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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ıBug'ünkü birleşimde iki oturum yapan Ge
nel Kurulda : 

Manisa Milletvekili Vehbi Sınmaz, G-İMA' 
nııı bugünkü durumu; 

Çorum Milletvekili Cahit Angın, Çorum ve 
Çankırı illerinde önümüzdeki beş yıl içinde •uy
gulanacak kalkınma projesi; 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asütay, EGO 
İşletmesi ile TES - İŞ Sendikası arasında akte-
dilen taplu iş «sözleşmesi; 

Ankara Milletvekili Orhan Birgit, basın öz
gürlüğüne vâki olan müdahalelerin artmakta 
olduğu ve, 

Adalet Partisi Grubu adına İzmir Milletve
kili Ali Naili Erdem, basın özgürlüğü üzerinde 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet İzmen'e, Devlet Bakanı 
İsmail Ar ar'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

[Balıkesir Milletvekili Niyazi Güner'in Or
man Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili 'Tekin Erer'in, Resmî 
İlânlar Şirketi ile ilgili Başbakandan sözlü so
rusunun yazılı soruya çevrilmesine dair öner

gesi Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu ve gere
ğinin yapılacağı; 

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Meclis çalışmala
rını daha verimli olması ve Milletvekillerinin 
kanun teklifleri üzerinde hazırlıklı bir şekilde 
Meclise devam edebilmelerini sağlamak üzere 
Meclis çalışmalarının Pazartesi, Çarşamjba ve 
Cuma günleri öğleden sonra yapılmasına dair 
önergelerinin Başkanlık Divanında nazarı dik
kate alınacağı bildirildi. 

171 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair'kanun tasarısı (1/520; 'S. Sayısı : 
694 ve 694'e 1 nci e'k) nin tümü üzerindeki mü
zakereler tamamlanarak maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

8 Ocalk 1973 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son 
verildi. 

Başjkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

BORULAR 

Yazıh sorular 
1. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-

türk'ün, Kamu İktisadî 'Teşebbüsleri Komisyo
nunca hazırlanan raporların Meclis gündemine 
alınmaları ıha'kkında yazılı soru önergesi, Mil
let Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. (7/1456) 

2. — Ordu 'Milletvekili Ata Dodur'un Me
sudiye ilçesinin Topçam Bucağı Ortaokulunun 
öğretmen durumuna dair yazılı soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1457)-

3. — iMaraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraşsporun 3 ncü lige alınıp alınmamasına da
ir yazılı soru önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1458) 

4. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, itirazlı tapusaihlbi çiftçilere araç ve ge
reç temini 'konusunda T, C? Ziraat Bankasının 

'kolaylıklar yapıp yapamayacağına dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir, (7/1459) 

5. — Adana Milletvekili Ali Rızâ Güllüoğ-
lu'nun, Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri kâr
larının !bir kısmının ortaklara verilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1460) 

6. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Me
murların Personel Kanunu uygulamalarından 
doğan intibak 'alacaklarına dair yazılı soru, öner
gesi, ıBaşibalkanlığa (gönderilmiştir. (7/1461) 

7. —• Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
'Türk 'Tarih Kurumunun 'Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine aykırı çalıştığına dair yazılı soru 
önergesi, Başjbaikanbğa, Maliye Bakanlığına, Ti
caret iBakanlığma ve iSanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına 'gönderilmiştir. (7/1462) 
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8. — Erzurum .Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk 'Tarih 'Kurumunun, Dernekler Kanunu 
ile Anatüzüğüne aykırı çalıştığına 'dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa, Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlıklarına .gönderilmiştir. (7/1463) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kaş İlçesi Kalkan (Bucağı Devlet Su İşleri hiz-
mdtleıûnin Antalya iline bağlanmasına dair ya
zılı soru 'önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Baikanlığma gönderilmiştir. (7/1464) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Manavgat Sağsahil ısulama projesine dair yazılı 
Soru önergesi, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1465) 

11. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nııı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 

Tasanlar 
1. — Ölçüler ve Ayar kanun tasarısı. (7/761) 

(Ticaret, Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 
2. —• 1475 sayılı İş Kanununun 5 ncıi madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/762) (Çalışma Kondisyonuna) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle

rinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/801) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

4. — .Diyarbakır Milletvekili Saibahattin Sav-
cı'nın, Türkiye Tarımcıları iSosyal Güvenlik 
Kurumu, (TAR - KUR) kanun teklifi •( 2/802) 
(Tarım ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğüne 'bağlı işletmelerin 1967 yılı bilançosu
nun sunulduğuna 'dair -Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/993) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 

Kodanıanoğlu'nun Avusturya gezisine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/1466) 

12. — Erzurum Milletve'kili Cevat Önder'in, 
Tüıik Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar 
Vergisine taibi olmamasının ısebeibine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa, Millî Eğitim Ba
kanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1467) 

13. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Tür*k Tarih Kurumunun iktisadî gaye güderek 
ticaret yaptığına dair yazılı soru önergesi, Baş
kanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, İçişleri Ba
şkanlığına, Ticaret Bakanlığına ve .Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1468) 

13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa 'bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) .bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 11 'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
6 . 10 . 1972 ve 5 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

7. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci Ikitalbmın ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesi, hâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma ta
rihi ; 6 . 1 . 1972) (GÜNDEME) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : 'Başkanvekili : Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tu ıceli), T. Doğan Avşangil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 35 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANINIIÎ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat 3IMetveMU İsmail Hakkı Bir-
ler'in İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu vardır, 
arz ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan 

istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Tokat 

İsmail Hakkı Birler 
BAŞKAN — (Bilgilerinize sunulur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 171 say ıh Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair (kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (8. 
Sayısı ': 694 ve 694'e 1 nci ek) (1) 

ıBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
171 sayılı Kanunda değişiklik isteyen tasarı 
üzerindeki müzakerelerimize kaldığımız nokta
dan devam ediyoruz. 

İlgili komisyonun ve ilgili Bakanın yerleri
ni almasını rica ediyorum... Komisyon ve Hü
kümet temsil edilmişlerdir. 

ıDaka önceki birleşimde 4 ncü madde okun
muş idi. Üzerinde müzakerelere bağlayacağız. 

ıMJadıde üzerinde söz isteyen sayın üyelerin 
i'siimlemni arz ediyorum. 

Sayın Ülker, Sayın Hiçerimez, Sayın Gfüley, 
Sayın 'Başer ve Sayın Asutay. 

Sayın Ülker... Yok. 
Sayın Hiçerimez, buyurunuz efendim söz 

sizin. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Grup adına 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı talebiniz var mı efen
dim ? Grup adına sözcü olduğunuza dair başvur
ma kâğıdınızı rica ediyorum. 

694 ve 694'e 1 nci ek 8. Sayılı hasmayazılar 
33 ncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

İBRAHİM üZTÜRK (ıMaraş) — Talepte bu
lunayım efendim. 

ıBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununun 10 ncu maddesini değiştiren deği
şiklik maddesiyle ilgili görüşlerimi arz ediyo
rum. 

ıBu maddeyi şöylece bir gözden geçirirsek; 

«Toplantı için tertip heyetince beyanname 
verilmesini müteakip toplantının yapılmasının 
kamu 'düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğu
racağının anlaşılması halimde, ilgili valiliğin 
gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri Bakanlığınca 
toplantının 30 güne kadar ertelenmesine karar 
verilebilir.» 

Bir temel hak ve hürriyetin (kullanılmasını 
mutlak surette kısıtlayan bir hükümle karşı 
karşıya bulunuyoruz. Hele şuradaki deyim; 
«Kamu düzenini bozucu nitelikte sonuç verece
ği önceden tahmin edilmesi, keyfiyetidir ki, 
tamamen takdiridir. Örneğin, bir trafik düzeni
nin bu miting veya gösteri yürüyüşü sebebiy
le aksaması da bir anlamda bâzı takdiri düşün
celerle kamu düzenini bozucu nitelikte addedi
lebilir ve 30 gün ertelenmiş olalbilir. 

Müteakip hükmüne bakıyoruz; 30 gün uza
tılan bu toplantı ve gösteri yürüyüşü 30 günün 
sonunda mutlaka yapılabiliyor.. 
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Şimdi, 'birinci günü, yani ertelendiği gün 
kamu düzenini bozucu nitelikte telâkki edilen 
bir toplantı ve gösteri yürüyüşü, 30 gün son
ra yapılırsa kamu düzenini 'bozucu niteliğini 
birdenbire ortadan kaldırmış olabileceğini dü
şünmek de kanımca abes oluyor. 

Esasımda ;bu maddenin gerek gerekçelerde, 
gerek Hükümet sözcüsünün, gerekse Komisyon 
sözcüsünün ve gerekse bu maddeyi veya bu de
ğişikliği saivunan arkadaşlarımızın belirttiğine 
göre, anarşiyi önlenmek, anarşisti yakal ayabil-
meyi sa.glam.ak için tanzim .edilmiş madde olu-

' yor. 

'Değerli arkadaşlarım; hiçbir anarşist ve 
hiçbir anarşik olay müsaadeli, ö,ncr?dcn haber 
vererek şimdiye kadar vııkubulma.mıştır. Ha
tırlayınız yakın geçmişimizde, DEV - GENÇ ve 
benzeri kuruluşların yapmış oldukları -eylemle
rin hıiıç birisi, dalhıa önceden 171 sayılı Kanuna, 
Anayasamıza göre ilgili mercilere başvurulup 
haber verilip ondan sonra yapılan hareketter 
•değildir. Denmek İd, buraya getireceğimiz hü
kümle biz, anarşiyi yapmaya kararlı anarşist 
insanların bu eylemlerini (durduracak bir hü
küm getirmiş olmayız. -Sadece, iyi niyetle bir 
olayı övme!k, bir olayı protesto etmek, bir hak
kı kamuoyunun malı haline .getirmek isteyen 
iyi niyetli ins.ank.rın, topluluklarm yapacakları 
eylelmleri önlemek ve ıbunları politikanın zir
vesinde görev almış (kişilerin takdir duyguları
na .terketmıek oluyor. (Bir idare âmiri, örneğin 
vali, İçişleri Bakanlığını veya bizatihi kendi
sini tenkid aımacıyle düzenlenmiş olan bir top
lantı yıe 'gösteri yürüyüşü için evvelâ İçişleri 
Bakanlığına bildirecek ve ıben bunda sakınca 
görüyorum sizin şahsınıza birtakım tenkidler 
ıgelecelktir, bu sizin siyasî durumunuzu sarsa
cak niteliktedir, gelin bunu ertele yelim dediği 
zaman .elbette ki, bu -gerekçeye, ama bu yazıl-
ımayabıiliir başka bir .gerekçe bulunur, orada 
işte kamu düzenini bozucu nitelikte görülmüş
tür denir, ıböylec.e 30 gün lertclenir. 30 gün er-' 
tellendiği zaımaın ne olur? Biliyorsunuz toplantı 
ve .gösteri yürüyüşleri bir .enstantane -olay için -
dir. Bir ikanann geri alınması veya yeni bir 
•karara gidilmesi, bir ihatadan dönülmesi, bir 
hatanın yapılmaması için birtakım -eylemler 
şeklinde tezahür etmektedir. Eğer, bunun .müd
deti, bunun zamanı aksayacak, uzak tarihlere 

aktarılacak olursa, o önlenilmek istenen veya 
yapılması talc'bcdilen hususun yapılamadığı ve
ya önlenemediği ortaya çıkar. 

Bir 12 saat meselesi var gene bu maddede. 
Diyor ki, idare bunun 30 gün sonraya ertelen
mesini 12 saat öncelden bildirecek. 

Tasavvur /ediniz 'ki, bir Pazar günü saat 
10,00'da yapılacak -olan 'bir toplantı ve gösteri 
yürüyüşü, konusu itibariyle yurt çapında bir 
olayı ilgilendirsin ve yurdun muhtelif köşe
lerinden bu toplantıya ve mitinge bâzı vatan
daşlarımızın katılmasının söz konusu olduğunu 
düşünün. Cuma'dan, Cumartesi'den kendi alile
rinden çıkmış yüzlerce insan, farzediniz ki, bu 
Ankara'da oluyor, Ankara'ya gelmiş, ertesi gü
nü saat 10,00'da yapılacak miting için yahut 
Itoplantı için, yahut yürüyüş için yerleşmişler 
.otellerine ve saireye, gece sat 22,00, vilâyet
ten bir ya,zı geliyor, bu 30 ıgün sonraya' .ertelen
miştir. Bunu ne lilıo izah edebiliriz, hangi hak
lılıkla izah edebiliriz'!? Bu bir baltama., bir hâ
diseyi yaratmama için başvurulan çare olarak 
hafızalarda bellirmez mi? O kadar masraiflı ola
caktır, o 'kadar vatandaşın buraya (gelmiş ol
ması ne olacaktır ve ıbunlarm tekrar gerilsin 
geriye dönmesi ne olacaktır ve 30 gün sonra 
tekrar aynı kişilerin gelmesi ne olacaktır? Eğer, 
buradaki kasıt; tansiyon düşer, 30 gün sonra 
bu kadar insan bir araya .gelemez, reaksiyon da 
o kadar güçlü olmaz gibi telâkki ediliyor, böy
le düşünülüyorsa bu yanlıştır. (Çünkü, îbâzı .olay
lar kırbaç tesiri yapar, üç yerime beşlin bir 
araya gelmesine sebebolâbilir. Yine tekrar edi
yorum, kamu düzenini bozucu nitelikte adde
dilen bir toplantı ve .gösteri yürüyüşü -ihtimali, 
o gün için ne kadar mahzurlu ise 30 gün sonra 
da aynı derecede mahzurludur. 30 gün sonraya 
erteleımiş loilimak o mahzuru ortadan kaldırmaz. 
Yine ifade ediyorum ki, anarşist ve- anarşi ya
ratacağım, ben şu şekilde hareket edeceğim diye 
başvurma ile olmaz, birden patlama şeklinde, 
tertip- .şeklinde ortaya çıkar. Bugüne kadar 
olan .olaylar da böyle olmuştur. 

Toplantı gösteri yürüyüşlerindıe Dermekler 
Kanununda ve benzeri 'kanunlarda yaptığımız 
değişikliklerle anarşiyi önleyeceğiz diye kamu
oyuna seslenmemiz, hem kendimizi, hem de ka
muoyunu aldatmaktan ileriye gidemez. Bir ka
nuna bir madde .getireceksiniz, 1nınunla anarşiyi 
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önlediğinizi iddia edecelksiniiz. iBu mümkün de
ğildir. Befliki çok tekrar oluyor; fakat 
belki hafızalarda iz yapar diye söylüyo
rum, anarşiyi yapacak bira Hükümeti tem
sili edecek makama ben yarın anarşi ya
pacağım, toplantı yapacağım, igösteri yapaca
ğım, sunu yapacağım deimez. Bunu talimin et
inizle lise, tahmin etımek ki, oraya dayanıyor; 
«.... toplantının yapılmasının kamu düzenimi bo
zucu niitelilktıe sonuçlar doğuracağının anlaşıl
ması halinde...» Bu ise takdirîdir, her şahsa gö
re değişir, haltta zamana göre değişir, iktidar
daki hükümetlerin tutum ve davranışına göre 
değişir, gününe ıgöre, saatine göre değişir. Şim
di, bir de Anayasamız açısından bu maddeyi 
gözden geçirmek zarureti vardır. 

Toplantı ve igösterıi yürüyüşü hakikini, te
mel hak ve hürriyetleri: düzenleyen Anayasamı
zın 28 nçi maddesi; «Herkes, önceden izin al
maksızın, silâhsız ve saldırısız toplamıma veya 
gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir». di
yor. Şimdi, 80 gün sonraya bıraktım, derseniz, 
bugün yapamazsın derseniz, önceden izim alllma 
olmuyor mu! Bugün yapamazsın yarın yapar
sın deniyor. Bu izin değil midir1? Binaenaleyh, 
bu husus Anayasamın 28 ncii maddesine aykırı 
düşmüyor mu? Arkadaşlarımız, hemen hemen 
her konuda tedbirlerle ilgili olan gene Anaya
sanın ilgili bâzı hükümlerini okurlar ve bunun
la meseleyi hallettiklerini söylemek isterler; 
ben de burada okuyup cevaplamak istiyorum.. 

«Bu hak, ancak kamu düzenimi korumak 
için kanunla sınırlanabilir.» Sınırlanabilir.. Ne
dense «sınırlama» kelimesini biz («kısıtlama» 
kelimesiyle karıştırıyor hattâ kaynaştırıyoruz. 
Ondan sonra, efendim 'ben sınırladım 30 gün 
sonraya bırakmam, sınırlamadır diyoruz. Bu 
kısıtlamadır, o hakkı kul!anmamasını sağla
madır. 30 gün sonra zaten [kullansa da değeri 
kalmayacaktır. Peki, bununla tatmin olmayan 
arkadaşlarım olabilir; o zaman Anayasanın «Te
mel Hak ve Hürriyetler,» ile ilgili olan 10 ncu 
'maddesini -okumakta fayda vardır. Bakınız ne 
diyor Anayasaimız : 

«Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, dev
redilmez, "vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
lerle sahiptir. 

Devlet, kişinin temel hale ve hürriyetlerini 
fert huzuru, sosyal adalet ve Hukuk Devleti il

keleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan si
yasî, iktisadî ve sosyal1 'bütün engelleri kaldı
rır.» 

İdare Âmirine diyoruz ki, sen İçişleri Ba
kanlığına şeyle, onun muvafakatini al, İçişleri 
Bakanlığı bu mitingi ,toplantıyı veya gösteri 
yürüyüşünü önlesin. Bu siyasî bir karar değil 
mi? Siyasî bir engel değil mi? Devlete verilen 
görev Anayasamızca bu engelli kaldırmak değil 
mi? 30 'gün sonra yapılacak gösteri veya mi
tingin birinci günü kamu düzenini bozucu nite
likte olduğunu kabul eden idare, 30 gün sonra 
yapılacak mitingin kamu düzenini bozmayacak 
neticesine varabilir mi ? 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — Ka
mu düzenini kurmak için. 

AHMET SAKIP HİGERİMEZ (Devamla) 
— Üstadım, buraya! gelir fikirlerinizi söylersi
niz, sizi oradan alkışlarız. Müsaade ederseniz 
fikirlerimizi burada beyan edelim. 

Anayasamızın 11 nei maddesine gelince; 
«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne 

dokunamaz.» diyor. Ve Anayasa Mahkememiz 
de daha önce verdiği bir kararda; «Bir temel 
hak ve hürriyetin kullanıl masını zorlaştırıcı bir
takım hükümlerin getirilmesi halinde o kanu
nun, o temel hak ve hürriyetim, özüne dokunul
muş olur..» diyor. Bu karar da elimizde mev
cut ikeın, bu tefsir de elimizde ımevcut iken, biz 
sınırlıyoruz, kamu düzenini korumak için ted
birler alıyoruz dememiz mümkün değildir. Onun 
tedbiri yine 171 sayılı Kanunda mündemiçtir. 
171 sayılı Kanuna, Anayasamıza, ve diğer yasa
larımıza aykırı hareket eden topluluklar hak
kında ne işlem yapılacağı Türk Oeza Kanunun
da, Polis Vazife ve ıSalâlhiyet Kanununda, 171 
sayılı Kanunda yazılmıştır. Bunları önlemek 
hükümetlerin görevidir; ama hükümetlerin ve 
Devletin bir başlka görevi vardır, temel hak ve 
hürriyetlerin serbestçe kullanılmasında onlara 
yardımcı olmak. 

Bir örnek vereyim değerli arkadaşlarım : 
Bundan1 1 - 1,5 ay ene e İngiltere'de bulunuyor
dum. Londra'da, bir trafik tıkanması olayı oldu. 
Bizi resmî makam arahasıyle gezdiren şoförümü
ze sorduk; «Ne var?» Dediler ki; «Mitinlg var, 
onun için trafik tıkandı». 

İngiltere'de miting nasıl düzenleniyor diye 
merak ettik ve indik. Burada bilhassa A. P.'li 
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arkadaşlarımın .dikkatini çekmeye 'çalışacağım. 
Miting yahut yürüyüşün yapıldığı noktaya 'gel
diğimiz za'madi gtöı\lüğümüz manzara, birden bi
re, bizi şaşkına çevirdi. Giden arkadaşlarımdan 
da sorabilirler. 

Elinde Mae/nun, öhc Guevera'ının Kıtalin'in, 
Lenjn'in veya birçok aşırı ve asla "Türkiye'de 
söz'ünlün dahi edilmesini istemediğimiz (büyük 
S'ol liderlerinin (büyük büyük resimleri ve arka
sında din »hüviyetini 'belirten 'giysileriyle birta
kım, 'gençlîeır - yaşlılar, hippi diyebileceğimiz kı
lık ve kıyafetli insanlar ve daıha bir çok İnıgiliz 
vatandaşı yürüyor. Dikkatle ıbaktık acaba va
tandaş ne yapıyor bu 'hadise karşısında 'diye. Gü
lüp ıgeçem var, dövizleri okuyan var, çoluk ço
cuklar clahi şöyle bir bakıp londaın sonra tekrar 
sokaklarıma, dönüp 'oyunlarına devam ettiler. Bi
zim dikkatimizi polis çekti. 'Polis ne 'yapıyordu"? 
Polis, sırayla dizilmiş, elleri 'arkalarında 'gayet 
rahat bîr vaiziyette duruyorlardı. Bu durumu izah 
etmesi için bir »çok sualler mey anında şoftörü-
m,üze sorduk ve bize cevap olarak: «Polisin göre
vi, bu nümayişçilerin nümayişlerini rahatlıkla te
min etmek, dışarıdan kendilerine vâki 'olacak te-
calvüziü önlemıektiji*.» demiştir. 

B'biim Anayasamız da başka şey söylemiyor. 
Mismleketimiizde 'aşırı s'ol .gösteriler .olsun demiyo
rum'; -arala iyi niyette bir topluluk bir olayı pro
testo etmek için, bir hakkı kamuoyuna anal et
mek için veyahut da ıbir olayı övmek için bir ml-
tiın,'g, bir (toplantı, 'bir yürüyüş düzenliyorsa; 
Devlet, Hükümet ve polis bu mitingin, toplantı 
ve ıgtösteri yürüyüşünün, düzenli Ibir şekilde, 'on
ları rahatsız etmeyecek şekilde cereyan edebil-
niiasini sağlamak göreviyle yükümlü (olmalıdır. 
Ve Anayasamız da 'öyle diyor. Simidi biz, «Hayır, 
bunlar daima suç iştyebilir, yani vatandaş daima 
suçluluğa yatkındır, suç işleyebilir; ben bütün 
tedbirlerimi suçlu vatandaş karışımda varmış gi
bi alacağım» diyoruz ve ondan sonra 'bu ahkâm
dan 'hareket edip de anarşiyi önleyeceğimizi söy-
lüyorjuz, 

Değerli arkadaşlarım, yüzde yüz'söyleyeyim 
ki, bunlarla anarşi önlenmeyecektir. İnşallah 
Türkiye'de, reformlar, diğer sosyal ve ekonomik 
tedbirler zamanında, alınır, hepimizin Özlediği 
nfornıal düzen avdet eder de o 'zaman anarşik 
olaylardan kurtulmuş 'oluruz. Aksi halde anarşi 

daima kapımızda nöbet bekleyecektir, bu tedbir
lerle de katiyen ikalkmaıya.cak.tır. 

Bir Anayasa maddesinden ilaha bahsetmek 
zorunluğunu duyuyorum. «Madde. 20. — Herkes 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Düşünce 
ve 'kanaatlerini söz, yazı, reisim ile veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabi
lir ve yayabilir.» 

Anayasamızın bütün 'bu maddeleri mevcut 
üken, 'demek ki, siyasî, ekonomik ve sosyal sınır
layıcı tedbirleri kaldırmak lâzım. Kanun bir te
mel hak ve hürriyetin tözünle dokuınıamayacak ve 
biraz evvel söylediğim ıgibi kanaatlerini, d'üşün-
eelerini her vatandaş şa(hscn veya toplu olarak 
yayma özgürlüğüne sahibola.eak, ondan sonra ka
mu 'düzenini 'korumak adı altında ıbir gösteri yü
rüyüşünün ve toplantının 30 ıgün sonraya ertelen-
ınneisi suretiyle o hakkın kullan ilam az bale 'gelme
sini sağlayacağız. Ve bunu da Anayasa ile bağ
daştıracağız. Buna imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, tahmin ediyorum ki, 
bu madde eğer Yüce Meclisten bu şekilde çıkar, 
bu itirazlarımıza rağmen deiğiştirllımezse, Komis
yon bu ko'nuşmalarımTzı dikkate almazsa inanı
yorum ki Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal 
edecektir. Birçok kanunda, Anayasa Mahkemesi 
'bunu iptal eder diye söylediğimiz zaman bâzı .ar
kadaşlarımız bize sinirlenirler, kızarlar, ama 'so
nunda da biz haklı çıkarız. 

Şimdi hatırlayınız, şurada Emekli Kanunuy-
lö ilgili Bütçe Kanununa ilâve edilen bir madde
nin Anayasa aykırılığını bendeniz burada iddia 
etmiştim. «Bile bile Anyasaya aykırı bir madde 
tedvin ediyoruz» demiştim, birçok arkadaşım bu
rada bana hücum etmiş ve beni doğru söyleme
mekte, kasten böyle söylemekle itham etmişlerdi. 
Ama. aradan bir ay 'geçmedi, Anayasa Mehkeme-
si o maddeyi iptal etti. Ondan sonraki 'olayları bi
liyorsunuz, yine aynı şekilde 'bir sürü maddemiz 
için, burada ikazda bulunduk, aıma yine Anayasa 
Mahkemesi, bizim ikazımıza rağmen bu maddele
rin, yahut kanunların tedvin edilmesi yolunda 
hareket eden arkadaşlarımızın karşısına vermiş 
olduğu iptal kararlarıyle çıktı. Bir müddet evvel 
çıkardığımız Dernekler Kanununu Anayasa 
Mahkemesi iptal edecektir; buna inanıyorum. 
Bu Gösteri Yürüyüşleri Kainununun da birçok 
maddesi, özellikle bu maddesi iptal edilecektir. 

Onun için ben arkadaşlarımın iyi'niyetlerine 
ve birtakım, saplantılardan sıyrılmalarına ve me-
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sefayı soğukkanlılıkla, siyasî miülâıhaızalardan 
uzaik, parti taassubundan uzak (bir rahatlık ilcinde 
düşünerek, «eveît, haklılık vardır, Ibu şekilde ta-
saıııru'flar tbilr haikkın kul! anılmazsım, özünü hâılel-
dar eder ve binaenaleyh biz Anayalsaya aykırı 
bir maddle tedvin etımiş durumuna düşeriz ve 
böylece Meclise, Anayasaya aykırı maddeler çı
kartan bir Meclis hüviyetini vermemiz ide (bizim 
içita doğru değildir» derler ve ibu maddeyi (Komis
yona iade etmek suretiyle yeniden tedvin edil
mesini sağlarlar. 

Benıilm istirhamım bu olacak, saygılar suna
rım,. 

BAŞKAN — O. H. P. Orunu adıma Sayın [İb
rahim öztürık, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(jMaraş) —.'.Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Müzakere etmekte olduğumuz kanun tasarısı
nın 10 ucu maddesi üziörinde, ,görüş ve düşünce
lerimizi C. H. P. Grubu adına arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun tümü ütoerinde 
yafpımış olduğumuz konuşmada da ifade lettiğilmjiz 
'gibi, 1'2 Mart'tan sonra Anayasada ve yasalarda 
Ibir değişiklik yapma çığırı açılmıştır. Zamnledil-
imektedir ki, bilhassa (bâzı çevreileree zannedil-
mjeiktedir ki, Anayaısada vö yasalarda yapılacak 
değişıilkllijkler ve özellikle Anayaisalnıın Heri sür
müş olduğu hak ve özgürlüklerin kısıtlanımlaısı is
tikametinde yapılacak tadiller, sanJki cemiyette 
düzemi sağlayacak ve özgürlüğü, hukuku temin 
edecektir. 

Kanaatimce 'bu, yanlış .bir (görüştür. Çünkü 
tecrübelerle (görülmüştür İki., Anayasada ve yasa
larda yapıdan değişiklikleır billhasısa hak ve özgür
lükleri kısıtlama ve sınırlandırıma yönünde ya
pılan değişiklikler toplumda huzur değil ttıuzıuv 
suzluk sağlamıştır. 

Şimdi üzerinde ımüzaklere yapmakta olduğu
muz 171 sayılı Kanun da, 12 Mart öncesi olayla
rın etkisi altında kalınarak, bir tepki sıonucu ya
pılmak iıstenen Ibir yasa değişikliğini ifade edi
yor. 

Şimdi üzerinde konuştuğumuz madde, ÖU71 sa
yılı Kanunda yapılmak istemen değişiklilklerin 
en önemli ibir hükmünü teşkil ediyor. Zira, şimdi 
okuyacak olursak, İçişleri balkanlarına .toplamtı 
ve »gösteri yürüyüşlerini '3i3ö igünte kadar erteleme 
yetkisini Veren 'bu hüküm, Anayasanın 10, 1!1 ve 
2(8 nci maddesindeki teimıel hak ve özgürlükleri 

tam anlamı ile kısıtlayacak nitelikte görülmeik-
tedir. 10 ucu madde ne diyor ? 

