplamını 
anlatır. 

c) Tarih; Türk Milletinin, derinliği tarih önce
lerine kadar uzayan, Orta Asya'da ve başka kıta 
ve bölgelerde, Anadoluda kurduğu devletlerin ve bu 
devletlerin yarattıkları uygarlıkların tarihidir. 

d) Yüksek Kurum; Akademi anlamındadır. 
e) Atatürkçü Düşünce; Gelmiş, geçmiş düşünce 

akımlarıyla Batıda kurulmakta olan yeni düşünce 

(1) 479 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1983 Tarihli 126 
jtcı Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

rLEN İŞLER 

sistemlerinden ayrılan ve Atatürk'ün söylev ve demeç
leriyle savaş alanlarında Komutan ve Başkomutan, 
Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak her konuda 
verdiği karar ve icraatında belirgin ve kendine özgü 
bir muhakeme yöntemi olan Atatürkçü mantıktır. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci; açıklama yapa
caksınız?.. 

Buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Gerek Kanun Teklifinin tümü üzerinde, gerekse 

«Birinci Kısım, Birinci Bölüm'ün başlığı üzerinde 
yaptığım konuşmalarda Teklifte geçen «Kültür», 
«Dil», «Tarih», «Atatürkçü düşünce» gibi kavram 
ve terimleri tanımlayan bir «Tanımlar maddesinin 
yer alması gereğine değinmiştim. 

Atatürk'ün, yalnızca Türk dilini ve Türk tarihini 
araştırmaları için kurduğu iki kurumdan Türk Ta
rih Kurumu amacından saptırılmış ve âdeta Bizans 
ve Roma araştırmaları yapan bir enstitü durumuna 
getirilmiştir. 

Gene Teklif metninde geçen «Atatürkçü düşün
ce»™!, şimdiye 'kadar kişinin siyasal tutumuna göre 
değişik yorumlara uğradığı ve bu yüzden bir birlik 
ve bütünlük unsuru olamadığını gördük. 

İşte teklifimin amacı, metinde geçen kavram ve 
terimleri tarif ederek bu anlamlar üzerinde gerek 
Yüksek Kurum çalışmalarında, gerekse Yüksek Ku
rum dışı bilim ve kültür alanlarında yapılacak ça
lışmalarda görüş birliğini sağlamaktır. 

Hiç kuşkusuz buradaki kavram ve terimlerin ta
nımlanması daha evvel görüştüğümüz kanunlardaki 
kadar basit ve kolay değildir ve bu tanımları yapmak 
benim çapımı aşar; ama bir «Tanımlar» maddesi 
açılmasını teklif ederken, görüşmeye başlangıç ol
ması bakımından kendi düşüncelerime göre metinde
ki kavramları tanımladım. Komisyonun bu konuda 
uzman bilim adamlarının da yardımı ile bu tanım
ları geliştirebileceği kanısındayım ve bunu yapmalı
dır. 

Ben, Teklifte bu «Tanımlar» maddesine yer ve
rilmesine kesinlikle ihtiyaç olduğunu vurgulamak için 
önerge vermiş bulunuyorum. Yaptığım tanımlar mu
hakkak ki bilimsel bir kurulca geliştirilmeye muh
taçtır. Komisyonun önergemde yapılan tanımlamala
ra katılmasını beklemiyorum; ama bir «Tanımlar» 
maddesinin açılmasına katılacaklarını umuyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Cebeci'nin önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. 
> M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım, 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

'Sayın Cebeci önerisinde bir kısım terimlerin ta
nımlarını getirmek istemiştir. Bu tanımları okudular, 
biz de dikkatle dinledik. Bunların hepsi bana göre 
sübjektif tanımlardır; yani Sayın Cebeci'nin kendine 
has üslubuyla ve kendi düşüncesiyle ortaya koyduğu 
tanımlardır. Bunların hiçbirisi ne bilimsel yönden, 
ne de yasal yönden tanımlanmış şeyler değildir; ol
madığına göre hepsinin ayrı ayrı tartışılması müm
kündür, tartışılması kabildir. 

Bu bakımdan, bu kadar geniş tartışmaya açık bir 
hususu tanımlar olarak getirip, burada oylamak son 
derece sakıncalıdır. Kaldı ki, bir tasarıda mutlaka 
«Tanımlar» maddesinin de bulunmasına ihtiyaç yok
tur; tasarıların özelliğine göre bulunur veya bulun
mayabilir, bulunmazsa hiçbir eksiklik olmaz. 

Bu bakımdan ben önergenin karşısındayım. Say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica edeyim. 
MÎLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; dünkü 
konuşmamda da arz etmiştim. «Tanım» dendiği za
man bir şeyin temel niteliklerini belirterek anlatmak 
akla gelir. Şu anda Sayın Cebeci'nin kendine göre 
yapmış olduğu tarif, Taylor'un kendine göre yap
mış olduğu tarif, Maneloski'nin yapmış olduğu «Kül
tür» tarifi, Mümtaz Turhan'ın 'kendine göre yapmış 
olduğu tarif, Bahattin Öger'in Türkiye'de yaptığı 
«Kültür» tarifi ve bunların yanında Erol Güngör'ün 
yapmış olduğu tarif; hepsi birbirinden başkadır. Sos
yolojik açıdan kültürün tanımı başkadır. Rauf İnan' 
in yapmış olduğu «Ekin» adlı tarifi daha başkadır. 
Bunlarda bir araştırma yapmak; esas bu Kurumun 
vazifesi bunları yapmaktır. Daha Türkiye'de bunlar 
belirgin olarak ortaya çıkmamışken, kanuna böyle 
bir tarifin konmuş olması ve böyle bir maddenin ya
pılması, hem de ilmî tariflerin buraya konmuş ol
ması en büyük hata olur ve bizi tarih affetmez. 

Bu bakımdan, burada biraz önce arz ettiğim gi
bi, «Tarih»in tarifi; kime göre tarif?.. Tarihin tarifi... 
Dilin tarifi; hangi zümrenin arzu ettiği dil?.. Daha 

— 363 

bunlar incelenmek üzere, bu ilmî araştırma enstitü
sü kurulmak üzere. Onun için, peşin hükümle doğ
rudan doğruya illa bu tarif kültür tarifidir, kültür 
böyle olacaktır; «Dibin tarifi budur, dil böyle ola
caktır. Tarih dendiği zaman, insan cemiyetlerinin 
zaman ve mekân göstererek ve sahih olarak hayatını, 
harsını falan diye böyle medeniyet tarifiyle beraber 
bir tarih tarifi yapmak büyük hata olur. Bu bakım
dan biz, böyle bir önergeye asla katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

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

Efendim; tarif, surî mantığın vazgeçilmez unsurların
dan biri idi; fakat bugün modern mantıkta azamî 
zımnî tarife gidilmektedir. Özellikle, böyle sosyal 
konularda rijit, katılaşmış tariflerin fayda yerine za
rar getireceği kanısındayız; katılmıyoruz. 

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

yın Hükümet katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Metindeki 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
İlkeler 
MADDE 4. — Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuru

luşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde Anayasa 
çerçevesinde uygulanacak ilkeler şunlardır : 

a)' Millî Mücadele ruhu içerisinde; Atatürkçü 
düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye 
Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, 
Türk insanının ve Türk milletinin refahına ve mut
luluğuna Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet sevi
yesinin üstüne çıkarma azim ve kararlığına bağlı kal
mak ve sahip olmak, 

b) Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve 
iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, ortak ve bö
lünmez bir bütün halinde, millî kültür ve ülküler et
rafında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda hare
ket etmek, 
c) Millî dayanışma ve bütünleşmede Atatürkçü 

düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, kültür, dil 
ve tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz 
önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her 
türlü yabancı ve bölücü akımların bilimsel yoldan 
çürütülmesini esas almak, 

d) Kültür, dil ve tarihî değerlerimizin bilimsel 
yoldan ortaya çıkarılmasını, belgelenmesini, araştırı-
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lıp incelenmesini esas almak; aynı amaçla çalışan 
kurum veya kuruluşları yönlendirmek, özendirmek, 

e) Toplumda yaratılan bütün maddî ve manevî 
kültür değerlerinin; sürekli, düzenli ve kapsamlı bir 
şekilde birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılması
nı temel kabul etmek, 

f) Millî bütünlük ve güvenlik gereklerini, millî 
ahlak değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve 
gözetici doğrultuda hareket etmek, 

g) Türk dilinin, özündeki güzelliğini ve zengin
liğini meydana çıkarmak yeryüzü dilleri arasında de
ğerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek kuşaklar arası an
layışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek, 

h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlar
la ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini 
incelemek ve elde edilen sonuçları yayarken, millî 
tarihimizin ve millî değerlerimizin birleştirici bir güç 
olduğunu esas almak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Yolga söz 
istedi. 

Başka sayın üye?.. Sayın Azgur. Başka sayın üye 
yok, 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

değerli üyeler, Sayın Bakanım; 

Bu maddenin (g) bendi hakkında bir önergem 
var; fakat önerge üzerinde konuşmanın zamanı da
ha az olduğu için tümü üzerinde söz aldım. Ger
çekte kendi önergemin bir açıklamasını yapmaya ça
lışacağım J 

Her şeyden önce bir hususu tasrih edeyim. Bu 
maddenin (g) fıkrası için önerdiğim metin Türk Dil 
Kurumunun amacını gösteren 36 ncı madde olarak 
da yazılabilirdi. Buraya alışımın sebebi şu : 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Kanun Teklifinin 6 ncı maddesine göre, bütün bağ
lı kuruluşların faaliyetlerini ana hatlarıyla yönete
cektir. Yüksek Kurulun bu görevinde gözetmesi ge
reken ilkeler ise bahsimize konu olan 4 üncü madde
de yer alıyor. Dolayısıyla hem Yüksek Kurulun, hem 
de ona bağlı kuruluşlardan olan Türk Dil Kurumu
nun izleyecekleri önemli bir ilke olan dil konusunu 
bu maddede bütün unsurlarıyla tespit etmekte fayda 
gördüm. Bu düşünce tarzının diğer bir sonucu 36 
ncı madde ile ilgili olarak ayrıca verdiğim önergede 
teklif ettiğim metnin kısa, özlü ve esas itibariyle il
kelere gönderen, yani bu 4 üncü maddenin (g) 'ben
dine gönderen nitelikte olması oldu. 

Sayın Başkanım; 
önerdiğim metin Kanun Teklifinin tümü üzerin

de dün yaptığım konuşmada kısmen arz ettiğim, 
üzerinde durulmuş ve yerleşmiş acizane kanaatlere 
dayanıyor. Metni açıklama sadedinde dünkü maru
zatımın özünü hatırlatarak gerekçeyi arz edeyim. 

Birinci nokta; Türkçemizin Osmanlı Devrindeki 
ihmalden ve onun sonucu olan kısırlıktan kurtarıla
rak kendi öz kaynaklarını değerlendirmesi esastır. 
Kaynaklar derken geniş anlamda aldığımı dün arz 
etmiştim. Türkiye ve bütün Türk lehçelerinde mev
cut, yeni ve eski bütün köklerin ve eklerin tarana
rak tespit edilmesi önem taşıyor. 

İkinci nokta : Öze dönüş çalışması yapılırken di
limizin benimseyip kullandığı kelimeler ve o kelime
ler etrafında teşekkül etmiş deyimler, atasözleri, ila-
hirihi feda edilmemeli, yeni buluşlar mevcut dil var
lığına, servetine, zenginliğine eklenmelidir. Aksi halde 
dilimizi geliştirecek, bütün medenî kavramları ifade 
edebilir duruma getirecek yerde fakirleştirmiş, kısa
cası dilimizi tahrip etmiş oluruz. Eğer vakit kalırsa 
bu konuda bazı müşahhas örnekler arz edeceğim. 

Sayın Başkanım; 
Ne yazık ki, bu dili fakirieştirımeden öze dön

dürmek çabaları tam ters yönde yapılmıştır ve bu 
yüzden birtakım sakıncalar ortaya çıkmıştır. Her 
şeyden önce dün bazı örneklerini arz ettiğim diğer 
yabancı kökenli kelimelere, mesela, biraz latife için 
ilave edeyim, hamsi balığına dokunulmaksızın ve bil
hassa batıya yönelişimizin getirdiği bol miktarda kav
ramlara karşılık aramaya çalışacak yerde, yeni kav
ramları mevcut kelimeler üzerine yığmak yoluna gi
dilmiştir ve bu konuda hedef olarak yalnız Arapça 
ve Farsça kelimeler alınmıştır. Tekrar ediyorum ba
tı kökenli kelimelerle uğraşılmıyor, yalnız Arapça 
ve Farsça kelimelerle uğraşılıyor. Bendeniz buna 
«Yanlış hedef seçme» diye isim veriyorum. Hatta 
geçerken arz edeyim, bazen «kaldırım» gibi bin yıl
lık öztürkçe kelimeyi bırakıp, Fransızcasını almak ve 
onu da «Trotuvar» yerine «tretuvar» diye yazmak 
eğilimini zaman zaman görüyoruz. «Kâtip» yerine 
de «sekreter»i koyduk, kâtip dilimize girmiş, türkü
lerimize girmiş bir kelimedir ve onun yerine sekre
teri koymakla ayrıca dili fakirleştirmiş de olduk. 
Çünkü kâtibin yanında «kâtibe» vardı eskiden ve 
Türkçe için faydalı bir kelime ve kavramdı. 

Sayın Başkanım; 
Bu yanlış hedef seçmenin çok önemli bir sakınca

sı oluyor. Çünkü Arapça ve Farsça kelimeler, o fce-
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lîmelerin kaynağı olan milletlerle münasebetlerimizin 
eskiliği nispetinde, eskiden, çok eskiden, dilimize gir
miştir ve benimsenmiş birtakım başka kelimelerin, 
deyimlerin üretilmesine yaramıştır. Dolaylısıyla bu 
yanlış hedef seçme konusunda şu suali ortaya koy
mak hakkımdır sanıyorum : Türk Milleti asırlarca 
îran ve Arap Ülkelerine hükmetti. Bu hâkimiyet 
düşmanca değil, kardeşane idi, tam eşitlik içinde idi. 
Aynı tarihi, aynı dini, aynı kültürü paylaşarak bir
likte yaşadık. Bütün bunlar bize Rumdan, îslavdan, 
ilâhirihi, daha mı yabana, daha mı düşmandır?.. 

. Sayın Başkanım; 
Canlı, yaşayan kelimelerle uğraşmanın örnekleri

ni daha sonra vakit kalırsa arz edeceğim. 
'Üçüncü nokta olarak şunu söylemek istiyorum : 

Dilimizin kelime üretme mekanizmalarının ele alı
narak geliştirilmesi, tamamlanması pratik açıdan bi
rinci önceliktir kanaatindeyim. Türkçenin son ekle
re ve bilhassa çok noksan olması itibariyle ön ek
lere birtakım yenilikler getirilmesi ihtiyacı vardır. 
Bunları batı dillerindekilerle aynı anlamda kullanışı 
sağlayacak şekilde ve onların hepsini değilse bile baş-
lıcalarını, önemlilerini karşılayacak bir duruma getir
mek zorundayız. Bunun için öztürkçelerden başka 
halen kullandığımız ve Arapça, Farsça hatta batı 
kökenli eklerden de faydalanılmasında beis görme
diğimi, hatta buna maalesef mecburiyet mevcut ol
duğunu 'dünkü konuşmamda arz etmiştim. 

Dördüncü olarak, dilde istikrara hayatî diyebile
ceğim derecede büyük önem veriyorum. Bu herhan
gi bir dilin üç önemli niteliğinin, değerinin, rolünün 
vazgeçilmez şartıdır. Dilimiz istikrar içinde mevcut 
ve canlı kelimeler ve deyimler muhafaza edilip on
lara yenileri katılarak geliştirilmelidir. 

Beşinci nokta, Türkçemizin hasara yol açmaksızın 
hakkı olan hayatiyete kavuşması, bu anlayıştaki ça
lışmalarla mükemmelen sağlanabilir kanaatindeyim. 

Altıncı nokta olarak şunu arz ediyorum : Osman
lı Devrindeki dilin halktan kopukluğu durumuna bu 
defa aksi yönden düşmek, ifrattan tefrike geçmek 
affedilmez bir hata, başka bir deyimle acı bir tecrü
beden ders almamak olur. Bu konuyu biraz canlan
dırmak için zaman zaman işittiğimiz makûs yönde
ki bir argümanı cevaplandırmak istiyorum. 

Sayın Başkanım; 
Bu arz ettiğim, zaman zaman duyduğumuz söz 

şöyle oluyor : Diyorlar ki, «Efendim, çocuklarımız 
bizi anlamıyor, biz onları anlamıyoruz». Onların an
layacağı dili kullanalım.» Bendeniz de şu cevabı ve

riyorum : Bunun sebebi bilhassa Millî Eğitim Ba
kanlığının da etkisi ile okullarda öğretilen sunî dil 
oluyor. Şimdi geliyorsunuz okullarda şu dil öğretildi, 
biz de onu öğrenelim diyorsunuz. Peki, okullarda 
Çince öğretilse biz kalkıp Çince öğrenmeye mi mec
bur olacağız?.. Böyle bir şeyde ben mantık ve tu
tarlılık göremiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz djldu rica 
ediyorum. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Hay hay Sayın 
Başkanım. 

Kaldı ki, bu kopukluk milletin tümü; Osmanlı 
Devrinde olduğu gibi, bundan sonra da yine kendi 
dilini konuşacaktır, büyüklerinden, muhitinden öğ
rendiği kelimeleri, anadilini, asırlar da geçse, terk 
etmeyecektir ve dolayısıyla yaratılan sunî dil halktan 
kopmuş olacaktır. 

Sayın Başkanım; 
Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın konuş

maları oluyor. Tabirimi çok mazur görün, Sayın 
Cumhurbaşkanımız kuş dili konuşmuyor, halkın, 
münevveri ile ve köylüsü ile anlayacağı dili konuşu
yor ve o zaman hakikaten idare ile, devletle, halk 
arasında bir kaynaşma, bir karşılıklı anlaşma müm
kün olabiliyor. Yabancılar bakımından da birtakım 
güçlükler olacaktır. Türkologlarla, yabancı memle
ketlerdeki Türk bilginleriyle zaman zaman temasla
rım olmuştur, bana şikayet ederler; «Her Türkiye'ye 
gidişte yeni bir dille karşılaşıyoruz. Bu kadar hayat 
boyu yaptığımız çabalar bugün boşa gitmiş gibi ge
liyor bize.» diyorlar. Buna yabancılar bakımından 
bir noktayı daha ilave etmek isterim : Bu kadar istik
rarsız, her gün değişen bir dili yabancıların öğrenme
ye heves etmelerine imkân kalmamıştır. Sonra Tür
kiye dışındaki Türkler bakımından tecrübem vardır. 
Vakit dar olduğu için onu kısaca şöyle arz edeyim : 

Ben onlarla anlaşabilmek için bugün ' ortaya çı
kan kelimeleri değil, eskiden beri hepimizin kullan
dığımız kelimeleri kullanmak zorunda kalıyordum. 
Yani normal Türkçe ile konuştuğumda gayet rahat
lıkla anlaşıyorduk; fakat öbür sunî dile geçildiğin
de anlaşma kolay olmuyordu. 

Sayın Başkanım; 
îzin verirseniz, zaman bakımından bir teklifte 

bulunmak istiyorum. Bu madde hakkında bir diğer 
ayrı önergem vardır. Eğer o önergeye ak 5 dakikalık 
konuşma hakkımı şimdi kullanmama izin verirseniz, 
önergeden sonradan bahsetmem ve bu arz ettiğim 
durum.., 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Yolga; hem madde, 
hem önergeler üzerinde Genel Kurulumuzun tespit 
ettiği süre 5'er dakikadır. Siz bir küçük yanılgı için
de oldunuz; «Önerge üzerinde kısa konuşuluyor. 
Madde üzerinde konuşmak suretiyle biraz daha uzun 
açıklama yapma ihtiyacını duyuyorum. Madde üze
rinde bu sebeple konuşacağım.» dediniz. Halbuki 
madde üzerindeki konuşma da 5 dakikadır. Bunu 
bilhassa hatırlatayım. 

Ayrıca, şüphesiz iki önergeniz var. Bu iki öner
ge üzerinde tek tek görüşebilecektiniz, eğer mad
de üzerinde konuşmasaydınız. Madde üzerinde ko
nuşmak suretiyle iki önerge üzerinde konuşma hak
kınızı da maalesef kaybetmiş oldunuz. 

O itibarla, bundan sonraki maddelerdeki görüş
melerinizde bu hususu dikkat nazara alırsanız çok 
yerinde olur. 

Benim daha fazla süre tanımam mümkün olma
yacak; çünkü bakın 5 dakikalık süreyi 10 dakika 
yaptık. Siz 10 dakika konuştunuz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
bu yanlış anlayışımdan dolayı zatıâliniz ve arkadaş
larım beni mazur görsünler. Müsamahanız için te
şekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Basanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Ben de 4 üncü maddenin (a) bendindeki bir özde
yişten ötürü söz almış bulunuyorum. Bir önergem 
yoktur; yalnız yüksek Komisyonumuzun ve Hükü
metin dikkatine sunmak istiyorum bir görüşümü. 

Efendim, 4 üncü maddenin (a) bendinin üçüncü 
satırında «... Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağ
lı kalmak ve sahip olmak,» diye bir deyim vardır. 
Bu Büyük Atatürk'ün bir vecizesidir. Evvela Komis
yonumuza vecizeyi bir bakıma isabetli yazmış olduğu 
için teşekkür ediyorum; çünkü gerek Anayasamızın 
dibacesinde, gerekse Siyasî Partiler Kanununun üçün
cü maddesinde bu özdeyiş maalesef yanlış yazılmış
tır. «Cumhuriyeti çağdaş medeniyet seviyesine ulaş
tırma» diye yazılmıştır. Halbuki Büyük Atatürk'ün 
gayesi ulaştırmak değil, onu geçmektir. Çağdaş me
deniyet seviyesinin üstüne çıkmaktır. Atatürk gibi 
idealist, dinamik bir insan belli bir yere gelip dura
mazdı elbette, orayı aşmak, orayı geçmek istemiş idi. 

O itibarla, gerek teklif sahibinin, gerekse Komis
yonumuzun bu düzenlemesine teşekkür ediyorum. 
Yalnız, bir husus dikkatimi çekti. Millî kültürün 
çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkması söz ko
nusu olabilir mi?.. Bir medeniyetin çıkması söz; ko
nusu olur da, medeniyetin bir kısmı olan, bir parçası 
olan, bir bölümü olan bir kültürün ve genellikle ma
nevî değerleri ifade eden bir kültürün tekniği de içine 
alan medeniyetin üstüne çıkması nasıl mümkün olur?.. 

Ben bu hususu dün Atatürk ve Atatürkçülük hak
kındaki engin kültürünü bildiğim Sayın Kocatürk'e 
de sordum. Sayın Kocatürk de, bu konuyu düşündü
ğünü ve Nutku araştırdığını, Atatürk'ün deyişinin ay
nen böyle olduğunu belirttiler; fakat bilmiyorum, 
Büyük Atatürk acaba hangi maksatla, nerede ve ne 
sebeple böyle bir söz söylemiştir?.. Benim bildiğim 
Cumhuriyetin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkarılmasını söylemişti Atatürk. Burada millî kültü
rümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkar
ma deyimi var. 

Şimdi lügatlardan ve ansiklopedilerden bu konu
daki tariflere baktım. Lügatlar, «Kültür : Bir toplu
luğun manevî özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini 
oluşturan gelenek durumundaki her türlü yaşayış, 
düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.» diyor. Kül
tür daha ziyade manevî bir değer ifade ediyor. Mede
niyetin tarifine baktım. Medeniyet ise, bir milletin 
maddî ve manevî varlıklarının tümünü ifade eder. 
Teknik, askerî durum, ekonomik durum, malî durum; 
bütün bunlar medeniyetin içine giriyor; hatta mimarî, 
hatta yerleşme, şehirleşme filan gibi... Hatta bu ko
nuda yine araştırmalar yaptım; bir millet medeniyet 
bakımından çok geri olabilir; fakat kültürün bir da
lında dünyanın en ileri düşünürlerini çıkarması müm
kündür ve buna örnek olarak Hindistan'dan yetişen 
büyük şair Rabindranath Tagor gösteriliyor veya 
Pakistan'ın çıkardığı tkbal gösteriliyor. Yani kültür 
dalında çok ileri bir ülke, bir millet medeniyet bakı
mından çok geri, teknik bakımından çok düşük ola
bilir. 

O itibarla, bunu acaba nasıl telif edecek Sayın 
Komisyonumuz?.. Ben bu konudaki görüşlerini is
tirham ediyorum. Acaba düzetlmek mümkün mü
dür?.. Onu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Evet, Sayın Komisyonun söz alan sayın üyelere-

cevabı lütfen. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Sayın Yolga'nın bahsetmiş oldukları hususları 
önergeler okunduğu zaman dikkate alacağız. Tabiî 
görüşmek mümkün, zamanı kaybetmemek için arz 
ediyorum. 

Yalnız Sayın Azgur'un bahsetmiş olduğu husus, 
1961 Anayasasının sonunda «Muasır medeniyet se
viyesine eriştirme» diye bir ifade vardı. Bendenizin 
Anayasa görüşmelerinde, yine Anayasa Komisyonu 
tarafından getirilen de böyle idi, vermiş olduğum ve 
açıklamış olduğum izahat aynen buyurduğunuz gibi, 
arkadaşımızın izah ettiği gibi idi. Eğitimde gösterece
ği hedef, medeniyet için göstermiş olduğu hedeftir. 
Atatürk'ünkü. Kültür elbette bu maddî ve manevî 
değerlerin tümüdür; ama bunların kültürde dinamiz
min tarifini yapmıştır efendim Atatürk burada. Dil
de, hepsinde dinamizme önem verdiği için 10* uncu 
Yıl Nutkunda aynı şeyi kullanmıştır efendim. Bu ko
nuda araştırma yapan Sayın Utkan arkadaşımız da 
gerekli bilgileri verecektir. 

«Muasır medeniyet» çoğu yerde de yanlış ifade 
edilmektedir; Atatürk'ün bu sözleri, «Muasır medeni
yet seviyesine yükselteceğiz»; Türkiye bu muasır me
deniyet seviyesine gelmemiştir, Türkiye'de hedef an
cak muasır medeniyet seviyesidir, Türkiye buna eri
şecek durumda da değildir, eğitimin hedefi de bu ola
caktır ve böyle bu seviyenin altında aşağılık komplek
si içinde bir nesil yetiştirecektir... Eğer öyle düşünü
lürse öyle olur. 