«Toplantı için tertip heyetince beyanınaımıe ve
rilmesini müteakip, toplantının yapılmasının, ka
mu 'düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğuraca
ğının anlaşıl malsı halinde, ilgili valiliğin ,'gerekçeii 
teklifi üzerine, İçişleri Bakanlığınca 'toplantımın 
30 'güne kadar ertelenmesine karar verileibiKir» 

Sayın arkadaşlarım, şimdi (bu imaddeyi şöyle 
bir analize tabi tutacak olursak, şunları ıgörü-
rüz : 

Tertip heyeti beyannameyi ilıgili valiliğe vere
cek. Uygulamada bu beyannameyi vermıeden son
ra cereyan edecek aşamada neler olaeaktırl 
Uygulamadan gelmiş /bir insan olarak ifade .ede
yim : 

Vali, toplantımın kamu düzenini (bozacak ni
telikte olduğunu, hanlgi araçlar ve origanılıairila tes
pit edecektir Valinin emrinde, emniyet ve Jan
darma Teşkilâtı vardır, konuyu bunlara havalle 
edeieektir.. Banlar inceleyecekler; toplantının 
veya igösteri yürüyüşünün kalmu düzenlimi Iboiza-
eak nitelikte olduğunu 'gördükleri takdirde, - ge-
nıellıikle yazılı olarak, (bâzı ahvalde Sözlü de ola-
ıbiılir - durumu valiye 'bildirecekler. Vali de buna 
kendi kanısını kattıktan sonra durumu İçişleri' 
Bakanlığına bildirecektir. Veya Ibu aksine de ce
reyan edebilir. Vali o toplantı veya igösteri yürü
yüşünün yapılmasını istemiyorsa, letmrinde bulu-
naın yani sicil amirliğini yaptığı Emniyet ve Jan
darma Teşkilâtına telkinde (bulunaeaık - ki, bu 
telkin İçişleri Bakanlığından, yukardan da ıgele-
lbi)lir - bu telkin üzenine ilgili ızabıta mleımuru o 
eğilim yönlünde raporunu valiye takdim edecek
ti*. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi ıbu tarzda cereyan 
•eden 'bir takdir işleminin ne derece objektif ol
duğunu ; ne derece gerçeklere ve kanuni arın ta
yin ve tespit etmiş (olduğu objektif kriterlleıre. uy
gun bulunduğunu. yüksek takdirlerinizle sunıaırrm. 
Bu geniş takdir hakkı, büyük keyifiliklerıe, suiis
timallere ve partizanlıklara kapı açacaktır. 

Valinin gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri 'ba
kanları 30 güne kadar bu toplantıyı erteleyecek
lerdir, Çok sayılı 'arkadaşlarım; doğrudan doğru
ya değilse, (bile dolaylı yoldan bu, Anayasalımızın 
28 nci maddesindeki hükme tamamen aykırı bu
lunmakta, bir yerde toplantı ve gösterd yürüyüş
lerini İçişleri ba.karila.rinm iznine 'bağlamaktadır. 

http://ba.karila.rinm
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Ariay asam izin 28 ııci maddesi şöyle demekte
dir : 

«Herkes, önceden tein almaksızın, silâhsız ve
ya saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir.» 'Bu, Anayasamızın ıbir ilke
sidir. Valilerin keyfî takdirine dayanarak, İçişle
ri Bakanımın 30 igüne kadar toplantıları erteleme 
yetkisi, «Anayasamızın hu önceden izin almadan 
toplantı yapabilmek» yetkisini tam mânasıyle 
kısıtladığını ifade etmez mi? 

Bu madde kalbul edildiği takdirde, tıüm top-
lamtıllar valinin. (hudutsuz takdirine ve İçişleri Ba
kamının keyfî tasarrufuna kalıyor, demektir. 

Halen yürürlükteki. Kanun, toplantıların 48 
saat ertelenmesini mümkün ikiliyor. Ama, -bu iter-
tip heyetlerimin yazılı miii.pacaatlu.ri üzerine müm
kün -oluyor. Simidi (getirilmiş olan değişiklik tasa
rısında her ne kadar bu hüküm varisa da.; yeni hü
küm bu «3(0 güme kadar erteıleıme» 'hükmüdür ki, 
bizim üzerinde durduğumuz ıen mühim husus (bu
dur, 

Arkdaşlar; kamu düzemi gerekçesiyle hak ve 
.özıgürlüikleriln kısıtlanmasını, 'Cumhuriyet Hatlık 
Partisi olarak doğru 'bulmuyoruz. Kişilerin ve 
toplulukların seslerimi, halk ve ihtiyaçlarını, öz
gür bir ortamda duyuramadıkları ıbir ülkede; 
hak, hukuk ve özgürlükten (bahsetmek doğru de
ğildir. Kamu düzeni ancak, kamunun iyi Ibir dü
zeme kavuşturuılimasıyle mümkündür. Bu da ine
dir ? Anayasamızın öngörmüş olduğu sosyal ada-
kit ve güvenliğe, dayamam 'bir kamu düzeni kmrul-
ımaSıyle mümkündür. Bir toplumdaki, eğitimde 
fııisat eşitliği yoktur. Bir toplumdaki, ıge'lir bölü
şümü çok adaletsiz ölçüler içinde yaıpılır ve (bir 
toplum ki; Anayasamın 'göstermiş 'olduğu rerfforım-
ılar, hakikaten Atatürkçü ımânada yerine ıgetiril-
m'ez. Böyle bir toplumda hürriyetleri ve halkları 
ne kadar kısıtlarsak kısıtlayalım, o toplumda 
patlaımala r önlememiez. 

Sözlerimizin başlamigıcında da ifade ettiğimiz 
gibi, «Anayasaları suçlu bulma» zihmiilyetindejn 
vaizjgeiçmeik lâzımdır. Bütün konu, bütün suçluluk 
bizce, Anayasayı ve. yasaları gereği 'gibi uygula
mamakta olmaktadır. 

Anarşi ve düzensizliğin, hukuk 'dışı davranış
ların tüm »olarak Cumhuriyet Halk Partisi de kar-
şısımdadır. Devlet kurmuş ve her zaman hakkı, 
hukuku ve düzeni savummıuş bir ip ar tinim; elbette 
anarşizmim karşısında olmasından 'daha ttabiî hır 

şey olamaz. Fakat, kamu düzenini sağlamak ge
rekçesi altında, Anayasamın 10, 11 ve '28 mci mad
delerindeki hak ve hürriyetleri sınırlamdırimak 
deığil, kısıtlamak; hiçbir 'zaman ama raiyi önleye
meyecektir, bilâkis bumu teşvik edeceiktir. Bu hu
susu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ke
sin 'bir ikamaat taşıyarak, 'bir kere daha ifade et
meyi Ibir 'görev bilirim. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — ISayın Ferda Gül ey, (buyurunuz 

efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — ıSaiyın Başkam, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Yasasının 10 neu maddesimi değiştiren tasarının 
4 meü maddesi üzerimde, bendemiz de humdaın ev
velki maddelerdeki 'doğrultuda 'görüşlerimi Sayım 
Heyetinizle arz etmek istiyorum. 

Evvelâ, ibugüm yürürlükte olan, 171 sayılı Ka
nunun 10 mcu maddesimi okumak isterim : 

«Toplantımın geri bırakılması» başlıklı mad
de aynem şu üç satırdan ibarettir; «Toplantı, 
toplantının yapılacağı saatten evvel tertip he
yetimin çoğunluğu tarafından da, beyanname
min verildiği makama yazı ile bildirilmek şar-
tıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati 
geçmemek: üzere geri bırakılabilir.» 

Burada Hükümet yok, vali yok, İçişleri 
Bakanı yok. Bu Amayasal hakkım, değil ha
limime, civarına dahi siyasî otoritemin temsil
cileri sokulmamış, yaklaştırılmamış. ıSadece 
tertip heyetinin gördüğü lüzum üzerine ve ya
zılı olarak bildirilmek şartıyle 48 saati geçme
mek üzere bir Anayasal hak geri bırakılabilir 
denilmektedir. 

ŞÜmdi, tasarı ise bu masum üç satırlık ya
sa maddesini şu şekle sokmak istemektedir; 
«Toplamtı içim tertip heyetince beyanıname ve
rilmesini mütaâkıp toplantının yapılmasının 
kamu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar do
ğuracağınım anlaşılması halimde, ilgili vali
liğin gerekçeli teklifi üzerime, İçişleri Bakan
lığımca toplamtımım 30 güne kadar ertelenmesi
ne karar verilebilir...» Şimdi, geri kalam kısım
lar buna bağlı olarak tedvin edilmek istenil
diği için asıl maddenin bu birinci cümlesini 
okumakla şimdilik yetiniyorum. 

Toplantının asıl hazırlayıcısı olam «tertip 
heyeti» ortadan kaldırulmıştır. Yerine, vali-
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İik, - sayın sözcümüzün de ifade ettiği gibi -
kendi emrinde bulunan elemanlarının marife
tiyle, ya da doğrudan doğruya İçişleri Baka-

' nından alacağı talimat ile müteharrik olan va
li müteharrik olması pek tabiî olan vali bir 
Anayasal hakkı, temel hak ve hürriyeti 30 gün 
ertelemek olanağını siyasî otoritenin eline ve
rebilmektedir. 

Herhalde çok sağlam bir gerekçe ile Ana
yasanın 11 nci maddesinin «... Kanun, temel 
hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz...» emri
ne rağmen böyle bir maddenin getirilmesi her 
halde çok sağlam bir gerekçeye dayanıyor di
ye düşünmek lâzım gelirse, o takdirde gerek
çeye bakarız. Gerekçede diyor ki ; -tasarıyı 
hazırlayan idareci ve hukukçu arkadaşlarımız -
ı«Bu tasarı ile değiştirilen 10 ncu maddenin ilk 
fıkrasıyle kamu düzenini bozucu sonuçlar do
ğuracağının. anlaşılması halimde, toplantı ve
ya göstieri yürüyüşünün İçişleri Bakanı tara
fından belli bir müddet için ertelenmesi yetki
siyle, bunun kullanılış usulü düzenlenmiştir...:» 

Anayasamızın 28 nei maddesinin ilk fıkra
sında, «Herkes önceden izin almaksızın silâh
sız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyü
şü yapma hakkına sahiptir» denilmekte ve 
ikinci fıkrasında ise; «Bu halk, ancak kamu dü
zenini korumak için kanunla sınırlanabilir.» 
esas yeri almış bulunmaktadır. Kamu düzeni 
deyiminin anlamı ve kamu düzeni ile temel 
hak ve hürriyetlerin aralarındaki bağ demokra
tik sistemi benimsemiş Batı ülkelerinde, kamu 
düzeninin korunması hususunda idarî ve siyasî 
makamlarım tamamen yetkiler ve nihayet Ana
yasanın 11 nci maddesinde de belirtildiği üze
re, bu temel hak ve hürriyetlerin özüne doku-
nulmaksızm bunlar üzerinde yapılacak sınırla
malar hakkımda genel ve gerekçe de açıklama
larda bulunulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; bu gerekçeden siz ne 
kadar ne anladıysanız, ben de o kadar an
ladım. Bu çok önemli bir şey, Batı demok
rasilerimde bu haklar kullanılırken kamu dü
zeni gerekçesiyle sınırlamalar yapılabilirmiş an
lamı çıkmaktadır. Acaba bu gerekçeyi hazır
layanlar, Batı'da hangi demokratik yöntem
le yönetilen ülkede toplantı ve gösteri yürü-
rüyüşlerimin kamu düzeni gerekçesiyle böyle 
30 gün ertelenmesine dair bir örnek verebilir
ler? Bu toplantı ve gösteri yürüyüşleri, temel 

J hak ve hürriyetlerimiz içinde Anayasanın ko
ruduğu, teminat altında tuttuğu temel hak 
ve hürriyetlerin içinde en masum olanıdır. 
Bundan daha önceki birkaç konuşmamda da 
arz etmeye çalıştığım gibi; bu hürriyetler, ak
lın,, basiretin, bir nevi demokratik zekatı ka-
rakterindedir. Akim, idanedeki aklın:, idareci 
aklının ve basiretinin, rejimi yöneten sorumlu
ların akıllarının \*& basiretinin bir nevi demok
ratik zekatı niteliğindedir. Birçok şeyi, ida
reci büyük şey vermiş gibi görünerek, siyasî 
otorite, toplumun her hangi bir kesitine, çok 
şey vermiş gibi görünerek, aslında pek az şey 
vererek kendi siyasî varlığını bu zekat çizgisi 
üzerinde muhafaza «der, korur. Bu hürriyet
ten korkmaya, bu hürriyeti böyle ikrah ile an
cak verilebilir, miskal miskal verilebilir öl
çülere kadar tahrip etmeye neden heves edi-

j liyor, bunu bir türlü anlamıyorum. Bu hür
riyet, özellikle bu hürriyet, ibir emniyet supa
bıdır, cemiyetin muayyen kesiminde bir te-

I veıttür fazlalığı, efendim, bir kirli hava ba
sıncınım çoğalması halinde oradaki musluğun 

I açılması, oradaki emniyet supabının açılması, 
I oradaki o fazla basıncın zararsız bir şekilde it

fa edilmesi, dışarı eıkarilmasıdır. Demokra
tik rejimler bundan sadece yarar görmüşlerdir, 
12 Mart öncesi dönemlerde de yarar görmüş-

I lerdir. 
En mübalâğalı örnekler içinde dahi hulûs 

I ile ifade etmek istiyorum ki yarar görmüşler-
I dir. Bunun anarşizimle, bunun sokak mili-

tanlıklarıyle, bunun terörizimle karıştırılma
ması, o sonuçlardan bu toplumu kurtarmak 

I için bu hürriyeti kısıtlama lâzımdır gibi bir 
felsefe ile düşünülmemesi, hareket edilmemesi 
lâzımdır. 

I Şimdi, Anayasamız 28 nci maddesinde, top
lantı ve gösteri yürüyüşlerini; «Herkes, önce
den izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız top
lanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına 
sahiptir. 

I Bu hak, ancak kamu düzenini! korumak için 
kamunla sınırlanabilir» diyecek. Kanun koyu
cu da bu ikinci fıkradan bu hakkın 30 gün 

I ertelenebilmesi imkânının mevcut olduğunu is-
I tihraç edebilecek. 

Anayasanın 28 nci maddesini böyle anîa-
I maya, yahut ikinci fıkrasını böyle anlamaya 
I kesin olarak imkân yoktur. 
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Anayasada grev hakkı vardır, fakat grev 
hakkı 30 gün, bir 30 gün daha ertelenebilmek
tedir. Bu hak da aynı diyoptriden, kamu ya
rarı açısından bakılarak kısıtlanmak neden do
layı gayritabiî olsun diye düşünülüyorsa, bu 
iki hakkın birbirleriyle münasebetleri yoktur. 
Grev hakkı 30, gün, bir 30 gün daha ertelen
diği takdirde işçi bumdan bir şey kaybetmez, 
bu iki sürenin sonunda toplu sözleşme masası
na oturulacaktır. Hak hiç bir zıyaa uğrama
mıştır. Hak, karakterlini hattâ gücünü artır
mış olarak, yani alış - veriş gücünü artırmış 
olarak devam ettirmektedir, korumaktadır. 
Halbuki, bu böyle bir haktır ki, bunu 30 gün 
değil, Hükümet eliyle, tertip heyetinin eliyle 
değil Hükümet elliyle, 30 saat geri bıraktınız 
mı, siyasî otoritenin eliyle 30 saat geri bırak
tınız mı bu hak, bu hürriyet zedelenir. Bir 
arkadaşımın biraz evvel ifade ettiği gibi bu, 
enstantane bir hürriyettir. O esnada kullanıl
mak lâzımdır. Bu ihtiyacın duyulduğu 3 - 5 
gün içinde mutlaka kendisini ifade etmesi lâ
zımdır, kullanDİmış olması lâzımdır. Bunu 30 
gün geriye bıraktınız mı, bu hakkın kullamıl-
masıyle ilgiil neden, ortadan tüm kalkar; is
tikameti tüm değişir ve belki de toplu bu 
hakkın kullandırılmamasından dolayı, asıl ka
mu düzeni bu hakkın kullanılmasının talep 
edildiği yerde büyük zararlara mâruz olabilir. 

Anayasamızın 11 mei maddesi, her ne kadar 
son yapılan değişiklikle; «Temeıl hak ve hür
riyetler, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin, kamu yararının, geıneıl ahlâkın 
ve genel sağlığın korunması amaciyle veya Ana
yasanın diğer maddelerinde gösterilen özel se
beplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak, ancak kanunla sınırlanabilir.» demiş 
olmasına rağmen; «Kanun,, temeli hak ve hür
riyetlerin özüne dokunamaz.» fıkrasını muhafa
za etmiştir. 

Şimdi ellerinizi vicdanlarınıza ve izanları
nıza koyarak lütfen düşününüz; bir toplantı, 
gösteri yürüyüşleri hakkı, 30 gün siyasî oto
rite tarafından ve şüphesiz her defasında si
yasî doğrultuda, siyasî nitelikte ertelenirse, 
bunun özüne dokunulmadığı söylenebilir mi? 
Özüne, yani bu hürriyetin ve bu hakkın, te
mel hakkın ve hürriyetin en mahrem yerine, 
en kaba bir elle dokunulmuş olduğu apaçık or

tada değil midir. Bu temel hak ve hürriyetin 
en mahrem yerine, en kaba bir elle dokunul
muş olduğu apaçık ortada değil midir? Anaya
sa Mahkemesine bu gittiği zaman, Anayasa 
Mahkemesi olayı bu açıdan değerlendirecektir 
ve mutlaka ben de inanıyorum ki, benden ev
vel konuşan arkadaşlarım gibi, Anayasa Mah
kemesi bu temel hakkın ve hürriyetin böylesi
ne gasbedilmesine mesağ vermeyecek, ruhsat 
vermeyecektir. Eğer bu kanun tasarısının bir 
ihtiyacın karşılığı olarak çıkarılması istenili
yorsa kanunlaşması, yasalaşması isteniliyor
sa, tıpkı bundan önce görüştüğümüz maddede 
olduğu gibi, bu metnin, tasarı metninin içe
risinde tahtada budak gibi, bir ur gibi duran 
bu maddenin tüm metinden kaldırılması, çıka
rılması lâzımdır. Eski 10 ncu maddenin, bu
gün mer'i olan 10ı ncu maddenin hayatiyetinin 
korunması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, evvelki gün konuş
mamda bir arkadaşım, «Fakat Devlet de yo
ruldu. Evet, yollar yürümekle aşınmaz, ama 
Devlet aşındı.» diye bendenize müdahalede bu
lunmuşlardı; sonraki maddede konuşurken bu
mun cevabını vermeye çalışırım demiştim. 

Değerli arkadaşlarım, neden Anayasanın 
getirdiği bu hak ve hürriyetleri bir bir kısıt
layarak, smırlıyarak, özüne, sözüne dokuna
rak ve bunlara uygun kanunları çıkararak top
lumu içinde yaşadığımız çağın gerilerine doğ
ru, eteklerinden tutup çekmek gayreti içinde
yiz? Ne emeklerle, ne çilelerle bu Anayasa 
yapılmıştır? Bu Anayasa ile biz, bu Anaya
saya koyduğumuz dinamizimle biz toplumu çağ
daşlaştırmak, çağdaş uygarlığın çizgisine 
doğru biran evvel götürmek istemiişizdir. Evet 
Devlet de bir manzaraya, umumî manzaraya gö
re Devlet bu dinamizme ayak uyduramamıştır. 
Arkaik Devlet bu modren, dinamik Anayasaya 
kendini uydurmakda güçlükler çekmiştir. Bu
nun bir ciddî nedeni, bu Anayasayı uygula
yacak olan siyasî otoritenin, bu Anayasaya ve 
bu dinamizme inanmadığından, Devleti mües
seselerinde, kurumlarında ve kuruluşlarında 
bu Anayasaya adapte etmek gayretimi göster-
mediğindendir. Şimdi yapulmak istenen, Ana
yasaya Devleti adapte etmek yerine, Anaya
sayı gerilerde kalan, gerilerde bırakılmak bi
raz da istenen Devlete adapte etmeye çalış
maktır. Ne kazanacağız bundan? Bu bizi 
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tekrar bundan önce yaşadığımız patlamalara 
götürür. Eskiden hiç bilinmeyen ve tanınma
yan hürriyetler için mücadeleler verilmiştir. 
Simidi toplum tanıdığı, tatdığı, bildiği hürri
yetler için mücadele etmek noktasına doğru 
itilmektedir. Bunu tehlikeli saymamaya im
kân yoktur. Bu yanlış, sâikim bir felsefedir. 

Bu vesile ile bu hususları da ifade etmiş 
oluyorum. İstirhamım, verdiğim önergemin, 
bu maddenin tüm metinden çıkarılmasıyle ilgi
li olarak verdiğim önergemin lütfen Komisyon 
ve Hükümet tarafından olumlu karşılanması ve 
Sayın Genel Kurul tarafından iltifata mazhar 
olmasıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 

Sayın Hayrettin Nakiboğlu, buyurunuz efen
dim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekili eri; birkaç gün
den beri 171 saydı Kanun üzerinde Hükümetin 
öngördüğü değişiklikleri görüşüyoruz. Daha 
önce Grubumuz adına görüşlerimizi arz etmiş
tim. Diğer parti grupları da aynı şekilde dü
şündüklerini, değişiklik üzerindeki görüşlerini 
arz etiler; bu arada bâzı değerli arkadaşlarım 
da kişisel görüşlerini burada ifade ettiler. El
bette her partinin, her kişinin ayrı bir görüşü 
var. Onu burada ifade etmek hakları. Yalnız 
geçen grup adma yaptığım konuşmada, bu ayrı 
görüşler içinde bâzı kavramlar üzerinde birleş
mek mecburiyetimiz olduğunu arz etmiştim. Bu 
olmadığı takdirde elbette her kafadan bir ses-
çıkacak, herkes kendi düşündüğünü, hukuku, 
Anayasa maddesini, hattâ bu kanunda getiri
len maddeyi kendine göre yorumlayacak ve 
ifade edecek. Bu bir bakıma hakkı; ama biz 
asgarî müştereklerde birleşelim diyoruz. Mem
leketin menfaati icap ettiği zaman, kamu düze
ninin muhafazası gerektiği zaman mutlaka il
min, hukukun sınırladığı hususlarda birleşmek 
mecburiyetimiz var. 

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Âdeta moda şeklinde grup sözcüsü arkadaşla
rım, şahısları adına konuşma yapan arkadaşla
rım Anayasayı açıyorlar, «Anayasanın 10 ncu 
maddesi, 11 nci maddesi, 28 ııci maddesi şu hük
mü ihtiva eder» şeklinde birtakım yorumlar ya
pıyorlar. 

8 . 1 . 1973 Ö : İ 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa elbette 
Devlete nizam veren, Devlet kuruluşunu ve onun 
esasını, prensiplerini tespit eden başta gelen bir 
yasadır. Anayasa her gün her konuda normal 
hayatın yahut da tabiî hayatın icaplarına hük
medecek prensipleri kor; ama onun içinde zede
lenmez, zedelenmemesi lâzım. 

Anayasanın prensipleri âlidir, yukarıda du
rur. Sınır çizmiştir, esası göstermiştir; ona gö
re kanunlar yapılır. Eğer konuşulacaksa Ana
yasanın prensipleri malûm. Onları zedelemeden 
kanunlar üzerinde konuşmak, tefsiri kanun 
üzerinde yapmak lâzım. Çünkü Anaaysanın 
prensiplerini burada tefsir edecek yahut da 
onu ileriye, geriye götürecek durumumuz yok 
Elbette Anayasaya kanaat olarak aykırıdır di
yeceğiz yahut Anayasa'nm prensibine uyar, uy
maz 'diyeceğiz; ama 'bir 'de Anayasa 'bizatihi bu 
işin karara ibağlamnıasını, tartışımasını bir mües
sese kurmuş; Anayasa Mahkemesine vermiş 
Anayasaya herkesin, bütün 'vatandaşlaon hür
metkar •elması ve Anayasayı muta addetmesi 
lâzımı. Heıkes gelir kendi kafasına güre, kendi 
'anlayışına göre Anayasayı tefsir ederce, Anaya
sa hakkında umumî efkârın kanalılarında bâ'Zi 
zedel enindi er olur. Onun için arz ediyorum ki, 
Anayasa-yi uluorta hukuk prensiplerine uyma
dan, kemdi kafasına doğduğu 'gibi tefsir etiıüek, 
ifade etmek kanaatlimea yanlış bir hareköt olur. 

Anayasa'nm prensipleri çok âlidir ded'iıın. En 
baş!ta 'g-elen sınırları kor, kanunlar o sınırlar dı
şına çıkamaz. Nitekim 171 sayılı Kanun 1963 se
nesinde 28 'nci maddenin ifade 'ettiği sınırlama
yı gotüıüniş; 'ama aradan 'zaman geçımiş, tatbikat
ta hüküm etle r bâzı aksaklıklar, boşluklar müşa
hede etımişler, o boşlukları da gidermelk üzere 'ge
tirmişler bir değişiklik 'tasarısını Yüce Meclise 
sunmuşlar; şimdi bunu görüşüyoruz. Yalnız gö
rüştüğümüz 'sırada sanki sayın Oumhurİyüt Halk 
Partisi 'sözcüsü arkadaşımın ifade ettiği 'gibi, 'di
ğer partili arkadaŞlan'imıı ifade ettiği gibi, öz
gürlükleri, hürriyetleri yalnız kendileri müdafaa 
'ediyor, kendileri bunu idainıa müdafaa yapacak 
şekilde vaziyet 'almışlar, sanki onlar dışında Hü
kümet veya başka partiler de özgürlük iutcımiyor-
lar, bu özgürlükleri kısıtlamak arzusundalar gibi 
bir edâ ile konuşuyorlar. 

Muhterem aıkadaşlarMiı, şunu peşinen iarz ede
yim; hüiTİyotl'iri muhafaza bakımımdan, hürri
yetlere - Anayasa başta olmak üzere - kanunla-
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rın çizdiği ısınırlar bakımından en çok saygılı 
olan ve hürriyetin, demokratik hür nizaımın hu 
memlekette Büyük Atatürk'ün koyduğu sistem 
ir;inde, yani Cumihuriyöt içinde yaşaımasmı ve 
bekâsını en başta isteyen felsefe ve parti bizim 
partim'k, bizim felsefem izdir. Bunda kimsenin 
hie 'bir aksi (kanaatte (bulunamayacağı vakıalarla 
da saıbittir. Yalnız Iburada. anılana madiğimiz nok
ta kavraımiları iyice »tayin edemiyoruz, (onların il
mî -ve hukukî anlamını ve 'sınırlarını tespit ede
miyoruz. Onun için <bir arkadaşımız çıkıyor di
yor ki; «Biz özgüı'iüğü kısıtlam'anm karşısında
yız.» Sanki hiz özgürlüğü kısıtlamak. :mı istiyo
ruz? Biz onlardan daha fazla Özgürlüğün müda
faasını yapıyoruz ve yaptık şimdiye kadar. Bura
da bir değerli arkadaşım ifade etti, dedi ki; 
«Adalet Partisi Genel' Başkam, sokaklar yürü
mekle aşınmaz diye bir söz söyledi. Keşke bu 
sözü ben söyleseydim.» 

Gerçekten bu sözün bir anlamı var. Bir takım 
siyasî istismarlara vesile oldu; ama işte Anayasa 
maddesi ortada. Anayasa 28 nci maddesiyle; si
lâhsız, saldırısız toplantı yapmak şartıyle vatan
daşlara toplantı, yürüyüş hakkını tanımış. Bu
nun dışında mevcut Anayasa ve 171 sayılı Ka
nun hükümlerine göre buna bir tahdit koymak 
mümkün değil. Gerçekten bu söz Anayasa'nm 
bir esprisini, Anayasamın anlamını ifade etmek 
içindi; ama onu politik mülâhazalarla, şu yol
da, bu yolda istismar etmek veya tefsir etmek 
mümkün. 

Şu halde Anayasa'nm ve 171 sayılı Kanunun 
koyduğu sınırlar içinde toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapılacaktır, yapılması lâzımdır. Bunu 
biz hiç bir zaman hem düşünce olarak, hem de 
tatbikat olarak kısıtlama niyetinde olmadık. Tek
rar ediyorum; her şey, hadiseler ortada; ama-
şunu kabul buyurunuz ki, bâzı değerli arkadaş
larım İfade ettiler; «Sanki toplantı yapacak in
sanların hepsi birtakım suç işlemek hevesinde, 
onun için buraya tahditler getiriyorsunuz, sınır
lar getiriyorsunuz, müeyyideler getiriyorsunuz» 
dediler. 

Elbette hukukun ve kanun tekniğinin icabı 
bu. Herkes hüsnüniyetli olsa, herkes müeyyide 
mevcut olmadan işini tanzim edebilse zaten 
ihukuka, müeyyideye, 'kanuna lüzum 'kalmaz. Ka
nun yaparken, kanun tekniği icabı, hukukun ni
teliği bakımından mutlaka herhangi bir kuralı 

ihlâl eden yahut onun dışına çıkanı âmme nizamı 
için, topluma düzen vermek için bir müeyyide 
ile tecziye edeceksiniz. Başka çaresi yok. Aksi 
halde toplumda düzen olmaz. Toplum düzenini, 
burada uzun uzun müzakeresini yaptığımız ka
nunlar, koyduğumuz sınırlar ve müeyyideler te
min ediyor. Bu sınırları, bu müeyyideleri kim 
ihlâl ederse elbette karşılığında bir müeyyide 
bulacak. Bizim vazifemiz de o; ama bu müeyyi
de âdil olacak, şartlarını, sınırlarını iyice belirli 
hale getireceğiz ve onu uygulayan da bu suretle 
hadiseye göre, suçun niteliğine göre o müeyyide
yi tatbik edecek. Müeyyidesiz bir hukuk, müey
yidesiz bir kanun tekniğini düşünmek zannede
rim mümkün değil. 

Şimdi bir noktaya temas etmeden geçemiyece-
ğim. Yine bâzı arkadaşlarım dediler ki, «Efen
dim, reformlar yapılsın, bu sınırlama, tahdit lü
zumsuz, eski hükümlerle ifade edilir.» 

Değerli milletvekilleri, tekrar etmek zorunlu
luğunu duyuyoruz, reformlar ayrı bir konu, re
forma hiç kimse, hele bu çatı altında bulunan, 
memleketin Mi menfaatlerini düşünen parlamen
terler karşı değil, hele bizim partimiz hiç karşı 
değil. Reformu, memleketin şartlarına göre, 
memleketin menfaatlerine göre mutlaka yapmayı 
arzu ederiz ve ediyoruz. Ama, anarşi ile refor
mu karıştırmamak lâzım. Yani, reform yapılma
dığından anarşi oluyor diye bir kural yok. Ge
çen defa arz ettim, hattâ bâzı arkadaşlarım çık
tılar, kınadılar, tenkit ettiler. Yalnız şunu arz 
edeyim ki, o tenkidi yapan arkadaşlarım mesuli
yet deruhte etse mutlaka aynı şekilde düşüne
cek. Oünkü, sayın Erim Hükümete memur edil
diğinde - burada okudum, arz ettim - «Ben bu 
Anayasa, bu kanunlarla memleketi idare ede
rim» dedi, çok büyük samimiyetle ifadelerini arz 
ettim burada, «15 gün sonra işlerin içine gir
dim, baktım, bu Anayasa ve kanunlarla bu 
memleketi idare etmek mümkün değil, onun için 
hemen Anayasa ve diğer kanunlarda değişildik 
yapmaya teşebbüs ettim» diyor ve bu bir gerçe
ğin ifadesi. Çünkü, kanunlar toplumun ihtiyaç
larına cevap vermek mecburiyetinde. Hele bi^ 
zim toplumumuz, süratle gelişen bir toplum ol
duğu için yaptığınız Anayasa ve kanunlar ba
karsınız kısa bir süre sonra ihtiyaçlara cevap 
vermez hale gelir. O zaman mecbursunuz, onları 
toplumun düzenini muhafaza etmek için onları 
tâdil edeceksiniz. 
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Toplum düzeni diyorum, toplum düzeni ol
madan, kamu düzeni olmadan hürriyet düşünü
lemez. Zaten anlaşamadığımız nokta o. Kamu 
düzeni ile beraber ferdî hürriyetleri denge için
de tutmaya ve düşünmeye mecburuz. Bunlar ara
sında o derece bir illiyet ve tabiiyet durumu var 
ki, kamu düzeni olmadan toplum düzeni, hürri
yet mevcut olamaz, temelidir onun. 

Devlet demek? Nizamı temin eden organ de
mektir. Kanun düzenini devlet sağlayacak, dev
lete, hükümete niçin yetki vermekten kıskanıyo
ruz, çekiniyoruz? Yetkiyi verelim, ama o yetki 
suiistimal edilirse, ona ait müeyyide de koya
lım ve hesabını soralım. 

Hükümet gelmiş, diyor ki, ben ihtiyaç duy
dum, geçen tatbikatı da tecrübeleriyle gözönüne 
getirdim, kötü niyetliler toplantı, gösteri yürü
yüşü hürriyetlerini suiistimal ediyor, hem de ka
mu düzenini bozmak için suiistimal ediyor. Bu 
sebeple bana tehir yetkisi verin diyor. Kanımızca 
- tekrar ediyorum - grubumuzun görüşüne göre 
bunda bir kısıtlama değil, ancak sınırlama var
dır, hakkın özüne dokunmuyor. Hakkın özüne 
dokunca - tekrar ediyorum - sizden evvel biz bu
nun karşısına geçeriz, biz itiraz ederiz. 

Kanaatımıza göre bu bir... 
AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Ankara) — 

Ne zaman yaptınız bunu? 
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HAY

RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Kısıtla
ma değil, sınırlamadır. 

Ben burada usule göre konuşuyorum ve ka-
naatlarımızı, görüşümüzü arz ediyorum. Başka 
arkadaşlarımın herhangi bir görüşü olur, gelir
ler kürsüde söylerler, cevaplarını da alırlar. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Geleceğiz, geleceğiz. 

• BAŞKAN — Sayın Hieerimez, bakınız siz gö
rüşürken bir arkadaşımızın müdahalesine taham
mül edemediniz, aynı şeyi siz yapıyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, evvelâ şunu kabule 
mecburuz, kamu düzenini ayakta tutacağız, on
dan sonra hürriyetler olacak. Hürriyetlerden an
cak bu suretle istifade etmek mümkün, yahut 
hürriyeti ancak kamu düzeni içinde yaşatmak 
mümkün. Kamu düzeni olmadığı zaman aeıVea 
ifadesiyle anarşi olur, anarşi ile hürriyet bir ara
da yaşamaz, 

Onun için evvelâ kamu düzenini muhafaza 
bakımından bir sınırlama gerekli, o sınır da işte 
İ71 sayılı Kanunla getirilmiş, ama, burada ge
rekçeye de almışlar, geçen defa arz ettim, Hükü
met karşımıza çıkıp demiyor ki bize, kamu dü
zenini muhafaza için icabında benim yetkim ol
sun, bu toplantı, gösteri, yürüyüş hürriyetini ta
mamen tehir değil, men edeyim diye bir yetkiy
le gelmiyor. Ama, demokrasinin beşiği sayılan ve 
uzun seneler hür demokratik nizam içinde bulu
nan memleketlerde bugün - gerekçede de var -
değil böyle tehir, kamu düzeni gerektirdiği ah
valde, hükümet yahutta zabıta böyle bir müra
caatı tamamen menedebiliyor. Orada sanki de
mokrasi yok mu, orada herkes hürriyete düşman 
mı, hürriyetin karşısında mı? Hayır. 

Herkes biliyor ki, her şeyden önce kamu dü
zeni yerinde olmalı ancak ondan sonra hürriyet
ler herkesin şartlarına, herkesin hakkına göre 
istimal edilebilsin. 

Şu halde, sözlerimi fazla uzatmıyacağım, baş
tan beri arz ettiğimiz üzere, Devletin bekası 
için, Türk Milletinin bekası için, hür nizamın de
vam edebilmesi için, kamu düzenini muhafaza 
etmeye mecburuz. Kamu düzenini muhafaza 
edebilmek için de, kamu düzenini ihlâl eden bâ
zı fiilleri, teşebbüsleri sınırlamaya mecburuz. 

Bu kanun, bir sınırlama kanunu, hiç bir za
man kısıtlama kanunu değildir. Günkü, sınırsız 
bir hürriyeti kabul etmeye imkân yok. Sınırsız 
hürriyet olursa, yine başka deyimiyle anarşi 
olur. 

Onun için mutlaka hürriyetin sınırlı olması 
lâzım. O sınırda herkesin keyfine göre olmaz. 
Evvelâ Anayasa o sınırı gösterir, Anayasa'nm 
prensiplerine göre de kanun onun detayını, te
ferruatını tanzim eder. İşte yapılan iş bu. 

Kanaatimize göre bu hükümde bir kısıtla
ma yok, sınırlama var. Hükümete yetki vermek
ten kaçınmayalım, Hükümet yetkiyi alsın ama, 
bu yetkiyi bâzı arkadaşlarımın işaret ettikleri 
gibi suiistimal ederse, partizan bir zihniyetle 
uygulamaya dökerse, o zaman hesabını soralım. 

Yine kanun maddesinin sonunda - o da bü
yük bir anlam ifade ediyor - bu bir limittir, ta
vandır, «30 güne kadar Hükümet kamu düzeni
ni muhafaza için toplantıyı tehir edebilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, sözü uzatmak iste
miyorum. Acı tecrübeler geçirdik, sırf devamlı 
toplantılar, yürüyüşler yapmak suretiyle kamu 
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düzenini, normal hayatın seyrini bozmak için iş
leyen çarklar vardı bu memlekette, örgütler 
vardı, şahıslar vardı. Her gün oturup, kamu dü
zenini nasıl felce uğratırız, nasıl umumî hayatı 
felce uğratırız, diye bu işte rol sahibi insanlar 
ve örgütler vardı. 

Zaten hür demokratik nizamın düşmanı olan 
beynelmilel komünizm bunu bir strateji, bir tak
tik olarak uygulamaktadır. Geçen defa misalle
rini de arz ettim, yalnız bizim memlekette de
ğil, demokratik hür nizamın carî olduğu her 
memlekette bu strateji uygulanıyor. Ama ora
larda halkın alışkanlığı, alınan tedbirlere her
kesin hürmet etmesi başka tecelli ediyor, bizde 
başka. 

Biraz evvel bir arkadaşım İngiltere'de gör
düğü bir yürüyüşü anlattı; her memleketin si
yasî olgunluğuna demokrasi tecrübesine göre 
bu başka şekilde tecelli ediyor. İngiltere'de 
öyle, ama bizde bizim şartlarımıza göre kamu 
düzenini muhafaza etmek için belki İngiltere' 
den farklı hükümler getirmemiz gerekir. Vazife
miz kamu düzenini muhafaza etmek, devletin, 
milletin bekâsını temin etmek değil midir? Ona 
mecburuz, burada yemin ettik; onun için hür
riyetler sınırsız olsun, herkes bildiğini okusun, 
yapsın, olmaz öyle şey. Anayasa sınır koymuş; 
hürriyeti nerede sınırlayacağız, nerede bu sını
rı muhafaza edeceğiz1? Kanunlarla biz bunu tan
zim etmekle vazifeliyiz. Bunun dışında başka 
bir şey düşünmemiz, yapmamız mümkün değil
dir. 

Son söz olarak arz ediyorum ki; eğer Hü^ 
kümet bu madde ile, yahut kanunun tamamı ile 
bir kısıtlama, özgürlükleri ortadan kaldırma 
şeklinde hüküm getirse idi, herkesten önce Ada
let Partisi bunun karşısına çıkardı. Çünkü, Ada
let Partisinin felsefesi, vazifesi, demokratik hür 
nizamı muhafaza etmektir, yaşatmaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

sayın Rasim Cinisli, buyurunuz efendim. 

DP GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar benden önce konuşan Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü, kendi anlayışlarını ortaya koyan 
bir konuşma yaptılar. Bu konuşmaları içinde 
bâzı indiaları cevaplandırdılar ve bâzı kanaa't-
Tarmı da ortaya koydular. Sayın Nakiboğlu, en 
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son söz olarak ta, Adalet Partisi hürriyetleri 
kısıtlıyor, Adalet Partisi hürriyetlerin kullanıl
masına mani oluyor, gibi bir tezden hareket 
ederek, diğer konuşmacıları, diğer partilerin 
sözcülerini kınadılar. Bir nevi nefsi müdafaa 
mantığı içinde görüşmelerini sürdürdüileır ve 
konuşlmaların da şöyle bir iddia ile taımıam,!adı
llar : «Hürriyetleri en fazla ve en başta müdafaa 
eden parti, bizim partim izdir.» 

Sayın Nakiboğlu, bir mantığı kınadılar, bir . 
iddia sahibini kınadılar, Adalet Partisinden 
daha fazla hürriyetleri savunduğu sanılan bir 
mantığı kınadılar ama peşi sıra, en fazla ve en 
başta olma inhisarını da ellerinde tuttular. Bir 
mantığı kınamak ve sonra da kınadıkları bu 
mantığın içine düşmek buna derler. 

Ben nihayet sizin kadar, benim kadar bu 
memlekete gönül vermiş, benim, kadar iyi niyet
le bu millete hizimet eden arkadaşlarımı kadar 
ancak hak ta'leb ederim. Bunun üzerinde bir 
hak talep etme hakkına sahip değilim sayın Na
kiboğlu. Günkü hak, bir milletin bütün fertleri
ne eşit olarak verilmiştir, çünkü hak bir mille
tin yegan yelgan fertlerine aynı ölçüde taksim 
edilmiştir. 

Kınadığınız ve moda diye tavsif ettiğiniz 
Anayasayı okum'a, Anayasayı takdiim etme, 
Anayasa hükmünden hareket etme usulü işte 
bu ımiantığm icabıdır. Eğe<r bir Konuşlm&cı, yüce 
Meclisin âli kürsüsünde Anayasa hükmünden 
hareket ederek sözüne başlıyorsa, onu ımodacı 
olarak kınayacak yerde, onu, hukuk devletine 
bağlı olan insanın hassasiyeti içinde tebrik et
mek lâzımdır. Esas budur, esas, hukuk devleti 
anlayışıdır, esas, Anayasadır. Hukuk devleti 
düzeni içinde Anayasanın üstünlük prensibi
dir ; Anayasanın dışındaki bir görüş, iltifat etti
ğimiz görüş değildir. Biz bunu, modacılık, diye 
telkin eden anlayışı anlamıyoruz ve onu tenkit 
ediyoruz. 

Bu kanun yapılırken, evvelemirde Anayasa 
gözönünde tutulmalıdır. Hiç bir kimse bunun' 
aksine iddiada bulunamaz. O halde bu Anaya 
sa nizamı içinde yerini tayin etmesi lâzılmdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun bir hak
kın kullanılmasını, bir hürriyetin istimalini tan
zim etmek için getirilmiştir. Anayasa çerçeve
sinde olması şarttır. Anayasanın üstünlüğü 
prensibinden hareket eden kanun yapıcı, bu 
ölçü içinde kalmaya mecburdur. 
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Tasarı, biraz önce tenkit ettiğim espriden 
hareket etmiştir. Bu espri şudur : işine geldiği 
zaman devlete yetiki vermekten neden yeki
niyorsunuz? Veriniz devlete yetki, eğer devlet 
bu yetkiyi yerinde kullanaımazsa o zaman ten
kit edelim, çaresini düşünelim... 

Bir başka noktadan hareket edilirse, bir 
devletçi görüş, devletçi felsefe ki bu, sanıyo
rum kendi partilerinin felsefesine uymasa ge
rektir. Hele âmlme düzenini koruyan kanunlar
da devletçiliğe giden yol, polis devletinde solu
ğu alır. Polis devleti ile. hukuk devleti ara
sındaki tefriki, farkı görmelk zorundayız. Biz 
hukuk devleti anlayışı içinde bu kanunu yap
maya mecburuz. Hukuk devletinde ölçıü kaımu 
düzeni ve hürriyetlerin kullanılması • dengesini 
iyi tanzim etmek lâzımdır. Bu kanunun esprisi 
bu olmalıdır. Kamu düzenini koruyacaksınız, 
aynı ölçüde hürriyetlerin kullanılmasına imkân 
verecelksiniz. Bu dengeden birisine ağırlık ve
rirseniz, hukuk devletinden söz .etme imkânını 
kaybedersiniz. 

tşte burada kaımu düzeni kavramı açıklığa 
kavuşmaya ihtiyaç gösterir. Nedir bu kamu dü
zeni? Susturulmuş bir topluluğun sessizliği ka
mu düzeni midir? Müeyyidelerlıe,' baskılarla 
susturulmuş bir topluluk tasavvur ediniz bura
da rahatlık vardır, dikensiz gül bahçesi vardır, 
ama kamu düzeni yolktur. Canlı, hareketli bir 
toplulukta kamu düzeni aranır. Daima yeniyi 
arayan, gelişen iyi ve güzeli bulmak için çalı
şan topluluklarda ve hürriyetleri rahatlıkla 
kullanan topluluklarda kamu düzeni vardır. 
Kamu düzenini koruyan 'devlettir, zecri tedbir
ler değildir. Kamu düzenini devlet korur, 
devlet güvenliği kamu düzenini muhafaza eder 
ve kaımu düzeninin sıhhati -devletin taht temi
natı altındadır. 

Devletin /kuvvetleri vardır, güvenlik kuv
vetleri vardır kamu düzıenini bu güvenlik, kuv
vetleri korur. Hakların kullanılmasına engel 
kanunlar kamu düzenini korumaz. Bu korku 
salar, bu şiddet salar, susturulmuş bir topluluk 
yapar ve söylediğim gibi sonunu polis devletin
de düğümler kalır. 

Bu kanun maddesinde kamu düzenini ko
ruma arzusu içinde hükümller getirilmiştir. Ba
na göre bu madde iyi tanzim edilmemiştir. Ka
nun tanzim t-arzı itibariyle yanlıştır. Hareket 

noktası iyi niyetli olabilir, (kamu düzenini ko
ruma arzusu makbulümüz ve hepimizin istediği 
şeydir. Ama tanzim tarzı güzel değildir, dik
kat buyurunuz. 

Şimdi burada; «İçişleri Bakanlığınca toplan
tının 30 güne 'kadar ertelenmesine karar 
verilebilir. Bu karar toplantının yapılacağı 
saattten ıen az 12 saat önce tertip heye
tine yazılı olarak bildirilir.:» Kim bildirecek? 
İçişleri Bakanı. Kamu düzeninim bozulaca
ğını kamu düzeninin tehlikeye düşeceğini 
hissettiği anda toplantının yapılacağı ye
lin mülkî âmirinin talebi üzerine İçişleri Ba
kanlığı bu istekte bulunacaktır 12 saat önce. 
Peki toplantının yapılmasını istediğimizde 
ne kadar zaman önce müracaat ediyoruz o yerin 
mülkî âmirine? 4 gün önce. 48 saat önce idi 
(onu sayın Komisyonun nasıl bir anlayış içinde 
Ikabul ettiğini de hâlâ anlayamalmış vaziyıette-
yiim.) 4 gün öncesinden haber verilmesi zaru
reti hâsıl oldu. 

Kaımu düzeni nedir? Kamu düzeni devletin 
o günkü yapılacak toplantıda huzuru bozucu, 
asayişi ihlâl edici ve kamuyu zedeleyici bir ha
rekete engel olacak tedbirleri alamamış olması 
endişesidir, tşte bu endişe varitse 12 saat önce 
haber verecek bu işi yapmayın diyecek ve bu en
dişe için de 30 gün mühlet istiyeeektir. Yani 
orada gerekli güvenlik tedbirlerini almak için 
30 gün zaman isteyecektir. Bu 30 günün sonun
da diyelim ki; kamu düzenini bozucu durum 
ortadan kalkmamıştır ne olacak, bir başlka 
müddet isteyecek mi? Hayır bir başka müdjdet 
isteyeımiyor, bu kanun bunu tanzim edemiyor. 
Hemen 30 ncu günün ertesi günü o toplantının1 

yapılması şartı var. Acaba 31 nci günü bu top
lantı yapılmazsa 2 gün sonra, ya da 3 gün son
ra bu toplantı yapılabilir imi? O da sükût geç
miş. Yeni bir müracaat mı gerekiyor yoksa bu 
toplantı talep hakkı kullanılacak mı? Bu da 
belli değil. 

Bu 12 saat süre, toplantı tanzim edilmiş her 
türlü gayret gösterilmiş ertesi günü sabah saat 
10,00 da bilfarz toplantı yapılacak. Gece uy
kuya dalmış idareciler 12 saat önce bildirilecek; 
/«Ben sana bildirdim» diyecek başjkanına,idare 
üyelerinden her hangi birine. Toplantı yapıla
cak, yapılmaya mâni olamazsınız, halika nasıl 
haber vereceksiniz? Gece ımjilleti uykudan kaL 
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dırıp da; «Bu toplantı yapılmayacak» diyebilir 
misiniz ? Davet üzre gülen topluluk eğer endişe 
ettiğiniz kamunun düzenini bozucu, ihlâl edi
ci bir fiil iş'lerse buradaki mes'uıliyet kimin 
olacak? Tertip heyetinin mi olacak, 12 saat ön
ce haber veren yetkililerin imi olacak? 

Bu kanun maksadını iyi hazırlay aranmıştır. 
Bu sebeplerle bu maddenin geri alınması ve 
yeniden tanzim edilmesi zarureti açıktır. Bu 30 
günlük erteleme çoktur, azdırdan ziyade bura
da dikkate alınacak oy, kalımı düzenini ihlâl 
edici duru'mu önlleyiei tedbiri al/ma süresidir. 
Devlet güvenlik kuvvet*]erinin o toplantıda 
endişe edilen hususları zararsız hale getirecek 
tedbiri alma müddeti dikkate alınlma-lıdır, bu 
müddet de 30 gün olmasa gerektir. 

Yine değerli arkadaşımın bir sözünü de tek
rarlamadan geçemeyeceğim; tabii «Yollar yü
rümekle aşınmaz»1 sözünün şimdi müdafaasını 
küçük bir destek bulunca yapmak kolay şey. 
Ama. bu sözün asıl müdafaasını efkârı umu
miye önünde yapmak lâzım gelmez mi idi? 
«Hayır biz o sözü öyle söylemedik baş
ka maksatlarla söyledik ele onu yanlış . anladı
lar onu tefsir ediyorlar» gibi bir endişenin, bir 
heyecanın içine düşmeye ne lüzum vardı? Dev
let sokakta yürüyen insanların haksızlığına 
mâni clabiHir. «Sokaklar yürümekfe aşınmaz» 
göz gördü akıl idrak etti. Devleti aşındırdınız, 
iktidar aşındı, iktidar düştü. Bunu nasıl inkâr 
edebilirsiniz? Yani bu sözün hâlâ bir espri ta
şıdığını müdafaa etmenin gayretini anlıyanıı-
yorum. Doğru olanı müdafaa etmeliyiz, kul ha
tamız olımaz. Hata kefâretiyle ödenmiştir. 

Bunun üzerinde durmaya, endişe etmeye bi
rinin tenkit etmdk hakkı, birinin müdafaa et
mek hakkı, ama hakkı olanın haklı ölçüleri 
içinde yapmak lâzımıdır. Bu sözde devleti anlı-
yapmayan bir imaj vardır. Devilet sokaklarına 
hâkim olamıyorsa, orada sokakların eskimesi 
işte böyle devleti aşındırır. 

Kabul buyurunuz ki, yine arkadaşımızın ifa
desinde var, Sayın Erim 15 gün içerisinde bu 
Anayasanın bir iş yapamayacağını anlamış ve 
kemâli samimiyetle bir itirafta bulunmuş. Bu 
söz hoş geliyor bir kanadımıza, bunu beğeniyo
ruz. 

Sayın Erim Anayasa Profesörü. Bu Anaya
sanın yapılmasında ön safta bulanan bir arka
daşımız ve büyük iddiaların sahibi... 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Maddeyle ne 
alâkası var bunun... 

HASIM CİNİSLİ (Devamla) — Hürriyet
lerle ilgili, Anayasayla ilgili. Anayasanın ışı
ğında bu kanunu yapabilirsiniz. Gönlünüzün is
tediği şekilde yapamazsınız, yaparsanız başka 
yerlerden başka şekillerde cevap alırsınız... 
(A. P. sıralarından «Erim'le ne alâkası var,») 

Sayın Erim Anayasanın değiştirilmesini 15 
gün içinde kabul etmiş. On yıl, bu Meclislerde 
görüşülmüş, Anayasanın ışığı altında kanunlar 
yapılmış. Bir arkadaşımız on yıl burada bu 
Anayasa tatbikatı içinde kalmış, bu Anayasanın 
noksanlarını anlıyamamış, idrak edememiş; ama 
15 gün Başbakanlık yaptıktan sonra anlamış... 
O zaman herkesin bir mesuliyet deruhte etmesi 
lâzım Sayın Nakiboğlıvnun dediği gibi. Bu 
Devletin bu kadar geniş çarkı yok. Herkesi hu
kuk hükümlerini idrake davet etme mantığı bu 
ise, Devletin bu kadar geniş çarkı yok. Bir Ana
yasa profesörü* Meclisin içinde on yıl bu tat
bikat içinde kalan arkadaşımız Anayasanın nok
sanlarını bilememiş de, tatbikatın 15 günü için
de anlamış bu Anayasanın noksanlarını. Çok 
geç kalmış. Böyle geç kalan insanlara mesuli
yet vermenin vebali de bugün gün gibi ortada
dır. 

Bizim iddiamız da budur. 1961 Anayasası 
Türk cemiyetinin, Türk hukuk nizamının ve 
Türk bünyesinin bugünkü gereklerine icapları
na uygun yapılsaydı bugün birtakım tadillerle 
karşı karşıya kalmazdık. 

Anayasadaki aksaklıklar kabul. Ama bir 
şeyi daha kabul ediniz. Bir şeyi kabul edip 
bir başka şeyi reddedemezsiniz. Anayasayı ve 
kanunları tatbik eden kanun adamlarının dira
yetini; kanunu tatbik eden insanların yetenek
lerini de söz konusu etmelisiniz. Deniz Gezmiş'i 
İçişleri Bakanlığı odasına davet edip hakaret 
gören kimsenin kanunu tatbik edeceğine nasıl 
inanabilirsiniz? Bu, kanun tatbikatçısının de
ğerini ortaya koymaz mı? Bir şeyi müdafaa 
ederken hak ölçüleri içinde kalmaya mecbur
sunuz. Bu kanun maddesinin iyi tanzim edil
mediği iddiasını tekrarlıyor, Sayın Komisyon
dan ve Hükümetten buradaki geçen maddelerin 
görüşülmesinde yapıldığı gibi, keyfiliğe düşme
den, Komisyon Başkanlığı mesuliyetini taşıya
rak bu maddenin geriye alınıp yeniden görüşül-
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meşini teklif ediyorum. Aksi halde bir önceki 
maddede görüşüldüğü gibi, hem tertip heyetine 
mesuliyet vereceksiniz, bir tek insanın müda
halesi sebebiyle toplantının dağıtılacağı görüşü
nü getireceksiniz Meclise; sonra bir teklif ge
lecek, bu teklifi geriye alacaksınız; bilâhara da 
bu heyetin mesuliyetini dikkate almadan ver
diğimiz teklife hayır diyeceksiniz. Bu espriyi 
anlamakta müşkülât çekiyoruz. Bu türlü hata
lara düşmemek için bu kanun maddesini yeni
den görüşmek lâzımgeldiği inancındayız. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOÖLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, konuşmalarım sayın hatip tara
fından kastettiğim mânanın dışında bir tefsire 
uğradı, müsaade buyurursanız kısa bir tavzihte 
buİmimak istiy o rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyona söz verdim 
efendim. Bu talebinizi de zabıtları tetkik edip 
inceliyeyim, sonra bildiririm'efendim. 

Buyurun Sayın Koraltan. 

ADALET KOMİSYONU ADINA THVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar; hemen bütün siyasî parti gruplarının 
tasarının 4 ncü maddesini teşkil eden, 171 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesi üzerinde yapılan de
ğişiklik tasarısı üzerindeki mütalâalarını dinle
dik. Ben Yüce Heyetinize 10 ncu maddedeki de
ğişikliğin niteliğini ve itirazların hemen hepsi
nin ittifak ettikleri Anayasaya aykırı mevzuu-
nun bulunmadığı hususunu izaha çalışacağım. 

10 ncu madde 171 sayılı Kanunumuzda şu 
şekilde idi. «Toplantı, toplantının yapılacağı sa
atten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafın
dan da beyannamenin verildiği makama yazı 
ile bildirilmek şartı ile bir defaya mahsus olmak 
üzere 48 saati geçmemek üzere geri • bırakılır,» 
şeklinde idi. 

Sayın Hükümet bu kanunun tatbikinden do
ğan noksanlık ve boşlukları tespit etmiş olma 
mülâhazası ile 10 ncu maddeye sadece iki cüm
lenin ilâvesi şeklinde bir değişiklik teklif et
mektedir. Bu cümlelerden biri şu «Toplantı için 
tertip heyetince beyanname verilmesini mütea
kip toplantının yapılmasının kamu düzenini bo
zucu nitelikte sonuçlar doğuracağının anlaşıl-
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ması halinde ilgili valinin gerekçeli teklifi üze
rine İçişleri Bakanlığınca toplantının 30 güne 
kadar ertelenmesine karar verilebilir. Bu karar 
toplantının yapılacağı saatten en az 12 saat ön
ce tertip heyetine yazılı olarak bildirilir. Erte
leme kararı 30 günden daha az bir süre için ve
rilmişse bu süre aynı usule uyularak 30 güne 
kadar uzatılabilir. Ertelenmesine karar verilen 
toplantı, erteleme süresini kovalayan ilk gün ya
pılır.» 

Muhterem arkadaşlar, sayın Hükümetin 10 
ncu maddeye şu cümleleri ilâve etmesinin neden
leri hepinizin malûmu, Ancak, Sayın Ferda Gü-
ley ile Sayın C. H. P. sözcüsü İbrahim Öztürk'ün 
ifade ettikleri gibi, sadece anarşiyi önleme mak
sadıyla getirilen bir yenilik tasarısı değil bu. Bu, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını suiistimal 
etmesini önlemek için herhangi bir kötü niyetli 
kişi veya topluluğun, şu hakkı kötüye kullan
masını önlemek maksadıyla Anayasamızın 28 
nci maddesinin son cümlesine dayanılarak ge
tirilmiş ve hattâ o espri içinde hazırlanmış bir 
hakkın sınırlandırılması müessesesidir. 

Hepiniz takdir buyurursunuz ki hiçbir hak 
sınırsız değildir. Hakların sınırsız olduğu mem
lekette hürriyet yoktur. İşte şu nedenle hemen 
ilâve edeyim ki, madde, aslında böyle bir sınır
lama hürriyetlerin teminatı olmaktadır; aksi 
takdirde, şimdi bir misalle arzedeceğim, şu. boş
luğun bulunması bu hakkın suiistimalinin Dev-

' letin bekasını, Devletin bütünlüğünü tehlikeye 
götürecek tasarruflara kadar imkân verebilecek 
nitelik taşımaktadır ve bunun bariz misallerini 
de hepimiz yakın geçmişte gördük. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ferda Güley ve 
C. II. P. sözcüsü arkadaşlarımız mutlak surette 
bu maddenin bir kısıtlama olduğu ve temel hak
ların özüne dokunduğu iddiasında bulunarak, 
hattâ Anayasa Mahkemesi tehdidi de yaparak 
Yüce Meclise, maddenin behemahal Anayasaya 
aykırı olduğu hususunu kabul ettirmek husu
sunda ısrarlı bir direnç göstermektedirler. Ben 
bunun mânasını aıılıyannyorum. Şöyle bir mi
sal ile kendilerini tenvire çalışayım müsaade 
ederlerse. 

Herhangi bir konuda toplantı ve gösteri yü
rüyüşü müsaadesi alan bir topluluğun veya bir 
yönetim kurulunun,, hazırladığı bu toplantının 
gayet vahim neticelerle sonuçlanacağı hususunu 
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Devletin asayişle görevli mülkî âmiri haber ala
cak ve aldığı her türlü asayiş ve güvenlik ted
birlerine rağmen telâfisi kabil olmayan netice
lerin vukuunu melhuz görecek, hattâ, ki bunlar 
oldu, Devletin bütünlüğünü tehlikeye götürecek 
mahiyet alacağını tespit edecek, ama bu toplan
tıyı ertelemeyecek. O zaman bu toplantının 
başladığı andan itibaren Devletin emniyet güç
lerinin telâfisi kabul olmayacak tehlikeleri ha
ber almış olmasına rağmen bu toplantıyı erteli-
yememesi gibi bir sonuç da husule gelecek asa
yişsizlikten de, sizi hemen tenvir edeyim ki, sa
yın C. II. P.'li değerli arkadaşlarımız çıkıp o 
emniyet görevlisini, o mülkî âmiri .ve onun en 
üst makamı olan bakanlığı kınayacaklar veya 
tenkid edeceklerdir. 