O bakımdan, Atatürk'ün dediği gibi bu ifadeyi 
bütün kanunlarımıza koymakta büyük fayda vardır. 
Bu bizim Türk Millî Eğitimine gösterilecek hedeftir; 
Türk tarihine, Türk coğrafyasına, kültürüne, medeni
yetine hepsine gösteren hedeftir. Muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkarma azmidir; azimdir. Bunun 
için her türlü tedbiri kanunlarla, her şeyle alma zo
rundadır. Böyle düşünüyoruz ve bunu bilerek bu şe
kilde koyduk efendim. Bu konuda esas inceleme ya
pan arkadaşımız da bilgi verebilir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Bakan, zatıâlinizin bir beyanı olacak mı?.. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Biz buradaki deyimin doğru olduğu kanısındayız. 
Çünkü kültür millîdir; fakat medeniyet milletlerara 

sındadır. Bir Alman Kültürü vardır; fakat bir Batı 
medeniyeti vardır. Eğer bir millî kültürün dinamikleri 
medeniyetin dinamiklerini aşarsa o takdirde o mille
tin kültürü tabi olduğu toplumun medeniyeti haline 
gelir. Mesela bir German kültürü eğer Avrupa'ya ya
yılırsa German kültürünün dinamikleri Avrupa mede
niyetinin dinamiklerini aşarsa bu takdirde German 
kültürü Avrupa medeniyeti haline gelir. Burada Ata
türk'ün kastı, kanaatimiz odur ki, Türk Milletinin 
kültürünün dinamikleri öyle gelişecektir ki, sadece 
Batı kültürünün seviyesine, Batı medeniyetinin seviye
sine gelmekte iktifa etmeyecek, kendi kültürünün di
namiklerini tabi olduğu medeniyetin dinamiklerinin 
üstüne çıkararak, böylelikle Türk kültürü bütün bir 
sahaya yayılacak, bir sahanın medeniyeti haline gele
cektir. Bu haliyle, kanaatimce istikbali gösteren dina
mik bir ifadedir. Kalmasında fayda olduğunu zanne
diyoruz Hükümet olarak. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
Madde üzerine verilmiş önergeleri sırayla okutu

yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclisçe görüşülmekte olan «Atatürk Kül

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» Kanununun «İl
keler» başlığını taşıyan 4 üncü maddesinin (a), (g), 
(h) bentlerinin Sayın Orgeneral Tahsin Şahinkaya' 
nın Teklifindeki metin esas alınarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 479 sıra sayılı Kanun 

Teklifinin 4 üncü maddesinin (a) bendinin birinci sa
tırının ilk cümlesinin; 

«a) Millî Mücadele ruhu ve bilinci içerisinde» şek
linde düzeltilmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

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

sek Kurumu Kanun Teklifinin 4 üncü madde (g) ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Yüce Meclisin 
takdirine saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
«g) Türk dilini, ilmin ışığında, özündeki güzel

lik ve zenginliği meydana çıkarıp Milletçe benimsen
miş kelimeler ve deyimler varlığına katarak ve kendi 
araçlarıyla kelime üretme yöntemlerini geliştirerek en 
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ileri medeniyet seviyesinin gerektirdiği ve zaman ı 
içinde gerektireceği bütün kavramları karşılayabile
cek duruma getirmek suretiyle dünya dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe ve hayatiyete eriştirmek, 
dilin istikrar içinde gelişmesinin önemini göz önünde 
tutarak nesiller ve bölgelerarası anlayış ve söyleyiş
te birleştirici ve Türk halkından kopukluğu önleyici 
yönde hareket etmek.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 sıra sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesin

de aşağıdaki yazım düzeltilmesinin yapılmasını Yüce 
Meclisin takdirine saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

Cümle bitmemiş olarak sıralanan bentlerin son
dan bir öncekine kadar olanlarının sonuna virgül 
yerine noktalı virgül konmasının bu madde münase
betiyle önceden karara bağlanması iyi olur. Zira, aynı 1 
ihtiyaç daha sonra bazı maddeler için de hissedilmek
tedir. Tam cümle halinde olan ve nokta ile biten bent
ler tabiatıyla bu öneri dışındadır. 

Ayrıntı niteliğindeki yazım düzeltilmelerini şifahen I 
arz edeceğim. I 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 4 üncü maddesinin (b) beninin ilk satırındaki I 
«Tcplucu Türk vatandaşlarının» ibaresinin, ifadede 
düzgünlüğü sağlamak üzere «Türk vatandaşlarının 
topluca» biçiminde düzeltilmesini saygılarla arz ve 
teklif ederim. 

Necip BİLGE 

BAŞKAN — Sayın Ökte; önergenizle ilgili olarak 
buyurun. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Verdiğimiz öner
gede herhangi bir mana değişikliği söz konusu değil
dir. Her iki bentte de cümle düşüklüğü esas manayı 
bozmaktadır. 

Şimdi müsaade buyurursanız, Sayın Orgeneral 
Tahsin Şahinkaya'nın metnini okuyacağım, bir de 
Komisyon metnini okuyacağım. 

Sayın Orgeneral Şahinkaya'nın teklifindeki öner
gemizle ilgili bendi okuyorum : 
. «a) Millî Macedele ruhu ve bilinci içerisinde; 

Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, 
Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuu
runa, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutlu
luğu inancına, Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet 
seviyesinün üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağ
lı kalmak ve sahip olmak.» ] 
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Şimdi Yüce Komisyonun metnini okuyorum : 
«a)- Milli Mücadele ruhu içerisinde; Atatürkçü 

düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye 
Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna,...» 
(Bu aynen teklif metnindeki gibidir.) «...Türk insanı
nın ve Türk milletinin refahına ve mutluluğuna, Millî 
kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çı
karma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve sahip ol
mak.» 

Dikkat buyurulursa, cümlenin başı, birinci cüm
leyle ikinci cümle ve üçüncü cümle birbirleriyle bağ
lantısızdır. Eğer Yüce Komisyon «mutluluğu inancına» 
deseydi, tam bir paralellik göstermiş olacaktı. 
, Teklif tek inden farklı olarak «Türk insanı,» «Türk 
milleti» deniyor, onlara bir diyeceğim yok. 

Geliyorum (g) bendine : 
Bu (g) bendi tarihî bir benttir. Hocalarımızın da 

çok iyi bildikleri gibi Türk Dilini Tetkik Cemiyeti 
kurulurken, bunun nizamnamesi bizzat Atatürk tara
fından yazılmıştır ve amacı da bizzat Atatürk tara
fından gösterilmiştir; O'nun el yazısıyladır. Orada, 
aynen Sayın Orgeneral Şahinkaya'nın teklifinde ol
duğu gibi, «Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini» 
tabiri geçmektedir. Komisyon ise, «özündeki güzel
lik ve zenginlik» olarak yazmıştır. Mesele bir anlam 
farkı değildir, Yüce Atatürk'ün koymuş olduğu bir 
amacın buraya aynen nakledilmesidir. Gayet tabiî 
Komisyon da incelemelerinde bunu görmüştür. 

Söyleyeceklerim bu kadar efendim, sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Değerli üyeler; bu önergenin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon; önerge üzerindeki görüşünüzü 

bildirin lütfen, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Şahinkaya'nın teklifiyle bizim teklifimiz 
arasında mana bakımından fark yoktur. Ancak, bi
zim düzenlememizde biraz daha mantık vardır. 

Millî Mücadele ruhu içerisinde olmuştur. Millî 
Mücadele bilinci olmaz. Bilinç, şuurdur ve şuur da 
ruhî bir olaydır. Bu bakımdan aynı cümle içerisinde 
hem ruhtan, hem de bilinçten bahsedilmesi mümkün 
değildir. Aynı cümlenin içerisinde «Mülî Mücadele 
ruhu ve bilinci içerisinde» denmek suretiyle hem 
«ruh», hem «bilinç» kelimeleri geçmektedir. Ruhun 
içinde bilinç olduğuna göre ve burada da aşağıda 
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«şuur», yukarıda da «bilinç» dediğine göre, ya aşa
ğıdaki «şuur» kelimesinin veya yukarıdaki «bilinç» 
kelimesinin çıkarılması gerekir. Okuyorum efendim: 
«Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılâplarına, 
Türkiye Cumhuriyetinin sonsuzluğa kadar var olma 
şuuruna...» Zaten yukarıda «Bu ruh içerisinde» di
yoruz. Öyleyse, «şuur» kelimesine orada gerek yok 
veya burada gerek yok. O bakımdan, daha bitme
yen bir cümle içerisinde mana bakımından bir «şuur», 
bir «bilinç» kelimesini kullanmak doğru olamaz; bi
rinci gerekçemiz bu. «Şuurlu», bilinçli demek. Bun
ların bir tanesini çıkarmak lazım, biz bir tanesini 
çıkardık işte efendim. 

îkincisi; «Toplumun mutluluğu inancına» ibare
sinden önce Sayın Şahinkaya'nın teklifinde «kişile
rin» kelimesi vardır. «Kişilerin» kelimesi yerine 
«Türk insanının ve Türk milletinin» kelimelerini ko
yarak daha millîleştiriyoruz ve «Türk insanının ve 
Türk milletinin refahına ve mutluluğuna» diyoruz. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Tamam efen
dim, oralara itirazımız yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu şöyle olabilir, si
zinki daha mantıklı olabilir; «Türk milletinin refah 
ve mutluluğu inancına» şeklinde olabilir, ona katı
labiliriz. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Tamam efendim, 
bunu istiyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sonra, Atatürk «özün
deki güzelliği» kullanmıştır efendim. Bunu incele
dikten sonra buraya koymuşuzdur ve iki tane edebi
yat profesörüne, dil profesörüne bunu sorduktan 
sonra (İsim de verebilirim; Dil ve Tarih, Coğrafya 
Fakültesinden ve bir de Hacettepe Üniversitesinden) 
bu kelimeyi «özündeki güzellik» yapmışızdır. «Öz 
güzelliği» ile «özündeki güzellik» birbirinden mana 
bakımından (Her ne kadar önergede aynı deniyorsa 
da) çok farklıdır. «Öz güzelliği» olduğu zaman, me
deniyette geriye dönüş oluyor; tekrar geriye gidip 
geriden bir şey getirmek, geriye aynen alacaksınız, 
onun üzerine her şeyi koyacaksınız, haleyi şuur için
de yoğuracaksınız ve istikbale doğru hazırlayacaksı
nız... Kültür ve dil gelişmesi, her şey buna göre ola
caktır memleketimizde; yoksa bu, yerinde saymadır, 
geriye dönmedir. Halbuki, bizim getirdiğimiz tasarı
da ileriye dönüklük vardır, ileriye adım atma vardır. 

Bu bakımdan katılamıyoruz; «öz güzelliği» değil, 
«özündeki güzellik» tir o, var olan güzelliktir; dün

kü camiye baktığınız zaman özündeki güzelliği gö
rüyoruz, öz güzelliğini görmüyoruz. Bana göre öz 
güzelliği değişir, başkasına göre öz güzelliği değişir; 
ama o minyatür veya o tarihî eser, özündeki güzel
liği taşır. 

O bakımdan «öz» başkadır «özündeki» başka
dır, her ne kadar önergenizde de aynı manaya geli
yor diyorsunuz; ama ona da karşıyız. 

Efendim, bu bakımdan... 
ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Atatürk'ün yaz

dığını kabul etmiyorlar mı? 
BAŞKAN — Sayın Ökte, biliyorsunuz siz ko

nuşurken Komisyon hiçbir müdahalede bulunmadı. 
Binaenaleyh, siz de dinlemek durumundasınız. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
bölümde arkadaşlarımla yapmış olduğum görüşme
den de bu güzel cümle, «Türk insanının ve Türk 
milletinin refah ve mutluluğu inancına» cümlesi; ora
da daha kuvvet veriyor «inanç» kelimesi, katılıyo
ruz ona. «Türk milletinin refah ve mutluluğu inan
cına, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesi
nin üzerine çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kal
mak ve sahip olmak.» Burada Sayın Yolga'ya da 
teşekkür etmek isteriz. Komisyonumuz, hatta hepi
miz adına; çünkü «millî mücadele ruhu içerisinde» 
dedikten sonra daha önceki noktalamalara göre, onu 
virgül haline getirip diğer sonunda da noktalı virgül 
koymayı, bütün bağımsız bölümleri bu şekilde nok
talamayı da uygun görüyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, görüşünüzü rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Komisyona katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

UTKAN KOCATÜRK — Müsaade eder misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, ben bir de

ğişik öneride bulunuyorum : 
4 üncü maddenin (a) bendinin şu şekilde formü

le edilmesinin, hem Kanun maddesinin kuvveti ba
kımından, hem de anlam bakımından daha yerinde 
olacağı kanaatindeyim. 

«4 üncü maddenin (a) fıkrası; 
Atatürkçü düşünceye, Atatürk İlke ve İnkılapları-
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na, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma 
şuuruna, Türk Milletinin refah ve mutluluğu için ça
lışmak idealine, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağ
lı kalmak.» 

Neden bu değişikliği yapıyorum?.. «Millî müca
dele ruhu içinde» ibaresini çıkarıyorum; çünkü Ata
türkçü düşünce, Atatürk tike ve inkılaplarının bizati
hi iç anlamı, millî mücadele ruhuna bağlı kalmaktır. 
Dolayısıyla, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkı
lapları Millî Mücadele ruhunu zaten kapsar. Dolayı
sıyla ayrıca bunu zikretmede bir mana yoktur. 

ikincisi; Türk Milletinin refah ve mutluluğu için 
çalışma ideali, dolayısıyla Türk insanının da refah ve 
mutluluğu için çalışma idealini de kapsar. Dolayısıy
la, buna da bir gerek yok. 

Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak; 
zaten sahip olmanın sonucu bir şeydir. Bu karara va
racaksınız ki, bağlı kalacaksınız. Malumuâliniz, bir 
kanun maddesi ne kadar kısa ve öz olursa, o kadar 
kuvvetli olur. Dolayısıyla, bu şekilde formüle edil
mesinde ben fayda görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu teklif daha evvel bir önerge 

şeklinde verilmiş olsa idi, bunu değerlendirmek im
kânı olacaktı. 

UTKAN KOCATÜRK — Veririm efendim. 
BAŞKAN — Verirsiniz; ama bunu daha evvelden 

tertip edip vermek gerekir. Tam bir önergeyi tetkik 
ederken, «Önerge veririm» demek olmaz Sayın Ko-
catürk, bunu daha evvelden vermeliydiniz. Yalnız, 
Komisyon sizin bu görüşünüzü metinde bir düzeltme 
yaparak verirse, Komisyonun yapacağı bu teklif dik
kate alınır; fakat sizin şifahî bir teklifiniiz şu anda 
müzakereye esas olamayacak. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, bu Önerge üzerinde görü
şüldü, başka ilave edecek bir şeyiniz olamayacaktır, 
söz veremeyeceğim. 

TÜRE TUNÇBAY — Efendim, bir açıklık ge
tirmek istedim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde soru sordurmuyo
rum. 

TÜRE TUNÇBAY — Efendim, Sayın Komis
yon Başkanı «Ruh ve bilinç aynıdır» mı dediler, ben 
mi yanlış anladım. Eğer, «aynı» dedilerse, bir yanlış
lık olacak; ruh ve bilinç apayrı bir deyimdir ve apay
rı manaları vardır. 

O bakımdan yanlışlık olmaması için söz aldım. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ben, 
arkadaşımın bu alanda çalışmış bir profesör olduğu
nu biliyorum, benim de uzmanlık alanım rehberlik 
ve psikolojik danışma. «Aynı» demedim efendim, 
«ilcinde olduğu için gerek olmaz» dedim; çünkü o za
man yirmi taneyi; idraki, vesaireyi falan hepsini say
mak lazımdır; ruh haletinin içindedir bir çoğu. . 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Koca-
türk'ün Komisyonunuz adına konuşmadığını biliyo
rum, kendi şahsı teklifidir; fakat eğer siz bu teklifi 
benimsiyor ve maddeyi bu şekilde düzenlemek ister
seniz, maddeyi veririm, düzenler, getirirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ama
cımız, bunun iyi bir şekilde ve noksansız çıkmasıdır. 
Esasen bu maddeyi Komisyonumuz uygun görürken, 
altkomisyonda kendileri bu maddeyi hazırlayıp ge
tirmişlerdir ve bu şekilde eleştirmişizdir. Şimdi daha 
iyisini bulduklarına göre, müsaade buyurursanız, ay
nı şekilde düzenleyip tekrar sizin huzurunuza suna
lım. 

BAŞKAN — Bu mümkün tabiî, maddeyi geri 
alırsınız. 

MİLLÎ EĞITtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yalnız efendim, diğer 
önergeler de bitsin, ondan sonra. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Ökte'nin öner
gesinin yalnız birinci teklifte «inancına» yani (a) 
fıkrasının ikinci satırında «refah ve mutluluğu inan
cına» kısmına Komisyon katılıyor, diğerlerine katıl
mıyor. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, önergeler üzerinde, bili

yorsunuz usul şu; 
NAMIK KEMAL YOLGA — Başka bir şey arz 

edecektim. 
BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Yolga, biz mev

cut usulümüze, bugüne kadar yaptığımız, uyguladığı
mız usule aykırı bir çalışmaya girersek, hiçbir kanun 
ve tasarının hiçbir maddesini neticelendiremeyiz. Öner
ge okunur, sahibi açıklama yapar, lehinde, aleyhin
de konuşulur. Komisyon cevap verir, Hükümet ce
vap verir, önerge oylanır; hatta, Tüzüğümüze göre 
yalnız önerge okunur, sahibi açıklama yapar, Ko
misyon ve Hükümet cevap verir, oylanır, «evet» veya 
«hayır» denir. Esas budur; fakat biz önergenin bi
raz daha, Genel Kurulun müzakeresine imkân ver
mek için, Genel Kurul olarak özel bir karar aldık. 
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Tüzüğümüzün dışında özel bir karar aldık, lehinde 
ve aleyhinde konuşma gerektiğine karar verdik. 

Binaenaleyh, bunun dışında herhangi bir önerge 
üzerinde müzakere açmam mümkün değil, çok özür 
dilerim. 

Değerli üyeler... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usule siz ria

yet etmiyorsunuz; Sayın Kocatürk'e neye göre söz 
verdiniz?... 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 
KAMER GENÇ — Hayır, ben size soru soruyo

rum Sayın Başkanım; Sayın Kocatürk'ü neye göre 
konuşturdunuz?.. Bir kere buna cevap verir misiniz? 
Evvela usulü kendiniz uygulayın, biz de Başkanlık 
Divanının nasıl hareket edeceğini önceden kestirelim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı, Genel Kurulun 
aldığı kararlara göre hareket ediyor. 

KAMER GENÇ — Etmiyor. 
BAŞKAN — Ediyor, bunu böyle bilin. 
Değerli üyeler, önergenin yalnız birinci fıkrasın

daki «inancına» kelimesinin maddeye girmesine hem 
Komisyon, hem Hükümet katılıyor. Bu kısmı kesin 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tekliflere katılmıyorlar. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin diğer tekliflerinin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Akkılıç'ın önergesinde sıra. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin Sayın üyeleri; 
Gerçekten, önümüzde Türk tarihi, Türk kültürü, 

Türk dili ile ilgili çok önemli bir Kanun Teklifi var 
ve bu Kanun Teklifi ile ilgili olan Komisyon Başka
nımız ve çok mutlu bir tesadüf, Sayın Hükümet Tem
silcimiz Sayın Bakanımız birbirine denk bir biçimde 
heyecanlı. Hiç şüphesiz heyecan çok iyi bir şey; ama 
bu heyecan bilince dayanmazsa, şuura dayanmazsa, 
bilime de dayanmazsa, bence biraz yanlış olur ve ha
ta yapmış oluruz. 

Kanunun geneli ve de maddeler üzerinde konu
şan, gerek Komisyon, gerek Hükümet ve gerekse üye
lerimiz bir «Uydurma dildir» teranesi ve sloganı tut
turmuş gidiyorlar; ama Sayın Bakanımız burada, kür
süden samimiyetle açıkladılar ki, dilimiz % 72 ora
nında Arapça ve Farsça kelimeler ya da Arap ve 
Fars dilleri etkisinde kalmıştır. 

Biz ne yaptık, Atatüfk ne yaptı?., istiklal Harbi
ni yaptı. İstiklal Harbinden sonra Türkiye'de kor
kunç bir değişim oldu. Saltanat yıkıldı, gitti; deği
şiklik oldu. Dilin de istiklalini kazanması için, gayet 
tabiî ki değişiklik olacaktı. Çocuklarımız bizi anla
mıyorlar... Evet, anlamayabilirler, yaş farkıdır. Ge
çende Sayın Komisyon Sözcümüz, çok sevdiğimiz muh
terem paşamız bir konuşma vesilesiyle dediler ki, 
«Efendim bu husus zaafı teliften neşet etmektedir.» 
Bu, kendilerinin ağzına yakışıyor; ama benim ağzı
ma yakışmıyor ve arkamda oturan 1943 Harbiye me
zunu bir paşamız sordu «Akkılıç nedir bu?..» dedi. 
1943 mezunu anlamıyor... 

Geçenlerde yine Anayasa görüşmeleri sırasında 
yedi tane gazeteciye bundan çok daha hafif kelime
leri gjidip sormuştum, anlamamışlardı; bilmiyorlardı 
anlamını. Biz bu Kanunu, bu kurumları bizden ön
cekiler için değil, bizden sonrakiler için yapıyoruz; 
orilar anlayacaklardır. 

Şimdi, sayın konuşmacı arkadaşlarımız da diyor
lar ki, «Bir uydurma dildir gidiyor.» Lütfen, rica 
ediyorum dördüncü maddeyi okursanız, bu madde
de beğenmedikleri 24 tane gayet güzel, yerine otur
muş yeni kelime vardır arkadaşlar. İsterseniz teker 
teker okuyayım ve bütün kanunlarda, bütün madde
lerde vardır. Bunları o kadar benimsemişiz ki, biz 
bunu yapanlara borçluyuz ve bunu inkâr etmememiz 
lazım. 

Maalesef, bu kurumları küçültmek için birçok uy
durmalar ortaya atılıyor; bilmem düttürüymüş, müt-
türüymüş... Çok rica ederim arkadaşlar, bunlara iti
bar etmeyelim. 

Dikkat ederseniz Meclis Başkanlığından iki haf
tadan beri rica ediyorum, bu Mecliste «Redaksiyon» 
kelimesini kullandırmayalım diye. Sayın Başkana da 
müteşekkirim, gerçekten o da buna dikkat ettiler ve 
arkadaşlarım da artık «Yazım düzeltmesi» diye kul
lanıyorlar. Gayet tabiî, Fars ve Arap dillerine karşı 
olduğumuz gibi, dilimizi istila eden Batı dillerine de 
karşı olmalıyız. Gerçek Türk Dilini, bilim içerisin
de, Türk Dil Bilimi içerisinde geliştirmek suretiyle 
gayet tabiî ki kendi benliğimize dönmeliyiz. O % 72' 
yi, atılabileceği kadar atmalıyız; ama bize malolmuş-
ları haliyle kabul ediyoruz ve kullanıyoruz. Burada 
da vardır, ama şunları; «Amaç, özendirmek, temel, 
kuşaklar, birikim, doğrultu, gelenek, gözetici yön» gi
bi 24 tane kelime tespit ettim; bunların hepsi Türk 
Dil Kurumunca üretilmiş, gerçekten Türkçe olan ve 
Türk toplumunun benimsediği kelimelerdir arkadaş
lar. 
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Şimdi, önergeme dönüyorum müsaadenizle. 
Sayın Başkan, Sayın ökte'nin önergesi sırasında 

açıkladılar. Başkanın konuşmasından sonra cevap ver
me hakkımız olmadığı için, lütfen işi heyecana boğ
madan «Ruh» ve «Bilinç» kelimelerini buraya yerleş
tirelim. Eğer sondaki «Şuur» kelimesüni çıkarmak isti-

v yorlarsa çıkabilir; ama burada Teklifte olduğu gibi 
«... ruhu ve bilinci içerisinde; ...» kelimelerinin kal
masında büyük yarar görmekteyim. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?... 

1 TÜRE TÖNÇBAY — Lehinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım, Sayın Komisyon; 
Sanırım ki tartışma, âdeta «ruh ve bilinç» keli

meleri üzerinde toplandı. Kesinlikle bir meslek ola
rak konuşmuyorum Sayın Kantarcıoğlu; ancak, biili-
nen bir örnek getirerek, bunun toplumumuzda da ka
bul edilmiş şeklini dile getirmek istiyorum. 

«Toplumsal ruh oluştu.» deriz; yani bir kitle oluş
muştur ki, eğer feveran içinde ise, onu tutmak zor
dur. O kitle eğer saldırgansa, saldırganlığını önle
mek güçtür; ama toplumsal bilinç oluşturularak bu 
toplumsal ruh önlenebilir. Bu kadar kesin, farklı iki 
deyim. Daha başka örnek göstermek istemiyorum; 
ama kişinin ruhsal durumu ile kişinin o ruhsal du
rumu üzerindeki bilinçli oluşu apayrı iki durumdur. 

O bakımdan, Sayın Akkılıç'ın önergesini destekli
yorum. Gerçekten «Ruh» ve «Bilünç» ayrı deyimler 
olarak alınmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, öner
genin istikameti değişti. Böyle bir ifade yok ve böyle 
bir savunma da yok. Sadece şimdi iş, «Millî Mücade
le ruhu ve bilinci içerisinde...» olan aradaki birinci 
fıkra düşünülüyor. 

Zabıtlar ortadadır; bizim «Bilinç» kelimesini çı
karmış olmamız, aşağıdaki «şuur» kelimesindendir. 
Şimdi okuyorum; «Millî Mücadele ruhu içerisinde, 
Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkilâplarına, 
Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuu
runa...» yani öyle bir ruh içinde böyle bir şuura var 
olma... 
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Şimdi, burada iki tane «bilinç» oluyor, bilincin 
bilincine varma oluyor. Arz ediyorum, «Millî Müca-
del ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürkçü düşünceye, 
Atatürk ilke ve inkilâplarına, Türkiye Cumhuriyeti
nin sonsuza kadar var olma bilincine...» şeklinde iki 
tane «Bilinç» kelimesi olduğu için, birini «Şuur» ya
zıyoruz ve bu nedenle bizim ifademiz budur efendim. 
Cümle böyle ifade ediliyor. Ya bunun aşağıdaki 
«...var olma...» kelimesi kalır «Şuur» kelimesi çıkar 
veya yukarıdaki «Bilinç» kelimesi çıkar. 

Arkadaşım şimdi bakın güzel ifade etti; «Var 
olma» kelimesinden sonra «înancı» kelimesini koya
rız, o da başka bir şey olur. Amaç bu idi ve açıkla
mam da bu istikamettedir. Yoksa, bunun burada ol
mamasının sebebi; bilinç, ruhsal olayın içinde bulun
duğu için, aşağıda da bunların şuuruna erme olduğu 
için, daha kuvvetli olur, düşüncesi ile o amaca ulaşa
bilmek için gidildi; cümle bakımından gidildi. Yoksa, 
bunların elbetteki birbirinden farklı olduğu belli, son
ra aynı olduğunu da kimse söylemedi, kusura bakma
yın. 

Sayın Başkanım, burada arkadaşımızın düzenle
miş olduğu eğer uygunsa, yalnız Sayın Utkan Koca-
türk'ün belirttikleri «Millî Mücadele ruhu ve bilinci...» 
ifadesini muhakkak başına koymak zorundayız, aşa
ğıdaki «Şuur» kelimesini de ona göre düzenleyeceğiz. 

FUAT AZGUR — «İradesine» de olabilir efen
dim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «iradesine» de olabilir 
tabiî. 