ıBöyle bir yetkinin verilmiş ollımasmm, mut
laka hu hakkın kötüye kullanılacağı mamasına 
geldiği yönündeki gerçeği bir tarafa itiyorlar 
ve sayın sözcülerden birisi iliyor ki, «halkın, 
mutlaka, hakkını kötüye kullanacağı mülâha-
zasıyle hareket edilmektedir.» 

Muhteremi arkadaşlar, bir kanun boşluğu
nu ıloklurmak veya hir kanunun noksanını ta
mamlamak demek vulkuu .muhtemel herhamgi 
'biir hâdiseye, önceden tedbir getiren hüküm
ler vazetmek demektir. Şimdi, toplum içinde 
kötü niyetli insanların mevcudiyetini farzet-
mek, kanun vaz'ı için bir gerçek vakıadır. Ak
si takdirde hiç kanun yapmaya lüzum yoktur. 
Hattâ ıbir hukukçu der ki, «insan, insan için 
kurttur.» 

işte, kanunun ve müeyyidenin gerekçesini 
arz 'ederken ibir biati müellifinin söylediği şu 
cümleyi acaha, insanı kurt telâkki 'ettiği için 
mi kullandığını kabul etmek ilâzını? Bir ger
çek vardır, toplum içinde suçluluğu ve suçu 
önlemek için müeyyide vazedilir. İşte, Toplantı 
ve Oöste-ri Yürüyüşleri ıKanunununda da, kö
tü niyetlilere toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi 
çok değerli bir temel hakkı -kötüye kullanmak 
isteyen şahıslara karşı tedbir getiren, sadece 
müddetle sınırlayan bir hükmü, hu hakkın kı
sıtlanması şeklinde anlamaya imkân görme
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasaya aykırılık 
konusunda sadece Halk Partisi sözcüsü değerli 
arkadaşlarımızın itirazları oldu. Bu arada Sa
yın. Ferda Gül ey, bilhassa bir cümleyi iki defa 

tekrarlamak suretiyle, tahmin ediyorum bir 
•espri olmaktan 'da öte, tahkir 'gayesini taşımış 
olmasına da ihtimal vermiyorum, heyecanla bir 
sürçü lisan yaptılar tahmin ederek cümleyi tek
rarlamak, ve tavzih etmedikleri takdirde iade 
etmekle iktifa 'edeceğim. Bu 10 neu madde üze
rindeki 'değişiklikten bahsederken dediler ki, 
«En "mukaddes, en mahrem yerlerine, en kaba 
bir .elin uzanmasından başka bir şey ola.bilir 
mi ?» 

Bu «kaba el» tâbirini ben hiçbir müesseseye 
ve şahsa izafe 'edemediğim için, Sayın Güley-
den tavzihlerini rica ediyor, lütfetmedikleri talk-
idirde, iade etmekle iktifa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ginisli Demok
ratik Parti Grubu adına yaptıkları konuşma
da, 10. ıncıı madenin prensiplerine taraftar ol
duklarını, ancak, redaksiyon hatası bulunduğu
nu ve hâzı müesseselerin müdetlerinin uygun 
bulunmadığı hususunda kanaatlerini beyan et
tiler. Yani, biz bundan şunu anlıyoruz ki, Sa
yın Demokratik Parti Grubuna göre, bar erte
lemenin yetki olarak idareye verilmesi doğru
dur ; ama bu sürenin otuz günden az olması 
lâzımdır. Fakat hu müddeti belirtmediler ve 12 
saat önce haber vermenin de yerinde olmadığı 
hususunu ifade ettiler. Bu sebeple maddenin 
iade edilmesi lâzımgeldiği fikrini ileri sürdüler. 

Böyle küçük rakam değişiklikleri için Ko
misyonun maddeyi geri almasına lüzum yok. 
Muhterem üyelerin verecekleri önergeler, sa
yın Hükümeti ve Komisyonumuzu tatmin ede
cek bir nitelik taşıdığı zaman, ona katılmak 
suretiyle meseleyi hallederiz; ama maddeyi Ko
misyona, sadece bir müddet değişikliği yapmak 
için iade etmeye lüzum görmediğimi de arz et
mek istiyorum. Ne va.r ki, .Sayın CinisÜi sözleri 
arasında, «toplantının idareye haber verilme 
süresi olan 48 saatlik sürenin dört güne çıka
rılışı hususuna, Komisyonun hangi mülâhaza 
ile 'katıldığını izah edemedik» şeklinde bir. ifa
dede bulundular. Tahmin ederim Sayın Ginisli 
o toplantıda meycıiit idiler ve taikib ettiler. Biz, 
iSayın GıyasettJn Karaca'nın, «Anadolunun üc
ra köşelerinde tatil günlerine yaklaşan bir saat 
içinde verilmiş bir talebin, idarenin asayiş gö
revlileri tarafından, bu toplantının iyi niyetle 
mi, kötü niyetle mi yapıldığını 48 saat içinde, 
1,5 günü tatil gününe giden bir zaman içinde 
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tespitleri mümkün olmayacaktır. Bu süre çok 
kısa olacaktır» şeklindeki ifadeleriyle, yine (bir 
sayın sözcünün, 'bu 49 saatlik sürenin çok kısa 
«Iduğu - yanılmıyorsam Sayın Reşit Ülker'in 
fikililerini birbiriyle /karşılattırarak, yine Yü
ce Meclisi de bu noktada tenvir etmek suretiyle, 
birbirine çok zıt bu iki ıgörüş arasında Komis-
yo:n olarak, sizlere niyabeten hareket eden Ko
misyonumuzun, Yüce Meclisin hakemliğine mü
racaat ettiğini ifade ettim ve Yüce Meclisin ka
bulünden sonra da, Komisyon olarak filbal ka
tıldığımızı ifade ettik. 

(Muhterem arkadaşlar, Sayın Ginisli, «30 
günlük süremin hitamında .acaba hemen top
lantı yapılacak mı? Yoksa yeni bir prosedüre 
mi tabi olacaktır toplantı ve 'gösteri yürüyüşü
nün yapılması hususu1?» şeklindeki .sorusunu 
da cevaplandırmamı istediler. Beheımahal otuz 
günün sonunda toplantının yapılması lâzım-
geldiğini, maddenin lafzî ifadesinden istıihracet-
mek mümkün. Ama eğer Sayın Rasılm ömisli, 
otuz günün hitamında tekrar hir prosedürün 
uygulanması ve idareye yeni hır erteleme, yet
kisinin verilmesi hususunda kanaat taşıyorlar
sa, biz işte o zaman, biraz önce Sayın Halk 
Partili sözcü arkadaşlarımızın ifade ettikleri 
(gibi, bu hakkın kötüye kullauılması ihtimali 
üzerinde durur ve Komisyon olarak otuz >gü-
nün bitişinde, idare eğer böyle bir toplantının 
yapılmasını istemiyorsa, tanınacak ikinci bir 
otuz günlük, üçüncü bir otuz günlük süre uzat
ma yetkisi ile böyle bir toplantının yapılmasını 
imkânsız hale getirecek, yani bu hakkın özüne 
dokunacak bir müessese getirmiş olduğumuz 
kanaatini taşırız». Bu sebeple, şunu sarih ola
rak ifade edelim ki, Komisyon «otuz güne ka
dar uzatabilir derken» bu uzatmanın mutlaka 
otuz gün olacağını değil, en çok otuz güne ka
dar uzatılabileceğini ikasdetmâştir. Otuz günlük 
sürenin çokluğundan veya azlığından şikâyetçi 
olan değerli arkadaşlarımıza da Komisyon ola
rak kanaatim:izi arz edeyim; 'toplum psikoljisi-
ııe, hemen yatışması mümkün olmayacak bir 
kitle psikolojisi olarak tanınan otuz günlük 
süre, her halde en münasip bir süredir. Bu sü
reyi bir hafta için düşündüğümüzü farz ede
lim. Hakikaten büyük bir tehlikenin mevcııdoi-
duğu, ağır bir sonucun muhtemel bulunduğu 
bir halde, idarenin böyle bir yetkiyi (kullanaca

ğını esas kabul ettiğimiz için, böyle ağır hâdi
selerin yatışması ve böyle hir toplantı veya yü
rüyüşün tehlikesizce yapılması için, otuz gün
lük bir sürenin geçmesi lüzumludur kanaatin
deyiz. Böyle bir yatışmanın değil bir haftada, 
onbeş, yirmi günde dahi mümkün olmayacağı 
muhakkatır. Ama demiyoruz ki, idare mutlaka. 
otuz igünlük bir süre verecek. Faraza birkaç 
gün veya birkaç saat içinde bu tehlikenin ber
taraf edilmesi halini takdir edecek olan idare, 
onu, zaten ya birkaç saat veya birkaç gmı için 
erteleyecektir. Ama, her halde idareye, otuz 
gün kadar erteleme zarureti gösterecek derece
de 'âııem izafe ettiği, bir millî tehlikeyi, sonra
dan telâfisi kaabil olmayacak bir tehlikeyi ön
lemesi hususunda otuz ıgüne kadar erteleme 
takdir yetkisini vermenin zarurî olduğu kanaa
tindeyiz. 

ISonra muhterem arkadaşlar, idarenin böyle 
bir tasrrufu kötüye kullanacağı veya parti 
kötüye kullanacağı veya partizan hareket ede
ceği veya keyfî talkdir edeceği yolundaki mü
talâalara biz katılamıyoruz. Eğer idareye, Dev
letin yürütme gücünü teşkil eden kuvvete iti-
madötmiyorsak, onıa hiçbir konuda yetki vere
meyiz. Kaldı ki, idarenin bu tasrrufu, idarî 
karar olarak yargı organının denetimine tabi 
bir tasarruftur. Ama iki suçlunun, halk psiko
lojisini tahrik ederek, toplumun temel hak ve 
hürıiyetleriini ortadan kaldırma niyetinde olan 
birkaç bedbahta bu kötü tasarrufundan dolayı 
imkân vereceğimize, idareye bu takdiri verme -

. nıin her halde daha doğru olacağında sayın 
üyeler tereddüt 'göstermeyeceklerdir. 

Bir hususu da sayın üyelere arz etmeden ge
çemeyeceğim. iSayın Hiçerdmez, «bu anarşi bu 

' kanunlarla önlenemez» dediler. Biraz önce: söz
lerimin başında ifade ettiğim gibi, biz şu mad
dedeki değişiklikle komiisyoaı olarak, anarşiyi 
önlemek için Ihüküm getirmiyoruz. Çünkü talih
te hemen hiç anarşi içine düşmemiş ve (kurduğu 
Devletleri muhafaza edebilmesini bilmiş olan bu 
nıillcıtin kayıtsız şartsız irade hâkimiyeti ve ona 
bağlı ımillî güçler, kanunsuz her türlü hareketi, 
her türlü anarşiyi yenmeye muktedir ıgüçte ol
duğu gibi, mevzuatımızda da kanunsuz 'davra
nışları ve Devleti1 anarşiye götürecek olanı kötü 
kişilerin tasarruflarını önleyecek mevzuat hü
kümleri mevcuttur. Biz, sadece 171 sayılı Kanu-
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nıın vermiş olduğu hakkı, ımeşru bir hakkı kul
lanmak: üzere, onu suiistimal ederek anarşiye 
ıgitmlek isteyenlerin hareketlerine anemi olucu 
'bir sınırlama tedbiri getirmekteyiz. 

Değerli 'arkadaşımız sözleri arasında İngil
tere'den, ve Hayd Parkta yapılanı mitinglerden 
bahsettiler. Şu kısıtlama, İngiltere'de "sadece 
mülkiye âmiri veya yürütmenin başı olan Ba
kanlığa değil, polise üç ay .erteleme yetkisi ve
recek şekilde tedvin 'edilmiştir. Yani demokra
tik hür nizamın yaşadığı ve çoğu zaman par
lamenter tasarruflara misal gösterilen İngilte
re'de, Genel Nizam Kanunu toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerini üç aya kadar erteleme hakkına 
doğrudan doğruya, hattâ takdir yetkisini polise 
vermek suretiyle halletmiştir. Bunun sebebi ne
dir, acaba? Bunun sebebi, yine hukukun ken
disidir, hukukun kabul ettiği bir gerçek vardır. 
Kanun ve hukuk vasıtadır, gaye; Devlettir. Dev
letin bekası ve onu kuran milletin refahı için 
vasıta olan kanunu, onun ıbekâsım tehlikeye so
kacak şekilde kullanacak bir mevzuata, ne İn
giltere imkân verecektir, nede hür nizamın 
koruyucusu olan ister batı blokuııda olsun, ister 
doğu blokunda olsun, hür nizamın ve demokra
tik savunucusu olan hiçbir Devlet, Devleti yık
ma ihtimaline (giden gedikleri hukuk ve ka
nun yoluyle kapamaktan imtina edemeyecektir. 
İşte onun da hukukta bir sınırı vardır. Onun 
sınırı da bizim «adalet mülkün temelidir» de
diğimiz, âdil olma müessesesidir. Kanun, âdil 
•olduğu nispette Devletin bekası için bir vasıta 
olmaktan Öteye gidemez. Sayın Sıddık Sami 
Onar'ın «İdare Hukukunun Umumî Prensipleri» 
.adlı (kitabında, idarenin takdir hakkına yargı
nın müdahale etmemesi için, talebelerine nasi
hat şeklindeki cümlesi aynen şöyledir; «Hukuk 
vasıtadır. .Gaye, Devlettir. Eğer idarenin takdir 
hakkına yargı gücü kendi hudutlarını aşarak, 
müdahale ©derse, işte o zaman Hukuk Devleti 
değil, hâkimler devleti vardır.» der. 

Ben, bu vesileyle sayın üyeleri hürmetle se
lâmlar, 10 ncu ımaddenin ne geri almaya değe
cek kadar noksanlıkları olduğu, ne de Anayasa
ya .aykırılık yönünden ufak bir tereddüttünüz 
olmadığını ifade ederek, saygılarımı tekrarla
rım. 

BAŞKAN — Saym Koraltan, kürsüden ay
rılmayın, sorular var. 

Sayın Cinisli, sorunuz mu vardı efendim? 
RAS1M CİNİSLİ (Erzurum) — Evet, Sa

yın Başkan, sayın Komisyon sözcüsünün ko
nuşmasından sonra, şimdi birçok soru sormak 
gerekiyor. Bu hususları buradan sorarak izah 
etmeye imkân yok. Müsaade ederseniz kürsü
den konuşmak suretiyle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, konuşmanın 
usulü bellli. 

Sizin kendi tereddütleriniz ve komisyondan 
sormak ihtiyacını duyduğunuz hususları soru
nuz. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sormak 
ihtiyacını duyduğum tereddütleri konuşmak su
retiyle ifade edeceğim. Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN - - Peki-efendim. 
ISaym Kargılı, sizinki soru muydu yoksa söz 

mü istemiştiniz ? 
CELÂL KARGILI (İçel) — Ben söz isti

yorum, efendim. 
BAŞKAN — Siz söz İşitiyorsunuz. 
Başka soru sormak isteyen?. Yok. 
Sayın Komisyon, siz buyurun yerinize otu

run. 
iSayın Nakiboğlu, siz 95 nci maddeye göre 

söz talebediyorsunuz. Bu konuda bir karara va
rabilmek için zaptı tetkik etmem lâzım zaptı, 
istedim henüz bana intikal etmedi. Grup söz
cüsüsünüz, söz alarak da ifade edebilirsiniz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Grup adına söz riea ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — O vakit, söz istiyorsunuz. Ben 
sizi isöz sırasına kaydediyorum, efendim. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
'adma Sayın Durakoğlu'nda. Buyurun, Saym 
Durakoğıkı. 

C..H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OGLU (Sivas) — Saym Başkan, saym millet
vekili arkadaşlarım; 

171 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini de
ğiştiren tasarının 4 ncü maddesi üzerindeki gö
rüşmenin cereyan tarzından da anlaşılacağı 
üzere, önemiyle mütenasip bir şekilde devam 
ediyor. 

Aziz arkadaşlarım, her türlü ileri sürülen 
mütalâalar bir tarafa bırakılarak 171 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesiyle bir tasarının getir
mek istediği madde arasında ne fark vardır, 
evvelâ bunu tespit etmek mecburiyetindeyiz. 
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171 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aynen şöyle 
•diyor. «Toplantının yapılacağı saatten evvel 
tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da, be
yannamenin verildiği makama yazı ile bildi
rilmek şartiyle, bir defaya, mahsus olmak ve 
48 saati geçmemek üzere geri bırakılabilir.» 
Şimdi tasarının 4 ncü maddesiyle getirilmek 
istenen 10 ncu madde ise muhteva bakımından 
171 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle taban 
tabana zıttır. Haddizatında 171 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesi, toplantı isteyenlerin top
lantıyı bir defaya mahsus olmak üzere geri 
bırakacaklarına dairdir. Burada ise sadece son 
fıkra ile, 10 ncu maddenin son fıkrasiyle ger
çekleştirilmiş ve ondan daha önce idarenin 
toplantıyı 30 gün erteleneceğine dair bir hü
küm getirmiştir. Şimdi, idareye böyle bir er
teleme hakkı verilebilir mi, verilemez mi? Ana
yasanın 23 nci maddesi, «izne bağlı olmaksı
zın» der. İzne bağlı olmaksızın silâhsız ve sal
dırısız toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapmak 
hakkına vatandaşın sahibolduğunıı söyler. Şimdi, 
«İzne bağlı olmaksızın» bildireceği, bunun ötesin
de idarî makamların bu toplantıyı yapabilirsiniz. 
Bu toplantıyı yapamazsınız şeklinde bir hakkı
nın bulunmadığını gösterir. Eğer izne bağlı ol
saydı «bu toplantıyı yapabilirsiniz, müsaade 
edilmiştir.» Yine izne bağlı olsaydı, «bu top
lantıyı yapamazsınız, müsaade edilmemiştir.» 
Veyahut bu toplantıyı «şu günde yapabilirsi
niz» diye bildirilme mecburiyeti doğacaktır. 
Şimdi 10 ncu maddedeki muhtevaya bakıyo
ruz. İdareye bir hak tanınıyor. Anayasanın 
28 nci maddesindeki izne bağlı olmaksızın ibare
sini taşıyan bir hak tanınıyor. Nedir, bu hak? Ka
mu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğura
cak durumun anlaşılması halinde, kesinlik ifa
de etmeyen, sınırlamanın ötesinde her an hak
kın özünü dahi kullanmaktan vatandaşı, hak 
sahibini meneden bir sonuç çıkıyor. Ve öyle 
bir sonuç ki, hakkı kullanamıyorsunuz. Şim
di biz 171 sayılı Kanunu olağanüstü şartlar 
için hazırlıyorsak; eğer bu maddeyi 1402 sayılı 
Kanunda bir madde olarak getirmek istiyor
sak, Sıkıyönetim Kanununa bir madde koymak 
istiyorsak, şu madde Sıkıyönetim Kanununa ola
ğanüstü şartlarda tatbik edilmesi için konacak ide
al bir maddedir. Çünkü fevkalâde şartlar içerisin
de kesinlik aramayacaksınız, fevkalâde hükümler 
getireceksiniz, «sınırlama» «kısıtlama» ya ka

dar gider. Nitekim var, mevcut kanunlarımız
da. Olağanüstü şartlarda kısıtlama) zarureti 
vardır, bâzı hakların kullanılmasının 'ertelen
mesi zarureti vardır. Ne i çilidir? İçinde bulun
duğumuz olağanüstü şartlardan normal şart
lara biran önce geçebilmeyi temin etmek için-< 
dir. 

Şimdi, kesinliğin bulunmadığı yerde kamu 
düzeni mülâhazasıylc sınırlamayı hangi öl
çüler içinde mütalâa edeceğiz Arkadaşlar, 
Anayasanın bütün maddeleri rejim yönünden, 
temel haklar yönünden mütalâa edildiğinde 
göreceğimiz şey şudur? Demokratik bir niza
mın hak ve hürriyetlerinin rahatlıkla veril
mesi ve bu hak ve hürriyetlerin de üstelik de
mokratik müesseselerle, Anayasal müessese
lerle teminata bağlanması, şeklindedir. Şimdi, 
Anayasa, özü ve sözü itibariyle demokratik 
esasların yurdumuzda hâkimiyetini esas tutar. 
Öyleyse kamu düzeni mülâhazıslyle hak ve 
hürriyetlerin sınırlandırılmasında ölçü, demok
ratik olmalıdır, yani antidemokratik olmama
lıdır. Bir hakkın kullanılmasına engeller çı
karma şeklinde değil, hakkın kullanılmasını 
teminat altına alma şeklinde olabilir. Şimdi, 
biz, 1924 Anayasasından sonra 1961 Anayasası
nın verdiği haklar içerisinde çelişkilere düşen, 
zihniyet taşıyan insanların bol bol bulunduğu 
bir ülke haline geldik. İcranın müessir ve yet
kili olması düşüncesi vardır. İcra, müessir ve 
yetkili olması dirayetinden gelir, kanunların 
onları tanıdığı hakları kullanabilme ehliyetin
den'gelir. Normal olan budur. Yoksa, Anayasa
nın tanıdığı hak ve hürriyetleri vatandaş için, 
icrayı yetkili ve müessir kılacağım diye sıkı 
takyitler hattâ kısıtlamalara kadar giden ka
nunlar çıkarırsanız demokratik bir ülke olmaz. 
Anayasanın demokratik bütün hak ve hürriyet
leri size tanır; fakat o hak ve hürriyetlere is
tinaden çıkarılacak kanunlar bu demokratik 
halk ve hürriyetleri antidemokratik şekle sok
muştur. Bir de Anayasanın tanıdığı hak ve 
hürriyetlere inanç mühimdir. Anayasanın ta
nıdığı hak ve hürriyeti tanıdığı ölçülerde va
tandaşa tanımadan korkmamak mühimdir. Bir 
hakkın ' kullanılmasından korkmayan yönetici
ler o hakkın kullanılmamasından korkarlar. 
Hakkın kullanılmaması halinde ortaya çıka
cak ihtimaller daha korkunçtur. Hakkın kul
lanılması halinde suç işleme cesaretini ayan 
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beyan gösterecek insan azdır; ama gizli kapa
lı, hakkın kullanılmamasından dolayı suç işle
me cesaretini karanlıkta gösterecek kabadayı 
da çoktur, öyle ise hakkın kullanılmasını pren-
sibolarak almak, Anayasanın tanıdığı ölçü
ler içinde vatandaşın kullanılmasına engel olu
cu mânalar çıkarmak değil, o hakkın kullanılma
sını teminat altına alacak şekilde idarenin bir 
görev anlayışına, bir kanun tatbikatı anlayışı
na girmesi zarureti vardır. Şimdi, 30 gün er
teleme... 30 gün erteleme idarenin başına bir
çok ihtimalleri çıkarır, hattâ idare, bu 30 
gün içerisinde toplantı yapmak isteyenlerin 
tansiyonu ayakta tutmak arzularından dolayı -
toplantıyı yapmamasından dolayı - 30 gün top
lantı isteyenlerin toplantı gayesini ayakta tut
mak için tansiyonu muhafaza gayreti içerisin
de hergün yeni bir durumla karşılaşabileceği 
durumlar da ihdasedebilir. Nedir bunun sebe
bi1? Hakkın kullanılmasına 30 gün engel olma
dır. Hakkın kullanılması 30 gün engel olunmak 
suretiyle ertelenmişse, o zaman tabiatiyle o 
hakkın kullanılmasını zorlayacak kişiler çıka
caktır. Şimdi bir insan sabahleyin saat dokuz
da dairesine gider, akşam saat beşte, beş bu
çukta çıkabilir. Eğer, o kişiye derseniz ki, bu
gün bu dairenizden saat dokuzdan beşbuçuğa 
kadar katiyen dışarı çıkmayacaksınız; o kişi
nin içerisinde devamlı surette bir dürtü doğar, 
bir ara bir çıkayım diye. Niye? Çünkü, bir ka
yıt gelmiştir, kayıt insanları rahatsız eder. Çık
madığı günler çok olmuştur görevini yaptığı 
zaman; ama o gün kayıt konduğu için o gün 
ne yapar yapar en azından bir balkona çıkar, 
bu ihtiyacı duyar. Yıllardan beri, 1961 yılın
dan bu yana bu hakların zaman zaman kullanıl
mış olmasından dolayı nahoş durumlar orta
ya çıkmış olabilir. Bir kere Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşleri Kanununun normal nizam için
de, normal düzen içerisinde kullanılacağını 
prens'ibolarak kabul edelim. Ama, hüsnüniyetin 
de asıl olduğunu hukuk esaslarından olduğunu 
da kabul edelim, Anayasal bir hakkın kullanıl
masında yöneticilerin, o hakkı kullanana yar
dımcı olacaklarını da kabul edelim, gene o hak
kın hak sahipleri tarafından kullanılmasında 
bir engele uğramamalarını temin bakımından 
bütün tedbirlerin yöneticiler tarafından alına
cağını da kabul edelim, kamu düzeni mülâhaza-
siyle sınırlamaların ancak demokratik düzen 

içinde bulunan memleketlerde katiyen kısıtla
maya gidemeyeceği zaruretini de kabul ede
lim, hürriyetsiz kamu düzeninin de sağlanama
yacağını bir esas olarak kabul etme zaruretin-
deyiz. Hürriyetlerin bulunmadığı bir yerde sağ
lanan düzen, kamu düzeni hiçbir zaman sağ
lam bir kamu düzeni değildir. Hürriyetin ucu
nun görülmesi halinde bozulabilecek olan bir 
kamu düzenidir. Çünkü, patlamaya çok mü-
saiclolan bir kaımu düzenidir. Bir polis devleti 
değil, bir hukuk devleti düşüncesi içersinde 
hareket ettiğimiz zaman sınırlamaların mevcu
diyetini kabule taraftar olmamız; ama kısıtla
maların Anayasanın tanıdığı haiklar karşısında 
kısıtlamaların ancak polis devletlerine yakışa
cak bir tutum olduğunu kabul edelim. Hakkın 
kullanılmasına engel yaratmanın kısıtlama ol
duğunu, ertelemenin kısıtlama olduğunu, olâ-
ğanüst şartlar için kısıtlamanın zarurî oldu
ğunu, normal şartlar için yapılacak kanunda 
bu zaruretin bulunmadığını, hakkın kullanıl
masını cesaret sahiplerine bırakma yolunun da 
demokratik düzenler için mümkün olmadığını, 
keza kamu düzenini muhafazada vatandaştan 
bekledikleriniz kadar vatandaşa verdiklerini
zin de dengeli olma zarureti içinde bulunduğu
muzu kabul edelim ve sınırlamanın hakkın en 
iyi şeklide kullanılması bakımından zorunlu ol
duğuna ittifak edelim, ondan sonra şu madde
yi tekrar gözden geçirelim. Göreceksiniz ki, 
Anayasal bir hakkın gide gide sonunda bir ida
re âmirinin takdirine bağlı kalacak şekil
de, ertelenmesinden dolayı Anayasal hakkın 
ortadan kalktığını ve toplantılarla gösteri yü
rüyüşlerinin toplumda supaplar, kamu düzeni
nin supapları olduğunu; toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hürriyetinin, haklarının kullanılma
sından kuşku duymamak lâzım geldiğini; kamu 
düzeninin sağlanmasında bu hakkın kullanıl
masının rolünün ziyade olduğunu kabul ede
lim. Çünkü, devamlı surette susturulmaya mah
kûm edilmiş kamunun patlaması mukadder
dir. Ama zaman zaman, şu veya bu toplantı ve 
gösteriyle deşarj olabilmiş toplumun kamu dü
zenini sağlamak daha kolaydır. Yani bu mad
de hedefini aşan ve icraya yetki ve müessiriyet 
değil, icranın başına işler açabilecek mahiyet
te olan bir maddedir. Çünkü Anayasanın esp
risine tamamdyle ters düşmüş olan bir madde
dir. Valinin gerekçeli olarak İçişleri Bakanlığı-
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na durumu bildirmesini komisyon sözcüsü te
minat olarak görüyor. Ben evvelâ, Anayasanın 
tanıdığı hakkın, valinin gerekçesine bağlanma
sının bir kere karşısındayım. «İzne bağlı ol
anaksızın» ibaresi ne valiye, ne diğer yönetici
lere, «Ben bunu erteliyorum, İçişleri Bakanlı
ğına da gerekçeli olarak bildiriyorum» sözüy-
le telifi mümkün olmayan bir durum ihdas •et
im esi bakımından yeri yok; Anayasanın karşı
sında bir madde1; Anayasanın esprisinin özü 
ve sözüne aylkırı düşen bir madde. Bir tarafta 
iznin zerresinin bulunmamasını şart koşan Ana
yasanın karşısında, gerekçeli de olsa o hakkın 
kullanılmasının ertelenmesini sağlayacak bir 
hüküm getirmesi Anayasaya esprisiyle bağdaş-
ımayacak bir durum. Sonra, valinin gerek
çeye bağlamış olması. 

Arkadaşlar, idarede gerekçe her zaman bu
lunabilir; aslı olsa da bulunabilir olmasa da 
bulunabilir. Bâzı şartlarda buna idarî yönden 
zaruret, de vardır, ama siz hiçbir zaman 
Anayasanın tanıdığı bir hak için bunu yapa
mazsınız. Tedbir olaralk mümkündür, şu olur, 
bu olabilir. Bir kere bu yol, açılması halin
de açanlara her zaman yeni gaileler çıkaracak 
.olan bir yoldur. Hiçbir zaman böyle bir hük
mün kanunda yer almasını tasvibetmeye im
kân yoktur. 

İçinden geçtiğimiz olayların tesirinden hâlâ 
sıyrılamamış olmanın getirdiği bir hükümdür 
bu. Haddizatında, normal şartlar altında tatkibi 
lâzım gelen bir kanun maddesinin ve bu kanun 
maddesinde zaruret duyularak sevk edilmiş bir 
hal yoktur burada. Sadece geçtiğimiz ve kötü 
tatbikatını gördüğümüz olaylardan dolayı bu 
ihtimaller bertaraf edelim gayesine matuf olan 
ve başka ihtimallerde, nitekim, komisyon sözcüsü 
bir başka ihtimalden de (bahsetti; vahim sonuçlar 
doğuracak durumların melhuz olacak halde top
lantıyı valinin erteleyememesinden Ibahsetti. 

Şimdi arkadaşlarım, daha önceki maddelerin 
(müzakeresinde sayın sözcü bir teklife katıl
madı. Sebobolarak da, «Biz kazuistik metodla 
kanun yapmıyoruz da onun için katılmıyoruz» 
dediler. 