Efendim, şimdi başına «Millî Mücadele ruhu ve 
bilinci...» demek suretiyle, «...Atatürkçü düşünceye, 
Atatürk ilke ve inkilâplarına, Türkiye Cumhuriyeti
nin sonsuza kadar var olma şuuruna, (işte var burada 
şuur.) Türk Milletinin refah ve mutluluğu için çalışma 
idealine, Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviye
sinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kal
mak...» demek suretiyle, arkadaşımızın teklifine katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu tarzda madde düzenlenerek gele
ceğine göre Sayın Akkılıç, önergeniz hakkında bir ila
ve yapmak istiyor musunuz?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, eğer ba
şında «Ruh» ve «Bilinç» kelimelerini kullanırsak bu 
sonundaki «...var olma şuuruna» uymuyor. Bunun 
yerine «...var olma inancına» olmak suretiyle katılıyo
rum. 
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BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Gerek yok efendim, 

yerine getiriyorlar. 
BAŞKAN — Evet, efendim. 
Sayın Yolga'nın önergesi okundu ve kendileri de 

açıkladılar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Yolga'nın da belirtikleri maddedeki «İlkeler» bölü
münde bu kadar geniş bir ilkenin buraya yazılmasını 
biz zaten mahzurlu buluyoruz. O buyurdukları nok
tayı, eğer izinleri olursa, biz diğer 36 ncı maddede de
ğişiklik yapmak üzereyiz, onu oraya ekleyeceğiz, en
dişe etmesinler. Sadece, çok uzundur ve zaten «ilke» 
bölümde de şunları yazmak mümkün değildir, arz 
ediyorum; «Türk Dilini ilmin ışığında özündeki gü
zellik ve zenginliği meydana çıkarıp, Milletçe benim
semiş kelimeler ve deyimler varlığına katarak (Buraya 
kadar olan kısımları aynen diğer tarafta almışızdır) 
ve kendi araçlarıyla kelime üretme yöntemlerini ge
liştirerek...» Buna bugünkü durumda da ilerde de ka
tılamayacağız. O bakımdan orada incelesek daha iyi 
olacak, ama sonundak ilerin hepsine katılıyoruz; bu 
maddede değil. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yolga, bu durumda önergeyi 

ileride 36 ncı maddede dikkate almak üzere ayırayım 
mı, yoksa Komisyon katılmadıkları için Genel Kuru
lun dikkatine sunayım mı?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Burada Sayın Ko
misyon ve değerli arkadaşım Kantarcıoğlu'na teşek
kür ederim. Maksat; bu konu üzerinde acizane ka
naatlerinin bu metinde yer almasıdır. Onun için 4 ün
cü madde olsun, ister 36 ncı madde olsun; 36 ncı mad
de geldiğinde tekrar üzerinde durulursa, kendilerine 
teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Yol
ga. Bu arada önergenizi işleme koymuyorum. 

Sayın Yolgan'ın diğer bir önergesi yazım düzen
lenmesiyle ilgilidir. Bu önergeye de katılıyor musu
nuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, yapıldı, 
arz ederiz efendim. Önergelerine de katılıyoruz. 

BAŞKAN — Onu bilalhara açıklayacaksınız. Bu 
önergeye de katılıyor Komisyon. 

Değerli üyeler; Sayın Yolga'nın yazım düzeltme-
siyle ilgili önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met katılıyorlar. Kesin oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Sayın Bilge'nin önergesi var. Ken
disi şu anda yoklar. Önergeleri okunmuştur. Lehte ve 
aleyhte söz veremiyorum. Yalnız Komisyona soru
yorum önerge üzerindeki görüşlerini. 

Buyurun Sayın Komisyon. t 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Bilge'nin öner
gesi yerindedir efendim. «Türk vatandaşlarının toplu
ca, (yalnız «Topluca» kelimesi başında büyük harfti, 
şimdi küçük 'harf olacak o) millî gurur ve iftiharlar
da, millî sevinç ve kederlerde, ortak ve bölünmez...» 
diye cümle devam ediyor, sonunda da noktalı virgül 
oluyor eefndim. Sonuç olarak kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da kabul ediyorlar mı?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Kalbul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Bilge'nin öner

gesini kesin oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, maddeyi önergelerle birlikte size 
veriyorum. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, yazım 
düzeltmesi efendim. 

BAŞKAN — Yazım düzeltmesini ve soruyu da 
alayım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇU KKANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
cümleyi okuyorum efendim. Bu son (fa) fıkrasında bir 
cümle düşmüş efendim. Bu cümle aynen şöyle; «esas 
almak ve Türk Milletini şanlı geçmişine yaraşan ve 
gerçeklere dayanan yazılı tarihine sahip kılmak.» 

Sayın Başkanım, (d) bölümünde «esas almak»ıtan 
sonraki noktalı virgül kaldırılıyor efendim. 

Sonra (c) bölümünün alt bendinde «göz önünde 
tutmak»tan sonraki noktalı virgül de kaldırılıyor. 

Tamamını okuyorum efendim: «Millî mücadele 
ruhu içerisinde; Atatürkçü düşünceye, Atatürk İlke 
ve İnkılaplarına, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza 
kadar varolma şuuruna, Türk Milletinin refah ve 
mutluluğu için çalışma idealine, millî kültürümüzü 
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve 
kararlılığına bağlı kalmak.» 

BAŞKAN — (a) fıkrasını böylece yeniden düzen
lemiş oldunuz. 
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Sayın Cebeci, 'buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkanım, 4 ün

cü maddenin (a) bendinin üçüncü satırında, «... Millî 
kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çı
karma...» diye devam eden cümlede, «medeniyet» 
sözcüğünün tam (Türkçe karşılığı olarak «uygarlık» 
sözcüğü vardır. Anayasamızda da «medeniyet» sözcüğü 
yerine, «uygarlık» sözcüğü kullanılmıştır. Anayasanın 
174 üncü maddesinin ilk cümlesini okuyorum; «Ana
yasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu "çağdaş uy
garlık seviyesinin üstüne çıkarma ve...» diye devam 
ediyor. Buna göre «medeniyet» sözcüklerinin «uy
garlık» olarak düzeltilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇU KKANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
sayın arkadaşlarım; 

Anayasanın 174 üncü maddesine giren teklif, ta
rafımdan verilmiştir, öyle verilmiştir ve doğrudur. İlk 
defa Anayasanın t»ir maddesi, ilk maddeler de olduğu 
gibi, Yüce Heyetiniz -tarafından alkışlanmıştır. Teklif 
veren 'bir kişi olarak katılırız efendim. Teklif böyle 
geldiği için, teklif sahibi ıbunu kullandığı için kullan
mışızdır. Bu itibarla «uygarlık» kelimesine katılırız 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, «uygarlık» olarak yazıyoruz 
efendim. 

HAMZA EROĞLU — Yazım düzeltmesiyle ilgili 
önemli bir sorum var Sayın Başkanım, müsaade bu
yurur musunuz?.. 

BAŞKAN — Evet yazım düzeltmesiyle ilgili soru
lara imkân veriyoruz efendim. Buyurun Sayın Eroğlu, 

HAMZA EROĞLU — Ben bu Anayasanın 174 
üncü maddesindeki «uygarlık» kelimesine karşı de
ğilim. Anayasanın «Başlangıç» kısmında da; «Türkiye 
Cumhuriyetinin ilelebet varlığı, refahı, maddî ve 
manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine 
ulaşma azmi yönünde» diye, burada da «medeni
yet» kelimesi geçiyor. Bu, başlangıçta yer alıyor; 
bu konuyu da açıklamak; için ortaya koymak istedim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Ak'kılıç. 
iMAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Komis

yona konu hakkında bir cümle söylemek istiyorum.; 
Sayın Tunçbay'ın konuşmasından sonra, önergeme 
katıldıklarını ve de «ruh ve bilinci içinde» değil, 
sonundalki «şuuru» kelimesini kaldırıp «inanç» keli

mesini koyacaklarını belirtmelerine rağmen, şimdi 
tamamen tersini yaptılar; siz de önergemi işleme koy
madınız, oylamadınız. Henüz işlem bitmemiştir, ona 
göre işlem yapılmasını arz ©derim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

IMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
ben arkadaşıma yazdırdım, arkadaşım, «Oradaki 
şuur kelimesinin yerinde kalması gerekir.» şeklinde 
dedikleri için, baştarafma sadece kendimiz ilave et
tik arkadaşlarla ve o şekilde karar verdik efendim. 
«Katılıyoruz» dedik, iki tane kelime var: «şuur»dan 
sonra kendileri bir cümle ifade ettiler ıböyle olması 
gerekir diye; onu Komisyondaki arkadaşlarımız ka
bul etmediler. Etmeyince, yazılı olarak sizlere sun
duk efendim. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; metin bu şekilde 
gelmiştir, son şekli de budur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, yazımla ilgili 
efendim. 

BAŞKAN — Yazımla lilgili olarak buyurun Sa
yın Azgur. 

ıFUAT AZGUR — Sayın Başkan, 4 üncü madde
nin %) bendinde, «Türk dilinin, özündeki güzelli
ğini ve zenginliğini meydana çıkarmak... diye de
vam ediyor, buraya kadar doğru. Bundan sonra, ay
nı faile bağlı olarak, «Türk Dilinin... yeryüzü dille
ri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek...» 
diye devam ediyor. Burada «çıkarmak» sözcüğün
den sonraki «Türk Dilinin» yazılmış, «Türk Dilini» 
olması lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Doğrudur efen
dim, arkadaşımız haklılar. 

FUAT AZGUR — «Yeryüzü dilleri» yerine de 
«'Dünya dilleri» demek daha doğru olacak efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — O da olabilir 
efendim. Ben bu değişikliklere göre o fıkranın son 
şeklini okuyorum Sayın Başkan. 

«g) Türk dilinin, özündeki güzelliğini ve zen
ginliğini meydana çıkarmak dilimizi dünya dilleri 
arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek, ku-
şaklararası anlayışta ve söyleyişte (birleştirici yönde 
hareket etmek.» 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aiklkılıç, sizin işaretlerinizden anlıyorum. 

Bu itibarla maddeyi oylamadan evvel sizin önerge
niz üzerinde tekrar şu tarzda durmayı hissediyorum. 

Bu önerge okunduktan ve açıklama yapıldıktan 
sonra Komisyon «Katılacağız» dediler ve böyle den
diği için, biz bunu Diklkate alma anlamına kabul 
ettik; fakat metin geldiği zaman önergenin dikka
te alınmadığı görülmüştür. !Bu durumda yaptığımız 
şudur: 

Komisyondan gelen metinde önerge dikkate alın
madığı takdirde o önerge sahibine söz veriyoruz ve 
önerge sahibi tekrar bir açıklama yapıyor, ondan 
sonra Komisyonun metnini oyluyoruz,, Konu bu
dur. 

Bu itibarla size söz veriyorum; buyurunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Çok teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Sayın Başikan, pek muhterem üyeler; 
Sizin de ifade buyurduğunuz gibi Komisyon 

«Katılacağını» ifade etti, biz de uyduk ve teşekkür 
ettik; ancak Sayın Komisyonun bilmesi lazımdır ki, 
«Millî mücadele ruhu, heyacanı» başkadır, «Bilin
ci» başkadır. 

ıBen şunu buradan açıklıkla ifade ediyorum ki, 
iSayın Komisyon Başkanı heyecan ve ruh haleti için
dedir, ama bilinci içinde değildir. Ben kendilerini 
bilince davet ediyorum,: 

O bakımdan da, «Katıldıklarını ifade ettikleri bir 
şeyden geri dönmesinler» diyorum. O zaman siz pe
kâlâ kesin oylama yapabilirdiniz Sayın Başkan, tah
min ediyorum ki biraz evvel onu ifade ettiniz. 

O nedenle, «Ruh ve bilinci içerisinde» dendik
ten sonra sonunda «Var olma şuuru» değil «Var ol
ma inancı» denilirse cümle çok daha mükemmel hale 
gelir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Evet Sayın Kantarcıoğlu, sizden de bir cevap 

aldıktan sonra metni oylatacağım. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
ben her şeyin şuurundayım; yalnız arkadaşım mes
leği icabı da biraz şuurlu olsa yerinde olur. İt
hamlarda bulunmasını Komisyon Başkanı olarak as
la kabul etmiyorum. Komisyon Başkanı kendi fik
rini söylemiyor, arkadaşlarının fikrini söylüyor; o 
kendi fikrini söylüyor; özür dilerim. 

Cümle öyle olmaz efendim; arz ederim. 

Sayın Bakanım da bu konuda konuşacaklar efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın 'Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, sanıyorum ki konu ruh meselesinden çı
kıyor. «Ruh haleti» ile «Ruh» birbirinden çok fark
lı iki deyim. Ruhun bize geldiği esas anasına döner
sek, «Sprit» veya «Espri» kelimesine geçersek, 
«Espri de corps, unit sprit» gibi deyimler Amerikan 
Terimler Lügatında tamamen tarif edilmiştir. «Esp
ri de corps» ta da «Unit sprit» te de üç anaunsur 
vardır: 'Birisi gurur duyma, ikincisi sorumluluk duy
ma, üçüncüsü bilincinde olmadır. Şu halde, «Mil
lî mücadele ruhu» dediğimiz zaman eğer buradaki 
«Ruh» tabirini Fransızca «Espri», İngilizce «Sprit» 
ten alarak kullanıyor isek, şu sorumluluğu, gurur 
duymayı ve bir de bilinci, yani üçünü birden ihti
va eder. Bunu özellikle arz etmek istiyorum efen
dim. 

Söz almışken müsaade ederseniz Hükümet ola
rak maddenin bir iki noktasına daha müdahale et
mek istiyorum. 

BAŞKAN— Hayhay, buyurun efendim^ 
IDEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Birisi şudur efendim: Son fıkra olan (h) fıkrasın
daki «Gerçeklere dayanan tarih yazma» ifadesine 
elbetteki katılıyoruz, maksadı iyi anlıyoruz; ama 
ben korkuyorum iki gelecek kuşaklar, «Acaba bir 
zamanlar tarihler yalan mı yazılıyordu ki bir tepki 
olarak Danışma Meclisi tarihin gerçeklere dayanması 
gerektiğini koymuş» diye bir ruh haletine kapılabi
lirler. Onun için kanaatimce burada «Gerçeklere 
dayananı» çıkarıp «Tarihini yazmak» diye ifade et
mek lazım. Çünlkü tarih bir bilimdir. Zaten yalan
lara dayanan bir tarih ne şimdiye kadar yazılmıştır 
ne de bundan sonra yazılabilir. 

iBir diğer konu da şudur: (c) fıikrasının ilk satı
rında «Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkı
lâplarını» dedikten sonra «Kültür, dil ve tarih de
ğerlerimizi» demekte büyük fayda var sanıyorum. 
Orada «Değerlerini» denmiştir. «Değerlerini» dendiği 
takdirde cümlenin bu kısmı failsiz kalıyor. Halbu
ki ya başına «'Millî» kelimesini koymak suretiyle 
«iMillî kültür, dil ve tarih değerlerimizi» demek 
mümkün veya «Millî» kelimesini koymak istemi
yorsak istemiyor isek «Kültür, dil ve tarih değer
lerimizi» demekte fayda olduğunu sanıyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Evet ÎSayın Kantarcıoğlu, Sayın Balkanın bu tek

lifleri üzerindeki görüşünüzü alayım. 
MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Bakanın be
lirttiği iner iki hususa da katılıyoruz Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Peki 'efendim. 
Değerli üyeler, maddeyi bu değişikliklerle,.. 
ŞBRAFETTÎN YARKIN — (a) bendi nasıl ol

du Sayın Başkan?... 
BAŞKAN — Okuyayım efendim: 
«Millî Mücadele ruhu içerisinde; Atatürlkçü dü

şünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cum
huriyetinin sonsuza ıkadar var olma şuuruna, Türk 
Milletinin refah ve mutluluğu için çalışma ideali
ne, millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkarma azim ve ikararlılığına bağlı kalmak.» 

ŞERAFETTtN YARKIN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, hu değişikliklerle 

maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu arada Sayın Kocatürk'e bir hatırlatmada bu
lunacağım: Sayın Kocatürk, bu Teklifin raporunda 
«Söz hakkınız mahfuz» olarak bir şerh vermiş ve 
imza etmişsiniz Sayın Genc'e hak veriyorum; badema 
söz hakkınızı madde üzerindeki görüşmelerde kulla
nacaksınız. Madde üzerinde söz alan üyelerle bera
ber siz de lütfen söz alın, söz hakkınızı o arada 
kullanın. Önergelere sıra geldiği ve önergeler mü
zakere edildiği sırada söz hakkınızı kullanmaya 
kalktığınız takdirde bu usullerimize aykırı oluyor. 

UTKAN KOCATÜRK — Peki efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 4 

üncü maddeyle ilgili bazı yazım telkinlerim olacak
tı; fakat işaretimi görmediniz. 

BAŞKAN — Hayır, şöyle oldu: Yazım konu
sunu aynen kabul ettiler. 

NAMIK KEMAL YOLGA — O ayrı efendim. 
Bazı ayrıntılar vardı. Onları Komisyonla görüşmem 
imkânı olursa sonradan... 

BAŞKAN — önergenizde «Ayrıntı niteliğindeki 
yazım düzeltmelerini şifahen arz edeceğim» demişti
niz... 

NAMIK KEMAL YOLGA — El kaldırdım; fa
kat siz öbür tarafa bakıyordunuz, görmediniz. 

BAŞKAN — Efendim, özür dilerim; bunlar eğer 
çok önemli konularsa Tasarının tümü oylandığı za
man dönülebilir,, daha evvel yapılmış hatalar var
sa onlar düzeltilebilir Sayın Yolga. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
çok önemli değil, bilakis ayrıntı niteliğindeydi. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Yolga. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yüksek Kurum 

Yüksek Kurul 
MADDE 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın veya 

görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısının başkanlığında, tanıtma ve enformasyon işle
rinden sorumlu Devlet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, 
Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, 
Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Baş
kanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yük
sek Öğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Baş
kanı ile Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurum Başka
nında aranan niteliklere sahip olanlardan seçilen dört 
üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hal
lerde, Yüksek Kurula Başkanlık eder. Başbakan; TRT 
Genel Müdürü, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini de 
Yüksek Kurul toplantısına çağırabilir ancak, bunlar 
oylamaya katılamazlar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
yazılı olarak Sayın Yarkın ve Sayın Tutum söz iste
mişlerdir. Başka söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

O halde Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Teklifin İkinci Bölümünün ilk maddesi Yüksek 

Kurulun oluşma biçimiyle ilgilidir. Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun en üst düzeyde 
ve en yetkili organı olan bu Yüksek Kurul 5 inci 
madde hükmüne göre, Cumhurbaşkanınca seçilecek 
dört üye dışında, Yüksek Kurul; Başbakanın veya 
görevlendireceği Devlet "Bakanı ve Başbakan Yardım
cısının başkanlığında dört ayrı bakan, Genelkurmay 
Başkanı veya İkinci Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve 
Yüksek Kurum Başkanından oluşmaktadır. 

önce, söz konusu Yüksek Kurulun bu kuruluş bi
çiminin Anayasamızın 134 üncü maddesinin ilk fık
rası hükmüyle ne ölçüde bağdaşıp bağdaşmadığı hu
susunu belirtmeye çalışacağım; tabiî, uygunluk, ay
kırılıktan ziyade, bağdaşıp bağdaşmadığı hususunu. 
Anayasamızın 134 üncü maddesinin ilk fıkrasında, 
Atatürk (Kültür, Dil ve Tarih Yüksek , Kurumunun 
hangi amaçla kurulacağı belirtilmiştir. Bu amaca bir 
kere daha birlikte bakmakta yarar vardır. Bu Yük-
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sek Kurum «Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve 
inkılaplarını, Türk 'kültürünü, Türk tarihini ve Türk 
dilini bilimsel yoldan araştırmak...» diyor. Tekrar 
ediyorum, «bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yay
mak ve yayınlar yapmak amacıyla» kurulacaktır. 'Böy
lece, Yüksek 'Kurumun çalışma konuları genel ola
rak Anayasada gösterildiği gibi, bu çalışmaların bi
limsel yoldan yapılacağı gereğine de özellikle işaret 
edilmiştir. 

Bir kurum, kuruluş amacında yer aldığı gibi, eğer 
bilimsel yoldan araştırıma, tanıtma, yayma ve yayın 
yapma çalışmaları içinde olacaksa, ki Anayasaya gö
re bu zorunludur, o takdirde o kurumun önce ku
ruluş ıtarzı bakımından siyasal iktidarlara da bağımlı 
olmayacak bir biçimde kurulmasında büyük bir önem 
vardır, 

Anayasamız, bu Yüksek Kurumun Atatürk'ün ma
nevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve 
desteğinde ve Başbakanlığa bağlı olmasını öngörmüş
tür. Ancak Anayasaya göre, Başbakanlığa bağlı ola
rak kurulacak bir kurumun en üst düzeydeki organı 
içinde dört adet 'Bakanın ve devlet kuruluşlarının en 
üst düzeydeki yetkililerinin üye olarak bulunmasında, 
sanıyorum bir zorunluluk olımasa gerektir. 

Denilecektir ki, Yüksek Kurulda yer alacak ba
kanlar, 'Kurumun çalışma konularıyla yakından, hatta 
çok yakından ilgili olan bakanlıkların bakanlarıdır. 
Olabilir, doğrudur. Burada önemli olan, bu Yüksek 
Kurumun niteliğidir, devamlılığıdır. Bakanlar sık sık 
değişebilir, 'hükümetler de değişir; hükümeti teşkil 
eden siyasal partilerin programlarında farklılık veya 
değişmeler olabilir. Oysa bu Yüksek Kurum, Ana
yasayla çizilen amacı doğrultusunda bilimsel yoldan 
araştırma, tanıtma, yayma ve yayınlar yapma çalış
maları içinde olacaktır. Bu Yüksek Kurumun Baş
bakanlığa bağlı olması, Başbakanlığın Kurum üze
rindeki gerekli denetim ve gözetim hak ve yetkisi için 
esasen yeterli bir unsurdur. Dolayısıyla, bu Yüksek 
Kurumun her organı Anayasanın 134 üncü madde
sinde yer alan genel amaca ve bilimsel yoldan ça
lışma esaslarına uygun biçimde veya bu husus hâ
kim unsur olacak şekilde oluşmalı ve özellikle siya
sal iktidarlara bağımlı yönü de bulunmamalıdır. 

Dolayısıyla, Yüksek Kuruldaki Bakan sayısıyla, 
devlet kuruluşlarının en üst 'düzeydeki yetkililerinin 
sayısını azaltmak, bunun yerine Cumhurbaşkanınca 
seçilecek üye sayısını artırmak, her halde daha uygun 
olacaktır. 

Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da 
Yüksek Kurumun faaliyet alanıyla ilgili bilim dalla
rında çalışan öğretim üyeleri arasından üç veya beş 
üyenin de bu Kurula katılması yararlı olur kanısın
dayım. Böylece ancak,' Cumhurbaşkanı ve Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından seçilecek üyelerle Kurumu 
bilimsel niteliğe uygun bir kuruluşa kavuşturma im
kânı sanıyorum doğmuş olacaktır. 

Esasen, bu maddenin sonunda, «Bu Kurula Baş
bakanın gerekli gördüğü TRT Genel Müdürü, Baş
bakanlık Tanıtma Müsteşarı ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının yetkilileri de çağırıkıbilir.» denil
mektedir. Yani, maddede bir esneklik vardır bu ko
nuda. Bu esnekliğe dayanarak demek istiyorum ki, 
Yüksek Kurulun üyelerinin kimlerden oluşacağı husu
sunda gerekli bir değişiklik yapılırken, Kurulun, en üst 
düzeydeki yetkililerinin toplandığı bir devlet dairesi 
esprisi içinde değil, bu Yüksek Kurumu öngören Ana
yasanın 134 üncü maddesinin esprisine uygun olarak 
ibilimsel çalışmalar yapabilecek nitelikte, daha doğrusu 
bu niteliği ağır basacak şekilde oluşturulmasında yarar 
vardır. Böylece, Kurulun elbette ki, idarî bir yapı yönü 
de vardır. Bu idarî yapı yönüyle ibilimsel olma ni
teliği bir araya getirilirken, bilimsellik yönü daha 
hâkim unsur haline gelmelidir. 

Sanıyorum böylece, madde daha da güzelleşmiş 
olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, bu 'husustaki önergelere de 
destek olacağınız ümit ve inancıyla, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu maddeyle Kurumun esas teşkilat yapısına gir

miş bulunuyoruz. Maddenin başlığı; Yüksek Kurum. 
Orijinal, ilk Teklifte bu değişik idi bu kez «Yüksek 
Kurum» orta başlığıyla daha anlaşılır hale getiril
miştir, özellikle bölüm başlığıyla. 

Burada Yüksek Kurulun terkibini tek başına alıp 
tartışmak ve bir sonuca varmak çok zor. Çünkü, 
«Yüksek Kurul» dediğimiz kurul, tek başına bir şey 
ifade etmiyor. Yüksek Kurulla beraber, bağlı kuruluş
ların kurulları ve Yüksek Kurumun kurulları; hepsi 
birlikte âdeta kafes gibi içice geçmiş ve bir kurullar 
'hiyerarşisi, bir kurullar dizisi ortaya konmuştur. 

Şimdi, 6 ncı maddede Yüksek Kurulun görevleri 
sayılmış. 'Dikkat edilirse bu görevler ve 5 inci mad
denin terkibi, Kurulun gerçek kimliğini ortaya çıka
ramıyor. Teşkilatlanma ilkeleri açısından, teşkilat hu
kuku açısından bana ters gelen yönler şunlar: 
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Bir kez, ibu Kurul bir koordinasyon kurulu mu, 
(bir yönetim kurulu mu, bir yürütme kurulu mu, bir 
bilim kurulu mu; belli değil. Bana göre hepsidir; 
oldukça birleşik 'bir görev demetini içeren, bazen 
idarî, bazen tamamen icraî, bazen bilimsel; ama her 
halükârda en üst düzeyde bir karar organı niteliğinde 
gözüküyor. Böyle olunca; hemen Yüksek Kurumun 
altında Kurum Başkanı var; Kurum Başkanı temsil, 
icra ve koordinasyon organı... Daha sonra dokuz 
kişilik Yönetim Kurulu var; bu da yürütme organı. 

Değerli arkadaşlar; bence kurulların terkibi, büyük 
ölçüde yerine getirecekleri hizmetle doğrudan doğruya 
organik olarak ilişkilidir. Yılda iki defa toplanacak 
veya çağın üzerine daha da sık toplanabilecek olan 
Yüksek Kurulun yerine getirecekleri görevlere baktı
ğımız zaman, bana tamamen bir yönetim kurulu gibi 
bir fonksiyonu yerine getireceği izlenimini veriyor. 15 
adet, görevlerini tek tek tespit ettim; bakınız bir iki 
tane örnek vereyim: 

Bir kez, 6 ncı maddede beş fıkra halinde sayılan 
görevler oldukça kapsayıcı, «Kurumun ve bağlı ku
ruluşlarının etkin, verimli çalışabilmesi için gerekli 
kararları almak.» diyor. Yani, bireysel, ferdî nitelikte 
kararlar da alacak demektir bu. Orijinal Teklifte, 
Sayın Konsey Üyemiz teklifinde olduğu gibi, yalnız 
ilkesel, ilke niteliğinde kararlar değil, öyle anlaşılıyor 
ki, gereken her türlü kararları alacak. Yani, duruma 
göre bu devamlı her gün çalışabilecek. 

«Millî politikanın oluşmasında esas alınacak millî 
kültür unsurlarını tespit etmek.» 

Bu, bilimsel bir şey. 
Üçüncü fıkrada; «Yüksek Kurum Başkanının 

sunacağı konular hakkında karar vermek.» denmek
tedir. Ne sunarsa hiçbir tahdit yok. 

«Tüzük tarihlerini hazırlamak, yönetmelikleri 
çıkarmak.» 

Asıl ondan sonrakiler spesifik, daha çok ferdî. 
Yüksek Kurum Başkanının atanmasında görüş 

bildirecek. 
Malî ve idarî konularda Denetleme Kurulundan 

araştırma ve inceleme yapmasını talep edecek. 
Bağh kuruluşlara görev verecek. Sürekli çalışma

sı lazım. 

Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür 
Merkezinin aslî üye sayısının 40'a kadar artırılma
sına karar verebilecek. 

Bağlı kuruluşların başkanlarının atanmasında gö
rüş bildirecek. 

| Türk Dil Kurumuna 20 aslî üye seçecek. 
I Türk Tarih Kurumuna 20 aslî üye seçecek. Ata-
I türk Araştırma Merkezinin on aslî üyesini seçecek, 
I Atatürk Kültür Merkezinin on aslî üyesini seçecek. 

I Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yürütme 
I Kuruluna atanacak üyelere ödenecek ücretler ile bi-
I lim kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hak-
I larını kararlaştıracak. Arkadaşlar, bunlar yönetim 
I görevleridir. 

j Şimdi, bence çıkar yol nedir, nasıl bir formül üze-
I rinde durabiliriz diye düşündüm; çünkü bir taraftan 

bu Yüksek Kurul, onun altında Kurumun Başkanı, 
Başkana bağlı dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu, on
lara da bağlı dört tane kuruluşun başkan ve yönetim 
kurulları ve bilim kurulları ve nihayet kollar ve her 
birinde bir de genel sekreter; burada da bir genel 
sekreter var. Başkan yetmiyormuş gibi, bir de Ge
nel Sekreterlik ihdas ediliyor. 

Dolayısıyla, bu kadar kaotik bir manzara bence 
bürokratik bir ağırlık, bir atalet meydana getirir ve 

| üstelik de, izin verirseniz savurganlıktır. Bunun bir 
ş malî portesi vardır, bir malî yükü vardır bunların. 

Dolayısı ile ben, bir defa Yüksek Kurumun Yö
netim Kurulunun, eğer burayı sahiden yalnız bilim-

| sel faaliyetlerin sevk ve idaresi ve bilimsel standart-
! ların saptanması anlamında bir bilimsel faaliyet ağır

lıklı olarak bir görevi yerine getirecekse, o zaman 
J çok geniş bir kurul olması lazım. Bir danışma kuru

lu niteliğinde olabilir veya bir genel kurul niteliğin
de olabilir; ama daha dar anlamda, doğrudan doğru
ya idarede, yani bağlı kuruluşların sevk ve idaresinde 
bir koordinasyon merkezi, bir bütünleştirme, tevhit 
merkezi ve bazı yönlendirici kararlan alma ve onları 
izleyerek denetleme görevi ise, o takdirde bu Kuru
lu, sanıyorum bu şekilde kuramayız. Kesinlikle buna 
müsait değildir, son derece sık toplanması gerekir ve 
aynı zamanda böyle çok büyük isimler konduğu za
man, «Exocisio» dediğimiz, doğrudan doğruya ma
kama bağh bir kurul yarattığımız zaman, sanıyoruz 
ki işleyecek... İşlemez. «Exocisio» dediğimiz türden 
üyeliklerle donatılmış olan kurullar Türkiye'de işle
miyor; keşke «Temsilciler» dense, çok daha iyi işler. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu, rica 
ediyorum. 

I CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bir dakika 
I izin verir misiniz; bitireceğim. 

I BAŞKAN — Hayhay, tamamlayın efendim. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında 
dünya örneklerinden bu kurul tipi örneğe biz gitmi
şiz ki, biraz doğru. Yani, gerçi hiyerarşik örgütlenme 
ile kurul tipi örgütlenmeyi bu teklif birbirine karış
tırmış; ama esasında bir kurul tipi örgütlenme, yani 
hizmet ademî merkeziyetine iltifat etmiş gözüküyor. 
Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman, özellikle, 
acaba benzer örnekler bulabilir miyim diye baktığım 
zaman, gerçi bu teşkilat hukukunda bu şekilde mu
kayeseler pek caiz değil; ama bize bir hayli ışık tu
tabilecek, mesela Amerika'da Sanat ve Beşerî Bilim
ler Ulusal Vakfının Teşkilatına baktım, üç kurumu 
birleştirmiş. Bu, bizdekine biraz benzer. Holding tipi 
kamusal örgütler bunlar; yeni yeni denenen örgütlen
me tipleri. Ulusal Sanat Vakfı var, Beşerî Bilimler 
Ulusal Vakfı var; bu iki vakfın faaliyetini koordine 
etmek için Sanat ve Beşerî Bilimler Federal Kurulu 
kurulmuş. Ama bunun altında, bizdeki gibi ayrıca 
Kurumun Yönetim Kurumu, Kurumun Başkanı ve 
Kurumun diğer salkım saçak birtakım kurulları yok; 
ama Ulusal Sanat Vakfının kendi Başkanı, Başkan 
Yardımcısı ve üyelerinden oluşan bir kurulu var, 
Beşerî Bilimler Ulusal Vakfının var; ama bu iki vak
fın faaliyetini tevhit edecek bütünleştirecek olan Fe
deral Kurul var. 

Sanıyorum ki; buradaki Kurulda da böyle tevhit 
edici, birleştirici ve bu faaliyetler arasında eşgüdüm, 
koordinasyon sağlayıcı bir odak noktası yaratmamız 
lazım. Bu terkip buna müsait değil arkadaşlar. 

İzin verirseniz, son söz olarak bu Yüksek Kuru
lun terkibini, yönetim kurulu biçiminde, en yüksek 
karar organı şeklinde teşkilatlandıralım; ama Yüksek 
Kurula ayrıca bir yönetim kurulu gerekmez. Zaten 
Yönetim Kuruluna bakın, zoraki birtakım sunî fonk
siyonlar verilmiş arkadaşlar. Bakınız; Yüksek Kuru
mun Yönetim Kurulunun bütün faaliyetleri sunîdir; 
onları Başkan yapabilir veya bu Yüksek Kurula bir 
kısmı aktarılabilir. Dolayısıyla, eğer Yüksek Kuru
lu, yönetim fonksiyonlarını büyük ölçüde verecek 
isek, o takdirde büyük bir ihtimalle örgüt teorisi açı
sından bağlı kuruluşların başkanlarını da buraya kat
mak gerekir. Çok sade, 9 - 1 1 arasında değişebilecek 
bir kurul; yönetim kurulu türünde, bir yüksek ku
rul yönetim kurulu biçimine getirmekte sayısız fay
dalar vardır. 

Bu vesileyle de, sanıyorum 6 ve daha sonraki mü
teakip maddelerde önergelerim vardır; iltifat buyu
rursanız daha işlerli ve pratik bakımdan daha sanı

yorum ki kabul edilebilir bir yönetim hiyerarşisi, yö
netim organizasyonu yaratabiliriz. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, konuşan sa

yın üyelere cevap verecekler mi? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; öner
gelerde konuşacağız. Zaten Sayın Tutum arkadaşımız 
tamamen 6 ncı maddeyi dile getirdi. Bizim düzenle
memiz tamamen başkadır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; . madde üzerindeki 
önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin Birinci Kısım, 

«İkinci Bölüm» başlığı «Yüksek Kurum» olarak ifa
de edilmiştir. Bölümün maddelerinde Yüksek Kuru
mun organları ve organlarının görevleri düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle ve maddelerin içeriğine uygun olarak 
bölüm başlığının da «Yüksek Kurumun Organları ve 
Görevleri» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 479 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün «Yük
sek Kurum» başlığının, «Kuruluş ve Görevler» ola
rak düzenlenmesini saygılarımla arz ederim. 

Âbdülbaki CEBECt 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 479 Sıra Sayılı Kanun Teklifi
nin 5, 6 ve 7 nci maddelerinin, 9 uncu maddeden 
sonra «Üçüncü Bölüm» başlığı altında yer almasını 
arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Atatürk Kültür, Dil ve Ta

rih Kurumu Kanununun 5 inci maddesinin, Sayın 
Orgeneral Şahinkaya'nın teklifindeki madde esas alı
narak kabulünü saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

— 379 — 



i 

Danışma Meclisi B : 128 30 . 6 . 1983 O : 1 

«Madde 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın görev
lendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
nın Başkanlığında Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve 
Turizm Bakanı, Genelkurmay Başkanlığından bir 
temsilci, Yüksek Kurum Başkanı, TRT Genel Mü
dürü, Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurumu faaliyet 
alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler ara
sından seçilecek dört üye ile YÖK tarafından Yük
sek Kurumun faaliyet alanı ile ilgili bilim dallarında 
çalışan öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye
den oluşur. Yüksek Kurul Başkanı, ilgili diğer ku
rum ve kuruluşların yetkililerini gerektiğinde toplan
tılara çağırabilir; ancak bunlar oylamaya katılamaz
lar.» 

Necip BİLGE Şerafettin YARKIN 
Turgut TAN Remzi BANAZ 

Cahit TUTUM tsa VARDAL 
Hayati GÜRTAN 

• Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısında 5 inci mad

denin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini Genel Kuru
lun tasviplerine arz ederim, 

Utkan KOCATÜRK 
«Yüksek Kurul 
Madde 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın başkan

lığında tanıtma ve enformasyon işlerinden sorumlu 
Devlet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Tu
rizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Genelkurmay 
Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek Öğretim 
Kurumu Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı ile bağlı 
kuruluşların başkanları ve Cumhurbaşkanınca seçi
len Yüksek Kurum Başkanındaki niteliklere sahip 
dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, gerekli gördü
ğü hallerde Yüksek Kurula Başkanlık eder.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 479 Sıra Sayılı Yasa Teklifi

nin 5 inci maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilme
sini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

«Yüksek Kurul 
Madde 5. — Yüksek Kurul; Başbakanlığa bağlı 

Millî Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı veya Ge
nelkurmay İkinci Başkanı, Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanı, üniversitelerin ilgili fakülte ve bilim dallan 
alanlarında bilimsel yansızlığı, Atatürk ilke ve inkı
laplarına bağlılığı bilimsel eserleriyle kabul ettirmiş 
öğretim üyelerinden üniversiteler arasından seçilecek 

altı üye ve Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üyeden 
oluşur. Kurul, Başkanını üyeleri arasından gizli oy
la seçer.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 5 inci madde

sinde aşağıdaki düzeltmelerin yapılmasını Yüce Mec
lisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
«1. 1 inci maddenin dördüncü satırındaki «Yük

seköğretim» kelimelerinin ayrı yazılması, 
2. Altıncı satırdaki «TRT» kısaltmasının yerine, 

Kurumun resmî adının ve tam harflerle konması, 
3. Ayrıntı niteliğindeki yazım düzeltmelerini şi

fahen önereceğim.» 
Sayın Başkanlığa 

5 inci maddedeki «Enformasyon» kelimesinin di
limizdeki karşılığı «Haber alma» olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Değerli üyeler; ilk önerge Sayın 

Bilge, Sayın Erginay ve Sayın Zeki Çakmakçı'nın... 
Sayın Bilge, Sayın Erginay?.. Yok. 

Sayın Çakmakçı?.. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, önerge gayet 

açık. Bölümün ihtiva ettiği maddelere göre daha an
lamlı bir başlık olmuş oluyor. O bakımdan bu tek
lifi getirdik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başlığın «Yüksek Kurumun Organ
ları ve Görevleri» şeklinde düzenlenmesi isteniyor. 

Bu önergeyle ilgili söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. , 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım arka
daşlarımız haklılar; ancak başlığı da bu önergeler 
istikametinde şöyle düzenledik : «Yüksek Kurul, 
Yüksek Kurum, Organları ve Görevleri» Hem de, hi-
yerarşik düzene uyuyor. Diğer, Sayın Bilge'nin, Sa
yın Erginay'in da verdiği önergeler istikametinde; bu 
önergelerle beraber bir açıklığa kavuşmuş oluyor : 
«Yüksek Kurul, Yüksek Kurum, Organları ve Gö
revleri» Çünkü, Yüksek Kurulun organları yok, onun 
için ayırmak zorunda kaldık efendim... 

HAMZA EROĞLU — Yüksek Kurum daha ön
ce gelecek. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Yüksek 
Kurum, Yüksek Kumulun içine giren kurum; yani 
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Yüksek Kurum. Tümü birden Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu; «Tanımlar» bölümünde 
de böyle olduğu için evvela hiyerarşik düzene göre 
Yüksek Kurul geliyor. Kurum... 

Sayın Başkanım, Başbakanlığa bağlı bir Yüksek 
Kurul var. Bu Kurulun içerisinde Başbakan, Kültür 
ve Turizm Bakanı, Devlet Bakanı, Millî Eğitim Ba
kanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Genelkurmay Başka
nı veya temsilcisi, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri, YÖK Başkanı ve dört tane üye, bir de Yük
sek Kurum Başkanı var içlerinde; bu hiyerarşide 
üçüncü kademede gelen bit zat, bir kişi. O bakımdan 
böyle yapılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Çakmakçı, önergeye esasen katılıyorlar. Bu 
itibarla, önergenizi artık Genel Kurulun oyuna sun
maya gerek yok değil mi?.. 

ZEKt ÇAKMAKÇI — Yok herhalde; ama yal
nız şunu belirtmek istiyorum : «Yüksek Kurum», 
müesseseyi ifade ediyor; «Yüksek Kurul», kurumun 
içinde bir müessesedir. O bakımdan daha ön sırada 
yazılması uygun olur. 

BAŞKAN — Bunun tamamen aksini Sayın Ko
misyon Başkanımız açıkladılar. 

M. FEVZt UYGLHMER — Yanlış oldu Sayın 
Başkan. Kurum daha önce gelir; kurul, kurumun 
içindedir. 

BAŞKAN — Sayin Kantarcıoğlu konuyu lütfen 
bir defa daha açıklar mısınız?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, efen
dim teşkilat şeması şöyle : 

Cumhurbaşkanının nezaret ve gözetimi altında 
Başbakanlığa bağlı bir kürüm kuruluyor. Fakat bu
nun başkanı kurum başkanı değil, Başbakan. Başba
kanın emrinde, Başbakanlığa bağlı, şemaya göre, 

Şimdi, bu Başbakana bağlı, direkt bağlı 13 tane 
dördü üye. Reisicumhurun seçtiği ve bunların arasın
da da Kurum Başkanı da var. Bu bakımdan Başba
kanın altında bir yer işgal ediyor. 

Kurul; Kurum Başkanının emrinde bir kurul de
ğil. Kurum Başkanının emrinde dört tane teşkilat 
var : Atatürk Araştırma, Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih. 

Bu bakımdan, burada büyük olan, Başbakandan 
sonra gelen, Cumhurbaşkanından sonra gelen, Kurul; 
altında, ona katılan Kurum Başkanı. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim; teşekkür ede
rim: 

Sayın Cebeci?.. Yoklar. 
Sayın Cebeci'nin, başlfğın «Kuruluş ve Görevler» 

şeklinde olması tarzında bir önergesi var... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, «Ku
ruluş» dememizin sebebi de şu oldu : Sol tarafta, 
2 nci maddede «Kuruluş» belirtildi efendim. Tekrar 
bir daha «Kuruluş» deyince, ikinci bir kuruluş; Dil 
Kurumu geldiği zaman tekrar bir «Kuruluş» deme
mek için, biz sadece madde başlıklarının özetini 
«Bölüm» ün altına ad olarak yazdık efendim... Aynı 
şey efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten yukarıda bir «Ku
ruluş» maddemiz var ve «Görevleri» de bu başlığa 
dahil edildiği için bu önergeyi işleme koymuyorum. 

Sayın Erginay?.. Yoklar. Sayın Erginay'ın... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim ona katıldık. 
BAŞKAN — Hayır; başka bir önerge aldım. Bu; 

5, 6 ve 7 nci maddelerin 9 uncu maddeden sonra 
gelmesiyle ilgili bir tekliftir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ondan sonra 
Sayın Erginay, Necip Bilge arkadaşımızla birlikte 
şimdi kabul ettiğimiz diğer önergeyi verdiler efen
dim. Bu önergeyi verdiler Sayın Bilge'yle beraber ve 
orada da Yüksek Kurumun organları, ve görevleri
nin eklenmesi şeklinde; bunu geri alacaklardı efen
dim. 

BAŞKAN — Bunu geri mi alacaklardı?.. Kendi
leri yok. Evet. 

Sayın Ökte... Sayın Ökte yok. Onun için sayın 
üyelere söz vermeden doğrudan doğruya Komisyona 
soruyorum. 

Teklif sahibinin maddesini teklif ediyorlar. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Ökte'nin teklifi seçilen üyeler Başbakan 

tarafından önerilecek. Halbuki Reisicumhur böyle 
bir hizmeti lütfederlerse Başbakana, Başbakan nasıl 
olsa böyle isimleri getirir. Yani bağlayıcı bir durum 
olmasın. 

İkincisi, burada da politikadan gelen Başbakana 
da imkân verilmesin, diye (Sayın Şahinkaya'nın tekli
finden bunları çıkardık) daha serbest hareket etsin
ler diye bu önergeyi uygun göremiyoruz. Yani ar-
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kadaşımız önergesinde diyor ki, «Reisicumhura gi
den üyeleri Başbakan teklif etsin.»; biz de diyoruz 
ki, «Daha ilmî bir teşkilattır bu, Reisicumhur ken
dileri seçsinler, Başbakana ne gerek var» diyoruz. 
Daha şey olsun. O nedenle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, zatıâliniz?. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilge, Sayın Yarkın, Sayın Tan, Sayın Ba-
naz, Sayın Tutum, Sayın Vardal ve Sayın Gürtan'ın 
önergeleri; demin okunan önerge. 

Sayın Tan, zatıâliniz mi açıklayacaksınız?.. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 

Tümü üzerinde yaptığım konuşmada da belirtti
ğim gibi tasarıyla getirilen yapı, idarî yapı bürokra
tik bir idarî yapı görünümünde ve dolayısıyla genel 
idareden ayrı bir kamu kurumu oluşturmanın getir
mesi istenen esneklik ve işler mekanizmanın kurul
masına da kısmen engel görünümünde. Bu madde
nin tümü üzerinde konuşan arkadaşlarımızın da be
lirttikleri gibi ve Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Ku
rumu bir yüksek kurum, bir bilimsel kamu kurumu 
olarak oluşturulduğuna göre, bunun organlarının da 
yukarıdan aşağıya bu bilimsel kamu kurumu olması 
gereğine göre teşkilatlanması gerekir. Yani, en üstte 
bulunan organ daha çok Kurumun bilimsel niteliği 
gereği bilimsel faaliyetlerle uğraşacak ve ilke düze
yinde kararlar alacak bir kurul olmak gerekir. Yuka
rıdan aşağıya inildikçe bu ilke düzeyindeki kararlar 
daha somuta gelecektir ve daha idarî karar niteliği 
alacaktır. Binaenaleyh, organların da bu sıra içeri
sinde bu niteliklere uygun şekilde oluşturulması ge
rekmektedir. ' -

Şimdi bizim önergemiz bu espriye uygun olarak 
Kurumun 13 üyeden oluşan yapısında şöyle değişik
lik yapıyor : Bunu eski metinle getirdiğimiz, öner
diğimiz metin arasındaki fark nedir; bunu açıklaya
rak anlatmak isterim. 

Bir kere bizim önergemizde Başbakanın görev
lendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
nın başkanlığında Kurul çalışacaktır. Sayın Tutum' 
un da belirttiği gibi üyeliğe makam olarak soktuğu

nuz zaman bunların çalışması hayli güçleşmektedir. 
Kaldı ki, kanun teklifinde bulunduğu gibi bu üst Ku
rul bir yandan ilke kararları almaktadır, bir yandan 
yönetmelik yapmaktadır, bir yandan bütçe onayla
maktadır, çeşitli kararlar vermektedir ve yılda da. 
iki kere toplanmaktadır. Biz ikinci değişiklik olarak 
5 bakan yerine 3 bakan sokuyoruz Kurula. Bunlar 
da Hükümet düzeyinde Kurumun faaliyet alanıyla 
ilgili genel politika tespitinden doğrudan sorumlu 
olan bakanlıklardır : Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve 
Turizm Bakanını sokuyoruz. Genelkurmay Başkanı 
vardır eski metinde üye olarak, biz Genelkurmay 
Başkanlığı Temsilcisi olarak Kurul üyesini belirliyo-
ruz; Genelkurmay Başkanlığı uygun gördüğü temsil
cisini gönderebilir. Yüksek Kurum Başkanı bizim 
metnimizde de vardır, yine Yüksek Kurulun üyesi
dir. Farklı olarak TRT Genel Müdürü. Özellikle 
dil, kültür alanında kamuya yönelik yayın yapan, bu 
alanda kamuyu sürekli etkileme durumunda bulunan 
Kurumun başını da Yüksek Kurul üyesi olarak ka
bul ediyoruz. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek 4 üye bizim öneri
mizde de vardır. Yine biz Cumhurbaşkanınca seçile
cek 4 üyeyi Kurul üyesi olarak öngördük. Bunların 
yalnız Yüksek Kurumun faaliyet alanındaki çalışma 
ve eserleriyle tanınmış kişiler arasından seçilmesini 
söylüyoruz. 

Nihayet bir son farklılık : Yüksek Öğretim Ku
rulu Başkanı olarak değil Yüksek Kurula Yüksek 
Öğretim Kurulunca, YÖK tarafından Kurumun ça
lışma alanıyla ilgili bilim dallarında çalışan öğretim 
üyeleri arasından seçilecek 3 kişi; yani dil, tarih, 
kültür Kurumun çalışma alanı olduğuna göre bu 
alanlardaki bilim dallarında çalışan 3 tane öğretim 
üyesi. Bunlar Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, 
YÖK tarafından seçilecektir. 

Binaenaleyh, getirdiğimiz Kurul kompozisyonu 
aslında çok büyük temelden değişiklik yapmamakta
dır. Kurumun fonksiyonuna daha uygun, Kurumu 
daha işler kılacak bir yapı önerisinden ibarettir. Ka
bulünü saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
Buyurun Sayın Akkılıç; aleyhinde de Sayın Uy-

guner'e söz vereceğim. 
Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
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Sayın Tan ve arkadaşlarının önergesinin gerçek
ten bir gerçeklik payı yardır. Şöyle : 

Bu 5 inci maddeyi 6 ncı maddeyle ilişkili olarak 
dikkate alırsak o zaman görürüz ki, bu Yüksek Ku
rula çok görev verilmiştir. O nedenle bu Yüksek Ku
rulun bu bakanlardan oluşan üyeleri her zaman top
lanıp karar alamazlar ve Kurula aktivite, verimlilik 
getiremezler. Şu bakımdan, şunu arz etmek istiyo
rum : 

Arkadaşımızın ileri sürdüğü örneğin YÖK Baş
kanının yerine bu dalda gerçekten uzman olan, o il
gili fakültenin, hatta bilim dalı başkanları arasından 
seçilecek 3 kişi olursa bu Yüksek Kurula daha iyi 
bir biçim verir ve öylece bu Kurulun çalışmasını 
daha verimli biçimde yönlendirir. 

Şimdi okuyoruz : 
«Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştiril

mesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının etkin 
ve verimli biçimde çalışabilmeleri için gerekli karar
ları almak, bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeler 
çerçevesinde, millî politikaların oluşmasında, yürü
tülmesinde ve millî hedeflerin seçiminde esas alına
cak millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu konu
larda gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yap
tırmak; Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konu
lar hakkında karar vermek; Yüksek Kurumun ve 
bağlı kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalış
ma plan ve programları ile bu kuruluşların bütçele
rini onaylamak; tüzük tarihlerini hazırlamak (Bura
da bir yanlışlık olacak galiba Sayın Başkan; ne de
mek «Tüzük tarihleri» bilemiyorum) ve bu Kanu
nun ^öngördüğü yönetmelikleri çıkarmak; aynı amaç
la çalışan kurum veya kuruluşları yönlendirmek, 
özendirmek için gerekli kararları almak; bu Kanun
da verilen diğer görevleri yerine getirmek». 

Çok yüklü bir program. Bence bunun bu 5 inci 
maddede kurulu Heyetin diğer büyük işleri yanında 
buna zaman ayıracağı kanısında olmadığım için Sa
yın Tan ve arkadaşlarının 'önergesinin kabulüne ta
raftarım ve Genel Kurulca benimsenmesini arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkı'lıç. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Madde son derece iyi tanzim edilmiştir ve bir 

denge unsuruna dayanmaktadır. Maddenin terkip 
tarzını inceledim; buna göre Kurula, politik beş 

i şahıs giriyor, teknik yahutta bürokratik alanda ça
lışan dört şahıs giriyor, Cumhurbaşkanınca seçilecek 
ve yine politikayla ilgisi olmayan dört şahıs giriyor. 
Bizim başımıza ne gelmişse, politikanın her şeye hâ
kim olmasından gelmiştir. Nitekim, bu teklifin hu
zurlarımıza gelmesinin bir nedeni de budur. Politika 
öylesine işlemiştir ki, 'Dil Kurumuna kadar elini uzat
mıştır, Tarih Kurumuna kadar elini uzatmıştır ve 
nihayet Anayasamızın kabul ettiği esaslara göre ku
rulan bu her iki Kurumun da sonuna gelmelerine 
neden olmuştur. Bunları yapan hep politika olmuş
tur. 

Teklif, bu Kurumları politikadan arındırmak is
temiştir ve bunun için şimdi burada bir Yüksek Ku
rul teşkil etmektedir. Bu Kurulda hâkim olan poli-

I tikacılar değil, politikacılar dışındaki bürokratlar ,ve 
I onun yanında Cumhurbaşkanınca seçilecek politikacı 
I olmayan dört üye olacak. 

I Şimdi 'önerge sahibi arkadaşlarımız, burada üni
versitenin temsil edilmediğinden bahsediyorlar. Cum
hurbaşkanı ıgerekli ıgörürse elbetteki Dil ve Tarih, 
Coğrafya Fakültesinden,. istanbul Edebiyat Fakül
tesinden veya dengi bir fakülteden, mesela İzmir'de 
bir başka üniversiteden Öğretim üyelerinden de bu 
Kurula üye seçebilir, bu her zaman mümkün olacak-

I tır. Onun için, yol kapanmamıştır, onların da seçil
mesine ve temsil edilmesine yol açıktır. 

| Bu bakımdan, maddenin terkip tarzı son derece 
dengelidir. Politikacılar azınlıkta kalmaktadır ve bu-

I rada daha ziyade bürokratlarla yine bilim adamları 
I hâkim olacaklardır. Esasen, bütün bilim adamları 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı tarafından temsil 
I edilecektir. Elbetteki üniversitelerin telkinleri ve tav

siyelerini Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Kurula 
I aktaracaktır ve bu noksanlık kısmen de bu şekilde 
I telafi edilmiş olacaktır. 