Şimdi arkadaşlarım, muhtelif ihtimalleri ay
rı ayrı kanun maddesi haline sokma ve bu su
retle bir kanun değişikliği yapma yolunda ol
madığımıza göre, komisyon sözcüsü kendi beya-

niyle kendisini bağlı tutmak mecburiyetinde kal
malı ve böyle beyanlara girmemelidir. Kaldı ki, 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı kullanılır
sa vâiıim sonuçların doğması ihtimali her zaman 
mümkündür, öyleyse bu mantık bizi bu hakkın 
kullanılmasını ortadan kaldırmaya kadar götü
rür. Gide gide, Ibu hakkı kullanmayalım; çünkü 
her toplantıda bir hadise olabilir, her hâdise gi
de gide vahim bir durum iktisabedebilir mülâ
hazası bizi böyle bir hakkın mevcudiyetini inkâ
ra kadar götürebilir. Bu mantığın tabiî sonucu 
odur. Mantığı biraz zorlarsanız taa oraya kadar 
gider. 

ŞİDidi, suiistimali önlemek için 30 günün ge
tirildiğini, komisyon sözcüsü, ifade ettiler. Arka
daşlarım, ben de diyorum ki, suiistimali önle
mek için getirdiğiniz bu 30 gün, bu hakkı tanı
mamaktan, ertelemekten dolayı, -erteleyen idare
nin başına en az 30 gün gaile açar. Bu da müm
kündür, bu da bir ihtimaldir, ileri sürülen ihti
mallerle aynı kuvvettedir. Aksi sabit oluncaya 
kadar bu ihtimaller aynı kuvvettedir. Karşı ih
timalleri de nazara alırsanız o zaman bu sonuca 
itibar etmemek zaruretindeyiz. Suiistimallerin 
önlenmesi için hükümler konulması zarureti var
dır, ama koyacağınız bükümlerin kısıtlama mahi
yetinde olması zarureti yoktur. Çünkü demokra
tik bir düşünceyle hareket mecburiyetindeyiz. 
Bu hakkın Anayasal bir hak olduğunu kabul et
mek mecburiyetindeyiz. Anayasanın tanıdığı 
hakkı kayıtlarken, biz antidemokratik bir düşün
ce kaj^dma müsaade etmemeliyiz. Şimdi bura
daki hüküm, bırakın hakkın kullanılmasını, en 
iyi şekilde kullanılmasını sağlayıcı kayıtlar ge
tirmek şöyle dursun, hakkın kullanılmasını ön
leyici kayıtlar getiriyor. Tümü üzerinde yaptı
ğım konuşmada da ifade ettiğim gibi, manialı 
110 m. yürüyüşü değildir bu; bu, manialı mara
ton yürüyüşüdür. Getirilen kayıtlara bakıyor
sunuz, müracaatınız bir şey ifade etmiyor. Ana
yasanın «İzne bağlı olmaksızın» kaidesi karşı
sında sizin valiliğe müracaatınız bir şey ifade 
etmiyor. Üstelik ertelenebiliyor, üstelik müra
caat edenler 1 yıla kadar hapis tehditleri altın
da tutulabiliyor. Ee, şimdi siz hadi buyurun, 
toplantı gösteri yürüyüşleri yapın. Ee, suiisti
mali birinci plâna getirmektir bu. Yani bu hak
kın kullanılmasında (bir kere suiistimal vardır 
esasından hareket etmedir; ama hukuk hiçbir za-
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man hakkı kullanacak olan kişilerin kötü niyetli 
olduğunu kabul etmez. Hukukta hüsnüniyet 
esastır. Hükümleri ona göre getireceksiniz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Siz, 
valinin de bunu kötü niyetle tatbik edeceğini 
nereden biliyorsunuz? 

AHMET DUKAKOĞLU (Devamla) — An-
calk suiistimaller için önyelici hükümler ko
yacaksınız, ama hakkın suiistimali olabilir diye 
hakkı ortadan kaldıracak, hakkın kullanılmasını 
ortadan kaldıracak hükümler koyamazsınız. Pe
kâlâ dersiniz ki, toplantıya müdahale eden, top
lantıyı gayesinin dışına çıkaranlar şu kadar ce
zalandırılır, bu kadar cezalandırılır... Bunlar 
tedbirdir, güzeldir, ama bizatihi hakkı kullanır
ken suiistimalin esas olduğu mebdeinden hareket 
edersiniz, sonunda, bu hakkın kullanılmasını 
değil, mevcudiyetini bir kere kalbul etmeyen bir 
düşünce tarzı içerisinde kanun tedvin etme za
rureti ortaya çıkar. 

Şimdi arkadaşlarım, ıbütün bunlardan sonra 
gerçekten Sayın Cinisli arkadaşımızın da ileri 
sürdüğü gibi, bu maddenin komisyon tarafından 
geri alınmasında ve yeniden düzenlenmesinde za
ruret vardır. 171 sayılı Kanunu tümüyle tetkik 
ettiğimiz zaman bu madde, gerçekten kanunun 
tümünün taşıdığı espriye uygun düşmeyecek sa
kat, tatbikatta da idarenin başına çok gaileler, 
lüzumsuz, yersiz hiç ihtiyaç olmayan gaileler 
açabilecek mahiyette bulunduğu için, komisyo
nun bu maddeyi geri alarak 171 sayılı Kanunun 
muhtevasının taşıdığı espriye uygun bir şekle 
sokmasını istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki Sayın Atagün. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, yeteri kadar üye ko

nuşmuştur Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Amasya 
Salih Ay gün 

BAŞKAN — Sayın Atagün, yeterliğin aley
hinde, buyurun efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çok 
özür dilerim... Sayın Başkan, Sayın millet vekil
leri, 

Sözlerime şöyle başlamak zorunluğunu hisse
diyorum. 8 seneden beri1 Parlâmento içerisinde 
bulunuyorum; maalesef, bir kanunun müzakere
sini yaptığımız anda asıl teknik bir vazife ifa et
tiğimizi bir tarafa bırakarak, politik konuşmalar 
yapmak suretiyle zamanı almak ve bir de grup 
başkanlarının, gruplara verilen yetkiyi 2 - 3 defa 
kullanmak suretiye asıl hakkın özüne dokunur 
şekilde muamele cereyan ettiğini burada tescil 
ettirmek istiyorum. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bravo Mehmet 
Bey, doğru bu. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, müsaade ediniz bu 171 sayılı Ka
nun, hakikaten önemli meseleler getirmekle be
raber, önemli meselelere mâni olacak tedbirler 
getirmekle beraber bâzı arkadaşlarımızın değin
diği gibi Anayasanın bâzı yerine temas eden hü
kümler de getirmektedir. Bunları da müsaade 
ederseniz söyleyelim. 

Sonra müsaade edin ki; çok sayın arkadaşım 
İngiltere'den misaller verdiler, dediler ki, İngil
tere'den verilen misalde, «İşte komünistlerin bile 
yaptıkları bir gösteride, Hükümet ancak bu gös
teriyi yapanları koruma maksadıyle tedbir alı
yor; başkaca bir şey yapmıyor.» Bu doğrudur. 
Bendeniz da ama müsaade ediniz, İngiltere'de 
şahidolduğum bir meseleyi ifade etmek imkânını 
bulayım. 

Takriri kabul etmeyin de, Amerika'da vak
tiyle Gökay'm Amerika seyahatinde karşılaştığı 
ve kulağımıza kadar gelen bir meseleyi buraya 
getirelim ve söyleyelim. Diyelim ki, biz de İn
giltere'jd ziyaret ettiğimiz zaman böyle gösteri
lerle karşı karşıya geldik. «Komünistlerin müca
delesinde bu gösterilerinde neye tedbir almıyor
sunuz?» dediğimiz zaman, «Sabotaj yapmazlar 
mı, filân» dediğimizde bize de verdikleri cevap 
şu oldu : «Sayın Atagün, bu nereden aklınıza ge
liyor. Yani bir komünistin İngiltere'de böyle bir 
sabotaj yapsın bu hareketlerde» diye, bunları da 
söyleyelim. 

Müsaade ediniz de, Fahrettin Kerim Gökay'-
m Amerika'ya gittiği zaman, süte su katma me
selesi mevzuubahsorunca, «Sayın Vali Bey, bu 
nereden aklınıza geldi» diyorlar. 

Yani bununla şunu demek istiyorum : 
Orada düşünülmeyen bir mevzuun burada 

düşünülmeyeceğini söylemek; hukukun o bünye-
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ye karşı olan uygulama şeklini unutmak, demek
tir. 

Müsaade buyurunuz, bunları zikretmek için 
fırsat veriniz. 

Sonra arkadaşlarım, istirham edeceğim : Tek
nik bir mesele yapıyoruz. Politikadan uzak ko
nuşmakta ve kısa zamanda bâzı meseleleri hal
letmekte fayda var. Sonra gruplar bir sözcü or
taya çıkarıyor, ikinci bir sözcü olarak da, yine 
diğer bizim öz haklarımıza dokunmasınlar. 

Saygılar sunarım. 
HAYRETTİN NAKlBOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bendenizin talebini sanıyorum, bu 
yeterlik önergesi dışında mütalâa etmeniz lâzım
dır. 

BAŞKAN — Zatıâliniz benim ricam üzeri
ne, talebinizi söz şekline tahvil ettiniz Sayın Na-
kiboğlu. 

HAYRETTİN NAKlBOĞLU (Kayseri) — 
Ama yeterlik önergesi geldiği için ben de ısrar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, zabtı incele
dim. Zabıtta zatıâliniz, «Herkesten önce Adalet 
Partisi bu görüşe sahip çıkardı» şeklinde bir 
beyanda bulundunuz. Ve sayın Cinisli, bu beya
nı kınadığınız tenkide ve mantığa aykırı düştü
ğünü ifade etti. Yani konuşmanızdan bu şekil
de mâna çıkardığını beyanla kınadı. Ben bunu 
görüşlerinize aykırı bir fikir izafesi şeklinde 
mütalâa etmedim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Yalnız bir nokta değil sayın Başkanım. Buyur
duğunuzun bir bölümü doğrudur. Ancak birkaç 
bölümü var ki ; o da benim kasdetmek istediğim 
mâna dışında, kendi politik düşüncelerinin ica
bı konunun dışına çıkarak konuştular. 

BAŞKAN — Hayır belirtiniz o vakit, çerçe
vesini tayin ediniz de. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Ben kendilerine cevap verecek değilim. Yalnız, 
sözlerimin hangi mânayı ifade ettiğini, görüş 
olarak böyle arzedeceğim, başka bir ifadem ol
mayacaktır. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, bu maddeye gö
re ısrar ettiğinize göre, talebinizi belirli hale ge
tirmeniz lâzımdır. Çok genel olarak ifade etti
niz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, zatıâliniz yalnız o bir bölümünü ele 
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aldınız. Ondan sonra, «Anayasa ve kanunları 
burada okumak moda haline geldi» diye, benim 
ifade etmek istediğim mânadan ayrıca bir tef
sire de gittiler. Bunun dışında, «Yollar yürü
mekle aşınmaz» mevzuunu, yine benim ifade et
mek istediğim mânadan ayrı şekilde biraz da 
politik düşüncelerini katarak mütalâalarını ifa
de ettiler. Onun için ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Nakiboğlu, söyle
dikleriniz doğrudur. Sayın Cinisli bu şekilde be
yanda bulunmuştur. Ancak bunlar sayın Cinis-
li'nin kendi fikirleridir. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Ama benim kasdettiğim mâna şeklinde ifade et
tiler. 

BAŞKAN — Sizinkiler belli efendim. O ayrı 
bir meseledir. Ben bunları 95 nci maddenin çer
çevesinde görmüyorum efendim. Direnme hak
kınız var. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Ben de direniyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Ancak, diren
me hakkınızı ve yeterlik önergesini işleme koy
mak bakımından Divandaki noksanlığı gider
mek lüzumunu hissediyorum. Divan Üyesi nö
betçi arkadaşımızı aramış olmamıza rağmen bu
lamadık. Bu itibarla, Adalet Partisi kanadından 
bir arkadaşımızın geçici olarak Divan Üyeliğine 
getirilmesi gerekmektedir. Bir aday ismi rica 
ediyorum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Hü
samettin Başer'i teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer teklif edilmiştir. 
Sayın Başer'in üyeliğini oylarımıza sunuyo
rum. Kabul iedenlsr... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Sayın Başer, lütfen yerinizi alı
nız efendim. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer 
Başkanlık Divanında kâtip üyelik yerini aldı.) 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Hayrettin 
Nakiboğlu, Grup adına yaptığı konuşmada ileri 
sürdüğü fikirlerin dışında kendisine fikir izafe 
edildiğini, iddia etmiş bulunmaktadır ve bu 
talebinde direnmiştir. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul odilmiştıir. 

Sayın Nakiboğlu Buyurunuz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem Başkan, değerli mileltvekilleri : 
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Evvelâ Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 
Ben, yerimden de İfade ettiğim üzere; bir ar
kadaşım kendi anlayışına göre benim konuş
mamdan cümleler alır, herhangi bir kelimeyi 
alır, istediği gibi tefsir edebilir. Bu hakkıdır, 
ona bir diyeceğim yok. Ama, benim kül halin
de ifade etmek istediğim bir fikir var. Onu, 
kendi politik düşüncelerine yahut da eğilimi
ne göre başka bir istikamete götürmeye hakkı 
yok. Ben peşinen ona temas etmek istiyorum. 

Ben dedim ki; Adalet Partisi hür nizamı 
koruma yönünde, herkesten önce vazife sahi
bidir, felsefesi de budur. Bu, başkasına taan 
etmek için değildir. Değerli arkadaşım gelir 
der 'ki; ben de daha ileri seviyede bunu dü
şünürüm. Ona memnun oluruz. Yani kendile
rine burada bir taan etme yok. Bu meşru bir va
zifedir. Bizim vazifemiz olduğu gibi, kendi
leri de gelirler, bu vazifeyi burada ifade eder
ler; hattâ bizden ileri ifade ederlerse daha 
çok memnun oluruz. 

KASİM CİNİSLt (Erzurum) — En başta 
inhisarı nereden alıyorsunuz Sayın Nakip-
oğlu? 

BAŞKAN — Sayın Oinisli... 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Bu inhisar meselesi değil, Anayasayı ve ka
nunları burada müdafaa etmek için bu vazifeye 
başlarken hepimiz yemin ettik. Onun için mec
buruz, müdafaa edeceğiz. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — En başta... 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Elbette. Ben daha ilerisimi en başta müdafaa 
ederim, derim. Ama siz de' gelin, aynısını söyle
yin. 

Onun için bu ne bir nefsi müdafaadır, ne 
de başka şeydir. Sadece bizim görüşümüzün 
ifadesidir, onu arz .etmek istiyorum. Arkada
şım onu başka şekilde tefsir edebilir, o 'kendi 
bileceği bir iştir. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Böyle deme
niz hoşuna gitmez. O da ayrı bir meseledir. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Sonra dedim M; «Anayasa çok prensipleri ih
tiva eden, Devletin ve müesseselerin kurulu
şunu tespit eden anahükümleri ihtiva eden bir 
yasadır. Onun için, Anayasanın kudsiyetine 
halel getirecek şekilde, Anayasayı küçük hâdi
selerde birtakım şahsî mantığı vuracak ve 
tefsire tabi tutacak şekilde zedelemek kimse-

nin hakkı değil, zedeleme olmasın.» Çünkü 
Anayasa prensibini vaz'etmiş, «Sınır koyacak
sınız» demiştir. Sınır ile tahdit veya menetme' 
şeklinde bir münakaşaya girmek de doğru de
ğil. Bunu biz ve diğer arkadaşlarımız da ifa
de etti. «Sınır» başkadır, «sınırlama» başka
dır. Bunun dışında «menetme başkadır. İlk ko
nuşmamda da arz ettim : Evvelâ biz kavram
ları ilmî şekli ve' niteliğiyle hukukun niteli
ğiyle tespit 'etmemiz lâzım ki; elbette grup 
veya şahıs olarak her kanaat muhteremdir 
ve istediği gibi konuşur. Ama, bir de zedele-
yemeyeceğimiz, aşamayacağımız sınırlar var. 
Onu da bilelim. Onlar da «asgari müşterek
lerdir» dedim. Bunun üzerinde ilim ve hukuk 
ittifa'k eder. Ama bu doneleri tanımayan kim
seler için de diyeceğim yok. 

Elbette Anayasamız hukukun üstnülüğü 
prensibini kabul etmiş. Zaten Anayasanın 2 nci 
maddesi; Devletin, Cumhuriyetin niteliklerini 
ortaya koymuş. Bunların başında sosyal hu
kuk Devleti diyor. Polis Devletini düşünmeye 
imkân yok. Polis Devleti tarihî bir müessese.. 
Orta Çağda gelmiş, devrini yaşamış bir mües
sese. Onun için hem konuşmalarımız içinde, 
hem Anayasa içinde polis Devletinin yeri ola
maz. 

Sonra, ben kendi düşüncelerimi destekleme 
bakımından Sayın Erim'in sözlerini burada ifa
de etmiş değilim ve Sayın Erim'i müdafaa ede
cek de değilim, çünkü buna ihtiyaçları yo'k. 
Bu söylenen şeyler zamanında da ifade edil
mişti, kendileri burada ne maksatla söyledik
lerini geldiler izah ettiler. Ben de diyorum 
ki; dışardan söylemek, tenkit etmek kolay, 
ama mesuliyet mevkiine gelince birtakım ih-. 
tiyaçlar tedbir alacak insanları zorlar. Biz de 
zamanında Adalet Partisi olarak bakınız - 171 
sayılı Kanunun tadilâtını Meclise getirdik, on
da da 1968 senesindeki kanun boşluklarını tes
pit ettik. Böyle bir yetkiyi idareye tanımanın 
zorunlu olduğu kanaatiyle şimdi Erim Hükü
metlimin getirdiği kanundaki aynı maddeyi, 
methinin getirdiği kanundaki aynı maddeyi, 
aynı hükmü benimsiyoruz dedim. Çünkü, biz 
zamanında bu ıstırabı çektik ve tekrar etmeye
yim, bu kanun maddesi, Anayasada yapılacak 
değişiklikler eğer knunda yerini bulsaydı, za
manında, yapılsaydı ıstırapları bu kadar fazla 
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yaygın halde çekmeye lüzum yoktu. Ve tabia-
tıyle görüşümüz olarak bu kamuoyunun bugün 
ittifak halinde tespit ettiği, benimsediği bir 
görüş olarak ifade edeyim; biz, Devleti hiçbir 
zaman yıkmadık. Devleti kimlerin yıktığı, 
şimdi örfi idarede kimlerin hangi düşüncelerle 
yıkmak istedikleri halen mahkemelerde rüyet 
halindedir. 

Aşrı sol, hür demokratik nizamı yıkmak 
için beynelmilel komünizm, Türk Devletini, 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için bugün 
izahı günlere vabeste olan Türkiye'de bir stra
teji uygulanmıştır ve ugulanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunda idare
ye yetki vermemiz gerekiyor. Bu yetkiyi ver
mekten kıskanmayalım. Zamanında bize yetki 
vermediniz ama, biz Anayasayı ve kanunları 
ihlâl etmemek için bunun şakaya gelir ta
rafı yok, Anyasanın bugünkü hükmü 171 sa
yılı Kanunun koyduğu hükümler muvacehesin
de «yollar, yürümekle aşınmaz» dedik. Başka 
diyeceğimiz bir şey yoktu, bunun da sebebi, 
esprisi; Anayasaya hürmetimiz. Kanunlardan 
en ufak bir şekilde ayrılmamak, hürriyetlere 
hürmetimizdir. Ama bakın memleket ıstırap 
çekiyor. Her zaman bu yetkiye lüzum yok. Lü
zum ettiği zaman idare1 bunu, hem de tavanı, 
limti aşmamak üzere kullanacak. Her toplantı 
talebi geldiği zaman, idare; ben bunu tehir 
edeceğim diyemez. İdarenin de bağlı olduğu 
başka kurarlar var. Aynı zamanda idareyi 
hergün adım adım kontrol eden Büyük Meclis 
var. Eğer lüzumsuz yere İçişleri Bakanı tehir 
yapmışsa, Mecliste bütün parti grupları, bütün 
milletvekilleri bunun, hesabını bakandan so
rarlar. Bu kolay bir şey değil.. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, belirttiğiniz 
hususları cevaplandırdınız, maddenin, 95'in 
dışına çıkıyorsunuz, tamamlayınız efendim. 

HAYRETTİN NxlKİBOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, son bölümdü, kısaca toparlaya
yım efendim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bu getiri
len değişiklikte, bizim ifade ettiğimiz görüş
ler, hür demokratik nizamı yaşatmak için va
zifeli ve yetkili olan Hükümete yetki verme 
şeklinde düşünülmüştür, hiçbir zaman aklımız
dan, hürriyetleri kısıtlamak geçmez, bu müm
kün değildir. Ancak, Anayasanın gösterdiği 
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sınırlar içinde bu hürriyeti bir sınıra bağla
mak şeklinde düşüncemiz var. Kanun madde
sinde, ancak bir sınır mevzuubahistir, yoksa 
hakkın özüne dokunmak, tamamen ortadan 
kaldırmak esprisi yok. Baştaki kanatimiz böyle 
idi yine aynı 'kanaatte devam ettiğimizi hür
metlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önergeler üzerindeki işleme geçiyoruz. 
Madde üzerindeki değişiklik önergelerini oku
tuyorum efendim. 

'Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4 ncü madde, yeniden tan

zim edilmesi için Komisyona geri verilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Erzurum 
Rasim Cin isi i 

.Sayıri Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 4 ncü mad

desiyle değişikliği istenilen 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 10 ncu mad
desini (Komisyon değiştirisinin) metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 
•Sayıri Başkanlığa 

Tasarının 4 ncü maddesiyle değiştirilen' 
10 ncu maddenin metinden çıkarılmasını saygı 
ile öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanun ta

sarısının 4 ncü maddesinde yer alan 10 ncu 
maddenin 1 ve 2 ncii fıkralarının metinden çı
karıl masını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayıri Başkanlığa 
10 ncu maddenin 1 ve 2 nei fıkralarının me

tinden çıkarılmasını saygı ile öneririm. 
Ordu 

Memdııh Eksi 
Sayıri Başkanlığa 

4 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 12 
saati 24 olarak değiştirilmesini, ikinci fıkra-
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nm metinden çıkarılmasını ve son fıkranın 
son satırındaki «Bırakılabilir» deyiminin «Bıra
kılır» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagüıı 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla

rım ; önergeler üzerinde işlem yapacağız, an
cak, Sayın Güley'in önergesi maddenin metin
den çıkarılması isteğini ihtiva ettiği için en 
aykırı önerge mahiyetini taşımaktadır, o öner
geden işleme başlıyoruz. 

AHMET SAKIP IIİÇERİMEZ (Ankara) 
— Benimki de aynı mealde efendim. 

BAŞKAN — Sizinkini de okutuyorum efen
dim. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
tekrar okundu.) 

(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'tin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu iki önerge aynı mahiyeti ta
şıdığı için birilikte işleme 'konulacaktır. 

• Sayın Komisyon önergelere katılıyor musunuz 
efendim ?.. 

, ADALET KOMİSYONU ABINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kam. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önerge saibibi 
olarak söz istiyorsunuz: kısa ve öz -olmak kaydıy-
le buyurun efendini. 

SAKIP IIİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arşadaşlarım; bu maddenin linetin
den eıkaiitılmasını, yani 171 sayılı Kanunun ilıgili 
mjaddosiinin yürürlükte kalmasını talebedişimin 
(gerekçesini arza çalışıyorum. 

Burada 'belli başlı 5 anahususun, 'hürriyetin, 
yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri hak ve hür
riyetinin 'ö/züne dokunduğu kanaatindeyim. Biri
si, idareye, imzasız daJhi «İsa, 2 - 3 ibattâ 1 kişi ta
raflından yapılacak bir ihbar üzerine, bunun ka
mu düzenini bozucu nitelikte bir sonuç vereceği 
ilhtiımaliuin belirmesiyle, 30 gün erteleneibilmesi 
keyfiyetinin t anınması. 

İkincisi, tamamen siyasî bir merci -olan İçişleri 
Bakanlığı, kemdi siyasî felsefesine aykırı bulunan 
bir topluluğum orada cereyan edecek olaylarla 
kendisini kendi kanım oyunda hırpalayıeı bâ-
zi meselelerde kendisini, tesirsiz hale getirebi-

ılaceğıini düşünerek bunu önleyebilir ve 30 gün 
ertelenmesi de :esas meseleyi, yani hakkı kulan-
mayı imkânsız hale (getirebilir. 

Şimdi, tertip heyeti, idareye tanıyoruz da, ter
tip heyetine tanımıyoruz, tertip heyeti bir miting, 
bir 'gösteri yürüyüşü, bir toplantı tertilbetmiş, mü
racaatını yapmış, belli bir süre 'geçtikten sonra 
İnanmış ki, bu toplantının sonunda kamu düzeni
ni bozucu birtakım vahim sonuçlar meydana (ge
lebilir. Bu kimselerce, erteleme 48 .saatle sınır
landırılmış, idareye 30 'günle sınırlandırılmış. 
Yani, tertip heyetine, idareden dallı a iyi meseleyi 
kavraması, işin içinde bulunmuş olması dolayı-
sıyle daha iyi kavraması lâzımdır ki, öyledir, on
lara 48 saatle sınırlıyoruz, ama idareye 30 
gün ile. 48 saatin sonunda bu miting yapılması, 
veyahut toplantının, veyahut yürüyüşün yapıl
ması lâzım geldiğine, 'göre çıkacak 'olaylardan da 
yönetim kurulunu sorumlu tutuyoruz. Beşin 'ola
nak imahkûm etmek ilcin, güzel, antidemokra
tik bir fıkra. 

«Hakkın suiistimalini önlemek i'ç/'ın getiril
miştir bu madde,» (buyurdular Sayın Komisyon 
sözcüsü; peki bu na'kkm suiistimalini idareci 
yaparsa ne olacak? Vatandaş hakkı suiistimal 
edebilir diyoruz; ama idareciye gelince, idareci 
dünyanın en namuslu insanıdır, melektir, o hiç 
bir şey yapmaz deyip, .ona bu hakkı suiistimal 
etmesine karji 'bir (müeyyide ıgetirmiyoruz ve 
bitim da söyleme'yi uygun bulmuyoruz. 

HAYRETTİN NAKİBOÖLU (Kayseri) - . 
Ayrı kamında var onun yeri. 

SAKIP IILOERİMEZ (Devamla) — 30 gün 
•meselesinin, en fazla 330 gün olduğunu dikkate 
alırsak, bir idare heyeti başvuruyor; şu veya 
bu sebeple kamu düzenini ihlâl edici nitelikte 
gördüğü için idare, dolayısıyle İçişleri Bakanlığı 
10 ıgün müddetle erteliyor; ,10 'giin sonra tam 
miting yapılacak, yahut toplantı, gösteri yürü
yüşü yapılacak, benlim 30 gün ertelenme hakkım 
var, bir 10 gün daba erteledim, bir 5 gün daha 
•erteledim,: böylece 30 günü tamamlıyor. Bu 
hakikin özüne dokunınak değil nedir? Bu imkâ
nı 'veriyor bu madde, bu fıkra. Böylece, vatan
daşın anında, bir değerli arkadaşımın da ifade 
ettiği •gibi ^enstantane, mahiyetinde olanı bir pro-
trr-vtoyu, bir övmeyi, bir ıha'kkı duyurmayı, nasıl 
olur da böyle parçalaya parçalaya vatandaşın 
elinden alırız bu Anayasa maddeleri muvacehe-
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sinde Tekrar okumuyorum AiMjyasa maddele
rini, kar a rlar im. 

Yalnız, ibîr değerli arkadaşurn, Adalet Parti
li arkadaşını buraya 'çıktığı 'zam.an, «Biz 17(1 Sa
yılı Kanunin değiştirecektik, aımja Anayasayı de
ğiştirilmek lâzım di ki, bunu da düzeltebilelim., 
yapabilelim» 'buyurdular. Kendi kendilerine tes
lim ettiler; demek ki, Anayasanın 28 mcıi (madde
sini değiştirni'edeın 171 sayılı Kanundaki bu 
hükmü getirmelerine imkân yok. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU -(Kayseri) — 
Var, var -geldi, 'bakın kanun elinijde. 

'SAKIP HİÇERffiVlEZ (Devamla) — ıSiz ba
kın efendim, benim ihtiyacım yok ona bakma
ya, 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez söz aldığınız 
kaydın dışına çıkıyorsunuz, lütfen içinde 'kalı
nız.. 

SAKIP HİÇEBİMEZ (Davamla) — .Sayın 
Başkan, tamamen maddenin tümümü raddeden.. 

BAŞKAN — Değil efendim, önergenizi izah 
ed?iöeks'miz kısaca., öz olarak. Başka partililerin, 
itaaışka iktidarların tasarruflarına kadar [gidiyor
sunuz ; yani, -o bakımdan ikaz ıctmek lüzumumu 
Ihissettiim. 

SAKIP HİÇEBİMEZ (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayım Başkam. 

BAŞKAN — Sayın Çakmak önerge gönde r-
mişsiniz; önergeleri muameleye koyduktan son
ra, yeniden almaıma konusunda Genel Kurulun 
;karan var; o 'bakımdan işlenme 'koyanlıyorum 
'efendim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) 
kanlığın -cifendim. 

Takdir Baış-

BAŞKAN — Takdir Yüce Heyetin benim de-
gıu 

Evet buyurumuz efendim. 

SAKIP HİÇEBİMEZ (Devamla) — Diğer 
•arkadaşlarımız, özellikle 95 inci madde ile ilgili 
-bir hususu açıklamak içıin gelen arkadaşla rı-
ıml'z, (hepimize yerli yersiz cevaplar verme imkâ
nını bulmuşlardır; fakat 'biz 'madde sınırları 
içimde kalarak, önergemizi izah. zımnında son 
cümlelerimizi söylemeye (gayret 'edelcıeğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 10 nen, 
Anayasanın İ l ne i, Anayasamın 20 mci ve Ana-
yasa'nm 28 nei maddeleri mıuvacelhesiınde (17!1 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması istenilen 
ibıı 4 ııeü ve değiştirilmek istenilen 110 neu mad-
de 'bu şeikilıcle 'geceme., Anayasaya aykırı bir iş
lem yapılmış olacaktır. Bu yüzden bir öıijerıge 
verımiş buhıııruyoraını ve 'bu önergede böylesi bir 
icraatın sonucunda, böylesi eylemleri yapmak 
fcteyen insanların deşarj olmaları yerinle, boşal
maları yerine dafha çok dolarak yeraltına inme
leri ve hiç hoşlanmadığımız, arzu etmediğimiz 
bir patlaıma noktasına doğru 'devamlı bizi sü
rüklemelerimden endişe duyduğumuzu ve Ana
yasayı taınzim eden Yüce Kurucu Meclisim de 
ibaınlaıT'i hesaba katarak meseleyi :ele aldığını 
tekrar itila imza, bilgilerimize sunar; 10 ncu 
maddemin ç ika rtı 1 maması ıh aliin'd e An ay asay a 
aykırı bir işlem yapmış olacağımızı ve. bunun 
velbalimim de 'bizlerin değil, ona parmak kaldıra
cak olan arkadaşlarımızın üzerimde kaıtacağını 
belirtmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Gülcy siz de söz almak 

istiyorsunuz değiğl mi 'efendim?.. 
FERDA GÜLEY (Ondu) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim bunu Birlcsinun 2 nei 

oturumunda karşılayacağım. 
Muhterem arkadaşılarım, çalışma süremiz 

dolmuş bulunuyor. Saat 15.00'de devamı etmek 
üzere Birleşime ara veriyorum efendim. 

(Kapıanma Saatti : 13.00) 

»-»-« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN —•' Millet Meclisinin 35 nci Birledminin 2 nei oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları (1/520) (S. Sayısı : 
694 ve 694*6 1 nci ek) 

BAŞKAN — 171 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasını öngören tasan üzerindeki müzake
relerimize kaldığımız noktadan devam ediyo
ruz. 

Komisyonun ve ilgili Hükümet üyesinin yer
lerini almasını rica ediyorum. 

iSayın Ferda G-üley ve Sayın Sakıp Hiçeri-
mez tarafından verilen değişiklik önergesi üze
rinde bulunuyorduk. 

Sayın Güley, önergeniz üzerinde söz isti
yorsunuz; kısa ve öz olması kaydıyle önergeni
zi izah için söz veriyorum efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Saym Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Sabahki oturumda tasarının 4 ncü maddesiy
le değiştirilen 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasasının 10 neu maddesi üzerin
deki görüşlerimi arz etmeye çalıştım ve evvelâ 
yürürlükte bulunan kanunun 10 neu maddesi
ni okudum. 10 neu maddenin, sadece toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerini tertibeden tertip he
yetinin, 48 ısaati geçmemek üzere kendi tertip
lediği yürüyüşü veya toplantıyı erteleyebileceği 
hükmünü getirmekte olduğunu söyledim. Hal
buki şimdi bu defa 10 neu maddede yapılan de
ğişiklikle, buna ilâveten ve takdinıen mahallî 
Hükümetin ve onun araeılığıyle merkezî Hükü
mdün, İçişleri Bakanlığının toplantıyı veya yü
rüyüşü 30 gün erteleyebilme hakkının getiril
mekte okluğuna işaret ettim ve Anayasanın, 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını tanzim 
öden 28 nci maddesinin ruhuna da, metnine de 
bunun açıkça, kabaca bir tecavüz niteliği taşı

makta olduğunu, eğer kanun bu nitelikte çı
karsa bunu Anayasa Mahkemesinin mutlaka ge
ri çevireceğini, bozacağını ifade ettim. 

ıŞimdi komisyon sözcüsü sayın arkadaşım 
bendenizi cevaplandırırlarken bu hususa değin
diler ve «Kaba bir şekilde hakkın özüne do
kumuma» tabirimi nedense bir hakaret saydı
lar ve ben geriye almazsam bana iade edecek
lerini 'beyan eUtiler. 'Tabiî bir hakaret bahis mev
zuu değil. Ancak açıkça bir hakka, Anayasa
nın hükümlerine rağmen dokunulursa, bu giz
lenilmeden yapılmış, gizlenilmeden herhangi 
bir örtülü nokta aranmadan açıkça yapılmış bir 
dokunma olduğu için buna «Kaba bir şekilde 
dokunma» dedim. Sayın aukadaşım kendilerini 
Hükümöt yerine mi koydu, nasıl yaptılar bil
miyorum, siyasî otorite yerine mi koydular, bu
nu hakaret saydıklarını, - Hükümet susmasına 
rağmen - eğer geri almazsam bana iade ettik
lerini söylediler. 

Ben bir hakarette bulunmadım. Açıkça Ana
yasanın emrinin yerine getirilmediğini ifade et
tim. Meselâ şöyle deseydim: «Çok nazik bir şe
kilde Anayasanın getirdiği bu hakkın özüne 
dokunulmaktadır» Yine aynı şeyi demiş ola
caktım, 

Değerli arkadaşlarım, bakınız Anayasanın 
28 nci maddesini, bugünkü oturumda bulunan 
arkadaşlarımın bilgilerine özellikle sunmuş ol
mak için bir daha tekrarlıyorum: «Herkes, ön
ceden izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız top
lanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına 
sahiptir. 

İBu hak, ancak kamu düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir.» 

'Değerli arkadaşlarım, Anayasa diıı hükmü 
getirmiş. Siz siyasî otoriteye, İçişleri Bakanı
na ve valiye bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü 
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30 gün erteleyebilmek hakkını verirseniz, izin 
'almaya hacet kalmaksızın bu hak kullanılabi
lir 'diyen Anayasaya aykırı bir yasa çıkartmış 
olmaz mıyız, bu izin almak demek değil mi
dir? Siz müracaat edeceksiniz, bir olayı beğen
in emişsiniz, vatandaşlar topluluğu halinde onu 
protesto etmek için, ya da beğenmişsiniz onu 
övmek için -bir toplantı yapacaksınız, ya da 
bir yürüyüş yapacaksınız; o esnada, o günlere 
aidolan bir olaydır bu. Toplum o kesiminde, 
o 'kesitinde buna muhtaç durumda kendini his
setmiştir; o günlerde bu deşarj ameliyesi ya
pılmak lâzımdır. 

HASAN, TOSYALI (Kastamonu) — Şart 
mıymış?... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Hayır... Ka
mu düzeni yararı gerekçesiyle bu toplantıyı vi
lâyette vali İçişleri Bakanına sorarak 30 gün er
teleyebilecek. «Ertelemeyecek», «Erteleyebile
cek.» Onu !bazen erteler, bazen ertelemez... Ha
yır efendim, bu kanun böyle çıkınca devamlı 
olarak erteler. Adana'da Adana Valisi yazar er
teler, Ordu'da Ordu Valisi yazar erteler, İzmir 
Valisi yazar erteler ve böylece bu haklar muh
telif zamanlarda muhtelif yerlerde kullanıla-

.nıaz olur. Kullanılamamaktan mütevellit cemi
yetin her tarafında birikmeler olur. 

Kullanılmış, alışılmış, tadına varılmış hak
lardır bunlar ve aslında masum haklardır. Bu 
hakların kullanılması suretiyle demokrasiler 
fazla basıncı atar dedim. Emniyet supabı vazi
fesini görür bu hakların (kullanılması dedim. Siz 
şimdi bu hakları tıkarsanız, bu cemiyet supap
larını kapatırsanız toplum yeni basınçların içi
ne sokulur, idare, yöneticiler, siyasî otorite bun
dan bir şey kâr etmez bundan zarar görür de
dim. 

'Simidi iSaym A. P. Sözcüsü Na'kiboğlu ar
kadaşım bendenize verdikleri cevapta ismin
den 'haihsetmemiş olmakla beralber Anayasadan 
bahsettiğim için, 'buraya böyle .kanunlar gel
dikçe, bizim. Halk Partisi sözcülerinin çıkıp de
vamlı olarak Anayasadan bahsetmemiz ve Ana
yasayı ileri sürerek kanunların sanki bir Ana-
yaısaya aykırılıik halinde çıkartılmak istenili-
yormuş gibi bir manzara içine sokmamızı kına
dılar. 

iSaym A. I*. Sözcüsü aılkadaşıma buradan 
hitabetmek imkânına sahip değilim, Genel Ku
rula hita.bederek diyorum ki, elbette bu kut- • 

sal kürsüye çıkan bütün Millet Meclisi üyeleri
nin ilk görevleri konuşulan kanunun Anayasa
ya aykırı olup olmadığını kendi bilgilerine, ken
di görgülerine göre değerlendirip ifade etmek
tir. Nasıl ki komisyonların da görevleri budur. 

Aslında, İçişleri Konıiyonumuz bu görevi 
yerine getirmiş olsaydı, Hükümetin sevk ettiği 
bu tasarının Anayasaya aykırı olup olmadığı 
konusunu değerlendirse idi, ona inanıyorum ki 
bugünkü haliyle Yüce Kurulunuzun önüne gel
meyecekti. Bundan evvel geçmiş birkaç madde 
aynı şekilde malûldür. Ancak bir tanesini de
ğiştirtmemiz mümkün olabilmiştir. 

Şimdi bu 10 ncu maddeyi değiştiren tasarı
nın 4 neü maddesi, daha önce kabul edilen mad
delere nazaran Anayasaya aykırılık bakımından 
en maluliyet halinde bulunan maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa 11 nçi mad
desinde, «Kanun, temel hak ve hürrieytlerin 
özüne dokunamaz» diyor. 28 nci madde de, 
«Herkes önceden izin almaksızın, silâhsız ve 
saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahitpir» diyor. 'Siz de bu yasa ile 
getirip siyasî otoritenin eline 30 gün bu hakkı 
ertelemek hakkını veriyorsunuz. Bunların hep
sini bir araya getirmek, bağdaştırmak mümkün 
müdür 1 

Değerli arkadaşlarım, bir daha istirham edi
yorum, tasarının 'bugün yürürlükte bunun 171 
sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri yasasının 
10 ncu maddesini değiştiren 4 neü maddesi bu 
fıkrasından dolayı açıkça Anayasanın ruhuna, 
metnine aykırıdır. 'Sayın Koraltan, şimdi ken
dimi tashih ederek söylüyorum, Anayasanın, 
«Kamın temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz» emrine rağmen böyle çıkarsa çok 
nazik ellerle bu hakkın özüne ve mahremiyeti
ne dokunulmuş olacaktır. Yüce Meclisin buna 
müsaade etmeyeceğini, bu maddenin tüm metin
den çıkarılarak, bugün yürarlükte bulunan 
10 ncu madde ile kanunun yeterli sayılmasını 
Yüce Kurulunuzdan saygılarımla bir daha rica 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal ve ekonomik 
demokrasi savaşı kavgası verildiği sürede biz 
gördük ki cemiyet bütünlüğünü kaybeder gibi 
oldu parçalara ayrılır gibi oldu, gençler bir 
tarafta, gençlerin içinde gençler ayrıca parça 
parça, öğretmenler, öğrenciler, profesörler par-
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ça parça; çünkü, soisyal ve ekonomik demokrasi 
savaşında birleştiricilik zail olur, onun yerine 
herkes kendi tandansma uygun doğrultuda ara
yıcı olur, bölünmeler olur ve bu bölünmeler as
lında .gerçek bir demokraside dengeleri vücuda 
getirir, huzuru vücuda getirir, ta ki siyasî ikti
dar bu parça parça kavgaları, birini destekleye
rek, birini kendinden sayarak hakemlik vazife
sini unutmuş olmaya, 

Halbuki, siyasî demokraside hak ve özgür
lük kavgası birleştirici, bütünleştirici âdeta sı
kılmış bir yumruk haline getirici niteliktedir. 
27 Mayısa kadar gelen dönemde cemiyetimiz 
bu hali yaşamıştır, böyle bütünleşme olmuştur. 
Bu kanunlarla, Anayasaya aykırı buna benzer 
tasarılarla ve Anayasada yapılan bu doğrultu
daki değiştirgelerle tekrar toplumumuzu 27 Ma-
yısc öncesi siyasal haklar ve özgürlükler sava
şı zeminine, o sıkılmış yumruk halindeki kav
gacılık zeminine düşürmüş olmak tehlikesini 
lütfen sizler de düşününüz. Sabahki birleşim
de 'buna işaret ettim, bir daha işaret ediyorum. 

Cemiyetimizi böyle bir tehlikeye doğru götü
rüyoruz, bunun akıbetleri ilerde yaşayanlar gö
recektir ki, sanıldığı gibi cemiyetimize huzur, 
sükûn, barış getirmez. İdarece rahat idare et
mek, idare edilene mutlu idare edilmek huzu
runu getirmez, tam aksi olur. 

'BAŞKAN — Sayın Güley, mücmelen olma
sı lâzımdı, hatırlatırım. 

FERDA GÜLEY' (Devamla) — Sayın Baş
kanım ve sayın arkadaşlarım, 10 ncu madde
nin metinden tam çıkarılmasiyle ilgili öneri
me iltifat buyurmanızı tekrar istirham eder, say

d ı la r isunarım. 
-BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Ferda Güley ve Sayın ıSakıp Hiçerimez tarafın
dan verilmiş olan değişiklik önergelerini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergelere »geçiyoruz. 
ıSaym Toısyalı, maddelerin müzakeresi »geçti 

efendim, önergeler üzerindeyiz. 
iHASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ta

mam efendim. 
(Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin öner

gesi tekrar okundu.) -
(BAŞKAN — S a y ı n komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz!.. 
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ADALET KOMİSYONU ADINA TEYFİK 
KORALTAN ..{'Sivas) •— Katılmıyoruz. ,, -

BAŞKAN — Sayın Cinisli, önergenizi izah 
için söz istiyorsunuz, kısa ve,öz olması kaydiy-
le. buyuran efendim. 

RASİM ÖİNÎSLİ (Erzurum),— Sayın, Baş
kan, muhterem, arkadaşlar; ••• , -. 

^ .Görüşmekte, olduğumuz 171. şayıh Toplantı 
ye Gösteri. Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki 
Kanunun belki en önemli maddesi üzerinde 
konuşuyoruz. İSabaıhki .görüşlerimizi tekrarlama
yacağım, yalnız sabahki görüşmelere cevap 
teşkil etsin.'diye sayın komisyon sözcüsünün be
yanları bizim endişelerimizi, teyit makamında-
dır. iSayın komisyon sözcüsünün ifadeleri bizim 
iddialarımızı doğrulamıştır. Kendi r beyanların
dan aldığım ifadeleri aynen Yüce Heyetinize 
sıuıuyorum. 

Biz, bu 4 ncü maddenin iyi tanzim, edilme
diğini, maksada uygun bir tarzda, kaleme. ..alın
amadığını ifade etmiş idik, hattâ 12. saat süre
nin, .jtoplantıı^ın 1 ay ertelenmiş olmasını bildi
ren İçişleri Bakanlığının kararı, toplantı saa
tinden 12 saat önce ilgililere,: tebliğ edilir hu
susundaki bu zaman için endişelerimizi ifade et
tik ve buna cevap teşkil eden sayın komisyon 
sözcüsünün verdiğimantık enteresandır. 

»Komisyon sözcüsü diyorlar iki, «Bu küçük. 
rakam farkları için bu maddenin komisyona 
iadesi gereksizdir» yani, 12 saati, 24 saat şek
linde »bir 'değiştirme düşünülürse, veya »dört 
gün şeklinde değiştirme teklif edilirse, bunları, 
30 günlük süreyi 15 gün olarak teklif edecek 
bir arkadaşımız çıkarsa, işte sayın komisyon 
sözcüsünün mantığına göre, bunlar küçük .ra

kam farklarıdır. Bunlar, 30'u 1/5 'e indiren, 12 
saatlik süreyi 24 saate çıkaran basit rakam fark
larıdır. Zabıtlar, buradadır, sayın komisyon söz
cüsünün ifadesi ortadadır. 

İşte bu sebeple teklif istiyorlar, diyorlar k i ; 
«Teklifinizi söyleyiniz, 1-2• saati 24 saat mi ya
palım, 30 günü 15 güne mi indirelim?...» 

©iz diyoruz ki, bunlar küçük zaman farkla
rı, küçük meseleler değildir, asıl kanunun bu 
maddesinin özü burada toplanmaktadır. 30 gün 
ertelenir, sözünden hangi gayeye hizmet etmek 
istiyorsunuz? Kamu düzenini korumak için Dev
let ıgüvenlik kuvvetlerinin alması lâzımgelen 
sürenin ancak 30 gün olacağını, 30 günde bu 
tedbirlerin ancak alınacağını mı. kastediyorsun 
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nuz? Yoksa, o ahvalin, o şartın, o mahzurlu du
rumun 30 gün sonra biteceğini mi kastediyorsu
nuz? Bunu ortaya koyunuz, ona göre anlaşalım,. 

Sonunda da bir hüküm var, sayın komisyon; 
sözcüsü de ifade ettiler; 30 gün sonra Hükü
metin müdahale efene yetkisi kalmamıştır. Otuz 
gün 'biterse, bu gösteri yapılacaktır. Peki otuz 
gün içinde mahzurlu telâkki edilen bu hâdise 
bitmemişse, o zaman ne olacak? Onun cevabı 
yok, onun cevabını veremediler. Otuz gün bit
tikten sonraki gün bu toplantı yapılır. Burada 
bir âmir hüküm var, «yapılır» diyor, «yapıla-: 
bilir» deşmiyor. Veya hükümetin tekrar müda-ı 
hale edeceği ihtimalini de tedvin etmiyor. 

Yani <biz, bu rakamları küçük farklar kaJbul 
etmiyoruz ve aslında kanunun tanzim ettiği özü 
de' bu; 30 günlük zamandan kastınız nedir! Bu 
maksat rakamlarla ifade edilmez, maksada uy
gun rakam bulunur. Üç ıgündür, oniki gündür, 
oniki saattir, yirmidört saattir. Maksadınız ne
dir, maksadı açıklamıyorsunuz, rakamlar üze
rinde duruyorsunuz. Bakamların "büyüklüğü 
küçüklüğü kanun hakkında fikir vermez. Mak
sadınızı ortaya koyun da maksada uygun bir 
rakam bulalım. 

Kanunun iyi tanzim edilmemiş olduğunu is
pat eden birinci beyan bu. 

İkinci (beyana 'geliyorum: Komisyon sözcü
sü aynen diyor ki ; «Otuz günün hemen sonun
da yapılacaktır, hükmünü aslında kanunun laf
zından istihraç etmek mümkündür.» 

Bu türlü bir kanaati, sayın komisyon sözcü
sünün zabıtlara geçen beyanı, kanunun lafzın
dan böyle ibir kanaati, neticeyi istihraç etmek 
mümkündür. İşte, mümkün ise, bu kanun laf
zıyla ve ruhuyla tespit edilir. (Kanunun lafzı ön-
plânda tutulur. Kanun tatibikçisi önce lafzına 
bakar, sonra kanun yapıcının maksadını arar. 
Eğer lâfzında ihtilâfa düşerse kanun tatbikçi-
si, o zaman kanun yapıcının maksadına müra
caat eder ve 'bu maksadı da herkes tetkik et
mek imkânına sahip olamaz. Eğer lâfzında te
reddüt edilir bir husus tespit etmişse sayın ko
misyon sözcüsü ki ifadesi bunun [belgesidir, o 
zaman iddiamızı ikinci defa gerçekleştirmiş, tes
lim etmiş oluyor; bu madde iyi tanzim edilme
miştir. 

Lâfzından, maksadı aşan bir başka şey is
tihraç edilme®! imkânı içindedir bu madde. 

Burada kanunun tanzim etmek istediği ana-
görüş kamu düzenini korumaktır. Elbette ka
mu düzeninin korunması esas unsurdur. Kanu
nun maksadına uygun olmaısı için bir başka 
şey daha düşünmek lâzımdır; hürriyetlerin kul
lanılması, rahat kullanılması. 

Yine komisyon sözcüsü ifade buyurdular; 
idareye bu kadar yetki vereceksiniz, eğer idare
ye itimat etmiyorsanız ona hiç bir konuda yet
ki veremeyiz... 

Bu bir savunmadır; buradaki tenkitlerimizi 
idareciye olan itimatsızlığımız şeklinde takdim 
ettiler. Eğer idarecilere, faraza illerde valilere, 
ilçelerde kaymakamlara itimat etmiyorsanız, on
lara başka türlü yetki verme imkânından da 
mahrumuz, gibi bir beyanda 'bulundular. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Öner
genizi mi izah ediyorsunuz? 

BASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın Asu-
tay önergem, hu maddenin iyi tanzim edilmedi
ği tarzındadır. Bu maddenin iyi tanzim edilme
diğinin... 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza 'devam ediniz 
sayın Oinisli, ben gereken müdahalede 'bulunu
rum efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Beş kişi 
ayağa kalksa Meclisin çalışmalarını bu kadar 
engelleyemez. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ka-
zova, müdahaleye hakkınız yok efendim. Siz de 
işgal ediyorsunuz hu şekildeki müdahaleleri
nizle Meelisi. 

BASİM ClNfiSLl (.Devamla) — Sayın Baş
kanım, tabi bu arkadaşlarımıza, böyle peşin hü
kümle hareket eden arkadaşlarımıza benim 
fazla (bir şey anlatma imkânım olmuyor ama, 
Yüce Heyetin bu anlayış içerisinde olduğuna 
inancım tamdır. Bu sebeple mâruzâtımda devam 
edeceğim. 

Sayın komisyon sözcüsünün, kamu düzenini 
koruyalım, gerekçesinden hareket ederek getir
miş oldukları bu otuz günlük süre, kamu düze
nini bozucu, ihlâl edici halin, ahvalin, şartla
rın devam ettiği düşüncesinden hareket edile
rek neden bir ikinci otuz gün bu kamu düze
nini korumak için tenvir edilmemiş, teklif edil
memiş veya bir başka süre getirilmemiştir. Ka
mu düzenini 'korumak için kısıtlayıcı bir hük
me lüzum yoktur, Kamu düzeni ne zaman ihti-
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yaç gösteriyorsa, idareciye o zaman yetki veril
melidir. Bunda sizinle iaynı şekilde düşünüyo
rum ve aynı endişeleri taşıyorum. 

Arkadaşlarım, burada politik çıkarları 
inançlarımıza tercih etmeyelim; gerekirse politi

kayı inançlarımız için feda edelim. Bugün inan
dığınız şey için yapitığıııız teklifler yarın aya
ğınıza takılmaz ama, bugün politik ve hissi se
beplerle, politik alış - verişlerle yapacağınız her 
davranış yarın ayağınıza takılacak ve size umut 
bağlayan milletin de beraberce ayağına takı
lacak, onların karşısında mahçub olacaksınız. 

İşte bu sebepledir ki, yapılacak maddenin 
iyi tespit edilmesi... 

OSMAN HACIBALOÖLU (Tokat) — Nasi-
hata ihtiyacımız yok... 

BASİM ıCMjSLİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, 'benim müdaheleme imkân vermeyeceksi
niz lütfen iikaz ediniz. Yoksa arkadaşa cevabı
nı vereceğim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Hacıbal-
oğlu, istirham ediyorum, 

RASİM CİMfcSLİ (Deivamla) — Ben burada 
konuşuyorum, e e vahiniz varsa buyurursunuz, o 
zaman istediğiniz yolu seçersiniz. Neden siz go
cunuyorsunuz? Ben kendi kanaatlerimi söylü
yorum, eğer sizin içinizde gocunacak bir hu
sus yoksa neden müdahale ediyorsunuz?... 

BAŞKAN — iSaym Cinisli, Sayın Oinisli, 
rica ediyorum... Sayın Kazova lütfedin efen
dim. 

ıSaym öinisli biliyorsunuz bu söz hakkı kısa 
ve öz olması kaydiyle veriliyor. 

RASİM OİNİSLİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, maddenin ehemmiyeti ortadadır. Bu mad
de bir hürriyetin kullanılmasını tedvin etmek
tir. Binaenaleyh, bu madde üzerinde durmak 
gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî durmak 
gerekir de, sizin söz aldığınız kısım önergenizi 
izah bakımındandır, hen ona temas ettim efen
dim. 

•MEHMET KAZOVA (Tokat) — Nasihata 
ihtiyaç yok. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, yani ben mutla
ka zatıâlinize ceza mı 'tayin edeyim? Lütfedi
niz beyefendi, müdalhale etmeyiniz. 

RASİM OİNİSLİ (Devamla) — Bir gölge
li nokta daha var; 30 gün nasıl kullanılacaktır?. 
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İdareci 30 ıgünü tam olarak kullanmamışsa şöy
le 'bir hüküm var; «Erteleme kararı 30 günden 
daha az bir süre için verilmişse bu süre aynı 
usule uyarak 30 güne kadar uzatılabilir» Yani 
bu 30 güne kadar uzatılma süresi perakende, 
perakende mi 'kullanılacaktır ? Bir hafta bir ka
rarla, bir ikinci hafta ikinci bir kararla, bir 
üçüncü kararla bir üçüncü hafta mı kullanıla
caktır? Bunları gün ışığına çıkarma zarureti 
vardır. 

O seheple bu madde iyi tanzim edilmemiş
tir. Bu iddialarımızın haklı olduğunu sayın 
komisyon sözcüsünün ıbeyanlariyle tekrar Yüce 
huzurlarınıza getirmiş bulunuyorum. O sebeple 
bu maddenin yeniden komisyona gönderilmesi
ni <ve maksada uygun, anarşistlerin, kötü niyet
lilerin hareketlerine mâni olucu, fakat iyi ni
yetli insanların hürriyetlerinin de kullanılması
na imkân verici 'bir tarzda yeniden düzenlen
mesini diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü bu 
önerge üzerinde yeniden söz istemişlerdir, gö
rüşlerini belirtmek bakımından. Buyurunuz 
efendiımı. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Aynı önerge üzerinde tekrar huzurlarınızı 
işgal ettiğim için özür dilerim. Sayın Cinisli'nin 
ifadelerine cevaben ımadde hakkındaki kanaat
lerimi Umu'mî Heyete açıklamıştım ve bu açık
lamayı yaparken de Sayın Cinisli'nin biraz ön
ce ifade (ettikleri mânanın tamamen dışında 
şeyler ifade etmiş olduğum için kısa bir açıkla
ma zarureti duydum. 

iSayıın Cinisli ufak rakam değişikliklerin
den bahsettiler. Ben bu ımadde üzerinde ımadde-
nin geri alınmaması yönlünden kanaatimizin ne 
olduğunu ifade ederken; Sayın Cinisli 'inin mad
denin asıl espirisini teşikil eden bir erteleme' 
yetkisinin idareye verilip verilmemesi konusun
da Adalet Partisi sözcüsü ile aynı kanaatte ol
dukları hususunu ifade ettikten sonra idareye 
bir erteleme yetkisi verme prensibi üzerinde 
mutabakata varıldıktan sonra, artık sürenin 
miktarı üzerinde yani rakamlar üzerindeki de
ğişiklik için maddenin geri alınmasının mâna-
sı olmadığını bu hususta verilecek önergelere 
icabettiğinde komisyonun katılabileceğini ifade 
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ettim ve ayrıca da 30 gümrük sürenin bir hafta, 
15 gün gibi etaplar halinde kullanılmasının 
da Sayın. Halk Partisi sözcüsünün de iddia et
tiği gibi bu hakkın özünü ortadan kaldıracak 
nitelik taşıyan bir kısıtlaima olduğunu ifade 
cderok 30 günlük sürenin doğiştiri.lemoceğini 
ancak 4 günlük süre 48 saatten 4 güne çıkarıl
dığı için 12 saatlik süre üzerinde yapılacak tek
liflere komisyonun katılabileceğini, bu sebeple 
do maddenin yeniden düzenli enm ek üzere geri 
alınmasına lüzum olmadığını ifade ettim, 

Tekrar edeyim; bu erteleme yetkisinin ida
reye verilmesi bir zarurettir. Bu hususta da Sa-
yi ti Demokratik Parti Sözcüsü ile de mutabıkız. 
Ancak 3'0! günlük süre Sayın Cinisli'nin ifade et
tikleri gibi, etap kullanılacak olursa; o zaman 
maddede yenilik olarak golen ikinci cümle ki, 
bu cümle aynen şöyledir; «Ertelenmesine karar 
verilen-toplantı ertelerine süresini kovalayan ilk 
gün yapılır» cümlesini kaldırmak gerekir. 

Bu cümlenin mânasını ifade etmek maksa-
dıyle; «30 gün sonra botıemahal toplantının ya
pılacağı maddenin lâfzından istihracı mümkün
dür» dedim. Cüıuleyi: aynen tekrar ediyorum, 
değerli. hukukçu arkadaşıimın bunu anlahıası 
icabetlerdi biraz muhtasar bir ifade tarzı oklu. 
Şimdi bunu açayım; 

Hukukta, kaideler ya yumuşak kaidelerdir, 
ya emredici kaidelerdir. Düzenleyici yumuşak 
kaideler, idarenin veya tatbikatçının takdirine 
bırakılmış kaidelerdi}' iki, işte birinci cümlede; 
«3!0 güne kadar uzatılabilir» hurada unut lakiyet 
yok. Bir saat de ıızatalüllir, iki saat de uzatabi
lir, 30 s;im de uzatabilir, idare takdir eder hiç. 
uzatmayabilir de. Ama, '«Ertelemesine karar ve
rilen. toplantı erteleme süresini kovala.ya.in ilk 
gün yapılır.» Buradaki «yapılır» kelimesi hu
kukta emredici bir kaidedir. 30 gün sonra bebe-
mahal yapılacağını maddenin şu 'lâfzından is- . 
tihraç etmek mülmkündür, hattâ kolaylıkla an
lamak mümkündür, tefsire de lüzum yoktur 
mânasında istihraç etmek kolayca ımümkündür 
dedim. Saym Çinisi i galiba bunu yanlış anladı
lar. Umumî Heyetin teıkrar ıttılaına arz ermek .. 
-üzere ifade ettim. Şayet bunu etap, etap yapa
cak olsaydık; idare ilk 15 gün için veya 1 haf
ta için. erteler, ikinci 15 günün sonunda eğer 
«ilk gün yapılır» diye bir emredici kaide vazet
miş olmasa idik, bir 15 gün daha erteler, bir 15 
gün daha erteler ve bu 15 günlerin sonu gelme-
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yebilİL'di. İşte o zaım-an gerçdkten Sayın Halk 
Partisi Sözcüsü arkadaşımızın ifade ettikleri 
gibi biz sınırlamayı idarenin takdiri ile kısıtla-
m&ya, varan bir neticeye götürmüş olabilirdik. 
işte bundan korunmak için bu temel hakkı ida
reye azamî 30 günlük bir erteileaıie süresi tanı
yoruz ve 2 nci madde ile de 30 günün sonunda 
behemahal (eğer 30 gün ise erteleme) bu top
lantı veya gösteri yürüyüşü yapılacaktır diyo
ruz. 