Bu bakımdan, düzenleme yerindedir. Maddenin 
I aynen kabulünü arz eder, önergeye karşı olduğumu 
I saygılarımla arz ederim. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
I Sayın Komisyon; önerge üzerindeki düşünceniz 

lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Gençlik ve Spor Bakanı bizim teklifimizin için
dedir. Önerge sahibi arkadaşlarımız bunu çıkarmış-

I lardır. 

383 — 
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ıSayın arkadaşımız açıklamadılar, önergelerinde 
TRT Genel Müdürünün de bu 'Kurulda olmasını is
tiyorlar. 

Tanıtma ve enformasyon işlerinden sorumlu Dev
let Bakanını da çıkarmışlar. Esasen, biz bu «tanıtma 
ve enformasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı» 
yerine, arkadaşlarımızın 'bu tekliflerine uyarak «İlgili 
DeVlet Bakanı» demek suretiyle bunu bu şekilde dü
zeltiyoruz. Başbakan Yardımcısına da gerek yok. 
Çünkü, önergelerinde «Görevlendireceği Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı» demişler. Başbakan 
Yardımcısı kadrosu iki tanedir. Sonra, Diyanet İş
leri Başkanının bağlı olduğu Devlet Bakanı başka, 
Çevre Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı 
başka. Yani, şu anda yeni teşkilatlanmada da oldu
ğuna göre dört tane 'Devlet Bakanı kadrosu var. 
Bu bakımdan, «'İlgili DeVlet Bakanı» dememizde 
fayda var, o bakımdan kendilerine teşekkür ederiz. 

Yalnız, tekrar üç tane üniversite üyesinin buraya 
katılması, bu politikayı tespitte hiçbir şeye yarama
yacaktır. 'Şu bakımdan yaramayacaktır; zaten her 'bö
lümde en az 10 tane olmak şartıyla bu Teşkilatta 40' 
tane üniversite öğretim üyesi vardır. Bunun sayısını 
bir da'ha artırmaya veyahutta böyle bir Kurulda (ki, 
icrai organdır, görevleri sayıldı, zaten meydanda, 
hepsi burada.) bu fazlalığa da karşıyız. 

Ayrıca, Millî Güvenlik 'Kurulu Genel Sekreteri
nin de (ki, memlekette bugüne gelmemizde bir 'hayli 
bilgi sahibi bulunan bu Sekreteryanın da) böyle bir 
kurulda görev almamış olması bakımından önergeye 
katılamıyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Bakan; zatıalinizin 'önerge üzerindeki dü

şünceleri lütfen. 
İDEVL'ET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, müsaade ederseniz iki noktayı açıklamak 
istiyorum. 

organ meydana getirilmiştir, bu organ bir karar or
ganıdır. Burada bir bilimsel araştırma söz konusu 
değildir, bir yönlendirme söz konusudur. 

Belirteceğim ikinci nokta; burada «Kimler katıl
sın?» sorusuna cevap aranırken, «Acaba insan for
me eden kurumlar 'hangileridir?» bu sorunun cevabı 
aranmıştır. Türkiye'de insan forme eden kurumlar 
şunlardır; Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TRT Genel 
Müdürlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı, YÖK Başkan
lığı ve bunlardan sonra Silahlı Kuvvetler. Bu kururrv 
lar insan forme ederler; insanın kültürüne, davranış
larına direkt etkileri vardır, öyleyse, bu insan forme 
eden kurumların başları bur&ya gelsin ki, hem bu 
insan forme edişte bir koordinasyon meydana gel
sin, hem de burada alınan kararlar bütün Devlet 
organlarında rahatlıkla uygulanabilsin. 

Burada «Acaba bu politikacıları buraya sokmak
ta fayda var mıdır?» sorusu sorulabilir. Biz buna 
karşılık şu soruyu sormayı faydalı görüyoruz; 
«.'Bütün memleketin eğitimini bir Millî Eğitim 
Bakanlığına tevdi ediyoruz, politikadan korkmuyo
ruz; bütün bir gençlik ve spor işlerini bir Bakana 
tevdi ediyoruz, politikadan korkmuyoruz da; bir 
Millî Eğitim Bakanının veya Gençlik ve Spor Ba
kanının buraya katıldığı gün politika getireceğini 
zannetmek doğru mudur?.» Burada el betteki «Po
litika» tabiri, sanıyorum günlük politika, 'kısır politi
ka anlamında kullanılıyor. Adam eğer bir kısır po
litika yapacaksa, Millî Eğitim Bakanlığında da ya
par, Gençlik ve Spor Bakanlığında da yapar. Ellerine 
koca koca bakanlıklar teslim edilmiş. Kaldı ki, bu
rada 'Başbakan, Cumhurbaşkanı Başkan durumunda, 
burada Genelkurmay Başkanı var. Binaenaleyh, Dev
letin çatısını meydana getiren büyük unsurlar temsil 
ediliyor burada. Burada günlük veya kısır politika 
yapılacağını sanmıyorum. 

İkinci bir, soru; «Acaba Genelkurmay Başkanı 
veya Genelkurmay İkinci Başkanı yerine bir temsilci 
gelse ne olur?.» Elbetteki konuyu şöyle düşünmek 
de mümkün; bütün buradaki Kurulu, temsilcilerden 
meydana gelen bir Kurul. olarak düşünmek müm
kün. Biz bu takdirde şöyle düşündük; Devlete 'hâki
miyeti azalır. Bir kurula Millî Eğitim Bakanının ka
tılmasıyla onun ikinci, üçüncü sınıftan bir memuru
nun katılması arasında büyük fark var. Şu halde, biz 
buraya bakanların katılmasını tercih ediyoruz. 

Genelkurmay Başkanlığından bir temsilci gelecek 
olursa, diğer bakanların ve kişilerin yanında Silahlı 
Kuvvetlerin temsil kabiliyetinin düşeceği kanısında-

Birincisi; bu madde düzenlenirken sadece keyfî 
hareket edilmemiş, bazı esaslara dayanılarak getiril
miştir. 

Arz edeceğimiz birinci konu; bir kuruluş veya 
kurum istediği kadar büyük veya küçük olsun, iyi 
çalışabilmesi için kanaatimizce üç ana, üç de yar
dımcı organa ihtiyaç var. Bunlardan üç temel or
gan; karar organı, yürütme organı ve denetleme or
ganıdır. Üç yardımcı organ da; personel idaresi, do
natım ve toplumla ilişkilerdir. Ş/u halde, burada bir 



Danışma Meclisi B : 128 30 . 6 . 1983 O : 2 

yız. Halbuki, buraya Genelkurmay İkinci Başkanı
nın veya arzu buyurdukları takdirde Genelkurmay 
Başkanının katılması Ordunun ağırlığını getireceği ka
naatindeyiz. Zaten Sayın Komisyon Başkanı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin neden katılması 
lazım geldiğini izah ettiler, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Değerli üyeler;" önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılmıyor, önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kaibul edil
memiştir. 

Değerli üyeler; 'bu maddeyle ilgili daha dört öner
ge var., Ara verme saatimiz de gelmiştir. Bu itibarla 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum, 

Kapanma Saati : 16.30 

»>•<« 

İKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGÎL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 128 inci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Kocatürk'ün önergesinde sıra. 

Sayın Komisyondan (Sayın Kocatürk bulunma
dıkları için, sayın üyelere söz vermiyorum) önergeye 
katılıp, katılmadığını soruyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanını, 
Sayın Kocatürk'ün önergesinde daha önce muhalefet 
şerhi olduğu için, bir görüş var. O bakımdan önerge 
veriyor. 

Yüksek Kurul, Başbakanın başkanlığında (Devlet 
Bakanı Başbakan yardımcısını çıkarıyor efendim, bir 
arkadaşımızın da bu konuda önergesi var) tanıtma ve 
enformasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve 
Spor Bakanı, Genelkurmay Başkanı veya Genel
kurmay İkinci Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yüksek 
Kurul Başkanı ile aşağıdaki dört tane kuruma bağlı 
kuruluşların başkanlarını da dahil etmek istiyor, Ya
ni, bu önergenin özelliği bu. Başbakan yardımcısını 
çıkarıyor, aynen bizim metne sadık kalıyor; sadece 
bağlı kuruluşları da ekliyor; bağlı kuruluşların da ka
tılmasına biz de katılıyoruz efendim. Belki, onların 
çalışmalarına yön vermesi bakımından kendi bölüm

lerinin, kurumlarının raportörlüğünü yapmaları ba
kımından Yüksek Kurula katılmalarında bir mahzur 
görmedik efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin yalnız bu kısmına mı ka
tılıyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bu kısmına katı
lıyoruz; evet efendim. Zaten diğer kısımlarında bir 
de «tanıtma ve enformasyon işleriyle ilgili Devlet Ba
kanı» na «ilgili Devlet Bakanı» diyoruz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, tam anlaya
madık. 

BAŞKAN — Efendim, tam anlaşılabilmesi için 
Sayın Kocatürk geç kaldılar; ama bir açıklama yap
sınlar. Sayın Kocatürk bulunmadığınız için, doğrudan 
doğruya Komisyondan bilgi alıyordum. 

Buyurun Sayın Kocatürk. 
UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Şimdi, Yüksek Kurul, dört tane bağlı kuruluşu 

koordine eden çalışmalarında koordinasyonu temin 
eden bir Kurul. Dolayısıyla, benim önergemin esasın
da şu yatıyor : 

Bir kere, mutlak şekilde Kurum Başkanı ile bera
ber, bu Kurumu oluşturan bağlı kuruluşların başkan
ları da bu Yüksek Kurula girsin. Bundan tabiî bir 
şey olamaz. Yüksek Kurul Başkanının yanında, Türk 

— 385 
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Tarih Kurumu Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanı, 
Atatürk Araştırma Merkezi başkanlarının bu kurula 
girmesi çok tabiî bir şeydir. Çünkü, madem ki koor
dinasyon kuruludur, madem ki burada alınacak ka
rarları bu dört bağlı kuruluş uygulayacaktır. Dolayı
sıyla ne kararlar alınıyor, ne kararlar alınması gere
kir mutlak şekilde bu bağlı kuruluşların başkanlarının 
bulunması lazımdır. 

İkincisi; bu bağlı kuruluşların başkanları unvan ve 
sıfat itibariyle de küçük mevkilerde değillerdir. Me
sela, alalım bir Tarih Kurumunu, 40i tane üyeden 
oluşuyor diyoruz. Türkiye çapında 40 tane bilim ada
mının başına getirdiğiniz bir kimse nasıl olurda böy
le bir Yüksek Kurulda görev alamaz?.. Bu da ayrı 
bir sual. 

Dolayısıyla, bu Kurulda bu dört bağlı kuruluşun 
başkanlarının bulunması gerekir diyorum. 

İkincisi; teklifte Kurul Başbakanın veya gerekli 
gördüğü takdirde Başbakan Yardımcısı bir Devlet 
Bakanının başkanlığında toplanır deniliyor. Bendeniz 
doğrudan doğruya Başbakanın başkanlığında toplan
masının kanun maddesi olarak tespitini istiyorum. Şu 
bakımdan; 

Şimdi Başbakanın işi olabilir, başka bir yerde ola
bilir. Dolayısıyla bir Devlet Bakanını göndermesi 
bu kuruluşun ciddiyetini sarsabilir. Madem ki, Cum
hurbaşkanının gözetim ve denetimi altında, madem 
ki gerektiği durumlarda Cumhurbaşkanı başkanlık 
ediyor, müsaade edin de böyle bir Kurul, doğrudan 
doğruya Başbakanın başkanlığında toplansın. Eğer 
Başbakanın o anda işi varsa, o gün toplanmaz da iki 
gün sonra toplanır, yani mutlak şekilde bu ciddiyetin 
temin edilmesi lazımdır. 

Sonra bir diğer endişem şu; eğer Başbakanın baş
kanlığında toplanmazda bir Devlet Bakanının başkan
lığında toplanırsa, bu sefer protokol bozuluyor. Çün
kü Devlet protokolunda değişiklik oluyor. Mesela 
burada şimdi Genelkurmay Başkanının toplantıya 
geldiğini düşünün ve o toplantıya da Başbakanın 
Devlet Bakanını gönderdiğini düşünün. Şimdi, pro-
tokolda Genelkurmay Başkanı Başbakandan sonra 
geliyor; ama Bakanlar Kurulu üyelerinin üzerinde 
Genelkurmay Başkanı. E, toplantıda Genelkurmay 
Başkanı üyeler arasında bulunacak; fakat toplantıya 
Bakanlar Kurulunun bir üyesi olan Devlet Bakanı 
başkanlık edecek, yani protokolda güçlükler çıkabilir. 

Bu iki bakımdan mutlak şekilde Başbakanın baş
kanlığında toplanmasını gerekli görüyorum. 

Bunun dışında, önergemin büyük bir orijinalliği 
yok. Bu şekliyle kabulünün daha uygun olacağını 
takdirlerinize arz ediyorum. 

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

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, tekrar bir açıklama yapacak 

mısınız?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, şimdi 
ifadelerinde Sayın arkadaşımın belirttikleri husus, 
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında dile getiril
mediği için, sadece söz hakkım saklıdır diye konu
şulduğu için, ifade ettikleri bir yanlış husus var; onu 
açıklamak istiyorum. 

(Hiçbir zaman buradaki ifadede Devlet Bakanının 
başkanlığında ibaresi yoktur. Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısıdır efendim, anlatılmak istenilen, 
yani onun başkanlığında olacaktır. Gelen ya Başba
kandır veya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
dır, yani Devlet Bakanı değildir. Bunun başkanlığın
da olmayacaktır, metnimizde bu nedenle hiyerarşik 
düzen bozulmamıştır; ama getirdiği teklif daha da 
yerindedir. Doğrudan doğruya Başbakanın başkan
lığında olsun, Devlet Bakanının başkanlığında ol
masın derler, uygun görüyoruz ve dört başkanı da 
dahil ediyoruz. 

Kendileri açıklamadılar; ama getirdikleri başka 
bir husus daha var. Alttaki son fıkrayı metinden çı
karıyorlar, yani «Başbakan; TRT Genel Müdürü, 
Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı...» diye devam eden 
kısmı çıkartıyorlar; önergeleri öyle. Şu halde üç de
ğişiklik isliyorlar. 

Birincisi; Başbakanın başkanlığında olsun, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığın
da olmasın, 

İkincisi; bağlı dört kuruluşun başkanları da ka
tılsınlar, 

Üçüncüsü de; son fıkra kalksın. 
Son fıkranın kaldırılmasını önerisini biz şöyle 

kabul edebiliriz efendim; Başbakanın başkanlığında 
olsun, ilgili Devlet Bakanı katılsın gene, aynen bağlı 
kuruluşlar katılsın. Yalnız sonunda «Başbakan di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini de 
Yüksek Kurul toplantısına çağırabilir. Ancak bun
lar oylamaya katı]amazlar.»ın yine kalmasını arzu 
ediyoruz. 

Bunun için yalnız yeni bir metin gerekir efen
dim. O metni ben hazırlamış durumdayım eğer uy
gun görülürse. Önergelerinde «Cumhurbaşkanınca 
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seçilen...» deniliyor ve bir tire çekiliyor» Yüksek 
Kurum Başkanında aranılan niteliklere sahip...» di
ye böyle kanun tekniğine uymayan bir ifade var. 
Onu da başına almak suretiyle olmasını kabul edi
yoruz efendim. 

Ancak, eğer arkadaşlarımız uygun görürlerse 
maddeyi bu tarzda şöyle ifade ediyorum; (Tabiî ke
sin oylama falan değil de.) «Yüksek Kurul; Başba
kanın başkanlığında, ilgili Devlet Bakanı, Millî Eği
tim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve 
Spor Bakanı, Genelkurmay Başkanı veya Genelkur
may ikinci Başkanı, Millî Güvenlik. Kurulu Genel 
Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yüksek 
Kurum Başkanı, bağlı kuruluşların başkanları ile 
Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurum Başkanınca ara
nan niteliklere sahip olanlardan seçilen dört üyeden 
oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde 
Yüksek Kurula Başkanlık eder. Başbakan, diğer ka
mu kurum ve 'kuruluşlarının yetkililerini de Yüksek 
Kurul toplantısına çağırabilir. Ancak bunlar oylama
ya (katılamazlar.» şeklindedir, amaç bölümlerine ka-
tılabiliyoruz efendim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 
Sayın Bakan, zatıâliniz buyurun efendim. 

DEVLET BAKANİ MEHMET ÖZGÜN EŞ — 
Efendim, biz sadece iki noktayı belirtmek istiyo

ruz. 
Birisi;, Başbakandan sonra Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcılarının çıkarılmasını takdire arz edi
yoruz. 

İkincisi; Devlet Bakanı yerine «İlgili Devlet Ba
kanları» tabirini daha uygun buluyoruz. Çünkü, me
sela TRT bir başka Devlet Bakanına, Enformasyon 
ve Tanıtma bir başka Devlet Bakanına bağlı olabi
lir. Böylelikle iki Devlet Bakanını katmak mümkün 
olabilir. Geri tarafına katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, Başbakanın 
başkanlığındaki ifade ile ilgili bir küçük açıklama 
yapmama izin verir misiniz, bir yanlışlık yapılma
ması için?.. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık yapılmaması bakımın
dan belirtebilirsiniz. Yoksa soru sordurmuyorum, 
buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, burada ya
pılması muhtemel hata şu noktada olabilir. Dikkat 
ederseniz bu Kurulun görevleri arasında görüş bil

dirmek de var. Bir hayli görüş bildiriyor. Başba
kanın görüş bildirmek üzere, başkanı olduğu bir 
Kurul görüş bildirecek, sonra da kendisi imza ata
cak ona. Bu mümkün müdür?.. Karşı çıktığı, görüş 
bildirmekte muhalif kaldığı. Kurulda muhalif kaldı
ğı bir atamaya sonradan gelip imza atmak zorunda 
mı kalacak Başbakan?.. Son derece sakıncalıdır. Lüt
fen. bir daha düşünsünler. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Yük
sek Kurulun görevleri arasında görüş bildirmeye ait 
bir şeyi hatırlamıyorum; ama nereden çıkardı arka
daşlarım lütfen açıklarlar mı efendim?.. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, şimdi çeşit
li maddelerde var. Madde 8'de Yüksek Kurum Baş
kanının atanmasında bir,... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 6 ncı 
maddeden, Yüksek Kuruldan bahsediyor efendim. 

CAHİT TUTUM — 8 inci madde. 
MİLLÎ EĞ ÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — O başkan, başka efen
dim. 

CAHİT TUTUM — Devam ediyorum, bağlı ku
ruluşların başkanlarının atanmasında görüş bildir
me; madde 25, madde 43, madde 61 ve madde 80 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Başbakanın bildireceği 
görüş burada Yüksek Kuruldadır efendim. Yüksek 
Kurulun görevleri arasında görüş bildirmek yoktur 
ve Başbakanın başkanlığında olan bir husus. Öbürle
ri ise, Kurumla ilgilidir. Kurum başka, Yüksek Ku
rul başkadır ve üst kademede, Başbakanın emrinde
dir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergenin... 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir soru efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, soru sordurmayacağım, 

mümkün değil. Hiçbir şekilde önergeleri değerlendir
memiz, önergeler üzerinde uzun müzakereler açma
mız suretiyle mümkün değil. «Bir yanlışlık yapılı
yor» denmesi üzerine nedir bu yanlışlık, bir hata 
yapmayalım diye ben Sayın Tutum'a söz vermiş bu
lundum; özür dilerim veremeyeceğim söz. 

Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met bu önergenin hangi kısımlarına katıldıklarını ifa-
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de ettiler, binaenaleyh, o kısımları kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer kısım için de dikkate alınması hususunu 
oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Kantarcıoğlu demin 4 üncü madde
nin düzenlenmesinde biliyorsunuz bir hayli sıkıntı
mız oldu. Üyeler tam anlayamadılar. Hangi fıkralar 
değişti neler ilave edildi, onun için ben bu önerge
leri bilahara madde ile birlikte vereceğim, siz mad
deyi düzenler öyle gönderirsiniz ki, bu karışıklık or
tadan kalkmış olsun. 

Sayın Genç, sıra sizin önergede, buyurun efen
dim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Ben bu Yasa Teklifinin tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada; özellikle karar organı olan Yüksek Ku
rulun politikadan arındırılması gerektiğini vurgula
mıştım. Neden bunu istiyoruz?.. Kurumun memleke
tin kültürüne, diline, tarihine, Atatürk'çü düşünce il
ke ve inkılâplarının tespitinde çok etkin bir rolü var
dır. Bunlar birinci maddede amaçlan belirtilmiş. 

Şimdi, bu Kurulu Hükümetin çoğunlukta olduğu 
yapı ile oluşturursak, yani dört tane bakan ve Baş
bakanın katılacağı söz konusu olursa, o zaman bu 
Kurul kanaatime göre, sağlam bir karar vermez ve-
yahutta iktidarlar değiştikçe, Başbakan, bakanlar de
ğiştikçe o hâkim olan düşünceye göre karar verirler. 

Bu itibarla ben Başbakanlığa bağlı olmasını isti
yorum bu Kurulun. Ondan sonra bir Millî Eğitim 
Bakanının kalmasını istiyorum, Başbakan yardımcısı 
ve Devlet Bakanı da istemiyorum, bunun yanında 
Genelkurmay Başkanının da kalmasını istiyorum; 
çünkü Millî Eğitimde Genelkurmay Başkanı hükü
metin ve Devletin bu konuda gerekli politikasını ku
rulda müdafaa ederler veya dile getirirler. Ayrıca, 
benden önce konuşan ve önergesi dikkate alınan Sa
yın Kocatürk'ün de belirttiği ilgili kurul başkanları
nın da katılması, gerçi önergemde belirtmedim; ama 
gerçekten burada yer alması gerekli. Onun yanın
da, Üniversitelerarası Kurulda -dil, tarih ve kültür 
alanında uzmanlaşmış bir altı kişiden oluşan ve üni
versiteler arasından seçilen kişilerin de buraya katıl
masını, ayrıca YÖK Başkanının da burada bulun
masını arzu ediyorum ve Kurul Başkanının da ken
di arasında gizli oyla seçilmesini arzu ediyorum. Bu
nu özerk 'bir kurul haline getirelim. Gerçi 1982 

Anayasasında, özellikle bu özerk kurumlara pek yer 
verilmedi ve bu 12 Eylüle gelişimize sebep olarak 'bir
çok kişiler özerk kurumlan 'gösterdiler; ama ben şah
sen bu kanaatta değilim. Devamlı olarak da özel ku
rumların, özellikle işte bundan önceki işte çeşitli ko
nuşmalarımda 'belirttiğim gibi, Anayasa Mahkemesi
nin, Danıştayın ve •bunlar gibi kurumların rejimin 
teminatı olduklarını vurguladım ve yine vurguluyo
rum; bence bu kadar önemli amaç ve görevler taşıdı
ğına ve aldığına göre, bunu, politikadan uzak tutan, 
kendi 'başına muhtar 'bir kitleden, 'bir kuruldan oluş
turursak, daha memlekete yararlı çalışmalar yapaca
ğına inanıyorum. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumu vardır, 'bunlar 40'ar kişiden oluşan ve gerçek-, 
ten değerli hizmetler yapan kişilerden oluşuyor; ama 
esas bir kurulun karar organı önemlidir. Bir Kuru
mu bir kelime üretti getirdi Yüksek Kurul 'bunu ka
bul etmedi, benim anladığıma göre, yani karar or
ganı Yüksek Kurul olduğuna göre, herhalde kararı 
verecek Yüksek Kurul olması lazım. Böyle politik 
dalgalanmaların etkisi altında kalmayacak şekilde 
eğer bir yapı verirsek 'bu Kurula, o zaman bu Ku
ruldan beklenen faydayı temin etmiş oluruz. 

İşte tümü üzerinde yaptığım konuşmada da belirt
tim. 1932 yılında Profesör Afet tnan'a soruyorlar, 
«Atatürk, Türk Dil Kurumunu ve Türk Tarih Ku
rumunun akademi olarak kurmasını arzu etmiş mi
dir?...» diyerek. Yüce Atatürk, o zaman Fransız aka
demisinin oluş 'biçimi ve kararlarının alınış biçimini 
dikkate alarak o zaman böyle bir akademinin kurul
masını öngörmemişti. Nedlen öngörmemiştir?. De
miştir ki, «akademiler halka empoze ederler. Halbu
ki biz empozeyi değil 'halkın kendisinin kabul ede
ceği İlkeler doğrultusunda birtakım kararların alın
masını, kelimelerin kabul edilmesini istiyoruz.» Ora
da da dediğim gibi, Atatürk, akademiyi halk kabul 
etmiştir, 

' Bu itibarla politikanın ağırlıklı olduğu bir Yük
sek Kurulun karar organı olduğu bir yerde bence 
sıhhatli bir karar alınacağına kani değilim. Sayın 
Bakanımız biraz önce dediler, tabiî benim burada 
'bahsettiğim günlük politikadır; günlük politikaları 
geçmiş hükümetler zamanında gördük, neler oldu
ğunu ve neler bittiğini, bunları dile getirmenin de 
anlamı yok. Bizim amacımız daima ileriyi istikbali 
iyi hale getirmek; ama ileriyi ve istikbali iyi hale 
getirirken, geçmişi de unutmamak lazımdır. Biliyor
sunuz yüksek atlamacı bir kişi yüksek atlamak için 
önce geriye gider, geriden koşarak atlar. O itibarla. 
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gerideki olayları iyice değerlendirip, ondan sonra in
san unsurunu ona göre bir süzgeçten geçirip, bu 
Kurulu oluşturursak, 'kanaatimce bu Yasa Teklifinin 
getirilmesinden 'beklenen faydayı temin eder. Aksi 
halde yine birtakım' gürültüler, kavgalar, bunun etra
fında toplanır ve 'bir sonuca ulaşmaz. Teklifim bun
dan ibarettir. ' 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Bu önergenin lehinde aleyhinde söz almak iste

yen sayın üye?... Yok. 
'Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU (BAŞKANI SEL

ÇUK KlANTARCrOĞLU — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Genc'in, endişelerini anlıyoruz. Genç, daha 
çok üniversite ''öğretim üyeleri sayesinde bunun da
ha yansız olacağını açıklamak istiyorlar. Yalnız öner
gelerinde 'teklif ettikleri maddede bir konuyu Yüce 
Heyetinize açıklamak istiyorum. 

Arkadaşımız derler ki, «Üniversitelerin ilgili fa
külte ve bilim dallan alanlarında bilimsel yansızlığı..» 
Bilmiyorum bilimsel yansızlık tabirini kanun ve bi-
diye emsalleri arasında 'bir ayırımla, gelenler bilimsel 
yansızlık değil üniversite mensubu arkadaşlarımız 
için 'bilimsel yansızlığı asla kullanmamamız gerekir. 
Onlar daima Devletten yanadır. Kanunda da 'böyle 
koymamız gerekir. Kişinin kusurları ayrı ayrı olur; 
o 'başkadır; fakat burada böyle bilimsel yansızlığı 
diye emsalleri arasında bir ayırmla, gelenler 'bilimsel 
yansızlığı olanlardır da diğerleri bilimsel yanlılıktır 
öyleyse gibi, bir durum ortaya çıkar. Bu ayırıcılık 
olur. Onun için bunu kabul edemiyoruz. 