'Sayın Cinisli; «Bu parça parça verildiği za
man bunun tatbiki güç olacaktır» diyorlar. Ga
yet kolay, kendilerinin okudukları maddeden 
anlaşılıyor, eğer 30 günden az bir «süre verilmiş
se idareye erteleme yetkisi ancak 30 gün için 
verilmiş olduğundan; farzedelim 8 gün verdi, 
fakat 8 gün sonra bu toplantının yapıllmasının 
yine önüne geçilmeyecek ağır neticeler veya te
lâfisi kabili olmayacak ağır neticeler husule ge
leceği kanaati meydana gelse veya müdellel ola
rak gayet vahim neticelerin husule geleceği ve 
emniyet güçlerinin de bunu önleyemeyeceği ne
ticesine varııldi veya tespit edildi. Bu durumda 
8 günü 10 güne çıkarabilecekti, 30 güne çıkara
bilecek ama bir üçüntü etap koyup da efendim 
ben bunu 30 gün daha uzattım diyemeyecektir. 
Yani 30 gün. yetkinin limiti oluyor. Bir saat de 
uzatabilir idare, bir hafta da uzatabilir, '29 gün 
do uzatabilir, 30 gün de uzatahilir ama 30 gün
den sonrası için bu hakkın özüne dokunmamak 
maksadıyle tekrar uzatma yetkisi yenmiyoruz, 
ancak son madde eğer yöneticiler başka bir mel
huz tehlike ihbarında bulunurlarsa yönetim' 
kurulunun kararı üzerine 48 saati gcçmeımek 
•kaydı yi e tekrar uzatılabilir. Yani hakkın özü
nü korumak malksadıyle gayet hassas dlarak 
hazırlanmış olan bu maddenin bir kelimesini 
çıkardığınız zaman arzu ettiğimiz neticenin ta
mamen dışına çıkacağınız sebeple, maddenin ge
ri alııumasını ımahzurlu mütalâa ettiğim için 
maddeyi geri almadan üzerindeki sınıdajnıala-
rın miktarları üzerinde Umumî Heyetin göstere
ceği temayüllere sözlere niyabeten hareket eder1 

Komisyon olarak iltifata hazır olduğumuzu arz 
etmekten ibarettir konuşmam. 

Bu hususu tekrareıı arz eder saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın komisyon bir dakikanı
zı rica ediyorum, 'Sayın Cinisfli sual Soracak
lardır. 
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RASÎM CÎNlSLl (Erzurulm) — Sayın Baş
kan, sayın komisyon sözcüsü ankâdaşımız son 
cümlesinde Umumî Heyetin tensip edeceği bir 
süre faraza 15 güne indirilecek 'bir telklif gelir
se buna iltifat edecekler 'midir? Bu iltifat tar
zı demin arz etmek istediğimiz ve bu sürenin 
uzatılıp kısaltılması ile ilgili maddenin özüne 
dokunur mu, dokunmaz ımı? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Cinisli, bu safha
daki sorular maddenin esasiyle ilgili sorular 
olamaz. Aslında önergelerin muamele safhasın
da bulunuyoruz. Ancak müsaade ederseniz ben 
sayın komisyon sözcüsünden bir hususu öğren
mek istiyorum, 

Şimdi sayın komisyon sözcüsü, verilen de
ğişikli/k önergeleri arasında münhasıran müd
detlerle ilgili değişiklik önergesi Sayın Ata gün 
tarafından verilmiştir ve Sayın Atagün'ün öner
gesinde tasarıdaki 12 saatlik müddetin 24 saat 
olarak değiştirilmesi istemiştir, -- ISaym Cinisli' 
nin maddenin komisyona geri verilmesiyle ilgi
li önerge münasebetiyle yaptığınız ilk konuşma
da ve son konuşmada maddedeki müddetlerin 
burada değiştirilebileceğini ifade etmek sure
tiyle, sanki komisyonun böyle bir eğilim- taşı
dığımı ifade etmek istediniz, ben öyle anladım. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Evet, 

BAŞKAN — Komisyonunuz, komisyonun 
temsilcisi olarak zatıfıliniz, Sayın Atagün'ün 
verdiği önergenin dışındaıki süreler üzerinde de 
bir değişiklik eğilimi taşıyor musunuz, taşımı
yor musunuz? Taşıdığınız takdirde, başkaca 
önerge imevcut buluntmadığı için, usul hükümle
ri bakımımdan bu madde üzerindeki süreleri de
ğiştirme eğilimini nasıl gerçekleştirme yolu bu
lacağız? Bir de bu noktadan meseleyi teemmül 
etmenizi rica ediyorum. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

ıMuihtereım1 arkadaşlar. 
.BAŞKAN —- Hayır, bunun üzerinde ayrıca 

söz söylemeye lüzum yok Sayın Koraltan, teem
mül bakımımdan söyledim. 

TEVFÎK KORALTAN (Deva.mila) — Sayın 
Başkan, kısaca sorduğunuz suale, cevap teşkil 
©der nedeniyle kanaatlerimi açıklayacağım; 

Muhterem arkadaşlar, daha önceki konuş
mamda ve şimdi yaptığım konuşmada 30 gün

lük sürenin ne etap etap kullanılmasının, müm
kün olduğu, ne de bu 30 günün kısaltılmasının 
müınkü olduğu hususundaki . kanaatimi söyle
dim. Külniisyo'n olarak, idareye verilen 30 gün
lük yetkinin kısaltılması hususunda bir kanaat 
taşımıyoruz ve bu husustaki önergelere de ka
tılmayacağız. Ancak, daha önce bildirme süre
sinin 48 saatten 4 güne çıkarılması halinde ida-
renin, toplantı veya gösteri yürüyüşü talebeden 
şahsa veya heyete veya yönetim kuruluna... 

BAŞKAN — Soynı Koraltan, o önerge ayrı
ca görüşülecek efendim, ona temas buyurimayı-
nız. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Evet 
efendini. 

Sadece fSaym Hükümetin de mütalâalarını 
almak suretiyle komisyon olarak yalnız bu 12 
saatlik sürenin 24 saate çıkarılması hususunda
ki teklife, katılaeağıimfzı saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Koraltan, bir hususu da
ha öğrenmek istiyorum. Buyurduğunuz bu otuz 
günlük sürenin etap etap kullanılamayacağı... 
Diyorsunuz. Ben imi yanlış anladım .efendim. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Efen
dim etap etap kullanmaya gittiğimiz takdirde 
idareye bir 15 günlük, ikinci 15 günlük, 3 ncü 
15 günlük süreler vermek lâzım gelecek... 

BAŞKAN — 3 ncü değil 2 nci... Otuz olu
yor zaten. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — O za
man, Sayın Atagün'ün tekliflerinde 2 nci parag
rafın çıkarılması teklifi de var ve Sayın Cinisli" 
nin tekliflerinde de «yapılır»' kelimesinin «yapı
labilir» şeklinde değiştirillmesi... O zaman ida
reye bir 3 ncü etap hakkını da vermiş oluyoruz. 
Yani 3<Q ncu günün sonunda tekrar bu erteleme 
imkânı verilmek isteniyor ki, biz 30 günü mut
lak bir «üre olarak tanımak bakımından etap 
etap cümlesini o bakımdan kullandım. Yani 30 
gün etap etap kullanılabilir kendi içinde. Ama 
30 günü aşacak şekilde etap etap kullanmala
rın imkân dâhiline girmesini sağlayacak olan 
«Yapühr» kelimesinin «yapılabilir» şeklinde de
ğiştirilmesinin .mahzurunu ifade etmek için o 
cümleyi kullandım. Yani 1 haftalık 15 günlük 
etaplar halinde •kullanılırsa bu süre ve «yapı
lma kelimesi «yapılabilir» şeklinde olursa, o za
man idare yapmayabilir de, Yani 30 günün so-
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nunda toplantı ve gösteri yürüyüşünü tekrar 
erteleyebilir. Ne oldu? Bir üçlüncü etap çıktı 
ortaya. 

Bu imkânı vermemek, yani bu hakkın kul
lanılmasını bir hatalı tasarrufla imkânsız hale 
getirme imkânını ortadan kaldırmak için 30 
günü mutlak mânada .anladığımızı ifade et
mek bakıımnıdan etap etap kullanılma şeklinde-
!ki teklife iltifat etmeyeceğimizi arz etmek iste
dim. 

Saygılar sunarım. 
MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Sorum var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Hangi konu üzerinde efendim? 

»Şimdi bu kısımda bir soru usulü ihdas etmeye
lim, içtüzüğümüzde böyle bir /mesele yok. 

MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Sonra sorayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Sayın Başkan, bir sualim var. 
BAŞKAN — Soru safhası geçti efendim,. 

Yeterlik de uygulandı maddede. Yeterlik soru
lara da şâmildir. Önergenin değişikliği safhasın
da kimlerin söz hakkı olduğunu İçtüzüğümüz 
tayin ediyor. Onun için rica ediyorum, buna 
imkân bulamıyorum efendim. 

SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — Sayın 
Baglkan, sizden birşey öğrenebilir imiyim? 

BAŞKAN — Bu safhada olmaz efendim. 
SAKIP HlÇERİMEZ (Ankara) — Usull&üz-

ılük hakkında Sayın Başkan... 
BAŞKAN —• Lütfen ayakta hitabeder misi

niz efendim. Buyurun. 
SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, Sayın Koraltan kanun tasarısının Ko
misyon sözcüsü bıüunımuyorlar... 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü efendim. 
SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — Elimdeki 

belgeye göre, bulunmuyorlar. Ancak içtüzüğü
müzün 44 ncü maddesine göre burada Komis
yonda hizmet görüyorlar. Bu durum muvacehe
sinde önergeye katılamazlar. Bunu dikkate al
manızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeye katılmadılar zaten 
efendim. 

SAKIP HlÇERİMEZ (Ankara) — Katıldı
lar efendimi; beyan ettiler. 

BAŞKAN — Hayır efendim, o bir başka 
önergeyle ilgili beyan. 

Efendim, Sayın Cinisli'nin 4 ncü maddenin, 
iki, esas /maddenin 10 ncu maddesinde değişiklik 
yapan maddederi; Komisyona iadesiyle ilgili öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
KaJbul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

siyle, Ordu Milletvekili Memduh Eikşi'nin öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu iki önerge de aynı mânayı 
taşı/makta, aynı hedefi tayin, etmekte bulundu
ğundan birlikte işleme koyacağımı efendim. 

Sayın Komisyon sözcüsünden görüşüerini 
rica edeceğim efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Koraltan Ko
misyonun muvazzaf sözcüsüdür... Gerçi takab-
bül raporunda... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FlK KORALTAN (Sivas) — Hayır, muvazzaf 
sözcüsü değilim. Bu kanunun hazırlanışı sıra
sında kolmisyon sözcüsü idim. 1973 yılı için söz
cü seçilmedim. Yalnız Komisyon Başkanlığı bu 
kanun için sözcülük yap/mamı; bu ıkanun için 
komisyonu tem'silen sözcü olarak hareket et
memi Komisyon Başkan ve sözcüsü bana vazife 
olarak verdiler. O /münasebetle komisyonu tem-
silen burada bulunuyorum efendim. îcabederse 
bunu yazılı olarak da bilâhare takdim edebili
rim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hiçerimez'in 
itirazı yerindedir. Takabbül raporundaki sözcü, 
Başkan veya Kâtip üyenin Komisyonu temsil 
etmesi gerekmektedir. 

Sayın Atagün, siz de Başkanlık Divanında 
bulunuyorsunuz, lütfen ikoımisyonu temsil etme
nizi rica ediyorum. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, bendeniz her ne kadar bu komisyonun 
kâtip üyesi isem de, tekabnül sırasında gelmiş
tim. Başkana vekâlet etme yetkisi ancak sözcü
ye aittir. Sözcü bulunmadığına göre benim bu 

* işi görmem doğru olmaz. Aynı şekilde yetkili 
birisi, arkadaşım Koraltan var. içtüzük hüküm
lerine göre, bir yetkim mevcut değildir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun Başka
nını veya sözcüsünü rica ediyorum. Tekabbül 
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raporunda Balkan veya sözcü sıfatını iktisabet-
ımiş olan arkadaşımızın Komisyonu temsil etme
sini rica ediyorum, muamelelerimizin, çalıştma-
larımızın selâmeti bakımından. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kim on
lar efendim? 

BAŞKAN — Arz ettim beyefendi, bir daha 
arz edeyim mi beyefendi? 

iSaym Tekinel ve Sayın Biçer. 
TEVFÎK KORALTAN (Sivas) — Usuil hak

kında bir noktayı müsaade ederseniz arz etmek 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul (meselesi yapmayalım bu
nu, mümkün değil Sayın Koraltan. 

TEVFÎK KORALTAN (Sivas) — Kısaca 
arz edeyim efendim. Biraz evvel Sayın Sözcü 
buradalardı, bu konuda özel olarak benim söz
cü olarak... 

BAŞKAN — Anlıyorum da., Özel 'muame
leleri... 

TEVFÎK KORALTAN (Sivas) — Hukukta, 
ieazet müessesesine dayanarak, yazılı olarak bu 
yetkinin verildiğini Başkanlığa takdimi etnuelk 
suretiyle... 

BAŞKAN — O da mümkün, versinler efen
dim. 

MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Şimdiye kadar 
görüştüklerimiz de sakat oldu öyleyse. 

BAŞKAN — Efendim, bir değişiklik bahis 
konusu olmadı. 

SiAKIP HÎÇEBÎMEZ (Ankara) — Oldu 
efendim, dört günlük süre... 

BAŞKAN — Ben kendi zamanı idaremden 
bahsettim efendim. 

Efendim, Komisyonu temsil edecek yetkili 
arkadaşın bulunması belki beş on dakükamızı 
alacak, öyle anlaşılıyor. Onun için, Birleşime 10 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati i 16,00 

ÜÇÜNCÜ! OTURUM 
Açılma saati! i 16,10 

BAŞKAN : •Başkaaıvekili Ketaial Ziya öatürik 
KÂTtPLEB j Hüseyin YenipMuaff (TuaiccIM), Şaidi Bünay* (Btaik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 35 nci Birle- siminin 3 ncü oturumunu açıyorum, efendim. 

IV, - , GÖRÜŞÜLENİ İŞLERİ (Devam) 

1. -— 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kamın tasarısı ve İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları (1/520) (S. Sayısı : 
694 ve 694'e İnci ek) 

BAŞKAN — Görüşülmesine devam ediyo
ruz. 

Sayın Tekinel, komisyonu zatıâliniz mi tem
sil edeceksiniz? 

1ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — 
Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

Sayın Tekinel, sanırım ki, değişiklik önerge
leri hakkında Sayın Koraltan'dan bilgi aûimış-
sınızdır. 

Almamışsanız, önergeleri tekrar okutayım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Lütfeder, 
okutursanız (memnun oluruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonda vâki de
ğişiklik sebebiyle önergeleri yeniden okutuyo
rum. 

!(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 
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(Ordu Milletvekili Memdüh Ekşi'nin öner
gesi tekrar okundu) '•'-•'•' 

BAŞKAN •— Evet, Sayın' Komisyon Başka
nı? 

ADALEM KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL.(İstanbul) — Komisyon, 
ikatıMıyor, Sayın Başkan. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Saym.'Başjkan, 
önergemi izah için söz rica ediyorum. 

'• BAŞKAN — ••Komisyon katılmıyor. Sayın 
Ekşi, izah içim söz istiyor: Kışa ve: öz olmak 
kaydıyle buynrıınuz,-Sayın Ekşi. -..,..•• 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) - ^ Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarim, tasarının 10 ncu maddesi
nin 1 nei- fıkrasmıiı metinden çıkarılmasını öne
riyorum, Çünkü 1 ve 2 nci fıkra kanuna yeni 
hükümler getirmıekte ve bu hükümler bu tasa-
rnnn en ean.-a.liei noktalarını teşkil etmelkte-
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüksek Meclisin raa-
lfımu olduğu üzere, bu iki fıkra toplantı ve gös
teri yürüyüşünün yapılıp, yapılmayacağı değil 
de, ertelenip ertelenmeyeceği konusunda takdir 
hakkını, doğrudan doğruya siyasî bir makam 
olan İçişleri Bakanına bırakmaktadır. İçişleri 
Bakanını kim harekete geçirecektir? İdare- âmi
ri, tabiî vilâyetlerde vali. Her ne kadar kayma
kamlardan söz edilmiyorsa da, kazalardaki top
lantılarda ve gösteri yürüyüşlerinde hareket 
noktası kaymakamlar olacaktır. Birçok kazala
rımızda bazen kaymakam da bulunmamakta, 
bunum yerine tahrirat-kâtipleri veya kaymaka
mın tevkil edeceği herhangi bir memur arkada
şımız mülkî âmir görevini ifa etme&tedir. De
ğerli arkadaşlarım, geçmişten birçok tecrübele
rin içinden go'leıı arkadaşlar olarak idarenin 
genellikle takdir hakkını nasıl kullandığını he
pimiz bilmekleyiz. Hele siyasî bir makam olan 
İçişleri Bakanının emr,imddl<i valinin ve kayma
kamların. goûollikle siyasî yönde takdirlerini 
kuşandığı herkesin malûmudur. Herhangi bir 
toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılması 
hususu, kendisine haber verilen mahallî mülkî 
âmir durumu tetkik edecek ve kamu düzenini 
bozucu nitelikte görür ise toplantının gayesini 
veya böyle bir istihbarata sahip ise, bu toplan
tıyı veya gösteri yürüyüşünü 30 güne kadar 
eı ıcleycv<-ekliıj. 

(Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan 
arkadaşlarımın bir çoğunun fikrine iştirak edi
yorum. Şöyle ki, bu .erteleme bir sınırlama de
ğildir. Erteleme doğrudan doğruya (kısıtlama
dır. Hakkın özüne taallûk eden bir meseledir. 
Çünkü toplantıyı hangi gaye ile yapacak, top
lantıyı yapmak isteyen kişi, ya övülecek bir 
hâdise vardır, bunu övecektir veya tenkid edi
lecek bir konu vardır, bunu yapacaktır veya 
kamu oyunun malı olmak istenen bir ıkonunun 
karnıu oyuna duyuruliması gayesi ile yapacaktır. 
Şimdi takdirini isabetle değerlendirmediğini 
kabul edelim, İçişleri Bakanının, valinin, ne 
olacaktır? Bu gayelerin... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Danıştay 
var, efendim. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Evet, Danış
tay vardır, ama nasıl ve kaç günde karar vere
bileceğini elbette düşünmeniz gerekir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tehiri icra 
kararıyle. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Bir dakika, 
Sayın Köseoğlu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 30 gün erteleme 
yetkisini idarî makama verdiğimiz takdirde; ne 
övülecek bir hâdisenin tesüri, ne tenkid edilecek 
bir olayın etkisi, ne de kamu oyuna duyurulma
sı lâzim. gelen bir olayın duyuralım asının mâna
sı kalmaz. Öyle ise ne yapmamız lâzımdır. Be
nim kanaatimce, bir çok arkadaşlarımın da işti
rak ettiğini tahmin ediyorum, eski hüküm ay
nen muhafaza edilmelidir. Burçla, son fıkrada 
tertip heyetine, tertip heyetinim çoğunluğu ta
rafından da, beyannamenin verildiği makama 
yazı ile bildirilmek şartıyle 48 saat erteleme 
yetıkisM'i zaten idraî makama da dolayımyle ver
miş oluyoruz. Ne olacaktır, tertip heyeti sorum
suz bir heyet değildir ki, değerli arkadaşlarım. 
Bundan sonraki gelen maddelerde idare heyet
lerine olsun, tertip heyetlerine olsun birtakım 
sorumluluklar veriyoruz. Kamu düzenini bozu
cu nitelikte olan her hâdisede bunlar zaten so
rumludur. Böylece tamamen başıboş bırakmıyo
ruz, meseleyi. Bir yerde kamu düzenini bozucu 
nitelikte olan hâdiselerde yönetim kurullarına 
ve tertip heyetlerine zaten yetki veriyoruz. Kal
dı ki, toplantı başladıktan sonra Hükümet ko-
imiserine de aynı zamanda toplantıyı dağıtma 
yetkisi verdik, daha önce. Öyle ise hakkı, Ana-
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yasanın 28 nei maddesinin gayesine de uygun 
olarak kullandırtmalıyız ve verdiğim, önergeye 
lütfeder itibar ederseniz, daha iyi bir madde 
tedvin edilmiş olacaktır. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, oikunan değişiklik 

önergelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Atagün, zatıâliniz Ko

misyonun kâtip üyesisiniz. Muhalefet şerhiniz 
yok. Bu itibarla değişiklik önergesi vermeye de 
hakkınız İçtüzüğe göre bulunmuyor. Bu itibar
la önergenizi işleme koyaımıyoruım. 

iSaym Oktay, önergenizi almış bulunuyoruz. 
Ancak Genel Kurulun daha önce aldığı bir ka
rar muvacehesinde, önergeler üzerindeki işleme 
geçtikten sonra, önerge verilemeyeceği eihetle, 
sizin önergenizi de işleme ıkoyamıyorum, efen
dim. 

Madde üzerinde başka önerge yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

5 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa

yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Ktnunun 11 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Şehir ve ıkasaba dahilindeki 
genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 
7 ve 10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yü
rüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü mad
de gereğince ilân olunan yollar ve istikametlere 
uyulmak şartıyle, yürüyüşe geçime için seçilecek 
toplantı yeri ile takibolunacak yol ve dağılma 
yeri gösterilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülikiye âmiri lüzum ve 
zaruret gördüğü takdirde, 4 ncü madde gere
ğince ilân olunan yollar ve istikametlere uymak 
şartıyle, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile isti
kameti tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı 
olarak ilgililere tebliğ eder. 

Şehir ve kasaba dışındaki genel yollarda ya
pılacak yürüyüşler de 7 ve lö ncu maddeler hü
kümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannameler
de ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek top-, 

I lanıma yeri ve takibolunacak yol ve dağılma 
yeri gösterilmek şarttır. Yürüyüş yapılacak yol 
birden fazla il hududuna dahil bulunuyorsa, bu 
beyanname, o yolun bulunduğu illerin en büyük 
.mülkiye âmirine ayrı ayrı verilir. Mahallin en 

I büyük mülkiye âmirleri, kendi il sınırları için-
I de, şehir ve kasaba dâhilinde ve haricinde yü

rüyüşün yapılacağı yollar ile istikametini, da
ğılma yerini ve yolun ne kadar kısmının yürü
yüşe tahsis edildiğini tespit ve keyfiyeti gerek-

I celi ve yazılı olarak ilgililere tebliğ ederler. 
Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet ko

miseri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hüküm
leri yürüyüşlere de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına iSayın İbrahim Öz-
türik. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — iSaym 
Başkan... 

BAŞKAN — Evet, söz mü istiyorsunuz 
efendim? Şahsınız adına mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
G. H. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZ

TÜRK (Maraş) — Sayın Baş/kan, Sayın mil
letvekilleri; 

5 nei madde ile 171 sayılı Kanunun 11 nei 
maddesinde yeni bir değişiklik göze çarpmak
tadır. Bu da, daha çok geçmiş tecrübeler
den ve tatbikattan esinlenerek ortaya konmuş 

I bir hüküm niteliği taşımaktadır. Ve bir anlam
da da yerinde bir hükümdür. Ancak, biraz 
sonra ifade edeceğimiz gilbi bâzı hususlar dik
kati çekmektedir, bunların, düzeltilmesi ge
rekmektedir. Buna göre, «Yürüyüş yapıla
cak yol, birden fazla il hududuma dâhil bulu
nuyorsa bu beyanname o yolun bulunduğu ille
rin en büyük mülkî âmirine ayrı ayrı verilir.» 
Devam ediyoruz; «Mahallin en büyük mülkî 

I âmirleri kendi il sınırları içinde şehir ve kasa-
[ ba istikametini, dağılma yerini ve yolun, ne 
I kadar kısmının yürüyüşe tahsis edildiğini tes-
I pit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak il

gililere tebliğ ©derler.» Hüküm budur. 
Arkadaşlar, hakikaten, biraz evvel söyle

diğimiz gilbi geçmiş olaylar ve uygulamalar, 
böyle bir hükmün getirilmesini gerektirmekte-

I ıdir. Örneğin, bir 16 Haziran işçi yürüyüşü, 
I bir Çorum/dan İstanbul'a kadar Belediye işçi-
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lerinin yürüyüşü gibi örnekler, böyle bar hük
mün getirilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak, 
bu iller birden fazla olduğuna göre ve yürü
yüşü veya toplantıyı tertip edecek heyet bu 
illerin valilerine ayrı ayrı beyanname verecek
lerine göre, bunların arasındaki anlaşamazlı-
ğı ve koordinasyonu kim sağlayacaktır? Bu, 
tatbikatta önemli bir müşkül olarak karşımıza 
çıkacaktır. Bunun uygulaması nasıl olacaktır 
arkadaşlar? Bir vali yürüyüşü mahzurlu gö
rebilir, güzergâh üzerindeki diğer bir ilin va
lisi mahzurlu görmeyebilir. Yani, yürüyüşün 
kamu düzeni yönünden mahzurunu bir vali ken
di görüşüne ve ölçülerime göre tayin ve tespit 
edebilir; fakat diğer bir vali bunun aksi görü
şüne sahip olabilir. Bir ilin valisi toplantının 
veya yürüyüşün on gün süre ille ertelenmesini, 
örneğin teklif edebilir, bir diğer vali bunun 
yirmi gün süre ile ertelenmesi görüşünde ola
bilir, bir diğeri de hemen yapılmasını uygun 
bulabilir. Yine, güzergâh üzerindeki liılin bir 
valisi yol ve istikameti kendi ilinin gerçekle
rine, durumuna ve şartlarına göre tayin ede
bilir, diğer bir ilim valisi de başka bir yön, 
başka bir güzergâhı uygun bulabilir. Örneğin, 
bir vali şehir içinden geçen yolu bu yürüyüş 
için tespit eder, bir diğeri de şehrin dışında 
kırlardan geçen bir yolu yürüyüş için uygun 
görür. Bunlar gerçekte uygulamada oldukça 
mahzurlar doğuracak hususlardır. Ve biz bu 
hükümde böylle bir ihtilâfı, valiler arasında 
doğacak bir anlaşamazlığı, bir görüş ayrılığını 
ve aykırılığını çözümleyecek bir formül göre
miyoruz. Meselâ, denebilirdi ki, o illerin va
liler1! kendi aralarında münasip görecekleri bir 
yerde toplanırlar bu meseleyi kendi aralarında 
görüşürler, hattâ bir protokole bağlarlar ve 
yürüyüşü de böylece tanzim ederler. Veya 
şöyle de; birden fazla illeri kapsayan bir gös
teri yürüyüşü İçişleri Bakanlığının koordina
törlüğünde tespit edilir ve ona göre ilgililere 
tebliğ edilir, denebilir idi. Şimdi, bunların 
hiç birisini madde değişikliğinde görmemekte
yiz. Böyle bir koordinasyonsuzluk, böyle bir 
tutarsızlık sonucu o yürüyüş aksaklığa uğra
yacaktır ve netice itibariyle belki de yapılma
yacaktır. Görüyoruz ki sayın arkadaşlarımız, 
müzakeresini yapmış olduğumuz kanun tasarı
sının bütün maddeleri âdeta toplantı ve göste
ri yürüyüşünü yapmamanın çarelerini ve yol

larını araştırmıştır. Biraz sonra müzakeresini 
yapacağımız bir maddede ceza hükümleri ge
lecek, orada da görülecektir ki, bir seneye, 
hattâ iki seneye kadar ağır hapis cezaları, ağır 
para cezaları tertip heyetlerine yüklenecek ve 
böylece bu tasarı kanunlaştığı takdirde bundan 
böyle hiç kimse bir toplantının yapılması so
rumluluğunu üzerine alamayacaktır. Bu se
beple ; • 

Birçok değerli arkadaşlarımızın da ifade et
tiği gibi, hakikaten Anayasamızın özüne, lâf
zına ve ruhuna tamamen aykırı olan ve 12 
Marttan sonra hürriyetlerin özünü ve sözünü 
sınırlandıran değil, kısıtlandırma yolunda 
açılmış olan çığırın her halde bırakılması, ka
mu düzeni yönünden, yani sağlanmak istenen, 
gerekçe yapılmak istenen kamu düzeninin bi
zatihi sağlanması yönünden çok faydalı olacak
tır. 

Bu itibarla; Cumhuriyet Halk Partisi Gr-
bu olarak bu maddenin Komisyonca geri alına
rak biraz evvel izah ettiğimiz mahzurlarının 
ortadan giderilecek şekillide düzenlenmesini is
tirham eder, Yüce Heyetinizi saygılarımla se
lâmlarım, 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez'e söz vermiş 
bulundum ıefendim, ondan sonra... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ben usulî bir maruzatta bulunacağım, 
belki de tasarıyı geriye alacağım. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim, buyurunuz 
o vakit Sayın Komisyon Başkanı. 

Sayın Hiçerimez, bir dakikanızı rica ede
yim; Komisyon Başkanının bu teklifi muvace
hesinde size söz verememe durumunda oldum, 
özür dilerim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Estağfurullah. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki • 
bu kanun tasarısı, geçen toplantı yılı Millet 
Meclisi Adalet Komisyonunda görüşülmüş ve 
karara bağtlanmış idi ve Millet Meclisinin gün
demine aynı yıl içerisinde intikal etmişti. Yal
nız, geçen toplantı yılında Meclisimiz, bu ka
nun tasarısını bu Genel Kurulda görüşmek im
kânını bulamadığından yeni teşkil edilen Ada
let Komisyonu tarafından takabbül edilip edil
memek hususu kararlaştırılmak üzere Komisyo
numuza Başkanlıkça tevdi ediHmiştir. Komis
yonumuz eski metni takabbül etmiştir. Ancak, 
benim Toprak Reformu Komisyonunda çalış
tığım sırada burada cereyan eden bir usulî mü
zakerede, bir tereddüdün hâsıl olduğuna mut
tali oldum ve Komisyondaki görevimi bıra
karak buraya geldim. 