İkincisi; neden Memleketimizde, TRT'de, Dev
let Planlama Teşkilatında böyle yönetim kurulları 
seçimle gelmiyor?... Böyle bir düzen yoktur. Sonun
da da arkadaşım diyor ki, «Kurul Başkanını üyeler 
arasından gizli oyla seçerler.» Bunun Türk idaresin
de örneği yok. Sadece yargı organları dışında, o da 
birkaç yargı organıyla ilgilidir. 

Bir de, üniversiteler arasında seçilecek altı üye, 
dokuz da buradan, 15 oluyor. Halbuki her birin
de en aşağı 40'ar olacak bunlar. Biz onar saysak 40 
tane zaten var, şimdi dokuz tane daha geliyor, 49 
oluyor, önergeye katılmamız mümkün olamıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyorlar. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yolga, sıra sizin önergenizde efendim. 
Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
bütün dillerde ve tabiatıyla güzel Türkçemizde bir
kaç kelimeyi birleştirerek tek bir kelime yaratmak 
yöntemi her zaman mevcuttur. Yalnız bu önerge
min konusu olan örnekte hatalı bir üretme söz ko-
fîusu olduğunu düşünüyorum ve buna benzer başka 
örnekler de maalesef dilimizde var. Nitekim, bu ka
naat dolayısıyla Siyasî Partiler Kanun Tasarısı gö
rüşülürken «ana muhalefet» kelimelerimin ayrı yazıl
masını önermiştim ve Yüce Meclis tasvip buyurmuş
tu. Bu önergeyi verirken, yani yüksek öğretim keli
melerinin ayrı yazılmasını rica ederken, telkin eder
ken; yanlış zemin, yani yanlış örnek seçtiğimin far
kındayım. Çünkü bu ve benzeri «İlkokul, ortaokul» 
gibi birleştirmeler eskiden beri kanunlarda yer al
mıştır. Ona rağmen bu teklifte bulunmamın sebebi
ni arz edeyim : 

Sayın Başkanım; 
İki kelime birleştirilerek tek bir kavramı ifade 

eden tek bir kelime üretildiğinde o mürekkep, kom-
poze kelimeyi oluşturan kelimeler asıllarındaki nite
liklerini kaybederek, yerine göre tek bir isim, tek bir 
sıfat haline gelirler. Bu, dilbilgisinin genel kuralıdır 
ve her prensip gibi bu kural da aykırılıkları affetmez, 
kurala aykırı hareketten sakıncalar çıkar. 

Örnek arz edeyim: «Tüzelkişi» birlikte yazılıyor. 
Ondan sonra her zaman, bütün kanunî metinlerde 
görüyoruz, «Gerçek ve tüzelkişi» şeklinde yazılıyor; 
yani «Gerçek» ayrı, «Tüzelkişi» bitişik. Hatta bir 
kanun metninde gördüm, not almışımdır, «Gerçek 
ve tüzel üçüncü kişiler» deniyor. Orada ayrıca «Tü
zel» kelimesi «Kişi» den tamamiyle ayrılıyor. Çün-
bu birleştirme tarzı hatalı; Kişi bir kavramdır, onu 
tavsif eden şu şu kelimelerle beraber kullanıldığı za
man o kavramın ayrı çeşitlerini teşkil edebilir; me
sela «Özel kişi» ayrıca yazılır, «Gerçek kişi» ayrıca 
yazılır. . 

Sayın Başkanım; 
Bu konuda elimde yeni, çok taze bir örnek daha 

var: Yeni dağıtılan 486 S. Sayılı Kanun Tasarısı. 
Burada «İlköğretim ve Eğitim Kanunu» deniyor. 

j «İlköğretim» bitişik yazılmış, arkasından «Eğitim» 
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ayrı yazılmış. Yani bu «İlköğretim» kelimesi eğer 
tek bir kelime haline gelmiş, binaenaleyh içindeki sı
fat sıfatlığını kaybederek o mürekkep kelimenin, 
kompoze kelimenin içinde erimiş ise artık «ilköğre
tim» deki o «tik» sıfatının, kelimesinin «Eğitim» i 
tavsif edememesi lazım gelir. Gerek yabancı gramer
ler gerekse Türk grameri bakımından, bu çeşit bir
leştirmelerin bir mantığı olduğuna kani değilim. 

Sayın Başkanım; 
Gerek bu önergeyi gerekse benzeri, daha ziyade 

yazım konusu gibi gözüken önergeleri verirken ve 
burada, kürsüye gelip vaktinizi işgal ederken, sıkıntı 
çektiğimi samimiyetle arz ederim. Yalnız mesele şu
dur : 

Şahsen üzerinde özellikle durduğum bu dil konu
su ve bu Kanundaki diğer önemli konular, zamanla 
kanunların kendileri incelendiğinde ve tatbikatları 
yapıldığında buradaki konuşmalardan, bu müzakere
lerden eminim önemli ölçüde fayda sağlanabilecek
tir. Bu her zaman böyledir, hele bu Kanun bakımın
dan ayrıca böyledir. Dolayısıyla, ben önergemin Sa
yın Komisyon ve Hükümet tarafından kabul edilebi
leceği ümidiyle katiyen hareket etmiyorum; çünkü 
bütün kanunlarda «Yükseköğretim» bitişik yazılmış
tır. Nitekim son olarak çıkan «Yükseköğretim Ku
rulu» Kanununda da böyledir. Kaldı ki orada eğer 
«Yükseköğretim» tek kelime ise, kısaltmaya «YK» 
dememiz lazım, «YÖK» demememiz lazım; çünkü 
«öğretim» kelimesi mürekkep kelimenin içinde eri
miştir, artık kişiliğini, ayrılığını kaybetmiştir. 

Sayın Başkanım; 
Hulasa ben, bu ve benzeri vesilelerle dil bakımın

dan bazı mülahazaları zabıtlara geçirmekte ilerisi için 
fayda görüyorum. Vaktinizi aldığım için samimî ola
rak özür diliyorum. Çünkü bu kadar önemli bir Ka
nun, bu kadar uzun bir müzakere konusu olurken 
benim gelip bu kabil meselelerle sizleri işgal etmem 
biraz ayıp oluyor. 

Tekrar özür dileyerek saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Önerge metni esasen Komisyonda mevcut, üç 

madde halindedir; görüşünüzü rica edeyim Sayın j 
Kantarcıoğlu. { 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Yolga'nın önergesinin birinci maddesinde, maddenin ' 
dördüncü satırındaki «Yükseköğretim» kelimesinin • 
ayrı yazılması vardır. Yüce Heyetinize evvela bunu ; 
arz edeyim : i 
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1967 İmla Klavuzunda ayrı yazılıdır; doğrudur. 
1977 İmla Klavuzunda bit'işmiştir; çünkü yanlış ol
duğu anlaşılmıştır ve 1977 yılından sonra da bu 'be
raber kullanılıyor. Anayasamızın da 130, 131 ve 132 
inci maddesinde bunlar açık olarak görülmektedir. 
Türkçe Sözlüğün 636 ncı sayfasında bunların 'bera
ber olduğu yazılıdır. Millî Eğitim Temel Kanunun
da okullar derecelendirilirken, 'geçenlerde Yüce He
yetinizden çıkıp da Konseyimizin kabul ettiği Kanun
da da daha önce ayrı olmasına rağmen, bitişik ola
rak yazılmıştır. 24'57 sayılı Üniversiteler (Yükseköğ
retim) Kanununda da bu şekilde yazılmıştır. 'Bu ba
kımdan, şu anda yeni bir düzenlemeye geçilmesi 
mümkün değildir; çünkü mevcutların da değiştiril
mesi gerekecektir. Nitekim, daha önce «Ertik Okul
ları Hakkındaiki Kanun»da da, burada «Sanat keli
mesiyle değiştirmek için bir Kanun Teklifi yapmak 
zorunda kalınmıştır. Böyle bir yanılgıya 'bir daha 
gitmemek için 'bu kısma katılamıyoruz, 'bitişik yazıl
ması gerekir. 

«İlköğretim ve Eğitim» kelimelerine gelince: Bu 
bilinerek yapılmıştır. «/İlk» kelimesi derecelendirmeyi 
gösterir ve 'bu isim 'haline gelmiştir, «İlk» orada sıfat 
değildir; artık; ama «Eğitim» kelimesi «Terbiye»nin 
karşılığıdır ve tümüne aittir. «Ortaöğretim»de bera
berdir, «Yükseköğretim» de 'beraberdir; arz ederim 
efendim. 

İkincisi; «Altınca satırdaki TRT'nin kısaltılma
sının yazılması...» Doğrudur, Kanuna «Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Genel Müdürü» diye yazmak 
gerekecektir. Eğer o metin kalırsa, yüce oylarınızla 
orada kalması uygun görülürse, tabii ki değiştirece
ğiz. Eğer kalmazsa, bir önerge daha var, bizim ha
zırlamış olduğumuz metin; o zaman çıkacaktır; arz 
ederim. 

Zaten diğerlerini kendileri açıkladılar. Noktala
malarına yine aynen katılacağız. Bu bakımdan öner
geye katılamıyoruz. 

Arz ederim öfedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yolga, yazım düzeltmesiyle ilgili şifahî baş

ka bir teklifiniz var mı efendim, virgül ve noktalı 
virgüllerle ilgili? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
onlar düzenlendi; yalnız son satırda «Ancak, bunlar 
oylamaya katılamazlar» ibaresi var. Bunu belki nok
talı virgül veya nokta ile ayırmak gerek. Çünkü 
«Toplantıya çağrılabilir», «Çağırabilir» gibi başka 
bir şekilde; ondan sonra yeni bir fail geliyor, «Bun
lar» kelimesi geliyor, «Katılamazlar» deniyor. İki 
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parçanın faili ayrı. Dolayısıyla uygun görürlerse, 
«Çağırabilir. Ancak, bunlar oylamaya katılamazlar» 
şeklinde, yani «Çağırabilir» kelimesinden sonra nok
ta konursa, daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Yolıga'nın belirt
tiği hususa aynen katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, yazım d'üzeltmeleriyle 
ilgili teklifleri oylamıyoruz. Zannederim «Yükseköğ
retim» konusunda verilen 'bilgi ve yapılan açıklama 
yeterli görülmüştür. Diğer konularda... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Benim önceden 
beklediğim cevabı verdiler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Diğer bir önerge Sayın Gözübüyük'ün. Sayın -Oö-

zübüyük yoklar. «Enformasyon» kelimesinin «Haber 
alma» olarak değiştirilmesini teklif ediyorlar?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, yeni 
düzenlememizde o «Tanıtma ve enformasyon» kalk
tı artık efendim, o 'bakımdan önergeyi işleme koy
maya gerek kallmıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeyi işleme koy* 
muyorum. 

O halde 5 inci maddeyi... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — 5 inci maddeyi tanzim 
ettik, 'gönderiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde hem önergeyle 'birlikte mad
deyi Komisyona vermiş oluyorum, hem de Komis
yondan gelen yeni maddeyi almış 'bulunuyorum. 

Yeni maddeyi okutuyorum : 

«MADDE 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın baş
kanlığında, ilgili Devlet Bakanları, Millî Eğitim Ba
kanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Ba
kanı, Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay ikin
ci Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Baş
kanı, bağlı kuruluşların başkanları ile Cumhurbaş
kanınca Yüksek Kurum Başkanından aranan nite
liklere sahip olanlardan seçilen d'ört Üyeden oluşur. 
Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek 
Kurula Başkanlık eder. Başbakan, diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarının yetkililerini de Yüksek Kurul 
toplantısına çağırabilir. Ancak bunlar oylamaya katı
lamazlar.» 

BAŞKAN — 'Bu konuda, esasen kesin kabul edi
len ve bir kısmı dikkate alınmak üzere oylanan Sa
yın Koca'türk'ün önergesi vardı. O itibarla Koca-
türk hu konuda hir 'beyanda bülunacaksa dinleye
ceğim, ondan sonra doğrudan doğruya maddeyi oy
latacağım. 

Soru varsa... 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Düzeltme ya

pacağız. 
AKİF ERGINAY — Soru. 
BAŞKAN — Düzeltme, hay hay. Soruya da mad

deyi oylatmadan evvel imkân vereceğim. 
Buyurun Sayın Demirel. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkanım, 
5 inci maddenin sondan ikinci cümlesinde «Baş

bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili
lerini de Yüksek Kurul toplantısına çağırabilir, an
cak, bunlar oylamaya katılamaz.» deniliyor. 

Burada Başbakan Yüksek Kurul Başkanıdır. Öy
le olunca, 'buradaki ifadenin «Yüksek Kurul Başka
nı» olarak ifade edilmesi daha uygun olur diye dü
şünüyorum. «'Yüksek Kurul Başkanı gerekli gördüğü 
hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetki
lilerini de Yüksek Kurul toplantısına çağırabilir.» şek
linde olursa daha uygun olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Erginay, 'buyurun efendim sorunuzu. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; 
5 inci maddenin 5 inci satırında Cumhurbaşka

nının seçeceği d'ört üye bakımından bir açıklık getir
sin diye soruyorum: Bu dört üye resen mi seçilecek
tir? Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya mı se
çecektir ve herhangi bir teklif karşısında, mesela 8 
kişi veya 16 kişi arasından gibi hir husus yok. Resen 
seçilmesi hali helirlenmiyor 'burada. Üstelik zannedi
yorum ki, bu gibi seçimlerde daima ilgili kuruluşların 
aday teklifi olur, onların arasından seçer. Resen se
çiliş biraz bana uygun görünmüyor. Acaba hu şekil
de midir? Yani Cumhurbaşkanı niteliği budur diye
cek. Peki kim tespit edecek bunun niteliğini? Ken
disine arz edilecek ki, ona göre de hir seçim yapı
lacak. 

Bu itibarla bunun hakkında biraz izahat verir
lerse Sayın Komisyon Başkanı, memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buvurun Savın Kantareıo&lu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
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Malumları olduğu üzere, Anayasa görüşülürken 
bir de Cumhuriyet Konseyimiz vardı. Konseyimizin 
görevleri bazı konularda sıralanmıştı ve bu Yüksek 
Kurullarla ilgili, bilhassa bunlarla ilgili; bunun da 
özel bir maddesi var başka yerlerde malumarınız 
oduğu veçhile; ne zaman çıkacaksa, o zaman doğ
rudan doğruya Cumhurbaşkanı kendisi kendi eki
biyle, Konsey vasıtasıyla yapacak. O bakımdan ona 
hiç müdahale etmedik, müdahale olur ümidiyle et
medik. Yoksa haklılar. Bütün seçimlerde teklif alttan 
gelir, çift aday veya üç aday gösterilir, içinden biri
sini seçerler; ama burada o Konsey bulunduğu için, 
Cumhuriyet Konseyi bulunacağı için bundan sonra 
Reisicumhurun etrafında, müdahale etmek istemedik 
efendim; ama aslında haklılar. 

Sayın Demirel'e cevap veriyorum: Bazen Yüksek 
Kurul Başkanı Cumhurbaşkanı da olabiliyor. Yani 
Cumhurbaşkanı Yüksek Kurul Başkanı değildir as
lında, doğrudan doğruya Başbakandır; Yüksek Ku
rul Başbakanın Başkanlığında toplanır. Sayın Cum
hurbaşkanı da bu toplantılara bazen katılabilir, baş
kanlık edebilir; ama bu doğrudan doğruya Başbaka
nın Başkanlığında olduğu için, Başbakan tarafından 
çağrılabilir dedik efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
'Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, sorum vardı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 15 adet gö

revi yerine getirmekle yükümlü bir Yüksek Kurul 
oluşturulmaktadır. Bu kadar yüksek evsafta kişiler
den oluşan bir kurulda oturulacak; Başbakan, beş 
Bakan Genelkurmay Başkanı ve diğer saygıdeğer 
isimleri sayılan kişiler oturacak yönetmelik tadilatıy-
la uğraşacak ve bilim kurullarının aslî üyelerine öde
necek huzur haklarını kararlaştıracak. 

Benim sorum şu Sayın Başkanım; bu 15 adet 
görevi taramadan bir terkip yarattık. Yani anladığım 
kadarıyla 15 adet görev analizine dayalı bir kompo
zisyon değil, evvela kafamızda bir kompozisyon, yu
karıda, ondan sonra görevleri ona göre herhalde tes
pit ettik, öyle anlaşılıyor: Benim sorum şu: Türki
ye'de, Cumhuriyet tarihimizde bu kadar yüksek ev-
saflı bir kurula bu derece rutin hizmetler yüklen
miş bir kuruluş veya kurum veya kurul örneği var 
mıdır? Varsa lütfen isimle bildirmelerini istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Yönetimin hiç kimsenin inhisarı altında olmadı

ğını göstermek istiyoruz ve bugün Türkiye zaten mo
delleri uyguladığı için; KİT'lerde olsun, yönetimde 
olsun, Devlet Personel Rejiminde olsun, maliyede 
olsun bu haildedir. Elbette ki bunun bir örneği ol
mayacak; vardır aslında var, çok sayabilirim, hepsi 
var; ama bu şûralar bile, ordunun bugün toplanan 
Şûrasında bile böyle toplantılar vardır ve en aşağı 
20 kişidir. Meslekî Yükseköğretim Danışma Kurulu 
vardır, Millî Eğitim Bakanlığı Şûrası vardır, 300ı ki
şiden ibarettir. Bunlar iş yaptıktan sonra kişiyle ala
kalı değildir bu iş. Biz Türk tarihinin, Atatürk'le ilgili 
araştırmaların, Türk kültürünün böyle ilmî bir heyet
ten ve bir de politikasını tespit eden kişilerin üst ka
demede olan kişilerden ibaret olmasını arzuladık ve 
bu Kanunun amacı budur. Bunu her an böyle ille 
azaltmak, ille küçültmek diye hiçbir şey düşünme
mek gerekir; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Kurulun görevleri 
MADDE 6. — Yüksek Kurulun görevleri şunlar

dır : 
a) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleş

tirilmesi, Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşlarının 
etkin ve verimli biçimde çalışabilmeleri için gerekli 
kararları almak, 

b) Bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeler çer
çevesinde, millî politikaların oluşmasında, yürütül
mesinde ve millî hedeflerin seçiminde esas alınacak 
millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu konularda 
gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptırmak, 

c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular 
hakkında karar vermek, 

d) Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşlarının 
kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program
ları ile bu kuruluşların bütçelerini onaylamak, 

e) Tüzük taslaklarını hazırlamak ve bu Kanu
nun öngördüğü yönetmelikleri çıkarmak, 

f) Aynı amaçla çalışan kurum veya kuruluşları 
yönlendirmek ve özendirmek için gerekli kararları al
mak, 

ıg) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum, 'buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Madde Yüksek Kurulun belirli görevlerini, say
ma yöntemiyle 'belirtmektedir. Tabiî, 'bu Kanunda, 
'bu görevlerin dışında, burada sayılanların dışında 
aşağı yukarı 9 - 10 görevi daha vardır. Acaba, bu 
Yüksek Kurul bu kadar yüksek düzeyde oluşturul
duğuna göre, böyle bir kurul için uygun gelebilecek 
görevlerin neler olabileceğini tespit edebilir miyiz 
noktasından hareket ederek beş fıkra faalinde 'bir gö
rev tespitine gayret ettik. 

Önemli olarak üzerinde durduğum 1 - 2 nokta 
var. 

Birincisi; 6 inci maddenin (a) fıkrasında, orijinal 
teklifte, Sayın Teklif Sahibinin (a) fıkrasında ilke 
kararları alınacağından söz etmektedir. Bence en isa
betli formülasyonlardan biri budur. Halbuki Komis
yonumuz bunu «gerekli kararları almak» şeklinde 
genelleştirmiştir. Yani her türlü karar... 

Nedir bu kararlar? «Yüksek Kurumun ve bağlı 
kuruluşlarının etkin ve verimli biçimde çalışabilme
leri için gerekli» olan kararlar. Oysa, bu kadar yük
sek bir kurumda sanıyorum ki, bir yüksek kurumun 
ve bağlı kuruluşların etkin ve verimli biçimde ça
lışabilmeleri için d kadar çok karar almak gerekir 
ki, o kadar çok karar gerekir ki; hem de sürekli ola
caktır. Bir aldığı kararı değiştirir, ikinci bir karar 
alır. Bence gerekli olan, kuşkusuz bu gerekli kararları 
almak yoruma bağlı bir şeydir; ama ilke kararları 
farklı şeydir, ferdî nitelikte, müşahhas, yani somut 
birtakım kararlar almak farklı bir şeydir.» Gerekli 
kararları alır dendiği zaman, bağlı kuruluşların etkin 
bir şekilde çalşabilmeleri için personeline, malzeme
sine, ücretine vesaire sürekli kararlar alabilir. Oysa 
bunları ilke kararları şeklinde belirtmek sanıyorum 
ki, Yüksek Kurulun karar alanını daha çok üst dü
zeyde , birtakım kararlar vermeye zorlayacak şekilde 
sınırlandırılmış olur. «Gerekli kararları alır» den
diği zaman kuşkusuz ilke kararlan almasına engel 
değildir. Yine de ilke niteliğinde birtakım kurallar, 
kararlar alabilir; ancak gerekli kararlar almak de
yince Kurum Başkanı bu konuda sürekli bir şekilde 
karar üretmek üzere taslakları bu kurula sunabilir ve 
rutine boğulabilir ve gün gelir bu değişir. 

Benim üzerinde durduğum şudur, geleceğe ait 
kestirmede bulunmak son derece bilimsel açıdan ha
talı olur; ama bu kurulun terkibi behemahal deği
şecektir. Çünkü kamu yönetimi bakımından işleyecek 
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| gibi gözükmüyor bana. Bu nedenle ben görevleri as
gariyi zarurede tutmak üzere kaleme aldım. 

(a) fıkrasında ilke kararları almaktan söz edi
yorum. 

(b) fıkrasında çalışma plan ve programlarını ve 
bu kuruluşların bütçelerini onaylamak mevzubahis; 
en önemli fonksiyon. Bu, aslında metinde de var. 

(c) fıkrasında tüzük tasarılarını veya taslaklarını 
hazırlamak. 

Burada değişiklik yaptığım husus yönetmelik ha
zırlamaktır. 

Şimdi, Anayasamıza göre, kamu tüzelkişileri yö
netmelik çıkarabilir; ama yönetmeliği ben yapaca
ğım diyor öbür taraftan dört tane de kamu tüzel
kişisi yaratıyor. Siz kamu tüzelkişisisiniz; ama yönet
melik yapamazsınız, ben yapacağım. Siz hazırlayın 
ben yapacağım deniyor. Ona gerek yok. Eğer yön
lendirici genel bir norm koymak istiyorsanız Tü
zükle koyun ve o Tüzüğe de aykırı yönetmelik de 
çıkarılamaz. Hele küçük yönetmelik tadilatları; çün
kü en az bir kurum 20 tane yönetmelik çıkarabilir. 
Onu mutlaka yönerge şeklinde değil, yönetmelik sök
ünde de çıkarabilmelidir. Objektif bir tasarruf ol
sun diye yönetmelikler çıkarabilir. Bu kurumlar çok 
önemli; çünkü bu yönetmeliklerin her birini, her bir 
kurum 15'er 20'şer tane yönetmelik çıkarabileceğine gö
re bunların küçük küçük tadillerini de yine kendi
leri yapabilmeli ve onları çıkarabilmeli. Eğer hep
sine şamil tüzükle bir çerçeve vermek istiyorsanız 
zaten gerek yük, tüzüğü herhalde ister istemez Yük
sek Kurul yapmak durumundadır ve nitekim (c) 
fıkrasında onu öngörüyorum. 

(d) fıkrasında aynı amaçla çalışan Kurum ve ku
ruluşları teşvik edici tedbirler almak mevzubahis. 

Burada da benim gönlüm, bu alanda çalışan çe
şitli kurum ve kuruluşları yönlendirmek diyorum. Ta
biî kullanılabilir. Nasıl yönlendireceğini bilemiyo
rum; ama o yönlendirmeyi bence teşvik yoluyla yap
malı. Bu amaçla çalışan kurum ve kuruluşlar var 
ise ve kurulacak ise, bunları da yönlendirebilmek 
için herhalde teşvik edici tedbirler ancak alabilir 
ve teşvik yöntemleri ile bunlar ancak yönlenir. Yok
sa «Yönlendirmek» deyince sanki kendi düzenleme 
alanı dışında kalmış olan kurumları kanunla, ben sizi 
benim dışımda da kalsanız istediğim zaman düzen
lerim demektir ki bu amacı aşan bir ifadedir. An
lıyoruz, buradaki yönlendirme herhalde bir tevcih 
anlamındadır, çalışmalarını bir yere kanalize etmek 
anlamındadır^ Yoksa bunu hukukî zorlama ile mü-



Danışma Meclisi B : 128 30 . 6 . 1983 O : 2 

eyyide ile değil. Burada o yönlendirme o anlamda 
değil herhalde; o kadar olumsuz yorumlamıyorum; 
ama sanıyorum ki gereksiz iltibaslara yol açmamak 
için aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlar için 
teşvik edioi tedbirler almaktır. 

Son fıkrada da, bu Kanunda eğer vereceğimiz 
spesifik bazı önemli görevler varsa; ben, «9 - 10 gö
rev daha var» dedim, onlardan bir arıtma yapa
biliriz, bir seleksiyon yapıp oralardan alacağımız 
birkaç önemli görevi daha Yüksek Kurulun görev
leri arasına katabiliriz. O bakımdan (e) fıkrasını da 
bir emniyet süpapı olarak eklemiş bulunuyorum. 

Yüksek takdirlerinize saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
ÂKÎF ERGINAY — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, aleyhinde konuş
mak üzere buyurunuz. 

ÂKÎF ERGINAY — Sayın Başkan, bu konular
da meslek hayatımda birtakım tatbikatını gördüğüm 
için bazı düşüncelerimi arz etmek isterim. 

Bu Kanunun gayesi, Yüksek Kurumda kendisine 
bağlı olan kurluşların ahenkle çalıştırılmasını sağ
lamaktır; gaye bu. Yani, bu Yüksek Kurum için
deki Yüksek Kurulun bütün parça halinde çalışan 
kısımlarının ahenkleştirilmesini ve birlikte yönetil
mesini arzu ediyor. Gaye bu. Aksi takdirde Dil Ku
rumu şöyle, öteki kurum böyle, Atatürk araştırma
ları yapacak olan diğer kurum böyle yürürse, o za
man ahenk kalmıyor. Binaenaleyh, her anlamda bel
ki bir temerküz var diyeceğiz; fakat bu temerküz 
aslında kendisine bağlı kuruluşların muhtariyetini 
ortadan kaldırmış değildir. Zannedildiği kadar da 
bürokrasinin bu maddelerde yer aldığını da ben gör
müyorum. 

Yönetmeliklere gelince; hangi yönetmelikler? Her 
kuruluşun 20 yönetmelik değil, bu Kanunun emret
tiği yönetmelikleri oradan geçirecek diyor; ama di
ğer kuruluşlar pekâlâ kendileri bakımından bazı 
yönetmelikleri ayrıca çıkartabilirler. Bunu zaten bili
yoruz. Bildiğimiz gibi, Anayasanın verdiği yetkiye 
dayanmaktadır. 

öte yandan Yüksek Kurulun bu tüm görevler 
bakımından bir birleşmeyi, bir ahengi sağlaması dü
şüncesi zannediyorum ki bu Kurumun vazifelerini 
başarı ile götürmesi için de gereklidir. «Bu Kanun
da verilen diğer görevleri de yerine getirmek» de
nince, gayet tabiî ıbaşka hükümler de varsa, onları 

da yerine getirsin isteniyor ve bilhassa (t) fıkrası ile 
aynı amaçla çalışan kurum veya kuruluşların yön
lendirmekten maksat, demin bahsettiğimiz, bâhsetoek 
istediğim dağınık birtakım hareketleri önlemektir. 
Dağınık hareketleri önlemediği takdirde işte bugün
kü durum hâsıl olur. Onun için bu Kanun çıkıyor. 
Bugün Dil Kurumunun olsun, Tarih Kurumunun ol
sun, belki bir derece daha noksan, hareketleri bakı
mından böyle bir tepkidir, bu bir tepki kanunu ol
muştur; şimdiye kadar olan uygulamaların sonucu
dur. 

O halde, bir Yüksek Kurulun herbir çalışma sa
hasında birleştirici bir fonksiyon görmesi gerekir. 

Bu itibarla zaten senede iki defa toplanacak, bü
tün hususlar ayrı olarak tespit edilecek, • Kurul üye
lerine dağıtılacak, onların üzerindeki çalışmaları so
nucunda da bir nevi yüksek bir istikamette bu çalış
maları yöneltecek Hükümet politikası bakımından, 
Devlet politikası bakımından, özellikle Atatürk'ün 
kendi düşüncesi bakımından. Bu itibarla ben, ne yö
netmeliğin çıkarılmasını ve ne de diğer hususlarda 
tenkisat yapılmasına taraftar değilim. (Binaenaleyh, 
önergevi de pek isabetli bulmuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Savın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Sa
yın Erginay, bizim konuştuklarımızı ve düşündükleri
mizi dile getirdiler. 

Yalnız, Sayın Tutum'un anlattıkları hususlar 
önergelerinde mevcut; önergesinde cevap vereceğim. 

Arz ederim efendim.; \ 

BAŞKAN — Evet. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Tutum'un öner
geleri var; önergelerinde cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — «Önergeye cevap verecek» dedi
niz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM K.OMÎSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim; önerge 
okunduğu zaman arkadaşlarım da duyacaklar. Ben, 
madde madde önergeye cevap vereceğim efendim. 

! İsterseniz önergesini şimdi > okuyun, hemen cevap 
vereyim efendim; ama önergenin de löhinde, aleyhin
de... Çünkü arkadaşım maddenin üzerinde konuşma 
yaptı efendim 

AKÎF ERGINAY — Hayır; önergesini açıkladı. 
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MİLLÎ EÖİTIM KOMİSYONU BAŞKAM SEL
ÇUK KANTARCIOÖLiU — Önergesi üzerinde 'ko
nuştu; ama önerge okunmadı efendim... önerge okun
madı; önergeyi takip ediyorum ben. 

BAŞKAN — Evet, özür dilerim; bir yorgunluk 
eseri olarak önerge okunmadan Sayın Tutum'a söz 
verdim. Çünkü Sayın Tutum, tamamen önergesi üze
rinde konuştular. Sayın Tutum önergesi üzerinde ko
nuştuğu zaman, ben önerge okunmuş, onun üzerine 
konuşuyorlar diye önergenin lebinde, aleyhinde söz 
istedim... Bir yorgunluk hatası oldu; önergeyi okutu
yorum. Bir de Sayın Gözübüyük'ün önergesi var. 

Dolayısıyla iki önergeyi de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Teklifin 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Cahit TUTUM 
«Yüksek Kurul 
Madde 6. — Yüksek Kurulur» görevleri şunlar

dır :• 
a) Bu Kanunda belirtilen amaçların 'gerçekleş

tirilmesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının 
etkin ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke ka
rarları almak, 

b) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşların çalış
ma plan ve programları ile bu kuruluşların bütçele
rini onaylamak, 

c) Tüzük taslaklarını hazırlamak, 
d) Avnı amaçla çalışan kurum ve kuruluşları teş

vik edici tedbirler almak, 
e) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine 

getirmek.» 
ISayın Başkanlığa 

6 ncı maddenin (b) ibendindeki «Politikalar» keli
mesinin, Anayasa diline uygunluğu teminen «Siyase
tin» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Evet; Sayın Kantarcıoğlu, şimdi bu
yurun efendim 

MİLLÎ EÖÎTIM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK K1ANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Gözübüyük'ün önergesine; daha önce de gerek Ana
yasamızda ve gerekse diğer hususlaıda «Politika» ke
limesi geçtiği için, artık bu terim bütün kanunlarımı
za girmiştir; bu nedenle katılamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Tutum'un öner
gesi çok dikkat çekicidir. Bunu, yüce huzurunuza 

çıkarmak istediklerini metne göre okuyarak arz et
mek istiyorum. 

Bir kere; daha önce arkadaşımızın ilk teklifi şöy
le idi: «3 üncü madde oylanmasın»dı... 3 üncü mad
de oylanmasın; yeni bir modelin peşinde idi arkada
şım; fakat, 3 üncü maddeyi Yüce Heyetiniz uygun 
gördüler; model, artık bellidir efendim. O endişe
miz kalmadı çok şükür. 

İkincisi; «llkeler»imiz vardı, «llkeler»imizi gayet 
iyi şekilde düzenledik ve «ilkeler» de çıktı Yüce He
yetinizden. 

Şimdi arkadaşımız teklifinin (a) bendinde diyor 
ki, «Yüksek Kurulun görevleri arasında; gerekli ilke 
kararları almak..» tikelerin ilke kararlan alınmaz ar
kadaşlar; yönetimde çok dikkat etmek lazım, Zaten 
bu buraya konduğu için.. Teklifinde kendileri diyor-
ki, «Bu Kanunda 'belirtilen amaçların gerçekleştiril
mesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşların etkin 
ve verimli biçimde çalışmaları için ilke kararları al
mak...» 'Bizimkisi şöyle: «...gerekli kararları almak.» 
Karar alacak artık. İlke diye bir şey yok; «tikeler* 
burada yazılı; bunların dışına çıkamaz bu Kurul ar
tık, bağlanmıştır. Şimdi buraya «tike kararları al
mak» ibaresini koymak demek, bunun dışında, bu il
kelerin dışında karar alma demektir arkadaşlar; ne 
derece doğru olur. 

Üçüncüsü; esas bizim amacımız (b) bendinde ya
zılıdır efendim. 

«b) Bu Kanunda belirtilen amaç ve ilkeler çev
resinde, millî politikaların oluşmasında, yürütülme
sinde ve millî hedeflerin seçilmesinde esas alınacak 
millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu konularda 
gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptır
mak.» 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşımız önergesin
de bu bendin çıkarılmasını istiyor. (Konumuz bu, 
amacımız bu arkadaşlar. 

Ayrıoa bu maddeye bağlı !(f) fıkrasında «Bu amaç
la çalışan kurum ve kuruluşları yönlendirmek ve özen
dirmek» tedbirlerimizin de, «Yönlendirmek» keli
mesini; yani illa kurumlardaki bu baskıyı kaldırmak 
istiyoruz: TRT istediği gibi ötebilecek ve ondan son
ra falan kurum dilediği gibi borusunu öttürebilecek.. 
Bu Kanun Teklifi, 'bunların hepsini ilmî ölçüler içe
risinde adım atmasını sağlayacak bir Kanun Teklifi
dir. Hepimizin bunu, bu şekilde desteklemesi gere
kiyor. 

Şimdi nasıl oluyor; arz ediyorum1: Siz, dil alanın
da çalışan bir kurumu yönlendiremeyeceksiniz. Eğeı 
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bir tarih bölümü varsa, ki ne kadar tenakuza düşü
yorlar. Buradaki genel konuşmalarında ne demişler
di, Sayın Bilge ile beraber, lehinde konuşmuşlardı 
çünkü; «Neden bilmem Türk kültürünü araştırma 
cemiyetine; buna girmiyor da, onlara giriyor» diyor
lardı. Şimdi, «Yönlendirme» kelimesine karşı çıkı
yorlar; bu, tenakuzdur arkadaşlar. 

Ayrıca çok önemli; «Özendirme» kelimesi var. 
«özendirme» kelimesinde.. Teşvik başka şeydir, özen
dirme başka şeydir. Yani bunların arasında nüans 
farkı vardır. «Teşvik edici» diye, kesin çizgilerle bu
nu ayrımakta ne mana var. «Yönlendirmek» diyoruz. 
Yönlendirmek, bir nevi rehberliktir, bir nevi yol gös
termedir. Denetleme de olabilir buna. Ona istikamet 
vermektir: Bu yönden gideseksiniz, doğru yol bu
dur yahut en iyi yol budur; onu göstermektir, ama 
bizim burada şimdi, Kanun Teklifinin iki can dama
rının çıkarılmasını amaçlayan bu önergeye Millî 
Eğitim (Komisyonu olarak katılmamız mümkün de
ğildir. 

Arz ederim efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan bir yanlış an

lama var, çok kısa olarak arz etmeme izin verir mi
siniz?... 

BAŞKAN — Yanlış anlamaya cevap verin; hay
hay. 

'Buyurun Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkanım, benim ge

nelinde yaptığım konuşmada söylemediğim şeyleri 
söyledikleri için, ancak zabıtlarla o cevap verilebilir: 
o tartışmaya girmek istiyorum. Yalnız, tabiî arkadaş-
şımızın hukuk anlayışıyla benimkinin birbirine çakış
ması mümkün değil, böyle bir şey istemem, isteye-
mem; zaten belki kendisi de istemez bunu. Yalnız, 
(a) fıkrasına dikkat ederseniz «Bu Kanunda belirti
len amaçların gerçekleştirilmesi için kararlar almak» 

Değerli arkadaşlar; 
Genellikle bizim hukuk yazım tekniğinde devam

lı dil çokluğu ve çarpık bir sürü cümleler tekrarla
nırsa, çok güzel yazılmış sayılır diye, adeta kazüs-
tik bir şeyle devamlı yazarız. «Bu Kanunda belirti
len amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli kararla
rı almak»; içine girmez midir «'Millî kültür unsurla
rının tespiti»?.. Ama, hayır ya girmezse?.. Kuşku; 
kuşku teorisi bu, ya girmezse deyip... Şimdi ben, ta
biî Yüksek Kurulun en önemli görevinin o olduğu
na inanıyorum, ben de aynı fikirdeyim; ama benim 
hukuk anlayışım: iBu Kanunun amaçlarının gerçek
leştirilmesi için Yüksek Kurul kararlar alacak; ilke 
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kararları alacak ve gerekirse buna ilişkin olarak ve
rimli çalışması için diğer kararları da alacak; gayet 
açık. 

Diğer konuya, «'Yönlendirme» konusuna gelince. 
Sayın Başkanım, yani bu «Yönlendirmeyi» her

halde böyle orkestra şefi gibi bir dinde değnek böy
le; o şekilde yönlendirmeyi ben anlamıyorum. Ancak 
özendirerek, teşvik ederek yönlendirme olabilir. Ta
biî, müeyyide uygulayarak da yönlendirme yaparsı
nız; ama buradaki yönlendirme, galiba onların anla
dığı manada yönlendirme değil. Yani bunda ısrar edi
yorlarsa kalabilir; ama yönlendirme burada eğer 
herhangi bir dernek veya birkaç kişinin birleşerek 
kurduğu bir edebiyat topluluğu belli bir çalışma ya
pıyorsa, bu çalışmaya, siz bunu böyle yapacaksınız 
diye hukuken müdahale mi edecekler?.. Böyle bir 
şey düşünemiyorum ben. Hefhalde ki bu yönlendiı-
me, çalışmaları genel ilkeler doğrultusunda teşvik 
ederek, onlara yardımcı olarak,. onları istedikleri bu 
Kanun Teklifi amaçları doğrultusunda çalışmaları
nı özendirmekten ibarettir., 

Bu bakımdan, benim aklıma gelmeyen şeyleri 
büyük ölçüde bana izafe ettiler. Bu arada ben met
nin yazımında daha kolaylık sağlayacağını umdu 
ğum kısaltmalar yaptım. Sayın Erginay'ın bahsettik
leri «Tüzük ve yönetmelik» meselesine de; sanıyo
rum ki, gayet açıktır. Kamu tüzelkişileri yönetmelik 
çıkarabilir. Biz öyle demesek de, zaten çıkarabilir; 
ama böyle demezsek bu geçici maddede «Yönetme
liklerin çıkarılacağınla dair bir hüküm var, bir de 
tüzük var. Tüzüğün neleri ihtiva edeceği belli. Ya
ni bunların uyumlu çalışması için her türlü yasal dü
zenlemeler yapılacaktır burada. Binaenaleyh, tüzük 
bunların başında gelir; ama her kurumun şu veya 
bu konudaki yönetmeliğini de ben çıkaracağım, ka
nun böyle diyor, şeklinde yorumu önleyebilmek için 
bu endişe ile onu tavzih etmek istemiştim Sayın Baş
kanım. 

Gösterdiğiniz müsamahaya teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
FÎKR1 DEVRİMSEL — Bir soru Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — önergede soru yok, madde üzerin

de soru sorduracağım. 
Sayın Kantarcıoğlu; siz tekrar bir şey ilave ede-

celkmisiniz?.. 
MİLLÎ EĞtTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARıCIOĞLU — Sayın Başkanım; da
ha önce düzeltmemiz gerekiyordu; (e) bölümünde 
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«tüzük taslakları..» yanlış yazılmıştı, biz «taslak» ola
rak düşünüyorduk; fakat Anayasamıza göre bunun 
da, «Tüzükleri hazırlamak ve bu Kanunun öngör
düğü yönetmelikleri çıkarmak» şeklinde olması la
zım, «taslakları» kelimesini çıkarıyoruz; «Tüzükleri 
hazırlamak...» şeklinde oluyoru. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan da bu önergeye 
katılıp katılmadıklarını sorayım. 

ıDEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeye Sayın (Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Madde üzerinde sorusu olan?.. Sayın Devrimsel, 
Sayın Tan. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın (Başkanım; biraz 
eyvel Sayın Tutum'un konuşmaları ile bu soruyu sor
ma ihtiyacı hissettim. 

(f) fıkrasında, «Aynı amaçla çalışan kurum veya 
kuruluşları yönlendirmek ve özendirmek için gerek
li kararlar almak;» diyor; yüksek kurulun görevleri 
arasında. Tabiî ki, Sayın Tutum'un söyledikleri gibi, 
bir edebiyat kurulunun çalışmasını yönlendirme ol
maz; ama Kurum bundan sonra bir siyasî kuruluş 
olacağına göre, iktidar doğrultusunda genellikle çalı
şacak bir kuruluş olacağına göre veya iktidarın et
kisi altında çalışacak bir kuruluş olacağına göre, 
o siyasal doğrultuda çalışan ve bu Kurumun konusu 
ile yakından, belki de uzaktan ilgisi olan, bir başka 
kuruluşa, onu özendirmek amacıyla Kurumun gelir
lerinden de maddî olanak ayırmak gibi bir karar ala
bilecekler midir; onu özendirmek amacıyla da olsa?.. 
Bunun zabıtlarda bulunmasında yarar görüyorum. 
Bu konuda cevap verirlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; bu maddeye 

göre, bu Kanunun öngördüğü yönetmelikleri çıkar
maya yetkili organ Yüksek-Kurüldur. 

BAŞKAN •— Sayın Tan'ı işitemiyoruz; lütfen 
efendim. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim 6 ncı maddeye gö

re bu Kanunun öngördüğü yönetmelikleri çıkarma
ya yetkili organ Yüksek Kuruldur. 99 uncu maddeye 
bakıyoruz; 99 uncu madde de, «Bu Kanunda belir

lenen hususlarla ilgili yönetmelikleri çıkarmaya yet
kili organlar Yüksek Kurum ve ©ağlı Kuruluşların 
yetkili organları... 

Şimdi acaba bağlı kuruluşların yetkili organları
na hangi yönetmelikleri çıkarma yetkisi tanınıyor?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN —-Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
konu ayrıca zaten tüzükte belirtilecektir. «Hepsini 
onaylamak» diye bölüm vardır; hepsi bir kere Yüksek 
Kuruldan geçecektir. İkisinin arasında herhangi bir 
zıttıyet yoktur. 

Ayrıca sayın arkadaşımız çok güzel bir noktaya 
temas ettiler, zabıtlarda bulunması bakımından büyük 
fayda vardır. Eğer bu baştaki ilkeler bulunmamış 
olsa idi; haklı olarak arkadaşım, temas etti, elbette-
ki böyle bir şey hepimizin aklına gelirdi; ama bu il
keler karşısında buna imkân olamayacağı kanaatin
deyiz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 

maddenin ı(e) fıkrasında «taslakları» kelimesi konu
sunda tereddüdüm var. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; onu kaldırdılar. Ben 
aynı şeyi ifade edecektim; o fıkra, «Tüzükleri hazır
lamak» şekline girdi; «taslaklar» kalktı. 

NAMIK KEMAL YOLGA — «Hazırlama» ya
da îtirazım var. Nihai karar organı bu Kuruldur. 
Tasarıları yahut taslakları, ne derseniz deyin, hazır
layacak olan ise, l'l inci maddenin (e) fıkrası gereğin
ce «Yüksek Kurum bütçesini, tüzük ve yönetmelik 
taslaklarını görüşmek ve Yüksek Kurula sunmak» 
görevi yönetim kuruluna veriliyor. Binaenaleyh, ora
dan gelecek taslak veya tasarı üzerinde ilke kararı 
Yüksek Kurulda. O bakımdan Sayın Şahinkaya'nın 
aynı 6 ncı madde (e) fıkrasındaki yazılış sanıyorum 
daha doğru oluyor. Yalnız iki yazılışı birleştirmek 
suretiyle bir metin meydana getirilebilir. Hatta büt
çe konusunda tereddüdüm yar. Fakat 11 inci mad
denin (e) fıkrasında «bütçe» de sözkonusudur. Büt
çeleri yönetim kurulu hazırlayacak Yüksek Kurula 
sunacak. 

Binaenaleyh, bütçe, tüzük ve yönetmelik tasarıla
rını hazırlamak değil, incelemek ve karara bağlamak 
safhası yüksek kuruldadır; Sayın Şahinkaya'nın met
ninde olduğu gibi. Çünkü karar organı Yüksek Ku-
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rul, Yüksek Kurulun üzerinde bir karar organı yok; 
eğer bendeniz bir yanlış anlamadan hareket etmi
yorsam. 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
İBRAHflM BARANGİL — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Barangil?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Müsaade ederseniz 

bir sorum var. 
BAŞKJAİN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM IBARANGİL — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu 6 ncı madde hakkında benim de Sayın Ko 

misyondan ve Hükümetten bir sorum var. 

Teklif sahibinin tekliflinde «ilke kararları almak» 
diyor. Komisyonun hazırladığı metinde «gerekli ka
rarları almak» şeklinde bir değişik-ifade kullanılıyor. 
Bu açıdan bu başlık altındaki sorum şu: 

• Kanun Teklifi ilkeleri tespit etmiştir; tamam. Aca
ba ilke kararlan ile bu ilkeleri aynı anlamda mı ka
bul ediyorlar?.. Tikeler ayrıdır, tespit edilmiştir. îlke 
kararından ben alınacak kararların seviyesini düşü
nüyorum. O zaman Teklifin tespit ettiği ilkelerle, 
ilke kararını alırım» diye ortaya çıkamasınlar, politik 
ba bu konuda ne düşünüyorlar?.. 

Teşekkür ederim. 

çeleri» (d) fıkrasında kaldı, (e) fıkrasında sadece 
«Hazırlamak ve bu Kanunun öngördüğü yönetmelik
leri çıkarmak» dedik. Tabiî sonunda Resmî Gazete
de yayınlanması v.s. de ayrıca konu olacak efen
dim. 

Arz ederim. 
FİKRİ (DEVRİMSEL — Bu Konuda bir sorum 

var. 
B'AlSJKAN — Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; Sa

yın Tutum'un ve Sayın iBarangifin söyledikleri hu
sus gerçekten çok isabetlidir.. 

Şimdi, bu Kuruluşun çalışması ile ilgili değil de 
«ilkeler» başlıklı 4 üncü maddedeki ilkeler başka 
ilkelerdir; temel ilkelerdir. Kurulun varoluş isebebi-
ni gösteren ilkelerdir. 6 ncı maddede Sayın Konsey 
Üyesinin teklifinde alınmasını öngörülen ilke karar
ları, Kurumun çalışması ile ilgili ilke kararlarıdır. 

Efendim, bir örnekleme yapmak isterim: Seçimin 
Temel İlkeleri başka şeydir, Yüksek Seçim Kurulu
nun aldığı ilke kararları başkadır. Herkese dağıtılır, 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlarında vardır; çalışma 
usulleri ile ilgili alınan ilke kararlan başkadır. Kuru
lun varoluş sebebini ortaya koyan temel ilkeler baş
kadır. 

Onun için Sayın Barangil ve Sayın Tutum'un ıs
rarları yerindedir efendim. Bu çalışma usulü ile il
gili nitekim açıkça teklifteki şeyler verimli biçimde 
çalışabilmeleri için ilke kararları; çalışma usulüyle 
ilgili, usûlün ilke kararı.. Yani esas kuruluş, var oluş 
sebebiyle ilgili ilke kararı değil. Onun için bu arka-
daşlanmızın ısrarları yerindedir efendim. Bu yönden 
meselenin ele alınması lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Soru bitmiştir. 
Evet, son cevabı alayım. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Siz arkadaşlarıma her akıllarına geldikçe bir de

fa, iki defa, üç defa soru hakkı tanıyorsunuz. 
Şimdi bunu üçüncü defa arz ediyorum: «İlke»nin 

Türkçe sözlükteki tarifi bellidir; «Esas» başkadır «ge
rekli ilke» başkadır. 

Şimdi, bu alınan kararlar çalışma kararı; bu ge
nel ilkelere bağlı olarak çalışma kararları almaktır. 
Bu ilke olamaz; çünkü üç gün sonra o karar değişir, 
dört gün sonra o karar değişir, 5 gün sonra bunlar 
değişir. .Yüksek Kurulun kararlan böyle ilke halinde
dir, diye değişmemezlik şeklinde bizim Anıtlar Yük 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BALKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bi
raz önce de arz etmiştim, Teklifte böyle idi; fakat 
biz, ilkeler dışında bir karar alamazlar, almamaları 
gerekir; bu ilkelere ters düşen kararlar, (Belki ileri
de başka bir durum çıkar) bu ilkelere karşı kararlar 
alamamaları bakımından bağlayıcı bir durumda bu; 
yani Anayasa bu Kanunu bağlar, bu ilkeler de bu 
Kanunu bağlar. IBu bakımdan Yüksek Kurul başka 
ilke kararı alıp da başıboşluk ortaya çıkmasın diye 
buradan «ilke» kelimesini bilhassa kaldırdık. IBizim 
teklifimizde «ilke» yoktur. Gerekli kararları alabilir
ler; ama tabiî ilke kararlarına aykırı olamaz. Yok
sa, «Efendim; bu ilke kararı vardı; ama ben de bu 
ilke kararını alırım» diye ortaya çıkmasınlar, politik 
bir durum ortaya çıfcmasin diye buradan bu şekilde 
çıkmıştır. 

Sonra, «Tüzükleri hazırlamak»... Efendim, Ana
yasamızın tüzüklerin hazırlıkları ile ilgili 115 inci 
maddesi var. 115 inci maddesi istikametinde bu dü
zenlemeyi yaptık ve onun için oradan ayırdık, «Büt-
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sek Kurulunun kararları gibi değil. İBu ' ilkeler belli
dir. Bu ilkeler istikametinde karar almaya yetkisi 
vardır. Kararlan her zaman değiştirme mümkündür. 
îlke olunca artık değişmez, bitmiştir artık orada; do
kunulmazlığı vardır diye muhafaza etmesinler deriz 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 noi maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Kurulun çalışma esasları 

MADDE 7. — Yüksek Kurul yılda iki defa top
lanır, Başbakanın veya görevlendirdiği Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısının çağrısı üzerine her za
man olağanüstü toplanabilir. 

Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, ka
rar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğudur. 

Toplantı gündemi, Yüksek Kurulun (Başkanı tara
fından hazırlanır ve Başbakanın onayından sonra top
lantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır. 

Yüksek IKurulun sekreterya işlerü Yüksek Ku
rum Başkanlığınca yerine getirilir. 

Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Res
mî 'Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Dikmen. 

ALÎ DİKMEN — Saym Başkan, sayın üyeler; 
Efendim, sormak istediğim soru tekrar burada 

karşıma geldi. 
Şimdi, dikkat buyurursanız Yüksek Kurula bun

dan önceki bir maddede «Başbakan başkanlık eder» 
diye bir karar alındı. Buradaki «Başbakan veya gö
revlendirdiği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı...» zannederim buradan çıkarıldı. Yani bu yük 
doğrudan doğruya Başbakana verildi, anladığım ka
darıyla bundan önceki bir maddede. 

Şimdi, bir toplantı yapılıyor. Bu toplantı bir saat 
de olur, bir gün de olur, üç gün de olabilir, ama 
böyle bir toplantıya niçin Başbakanı devamlı olarak 
bağlıyoruz da, bir başbakan gerektiğinde bu başkan
lık görevini neden bir başbakan yardımcısına vermi
yoruz?.. «Sebep nedir?.. Bunu öğrenmek istiyorum.» 
diye bir sual soracaktım. Şimdi aynı konuya gelmiş 
bulunuyorum. Kanaatımca katı bir uygulama tarzı 
koyuyoruz; çünkü Devlet Başkanı gelebilir, evet Ge
nelkurmay Başkanı gelebilir. Bunlar muayyen bir 
konuyu izlemek gayesiyle buraya gelirler ve bir-iki 

saat sonra kalkıp gidebilirler; fakat eğer bu toplantı 
3 gün sürecekse, Başbakan devamlı olarak buna baş"-
kanlık mı yapacaktır?.. 

Bu bakımdan, bunun açıklanmasını istiyorum. 
Benim kanaatımca bu madde uygundur. Şimdi öyle 
zannediyorum ki, burada «Başbakan başkanlık eder» 
deyip «görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı» herhalde çıkarılacaktır. O bakımdan tek
rar bu soruyu sormak ihtiyacını duydum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, başka soru sormak isteyen sayın üye 

var mı?.. Sayın Akkılıç, Sayın Eroğlu, Saym Tutum. 
Başka soru sormak isteyen saym üye?.. Yok. 
Bu üç üyeden başka üyeye soru sorduramayaca-

cağım. 
Evet, buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu maddenin 
4 üncü paragrafında, (118 inci sayfada) «Yüksek Ku
rulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığın
ca yerine getirilir.» deniyor. Acaba Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet bu kelimeyi burada uygun görü
yorlar mı?.. Yüksek Dil Kurumunun Kanununda da
ha bundan sonra çok kelimeler var; yabancı, Avru
pa dillerinden dilimize maalesef yanlışlıkla girmiş 
birçok kelimeler ki, bunları tasvip ediyorlar mı?.. 
Yerine başka kelime, örneğin; «Yazışma tşleri»ni 
uygun görmezler mi?.. Bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eroğlu, buyurun. 
HAMZA EROĞLU — Efendim; çok önemsiz 

bir sorudur. 7 nci maddenin 3 üncü fıkrasında, oku
yorum: «Toplantı gündemi, Yüksek Kurum 'Başka
nı tarafından hazırlanır ve Başbakanın onayından 
sonra toplantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtı
lır.» deniyor. Bu bir aylık zaman çok fazla efendim. 
10 gün veyahut 15 günü datoa muvafık ve uygun 
görmezler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Eroğlu. 
Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Başbakanın kural olarak başkanlık ettiği kurul

lar, Bakanlar Kurulu dışında daima tavsiye niteli
ğinde karar alan ya da işte daha çok istişari dediği
miz nitelikte kararlar alan kurullardır. Şimdi icrai 
karar alan bir kurulun başkanlığına Başbakanı ge
tirebiliyoruz ve karar yeter sayısı tespit ediyoruz. 
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Sayın Başkanım; 
Sorum şu: Bizim hukukumuzda Başbakanın baş

kanlık ettiği bir karar, alınacak olan kararların çoğu 
da idarî nitelikte; yani Hükümeti ilgilendirir büyük 
ölçüde, bu kararlar Başbakan katılmadığı zaman ne 
olacak?.. Yani oylamada muhalif kaldığı zaman?.. 
Fevkalade; yani işlemesi mümkün olmayan bir mad
de gibi geliyor bu fıkra. Aslında Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısının olmasının gerekliliğini gös
teren bir başka şey. Acaba (Başbakanın başkanlık 
ettiği oturumlarda oylanırsa, (Oylamaların şekli her
halde bir yönetmelikte belirtilecek) Başbakan muha
lif kaldı; ne olacak?.. Lütfen bu soruyu cevaplandı
rırlar mı?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, sorular bitmiştir. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Madde gayet sarihtir. Bunun açıklaması da yö

netmelikte olabilir veya tüzüğünde. «Karar yeter sa
yısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur..» Bit
miştir. Başbakanda burada iki oy diye bir şey yok. 
İlmî bir heyet burası veyahutta bir Bakanlar Kurulu 
gibi değilki bu, oybirliği diye bir şey çıksın. Salt ço
ğunluk belli. Bunun cevabını verebiliyor bu madde. 

Sonra Başbakan Yardımcısına verilmemesi konu
su biraz önceki maddede oylandı ve kabul edildi. Şim
di bu" maddenin (Sayın Dikmen'in sorusuna cevap 
vermek istiyorum) ona göre düzenlenmesi gerekiyor. 
«(Başbakan Yardımcısı» kelimesi çıkacaktır bu mad
denin düzenlenmesinde. 

Muhterem Hocamın bu 15 gün meselesine gelin
ce; «'Bir ay çok fazla» diyorlar; fakat bu Kurulda 
toplantı yılda iki defa olacak, en aşağı bir ay önce 
olsun ki, ilmî bir çalışmadır, hazırlıklı gelsinler.. O 
bakımdan verildi; ama Yüce Heyet bunu eğer 15 gü
ne, veya 20 güne, 10 güne inmesinde ısrar ederse, biz 
o ıgörüşle hiç müdahale etmedik ve bir ay verdik, 
«Hazırlık yapsın» diye. 

Sayın Akkılıç arkadaşımızın sorusuna gelince: 
«Yüksek Kurulun sekreterlik işleri, Yüksek Ku

rum Başkanınca yerine getirilir» diyebiliriz. «Sekre-
terya işleri..» Evet; «Sekreterya» daki maksat, bir bü
rosunun kurulmasıdır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Yani ben, sekreter ve
ya sekreteryanın bu Kanunda yer almamasını arzu 
ediyorum, öncülük etsin. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Genel Sek
reter» diye teşkilat kurmuşuz. Türkiye'de genel sek
reter vardır. Türkiye'de kanunlar kuruldu, şu anda 
anılan, «Direktörlük» adıyla kurulan genel müdür
lük vardır. Yani «sekreterlik» kelimesi dilimize girdi 
artık, bütün bakanlıklarda şu anda «Genel Sekreter
lik» diye sekreterlik kuruldu. Bu artık.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. Yalnız maddenin... 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir açık
lama yapabilir miyim?.. 

Çok kısa bir cümle halinde. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bunun artık açık

laması yok. Bakın bir soru sordunuz, o soruya bir 
cevap verdiler, konu kapandı. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim herhangi bir 
şey yok, müsaade eder misiniz?.. Sorunun cevabı de 
ğil; ama zabıtlara geçsin diye müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Biz burada Türk Dil 
Kurumu ve Yüksek Dil Akademisinin Kanununa 
görüşüyoruz. Dilimize «Sekreterlik» girmiştir; ama 
biz istiyoruz ki, bunları mümkünse burada ayıklaya
lım. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, maddenin birinci satırındaki 

değişikliği lütfen işaret edin: «Yüksek Kurul yılda. 
iki defa toplanır, Başbakanın çağrısı üzerine her za
man olağanüstü toplanabilir.» oluyor; «veya görev
lendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı» siliniyor, değil mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Siliniyor efendim. 

Sonra, biz yine bir ay olarak kalmasını uygun gö
rüyoruz çalışma imkânı bakımından. 

İkincisi de; diğer maddelerde görüldüğü gibi, 
mesela 10 uncu maddede var, 16 ncı maddede var, 
mütemadiyen «sekreter» deniyor. Bu, «Yüksek Ku
rulun sekreterlik işleri, Yüksek Kurum Başkanlığın
ca yerine getirilir» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu maddemin birinci satırındaki 

«Başbakanın» kelimesinden sonra «çağrısı» kelime
sine kadar olan kısım çıkarılmak suretiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Kurum Başkanı. 
MADDE 8. — Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek 

Kurumun temsil, icra ve koordinasyon organı ve ita 
amiridir.» 

Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları 
ile bu Kanunun belirlediği amaçlan ve İlkeleri benim
semiş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hiz
met ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kül
türel niteliklerini çalışmaları ile kanıtlamış, yüksek 
öğrenim görmüş. Devlet memuru olabilmek için ge
rekli niteliklere sahip, (Başbakan tarafından, Yüksek 
Kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday ara
sından Cumhurbaşkanınca atanır. 

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

Maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 'Teklifin 8 inci maddesinde 
yer alan «Yüksek Kurum Başkanı» ibaresinin «Yük
sek Kurum Genel Sekreteri» olarak değiştirilmesini 
ve maddenin buna göre yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
Sayın Başkanlığa 

8 inci maddenin ilk fıkrasındaki «Koordinasyon» 
kelimesinin, kastedilen kavramı ifade etmek üzere 
«işbirliği» kelimesiyle değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Abdullah Pulat GÖ2ÜİBÜYÜK 
BAŞKAN — Sayın Tutum; önergenizle ilgili ola

rak buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değefli üye

ler; 
Yüksek Kurumun teşkilatlanma ilkeleri açısından 

vermek istediğim, en azından kafamda vermek istedi
ğim biçim şu: Hizmeti doğrudan doğruya yürüten ana 
birimler, bağlı kuruluşlardır. Yani, esas bilimsel hiz
metleri yürütecek olanlar, bağlı kuruluşlardır. Yüksek 
Kurum, bu bağlı kuruluşların faaliyetlerini koordine 
edecek, bağlı kuruluşlarnı tabi olması gereken ana-
kuralları, yönlendirici kuralları Yüksek Kurul vasıta
sıyla tespit edecek ve bu anabirimler; yani cephede 
esas işi görecek olanlar, yukarıdaki Yüksek Kurulun 
tespit ettiği ana ilkeler doğrultusunda görevlerini sür 
dürecekler. Bu faaliyetleri yürütürlerken de, Yük
sek Kurulun koordine edici bir ele ihtiyacı olduğu 
ortada. Sayın Komisyonumuz bunu Yüksek Kurum 
Başkanı olarak niteledi, bu daha evvel yoktu. (Şim
di daha isabetli bir tedvin yapıldı ve «Yüksek Kurum 

Başkanı diye bir ibare geldi; Çünkü Yüksek Kuru
mu bir temsil meselesi söz konusu. Bu «Yüksek Ku
rum Başkanı» bence aslında iltibasa yer veriyor. Çün
kü, Yüksek Kurul Başbakanın Başkanlığında toplan
dığına göre, esas Kurumun başı da o oluyor. Aslın
da Anayasada «bağlıdır» diyor. «Bağlılık» nasıl algı
landı?... Saygıdeğer Meclisimiz bunu organik olarak, 
Başbakanın Başkanlığında şeklinde anladı ve öyle 
karar verdi, inşallah isabetle yürür. 

Yalnız, burada Kurum Başkanı dediğimiz kim
senin fonksiyonuna baktığımız zaman; aslında bi
limsel kurullarda rastladığımız genel sekreteri {Atom 
Enerjisi Genel Sekreteri veyahut TÜBİTAK Genel 
Sekreteri gibi) doğrudan doğruya Yüksek Kurulun 
sekreteryası olarak görüyorum; yani Yüksek Kurui 
önemli birtakım kararlar üretecek, Yüksek Kurulla 
bağlı kuruluşlar arasında onların işlerini büyük ölçü
de kolaylaştırıcı bir aracı olacak. 

Şimdi öyle sanıyorum ki, 9 uncu maddede benim 
önergem kabul edilirse; yani Yüksek Kurum Yönetim 
Kurulu kalkarsa, tipik olarak bu, büyük bilimsel ku
ruluşlardaki genel sekreterin fonksiyonuna daha ya
kışır bir pozisyon ortaya çıkıyor. Tabiî buna hani 
illa «Efendim, başkan diyelim, başkan kulağımız*. 
hoş geliyor» derseniz, çok fazla bir karşı argümanım 
olamaz. «Biz başkanı seviyoruz, bu Kurumun ba
şında başkan diye birisi bulunsun» demeniz halin
de diyeceğim bir şey yok; ama ben daha çok yerine 
getirilecek fonksiyonların niteliğine bakarak Başka
nın ne yapacağına bakıyorum; temsil edecek, Yük
sek Kurul ve yönetim Kurulunun kararlarını icra 
edecek, hizmet ve faaliyetleri koordine edecek, bağlı 
kuruluşların hizmet ve faaliyetlerini gözetleyecek, 
destekleyecek ve koordine edecek, (Bunlar tabii hep 
idarî nitelikte hizmetlerdir) Kurum Bütçesini, çalış
ma plan ve programlarını, tüzük ve yönetmelik tas
laklarını hazırlatacak, yetkili organlara sunacak ve 
okumayacağım daha bazı idarî, malî görevleri yeri
ne getirecek. 

Benim görebildiğim kadarıyla aslında bütün bun
lar için, Yüksek Kurulun çalışmalarında büyük öl
çüde Yüksek Kurula katılan ve onun içindeki bütün 
psikolojik durumu bilen, izleyen, aynı zamanda bağ
lı kuruluşların faaliyetlerini yakından gözeten bir 
Genel Sekreter düşünüyorum. Çünkü, burada bizim 
teklifimizde hem Başkan var, hem de ayrıca Genel 
Sekreter var. O da yetmiyor, bir de Başkanın bir 
Yönetim Kurulu var. 

Yönetim Kurulunun kaldırılması yolundaki öner
gem kabul edildiği takdirde, sanıyorum ki 8 inci mad-
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dede ileri sürdüğüm bu tez de bir miktar daha des
tek alabilir. 

Bu nedenle 8 inci maddede «Yüksek Kurum Baş
kanı» yerine «Yüksek (Kurum Genel Sekreteri» ifa- ' 
desinin geçmesini teklif ediyorum. 

Sanıyorum 1950lerden sonra son 30 yıldır Tür
kiye'de, özellikle Anglosakson (hukukunda Atlantik 
ötesinin yönetim sistemine hâkim olan bazı kurum 
ve kavramlar büyük ölçüde Türk kamu yönetimine 
girmiş durumda. «Genel Sekreter» sözü eğer Türk
çe bakımından yadırganıyorsa, ona bir diyeceğim 
yok; ama ıgenel sekreterlikle (başkanlık kamu yöne
timinde oldukça farklı anlamları olan terimlerdir. 
Görebildiğim kadarına göre buradaki fonksiyonu, 
yönetim literatüründeki genel sekreterlere özgü olan 
fonksiyonlara benzetiyorum. Bu bakımdan terimin 
böyle düzeltilmesini teklif ediyorum. Tabiî eğer bu
nu kabul buyurursanız, (Başkan dışında bir de Genel 
Sekreter var, o zaman o Genel Sekretere gerek kalmı
yor. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
HAMZA EROĞLU — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu; aleyhinde buyurun 

efendim. 
HAMIZA EROĞLU — Sayın IBaşkanım ve sayın 

arkadaşlarım; 
(Bir Yüksek Kurum kurulmaktadır. Bu Yüksek 

Kurumun en aktif, en dinamik hizmetlerini yürüte
cek bir kişiye ihtiyaç duyulmaktadır ve o kişi de, bi
zim Komisyonumuzun getirmiş olduğu öneride Ku
rum Başkanıdır. 

Önce şunu açıklıkla ifade etmek gerekir; bizim 
idarî teşkilatımızda (Başıkanlık mevcuttur. Mesela, 
Merkez Bankası daha önceki kanunî düzenlemede 
adı «Genel Müdür» iken, «Başkan» olmuştur. 

tik gelen Teklifte (Sayın Şahinkaya'nın ilk Tekli
finde) müessesenin yöneticisi, baş yöneticisi «Genel 
Müdür» iken, daha sonra gelen Teklifte «Başkan» 
olarak adlandırılmıştır. 

Arkadaşımız, bize Anglosakson örneğinden bah
sederek, bizim son otuz yıldan beri Anglosakson 
Örneğinin etkisi altında kaldığımızı ifade ettiler. 

Hemen ben bir açıklama yapayım; Türk idarî 
teşkilatı ve Türk İdare Hukuku, kara Avrupasınııı 
idare hukuku ve idarî teşkilatım etkisi altında kalmış
tır, ondan esinlenmiştir, modeli ondan almıştır. Şim
di, bu hususda dikkate alınacak olursa ve bizdeki 

örnekleri de göz önünde bulundurulacak olursa ve 
bir de asıl önemli olan hemen, (Başkanın yetkileri de 
dikkate alınacak olursa, özellikle Başkanın yetkileri
nin birleştirici, yaptırıcı ve aynı zamanda dinamik 
hüviyeti ile aktif bir rol oynaması göz önünde bulun
durulacak olursa, en uygun deyimin «Genel Sekreter» 
değil, «Genel Başkan» olması, «Başkan» olması ÇOÂ. 
daha uygun olur. 

Şimdi efendim, bir hususu daha açıklamak istiyo
rum; 

Sayın Tutum arkadaşımız, bu Kanun Teklifine 
karşı bir çalışma yapmış, model hazırlamıştır. O mo
delinin içerisinde bu müessesenin başında bulunan 
kişinin adı da «Genel Sekreter» dir. Ancak, o mode
li Yüce Kurulunuz benimsemedi. O model benimsen-
mediği için, artık bundan sonra Sayın Tutum'un o 
modelinin mantıkî silsilesi sistemi içerisinde bir dü
zenlemeye yer vermek de mümkün değildir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım; biz 
bütün arkadaşlarımızdan getirdiğimiz metnin tenki
dini istiyoruz. Eleştirilsin, daha iyisi çıksın; ama 3 
üncü maddede tarifi kabul ettikten sonra, ayrıca bi
raz önce 6 ncı maddede bu adı kabul ettikten sonra, 
böyle bir yerde gereksiz olarak bu tartışmayı açmak 
yersizdir. 

Esasen, Başkanlık olarak da bu önergeyi dikkate 
almamanız gerekirdi. Çünkü, arz edeyim efendim; 
görüşülmekte olan Teklifin 8 inci maddedeki «Yük
sek Kurum Başkanı», «Genel Sekreter» ile değiştiri
lirse, oyladığımız 6 ncı madde, 5 inci madde, 3 üncü 
maddenin durumu ne olacaktır?.. Bir model daha ön
ce arz ettim, yarım saat kadar da Yüce Heyete bilgi 
sundum; bu durumda tekrar geriye dönüş mü ola
caktır?.. Olmaz böyle bir şey. 

Sayın Tutum'un verdiği örneği muhterem arka
daşlarım; size açıkça ifade edeyim: Devlet Personel 
Dairesi (Kurumdur şimdi) Genel Sekreterliğinin, 
Başkanla olan sürtüşmelerini, heyetle olan sürtüşme
lerini yakınen bilen bir arkadaşımızdır ve bu 1950' 
lerin (Bahsettikleri gibi) değil, 1960'ların modelidir 
bu kurulan teşkilatlar; TÜBİTAK modelleri, vesaire
ler meydandadır, 1950'lerin de değil. 

Şimdi, 1960'da bir kurum kuruyorsunuz, bağım
sız bir heyet getiriyorsunuz, bakanlıklardan temsilci 
oluyor, Bakanlar Kurulu kararı ile seçiliyor; Millî 
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Savunma, Millî Eğitim, yani üniversiteler, Maliye 
Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu, memur tem
silcisi geliyor bir heyet kuruyor ve bu heyetin başın
da da bir Başkan bulunuyor; Başkanla Genel Sekre
ter resen seçiliyor, öbürleri bakanlıkların teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca seçiliyor ve bu modelde 
(Aynen bu modeli savunuyor arkadaşımız) bağlı bü
tün kuruluşlar da Genel Sekreterliğe bağlanıyor, Baş
kan, heyet tek kalıyor... 

Arkadaşlar; 20 yıldan beri sürtüşme vardır Dev
let Personel Dairesinde, 1978 senesine kadar ve bir 
iş yapamamışlardır. Kendileri de bu işin içindedirler 
ve yakınen bilirler olayları. Neden olmuştur böyle? 
Çünkü bütün bu kuruluşlar Sekreterliğe bağlıdır, ku
rul sıfırdır. Uzmanlar rapor hazırlarlar, kurul başka 
türlü karar verir, hergün olay vardır... Sayın Tan da 
çok iyi biliyorlar, şimdi şu anda da aynı şekilde tas
vip ediyorlar. Böyle bir kurul istemiyoruz arkadaş
lar. Böyle bir kurul Türkiye'de denemesini geçirdi; 
Sekreterlik ile Başkanlık arasında Başbakan varken 
böyle bir sürtüşme... Başbakana bağlıdır Devlet Per
sonel Dairesi Başkanı. Ne yapabilmiştir sizin yakın 
arkadaşınız? Asansörde memurunu dahi tanıyama
mıştır. Çünkü sokmamışlardır içeriye. Haftada bir 
saat gelmiştir, toplantı yapmış, gitmiş, ondan sonra 
Başbakanlıkta oturmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Kurumu böyle işle
meyen, Türkiye'nin gerçeklerine uymayan bir mode
le uydurmayalım lütfen. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; usulle il

gili küçük bir açıklama yapmaya müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Usulle ilgili, buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkanım; usul

le ilgili düşüncelerimi çok kısa olarak açıklayayım. 
Ben, 3 üncü maddenin görüşülmesi sırasında, «kı

saltmalar» kısmı görüşülürken istirham ettim, öner
ge verdim ve; «Burada, Yüksek Kurul, Yönetim Ku
rulu, Kurum Başkanı, Genel Sekreter, Denetleme Ku
rulu, bağlı kuruluş, gibi deyimler geçiyor; bunları 
biz oylamadık, tartışmadık, ileride tartışacağız. Şim
di siz ileride yapacağımız tartışmaya ambargo koy
mayın, 3 üncü maddenin oylamasını lütfen ertele
yin.» dedim. Sayın Hükümet Temsilcisi olan Değerli 
Bakanım da dahil, Komisyon Başkanı; «Hayır efen
dim; sistematik gereği biz bunu oylarız» dediler. 

Şimdi, bakın ne oldu? O zaman Saygıdeğer Ko
misyon Başkanı kalktı ve; «Efendim, biz sistematik 
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gereği bunu getirdik. İleride eğer Kurum Başkanı 
değişir Genel Sekreter olursa döneriz, Yüksek Ku
rul ismi değişirse döneriz, kısaltmadaki değişikliği 
yaparız, bu kadar basit bu.» dedi. Şimdi «Efendim 
nasıl döneriz» diyorlar. Usul yönünden son derece 
önemli bir noktaya o zaman değinmiştim Sayın Baş
kanım. 

Bir de sonuncu bir nokta; yani ben «Başkanlık» 
ve «Genel Sekreterlik» müesseselerinden bir tercih 
şeklinde bir sunuş yapmadım. Bilakis, bahsettikleri 
Genel Sekreter ve Başkan sürtüşmesi eğer söz konu
su ise, korkarım burada da getirdiler; Genel Sekre
teriniz var burada, bir de Başkanınız var; buyurun 
yani... Bana bu şekilde cevap verirken değerli Ko
misyon Başkanı, halen burada Genel Sekreterle Baş
kanlık müessesesi getiriyor. Ben buna itiraz etmiştim 
Sayın Başkanım, yanlış anlaşılmış. / 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; esasen bu önergeyi değerlendirme 

yönünden okutmam ve üzerinde lehte, aleyhte söz 
vermem; daha evvel Sayın Kantarcıoğlu'nun bu ko
nudaki beyanını hatırlayarak olmuştur. Çünkü haki
katen 3 üncü madde görüşülürken «Maddeyi kabul 
edelim; fakat ileride Genel Kurul eğer bu maddede
ki isimleri değiştirecek olurlarsa, biz bu değişikliği 
yaparız.» demişlerdi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; mü
saade ederseniz bir hususu açıklayayayım mı efen
dim?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Yeri bu madde değil
dir efendim. Bir evvelki maddede uygun görüldük
ten sonra, yeri 5 inci maddedir; kişi oradadır, adı 
orada başlamıştır. Bu, tanımdır. Bu bakımdan bu
nun yerinin 5 inci madde olduğunu ve 6 ncı madde 
olduğunu arz etmek isterim efendim; bura değildir. 
Çünkü 5 inci maddede geçti efendim, 6 ncı maddede 
geçmemiş olsaydı buyurduğunuz doğruydu ve arka
daşım da haklıydı. Benim teklifim de öyledir efen
dim. Burada tariftir sadece; hatta tarif de değildir, 
kısaltmasıdır sadece. 

BAŞKAN -t- Şimdi, o noktaya geliyorum. Sayın 
Kantarcıoğlu'nun bu açıklamasına da hak veriyorum, 
özür dilerim, bu kürsüden böyle ifade etmemem la
zım; ama biraz Nasrettin Hocanın durumuna geldi. 
Bu itibarla, Sayın Tutum'dan da özür dileyerek öner-
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geyi oya sunmuyorum. Çünkü hakikaten 6 ncı ve 5 
inci maddelerde bu görevi «Başkan» olarak kabul 
etmiş oldunuz. Bu itibarla, madde üzerinde başka 
bir görüşme yoksa... 

CAHİT TUTUM — Usul bakımından hata ola
bilir Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Yok, yok olmaz. Kabul edildi çün
kü daha evvel. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, bir şey arz 
edebilir miyim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, soru mu?.. Madde üze
rinde soru sorduracağım... 

TURGUT TAN — Soru değil, bir yazım düzelt
mesi olacak; 

Komisyonumuz bir karar verirlerse eğer; «icra 
organı» mı diyecekler, «yürütme organı» mı diyecek
ler? İki maddede «icra organı» bir maddede «yürüt
me organı» deniliyor. Bunu düzeltirlerse daha iyi 
olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; daha 
önce bunun böyle olduğunu, Sayın Tan'ın haklı ol-. 
duğunu arz etmiştim ve şimdi de elimizde yazım dü
zeltmeleri kısmına geçtiğimiz zaman düzeltmeyi ya
pacağız efendim. Doğrudan doğruya «icra» kelimesi 
«Yürütme ve Koordinasyon organı» olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; Sayın 

Başkanlık Divanı ve Komisyon uygun görürlerse be
nim bu konuşmam usul hakkında olsun ve bundan 
sonra her madde üzerinde bu şekilde söz almaya
yım. 

Yabancı. kelimelerle ilgili olarak örneğin burada, 
«Koordinasyon» kelimesi var. Altında «Koordine» 
kelimesi vardır ve buna benzer birçok yabancı keli
meler vardır. Komisyonumuz uzmanlık Komisyonu; 
yani bu konunun uzmanıdır. Lütfen en uygun keli
meyi bulup yerine koysunlar, bundan sonraki mad
delerde de bu şekilde söz almayayım efendim. Yal
nız düzeltmelerini rica edeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, bu konu ile ilgili esasen bir 
önerge Sayın Gözübüyük'ün var, okutmuştum; «Koor
dinasyon» kelimesi yerine «İşbirliği» kelimesinin ko
nulmasını isterler. 

Bu konudaki görüşlerinizi rica edeyim Sayın Ko
misyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; «Koor
dinasyon» kelimesini kabul ettik. «Koordine» keli
melerini kaldırdık ve bu şekilde bir düzenleme yap
tık efendim. Bu «Koordinasyon» kelimesi aynen ka
lıyor efendim. Bununla ilgili olarak dairelerin isim
leri var efendim; sadece burada değil. 

BAŞKAN — Evet; efendim önergeye verdiğiniz 
cevap bu. 

Değerli üyeler; 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Efendim vaktin geçmiş bulunması ve 9 uncu 
maddenin uzun olması dolayısıyla 4 Temmuz 1983 
Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

. . . < . . . . »&<i 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

128 inci »İRLEŞİM 

30 Haziran 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
mJSLARI 

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 ŞAHÎNKA-
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) 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı, Danışma Meclis1! Üyesi Zeki ÇAKMAK
ÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Maddesi
nin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) (S. Sa
yısı : 487) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

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

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

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

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

(7) 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) ' 

(8) 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) 

(9) 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) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı 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) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 



— 2 

Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raj ı 
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(13) 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) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez- I 
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu- I 
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı- I 
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) 21.12.1967 Tarafa ve 969 Sayik Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü-
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril- I 
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- I 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

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

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

(19) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek I 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak- I 
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra- I 
poru. (1/631) (S, Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

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

(21) 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) (Dağttaa tarihi : 15.4.1983) 

(22) 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) 

(23) 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) 

(24) 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) (Dağıma tarihi : 26.4.1983) 

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

(26) 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) 

(27) 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) 

(28) 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, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU 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) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
O Ğ L U ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 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) 

(31) 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, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1983) 

(33) 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, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Saydı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
min (c) Fıkrasının Değiştüiilmıesıi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

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

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

(38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(39) 17.7.1964 (Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

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

(42) 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) 

(43) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

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

(45) 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) 

(46) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı 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) 

(47) 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) 

X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî Tatbikatına Ait Artlaşmanın Onaylanmasının; 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 