Geçen toplantı yılında Adalet Komisyonu
nun (Sözcüsü Sayın Tevfik Koraltan idi. Bu 
toplantı yılında Sayın Tevfik Koraltan Komis
yonumuz üyesidir; ancak sözcü olmamıştır, bir 
başka arkadaşımız sözcüdür. 

İçinde bulunduğumuz dönemde Meclislerde 
bulunan tasarıların ve kanun tekliflerinin sü
ratle çıkartılması ve her komisyondan teşkil 
edilen geçici komisyonlara üye verilmesi nede
niyle Komisyonumuz kendi arasında, bir görev 
taksimi yapmıştır, içtüzüğün 26 ncı maddesi 
ve yine İçtüzüğün 44 ncü maddesindeki hüküm
lerden istiane etmek suretiyle, değişik sözcükle
rin kullanılması mecburiyetiyle karşı karşıya 
kalınacağı düşüncesiyle eskiden emeği sebket-
miş ve mazbatasını hazırlamış arkadaşlarımıza 
da bu görevi vermeyi uygun mütalâa ettik. Ni
tekim buna dair yazıyı, arkadaşlarımızın bu
günkü vâki sorusu üzerine Yüksek Başkanlığa 
takdim edeceğim. 

Şimdi şu andaki müzakereleri takip ettim, 
gerçekten tenkitlerin, bir kısmında isabet var
dır. Hem bu usulî aksaklığı ortadan kaldır
mak ve geçmişteki müzakerederin sıhhatine ha
lel gelmemesini temin edecek Komisyonumuz 
kararını Yüce Heyetinize bildirmek amacıyle 
müsaadenizle, incelemek üzere diğer maddele
ri ve konuşulmakta olan maddeyi geri alıyo
ruz ve tekrar huzurunuza Çarşamba günü ge
tireceğimizi ümit ediyorum. Yüce Meclisten j 

bu müsaadeyi büzden esirgememesini istirham 
ederim. Hatalı bir iş yapmayalım. Böylece 
hem usule riayet etmiş oluruz, hem de arka
daşlarımızın tenkitlerini değerlendirmiş olu
ruz. Talebim budur efendim. 

Saygılarımı sunarım. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — (Sayın Başkan, 

bir hususu sormak ve öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon Baş

kanı, bu sene çeşitli, diğer, komisyonlarda 
arkadaşların ayrı ayrı çalışmalar yaptığından 
dolayı geçen senek} çalışmalarda rol ifa etmiş 
olan, bu tasarıda vazife görmüş olan arkadaş
lara vazife verdiklerini, bu arada Sayın Ko-
raltan'a bu tasarıda sözcü gibi görev vermeyi 
istediklerini ifade ettiler. 

İçtüzüğün 44 ncü maddesi, salâhiyettar 
kılınmış bir üyenin mazbata muharriri veya 
başkan yerine bu görevi göreceğini âmirdir. 
Öğrenmek istiyorum; acaba Sayın Koraltan'a 
bu salâhiyet bugünkü vâki durum muvacehe
sinde Sayın Komisyon Başkanı tarafından ye
ni mi verilmiştir, yoksa eskiden mi verilmiş
tir? Çünkü bize dağıtılan tasarı metninde Sa
yın Koraltan'm bu tasarıda sözcü olduklarına 
dair kayıt yoktur. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Tekinel, 
lütfen cevaplayınız. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Sayın Başkanım, mesele açık; İçtüzüğün 26 
ncı maddesi aynen şöyledir: 

«Her encümen, kendine gizli reyle bir reis, 
bir mazbata muharriri ve bir kâtip intihabeder. 

Bir encümende (muayyeni bir madde için, lü
zum görülürse, hususî bir mazbata muharriri 
intihaboîunur. 

Muvazzaf kâtipler birden ziyade encümene 
kâtiplik edebilirler. 

. Keyfiyetin takdiri Meclis riyasetine aittir. 
Encümen reisinin mazeret veyahut gaybu

betinde mazbata mulharriri ona vekâlet eder 
veyahut ayrıca bir reisvekili intihaboîunur.» 

Bu '26 ncı maddedir. 
44 ncü madde : 
«Mazbatası müzakere olunan bir encümenin 

âzası veyahut encümen namına (müdafaaya sa-
lâhiyattar ınıazbiata muharriri veya bir âza en
cümenlere tahsis olunan masanın başında bulu
nurlar. 

— 613 — 
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Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namı
na söz söyleyen zait yalnız maddenin encümene 
iadesini teklif -edebilir.» 

(Şimdi bizim, uygulamalarımız belirli. Sayın 
Ferda ıGüley, bizden çoik daha eski parlamen
terdir, bunu bizden daha iyi bilir. Nitekim, bu 
uygulamalarda ımeitne intikal etmemiş hususla
rın yeni İçtüzüğe de aktarılmış olduğunu he
pimiz ıgıördüik. 

Adalet (Komisyonuna tevdi edilen işlerin 
miktarı 'bellidir ve geçici komisyonlar devresi 
yaşıyoruz. (Gün geçm'iyor 'ki, arkadaşlarımuz 
üstüste aynı saatlere gelem komisyonlarda çalı
şıyorlar, 'Biz çalışmalarımıza tasarruf sağlar 
düşüncesiyle bir genel kalide üzerinde görüştük 
ve eskiden ımazbaıta ımuhıarrirliğini. yapmış odan 
arkadaşların 'kendi iş imkânlarına göre Komis
yonumuzu temsil edeceği hususunu kararlaştır-
dıik; fakat ben, şu ana kadar bir itiraz vufcu-
bulmadığı işin yazılı olarak bunu bildirmedim. 
ıŞimdi bu konuyu da 'Komisyonumla getireceğim 
ve onlarla birlikte durumu size bildireceğiz. 
Böylece hatalı bir iş yapılmasını da önlemiş 
olacağız. Bizim kendi aramızdaki yapmış oldu
ğumuz 'konuşmaya uygun olarak arkadaşımız 
burada vazife yapmaktadır ve yetkilidir. Ken
disinin bugüne kadar vermiş .okluğu mütalâa
lara işitirak etmek durumundayız; ters bir dü
şünceye vâsıl olacaksak Komisyonda omu da 
bildireceğiz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkanım, 
bir sual daha tevdi etmeme müsaade buyurur 
musunuz efendim? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 

FERDA ÖÜUEY (Ordu) — Sayın Komisyon 
Başkanı şimdi tekrar ettiler ki, «Her encümen, 
kendine .gizli reyle bir reis, bir mazbata mu
harriri ve bir kâtip iutiihaibeder. 

Bir encümende 'muayyen bir madde için, 
lüzum görülürse, hususi bir 'mazbata muharriri 
intihaıbolunur.» Yani bütün bunlar vazıı Tüzük 
tarafından düşünülmüş ve karşılanmıştır. 

Sayın arkadaşımızın, bu maddeye .gelinceye 
kadar 'komiisyon sözcüsü sıfatıyle vâki çalışma
sı, ancalk .(.gerek 26 ncı madde, gerekse 44 ncü 
»madde gereğince bu tasarı (komisyonda görüşü
lürken ve görüşüldükten sonra Komisyon tara
flından ıSaym Tevfiık Koraltaiiı'ın) imtih ab edil
miş olmasına bağlıdır. Eğer intihabedilmiş ve 
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Komisyonun 'mazbatasına' böyle geçmişse şüp
hesiz ayrıca bunu yapmaûarı mümkündür. Eğer 
böyle 'değilse bu mümkün değildir. 

(BAŞKAN — Evet (Sayın Güley, anlıyorum. 
Yani 'demek istiyorsunuz İki, Sayım Koraltan 
Komisyon kararıyle mi öze] sözcü seçiknişıtir ve 
müzakerelerden evvel mi seçilmiştir, yoksa Sa
yın Komisyon Başkanı tarafından mı tayin 
edilmiştir, diyorsunuz? 

FERDA GÜDEY (Ordu) — Evet, (Sayın 
Başkan. 

•BAŞKAN — Say m Komisyon Başkamı da 
bu 'meselenin (Komisyonda tezekkür 'edileceğini 
belirttiler. 

FERDA OÜLEY (Ondu) — İntihabedilme-
miş efendim. 

BAŞKAN — Zamanı geldiğinde bunun müza
keresi yapılır efendim. 

liSMıML HAKKI TMKtNiBL (Devamla) — 
Efendim, şimdi ıben Heyeti U.mumiyeyi yamılta-
cak durumda değilim ve böyle bir şeyi de asla 
düşünmem. İşlerin çokluğu hepinizce malûm. 
(Hepiniz ayrı ayrı kjomisyomlarda çalışıyorsu
nuz. Bir komisyondan ne 'kadar geçici komis
yona üye seçildiğini ve bir arkadaşın taham
mül edemeyeceği nispette ayrı ayrı komisyon
larda görev aklığının idraki içerisindeyiz. 

Takaibbüle taallûk eden yani evvelce komis
yonlarımızda 'görüşülmüş ve tekrar ijakabbül 
edilip edilmemesi hususunda Komisyonumuz
dan mütalâa isitenen doisyaılar İçin, eski komis
yon sözcüsünün veyahut, da özel olarak inti
habedilmiş arkadaşların Heyeti Umumiyede de 
yeni komisyon sözcüsüyle birlikte münferiden 
veya ayrı olarak görev ifa etmesini biz prensi-
bolarak kararlaştırdık. Komisyon başkanı ola
rak, sizden şu ana kadar bir itiraz vukubulma-
dığı için, yazılı bir tezkereyi Meclis Başkanlı
ğına ıgöndermiş değilim. 

ıŞimdi bu konu da dahil olmak ve verilen 
takrirlerin ve konuşmaların ışığı altında ıslaha 
mühitacolarak gördüğümüz birtakım hususları 
biz de Komisyon ölaraik düzeltmek üzere ve 
uısulî (muameleleri de daha vazıh ve net bir şe
kilde yazılı olarak size bildirmek üzere geri isti
yorum. Yani şu ana kadar yapılmış muamele
lerde bir usulsüzlük yoktur, Komisyon kararı
nın dışına çıkılmış bir .durum bahis konusu de
ğildir. İlk itiraz vukuunda size cevabımızı tak
dim ediyoruz. 
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'BAŞKAN — iSayın Telkine!, bir hususu öğ
renmek' istiyorum sizden. Şimdiye kadar müza
keresi yapılan maddelerle bu maddeyi mi 
geri istiyorsunuz, tasarımın 'tümünü mü Yani 
diğer 'maddelere (devanı imikânımız olacak mı 
bugün, onu -öğrenimek ve ona göre tatbikat yap
mak gerdiriyor. 

İSMAİL HAıHKI TEKİNEL (Devanda) — 
Efendim, 'maalesef ben tümünü almak isterdim, 
faıkaıt şu ana kadar o'lan -maddeler kabul edil
miştir. Bir ilosımını ve biraz evvelki müzakeresi 
edilen ve Meclisçe kabul edilen ve Sayın Ata-
gün tarafından verilen talkrirdeiki hususlar doğ
rudur. Her hailde Sonat oda yapılacalk değişik
likten sonra istikametine varacaktır; eskilerini 
almaik yetkisine sahip değilim, fakat- bundan 
sonraki (kısımları İçtüzük hükümleri içerisinde 
almak yetkisine sahib-olduğumdan dolayı bu 
yetkimi kullanıyorum. 

[BAŞKAN —• Efendim, teşelkkür ederim. 
İSMAİL HAKKI TEKİJNEL (Devamb.) — 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Komisyon Başkanı Sayın Tekinel, 

tasarının kabul edilmeyen maddelerinin Komis
yonda tekrar görüşülmek üzere iadesini istemiş
lerdir. Bu isteği oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
Gereği yapılacaktır. 

2. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
demimiz gereğince ve verilmiş olan bir önerge 
sebebiyle Atatürk Akdemisi kanun tasarısı üze
rindeki müzakerelerimizle başlayacağız. 

Sayın Hükümet üyesinin ve ilgili Komisyon 
temsilcisinin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında yer alan, 736 ve 736'ya 1 nci ek S. Sa
yılı, Atatürk Akademisi kanun tasarısının, önem 
ve müstaceliyetine binaen, ivedilikle ve sair iş-

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonundadır. 

lere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince, ta
sarının ivedilikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda herhangi bir 
istek vâki olmamıştır. Bu sebeple rapor okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın İbrahim ük-
tem söz istemiştir. 

Sayın Öktem buyurunuz efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri: 

Müzakeresi ele alman Atatürk Akademisi 
kanun tasarısının Millî Eğitim Komisyonunda 
aylarca süren görüşülmesinden sonra aldığı şek
liyle bu tasarının amacını gerçekleştirmekten 
uzak, madde hükümleriyle de yozlaştıracağmı 
görerek karşı çıkmış ve söz hakkımı saklı tut ' 
muştum. İşte bu karşı görüşümün dayanakla
rını Yüce Meclise sunmak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Saym milletvekilleri; tasarının genel gerek
çesinde açıklandığı gibi; Atatürk'ün «Türk İn
kılâbı», Ulusumuzun da «Atatürk İnkilâbi» de
diği büyük tarih olayı ve Türkiye Cumhuriye
tinin varlık ve hayat sebebi sayılan Atatürkçü
lüğün; Atatürk'ün ölümünden bu yana, hele 
1961 Anayasasının getirdiği özgürlükler içinde, 
şeriatçı eğilimlerden tutunuz da, aşırı sol eğilim
lere kadar giden, diktriner, ya da progmatik çeşit
li görüş ve anlayışlara göre çoğu siyasal anlam 
taşıyan yorumlara yol açmış olduğu gibi; bun
lardan her birinin Atatürkçülüğü kendine ma-
letme çabaları bugüne kadar süren gelmiştir. 

Atatürkçülüğü kendi çıkarma sömürmek is
teyenlerin yarattığı suni bir kavram anarşisi 
ortamında, her hürlü özerkliğe sahip bir bilim 
kuruluşunun gerekli imkânlara da sahip kılına
rak, özerklik içinde girişeceği araştırmalarla 



M. Meclisi B : 35 

yurt kamuoyunda olduğu kadar, dünya kamu
oyunda da tartışmalara açık, bilimsel, tarafsız 
ve objektif; dolayısıyle de herkesin kuşkusuz 
benimseyebileceği araştırma verileriyle Atatürk
çülüğün ne olduğunu ve de ne olmadığını sap
tama yetkisinde - tekelinde değil - bir kuruluşun 
maydana getirilmesi zorunluğu ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Ancak açık söyleyelim ki ; dünyanın çağdaş 
bilim anlayışı benimsemiş olan demokratik ül
kelerinde, gerçek görevi bilimsel araştırma yap
mak olan bir bilim kurumunun bu tasarıda ge
tirildiği gibi, kurullarının yapısı - dolaylı da 
olsa - yönetim ve denetimi seçimden seçime de
ğişebilmek değişik eğilimdeki iktidarlara bıra
kılmamıştır. Bu «gerçek Atatürkoçülüğe» uy
mayan, doktrini eşmeye yol açan ç;ok sakıncalı 
bir yol olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; arz ettiğim sakıncala
rın ve hattâ tehlikelerin dayanaklarını, tasarı
nın maddeleri açık ve seçik olarak ortaya koy
maktadır. Şöyle ki : 

1 nci madde ile, Akademi Başbakana bağlı 
kılınmaktadır. Bu bir siyasal bağımlılığı kaçı
nılmaz hale getirmektedir ki ; geçmiş siyasî ha
yatımızdaki çeşitli yorum ve uygulamalarla da 
görüldüğü gibi; bir parti iktidarının en yetkili 
başı olan Başbakanın, tarafsız kalma ve bilim
sel özerkliğin gereği olan objektiflik içinde bir 
tutum alması geleneğinden henüz yoksun oldu
ğumuzu bilmemezlikten gelemeyiz. 

3 ncü madde ile tayin edilen Akademinin 
görevleri arasında (D) ve (J) bendinde görül
düğü üzere; siyasal bağımlılığı gözönüne alı
nınca, iktidarın Atatürkçülük eğitimi politika
sına kurulan katılma ve hattâ karışma olanakları 
yaratan sakıncalı görevler yer bulmaktadır. Bu 
durum, iktidarla ona bağlı olan Akademi ara
sındaki karşılıklı tâvizlere yol açma tehlikesi 
taşımaktadır. 

Akademi'nin siyasal iktidara bağımlılığını 
pekiştiren 10 ncu ve 11 nci maddelere gelince; 
10 ncu madde «Akademi Başkanı aslî üyeler ara
sından 4 yıl için seçilerek, müşterek Hükümet 
kararnamesi ile atanır.» hükmünü getirmekte
dir. 11 nci madde ile de, «Akademi'nin genel 
sekreteri, doğrudan doğruya Akademi Başkanı
nın önerisi ve Başkanın onayı ile atanmaktadır.» 
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Yönetimin en yetkili bu iki başının atanma yet
kisinin Başbakanda bulunması, üzerinde ciddî 
olarak durmayı gerektiren bir husustur. 

Akademi'nin siyasal bağımlılığını hiç bir te
reddüde yer vermeden ortaya koyan madde ise; 
yapının siyasal iktidarca oluşturulmasına yetki 
tanıyan 1 nci geçici maddedir. Buna göre de; 
Millî Eğitim Bakanı, ilgili Bakanlıklar, Millî 
Güvenlik Kurulu, diğer ilgili kurum ve kuru
luşlarla yapacağı danışmadan sonra, seçilecek 
üye sayısının en az iki katı kadar adayı Bakan
lar Kuruluna önerir. Bakanlar Kurulu bu aday
lar arasından 4 aslî üye seçer. Bunlar da, yani 
bu 4 üye, diğer 14 aslî üyeyi seçerler. 

Görüldüğü gibi, Akademinin Başkanının, 
Genel Sekreterinin seçimi ve atanma yetkileri, 
18 üyelik genel kurul üyelerinden 14 ünü seçen 
ilk 4 aslî üyenin seçimi mekanizması tamamen 
siyasal olup, iktidarın kurulun yapısında siyasal 
tercihlerini hâkim kılan kesin bir rol oynama
sına imkân vermektedir. Bu siyasal yapı, gerek
li bilimsel özerklikle hiç bir şekilde bağdaşma
yacak, idarî özerklikten ise söz etmek imkânsız 
olacaktır. 

Diğer önemli bir nokta da; uygulamada Aka
demiye tanınır görülen yetkilerle bilimsel özerk
liğin gereği olan tarafsızlık ve objektiflik için
de saptanacak sonuçları, siyasal iktidar organ
larına ne ölçüde benimseteceği başlı başına çe
tin bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. İkti
darla olan bu sıkı ilişkisinin ister istemez taraf
lara güçleriyle orantılı taviz verme veya taviz 
koparma zorunluğu getireceğinden endişelenme
mek imkânsızdır. 

Milılî Eğitim Komisyonu, görüşlerini almak 
üzere Üniversitelerin yüksek kuramlarının, 
Türk (Dil Kurumu, Tarih Kurumunun, inkilâp 
Tarihli Enstitüsünün ve diğer genıel oy mihrak
larının, bu arada basının teniMilcaiıeirini davet 
eıtaııişti 15 temsilcinin katıldığı bu toplantıda 
tasarı ciddî olarak lellleşjtinilmii'ş, büyük çoğunluk, 
yukarıda özetlemeye çalıştığımız sakıncalı siyasal 
yapının ve bağlantının bilimsel özierklliğe göl
ge düşüreceği, elde edilecek sonuçların siyasal 
iktidar organlarının güdümü iılıe uygulanmaya 
konma olanağının 'gene de sonuçların DeıVİletin 
ıreSmî Atatürkçülük görüşü sayıllımasıyiıe de 
'değişecek siyasal iktidarların elinde çelişik 
yangılara ve politikalara imkân verecek bir 

616 — 
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siyasal koz olma endişelerini ortaya sermekte
dir. 

12 ıMart öncesi, tüm ulusumuzu kaygılandı-
ra.n anarşik ortamını sosyal, ekonomik ve poli
tik nedenlerime ciddî ıbir teşhis konmadan belli 
başlı çarelerden .birisi olarak bütün topluma 
benimsetilecek standart bir Atatürk'eülük görü
şünde aramak ham yetersiz hem de bilime, ak
la, dinamizme dayalı olan Atatürk ilkelerini 
günün koşulları' içinde 'gelişme ve -değişmeye 
kapıları -ardına 'kadar açık tutan gerçek Ata
türkçülüğü -donduracak, kalıplaştıracak hattâ 
doktrliııleştiırecek bir tutuma yol açılmış olmak
tadır. Kaldı ki, -evvelce kurulmuş bulunan ben
zerî İstanbul Üniversitesine bağlı İnkılâp Ta
rihi Kürsüsü, Ankara lünivemitesıiıne bağlı İnkill-âp 
tarihi Enstitüsü, Halkevi Genel Merkezimde ve 
•bir yıl önceden İstanbul Üniversitesinde açılan 
Atatürfk Enstitüsü gibi kurumların istemilen ve 
beklenilen verimi niçin sağlayamadıkları cid
dî bir şekillide araştırılmadan siyasal bir yapıda 
ıgünüıı iktidarından güç alan çok sakıncalı bir 
kuruluşa .gidilmesi gerçekten düşündürücüdür. 
Halbuki önemli olan Atatürk Akademisini si
yasal etkilere açık tutmak yenine, onun siyasî 
kuruluşları hattâ icra organlarını amacı yönün
de saptayacağı her türlü eleştiriye a cılk ve da
yanıklı bilimsel verilerle bir ölçüde kendi moral 
etkisi altına alabilmektedir. 

Diğer yandan Osmanlı devrinin neşriyat 
müessesesi gibi .resmıî 'bir fetva (müessesesi olma 
tehlikesi de tasarıda yatmaktadır. (Bu takdir
de gerçek Atatürk'çülüğe ihanet edilmiş olacağı 
düşüncesindeyim. 

ıSayın milletvekill-era; sonuç olarak, Millî 
Eğitim Komisyonunda da teklif -ettiğim gibi 
akademinin Başbakana bağlanması yerine, giri
şeceği araştırmaların önyargısız, -dışardan gele
cek bilim dışı, hele siyasal etkilerin tamamen 
dışında ve üstünde kalabilmesinin önşartı, hu 
kurumun üniversitelerarası ıbir kuruma bağlan
masıdır. İdarî ve bilimsel özerkliğin akademinin 
ta-rühî görevinin ilk şartı olduğu bir gerçektir. 
Ancak; bu anlayış ve -görüşledir ki, - Atatürk 
Akademisimin özerkliğinin sağlayacağı fikir ve 
araştırma Özgürlükleri içinde elide edeceği bi
limsel verilerim tarafsızlığı ve objektifliği ile 
ulusun tbirliğini, yurdun bütünlüğünü pekiştire
rek, Batı uygarlığı düzeyine ulaşma ülküsünü 

sembolize eden Atatürk ilkelerinin dinamizme, 
akılcılığa ve bilimsel -gerçekçiliğe dayalı ger
çek anlamına kavuşturulmasının sağlayacağı 
linanç birliğinin tüm Türk ulusunu ve onun 
genç kuşaklarını sarması (hiçbir şekilde önlene
meyecek, bu -da ıbizim yenilmez millî gücümüz 
olacaktır. 

Bayın milletvekilileri; Yüce Millet Meclisi
min bu son 'derece önemli konu karşısındaki ta
rihî sorumluluğ-unu idrak ederek konuya gerek
li ışığı tutacağı inancı içindeyim, maddelere ge
çildiği zaman vereceğim önergelerle -de elimden 
geldiği kadar bu tasarının gerçek Atatürkçülü
ğe hizmet edecek ve tarih karşısında bizi so
rumlu kılmaktan uzak tutacak değiişikliklleri 
sizlerden dileyeceğim. 

Teşekkür ve saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

-bu -adına ISayın Hayrettin Uysal, buyurunuz 
-efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — ıSayım Başkan, 
söz istemiştim, acaba kaydettiniz mi ? 

BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adına 
mı efendim? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Şahsım adına 
efendim. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 

ADINA HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir Atatürk Akademi isi kurulan asına dair ka
nun tasarısını görüşüyoruz. Bu kamun tasarısında 
amacı, şu şekilde saptanmış •bulunuyor. Atatürk, -
Tüı İkiye Cumhuriyet inin Kurucusu olarak (bir ey
lem adamı olduğu kadar, fikir adamı ve fikir ada
mı olduğu kadar da 'eylem adaımıdır. Atatürk, 
bu nitelik ve yetneMeriyle eylem ve fikir bakımlın
dan ayrılmaz Ibir bütündür. Tarih, Atatürk'ü 
genel hatlarıyie ifade ettiği zaman onu, yeni ve 
modern Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu olarak 
yâdetmektedir. Fikir ve eylem cephesini bu özel
liği ile birleştirmek suretiyle -bu araştırmıanm akıl
cı, insancıl ve millî değerler açısından yapılması 
öngörülmüştür. 

Atatürk, bir fikir adamı olarak ortaya attığı 
teorilerin başlangıcı ve 'sonu ile bilimsel Ibir biçim
de bugüne kadar tatmin edici -bir nicelemeye «tabi 
tutulmamıışıtır. Akademilinin amaçlarından tbiri, 
bu noksanlığı gidermeye çalışmak olacaktır. Bu 
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nedenle, kurulan Atatürk Akademisi, Atatürk'ü 
bir fikir ve •eylem adamı olarak bizzat getirdiği de
ğerler açısından inceleyecektir. 

Atatürk'ün bizzat milletimize kazandırdığı 'de
ğerlerin 'eğitimde ve yönetiiımde 'toplum hayatımız
da •etkili olarak intikal ettirilmesi için, Akademi 
gerekli çalışmalar yapacak ve gereken tedbirleri 
ilgililere tavsiye 'edecektir. Atatürk devrimi ve 
ilkeleri kendilinden önce uygulanan herhangi Ibir 
«istemin talklMi olmaimış'tır. Orijini kendisine öz
güdür. Akademi bu konunun fikriyatını yapa
caktır. iler şeyden önce Atütürk prensip v'e ilke
lerinin genel niteliği insancı, akılcı bir düşünce
nin rürünü 'olmasıdır. Bu ürün, kendi milletin
den hareketle bütün insanlığı kucaklamaya kadar 
varan evrensel bir yapıya 'sahiptir. 

Atatürkçülüğün sistematik bir ideoloji olma
dığını, olsa bile dinaunizjni'irii yitirdiğini ileri sü
ren aşırı uçlar vardır. 'Bu 'tamamen yanlış veya 
maksatlı bir 'görüştür. Zira, Atatürk devriminin 
temeli müspet aline dayanmaktadır. Bu husus 
Atatürk düşüncesini ideolojik 'bir bağımsızlığa 
kavuşturur. Çeşitli bunaljmlarımızın çıkış yolu; 
fanatik düşünce ve doğmalar yolu ile değil, akıl
cı, özgür düşünce gücü ile araştırılarak değerlendi
rilip çözümlenecektir.» 

Diğer taraftan, «Atatürk'ün yaptığı devrim, 
başOangıcı ve sonu ile ıbir bütündür.» Bu nedenle 
Atatürk devrimleri değil, Atatürk devrimi ger
çektir. Atatürk devriımini tarih ve fikir düzeyin
de değerlendirm'ek gerektir. Çünkü, Atatürk in
sanilik tarihi ve fikirlerinin 'oluşumundaki derin 
köklerden esinlenmiş ve güç almıştır. 

Değerli arkadaşlarım; kanun tasarısı genel 'ola
rak bir fikrî 'seviyede Atatürk Akademisin'in ne
den zorunlu olduğuna bu 'satırlarla işaret etmek
tedir. Ulusal sınırları 'aşmış Olan Atatürk devrimi 
ve ilkeleri bilinen bir geçektir ki; bütün mazlum 
uluslarca kurtuluş davalarına örnek alınmıştı. Ba
tı ülkelerinde ise bu 'devrim ve İlkeler incelemmeye 
başlanmış, Atatürk üzerinde doktora tezleri yapıl
mış, kitaplar yazılmış, incelemeler yayınlanmış
tı.'. 

A'taıtürk devrimi -ve ilkelerinin ulusal ve 'ev
rensel önemi; anomleke^i'mizdc daha Atatürk 'za
manında kavranın ısıtır. 1933 't e İstanbul Üniver
sitesinde bir Türk İnkılâp Tarihi Kürsüsü kurul
muş, 1942'de özel bir kanunla ve Ankara'da da 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine bağlı bulun-
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mak üzere bir Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ku
rulmuştur. 1968 yılında da Atatürk devrimini 
ve ilkelerini tarih ve fikir düzeyinde incelemek 
için Halkevleri tarafından kurulan bir Atatürk 
Enstitüsü hülunımaktadır. Bütün bunlara rağ
men Atatürk devrimi ve ilkelerini bilimsel, 'sis
temli 've sürekli olarak incelieyen güçlü bir. örgüt 
şimdiye delk kurulamaiinıştır. Sonra kurulacak 
olan Atatürk Akademisinin Başbakana bağlanması 
düşünülmüş bunun için de amacının gerçekleşme
sinde yapılması gereken hizmetin aşağı yukarı tüm 
bakanlıklar kapsamına girmesi gözetilmiş, Ata
türk Akademisi kaimu tüzel kişiliğe sahip olacak
tır denmiş, bilimsel özerkliği bulunacaktır denmiş 
ve bunun nedenini de akademinin politik ve ida
rî baskılardan uzak ve tarafsız kalabilmesine bağ-
lanmıştıi'. 

Şinndi değerli arkadaşlarım, gerçekte ilk plân
da Türkiye'de Atatürkçülüğün ve Atatürk'ün 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına te
mel dlan fikirlerinin, ilkel erinin ve kendi süresi 
zaımanında yaptığı devrimlerinin kitaplara geçen, 
okul (kitaplarında öğrencilere aktarılan, üniversi
te bilim çevrelerinde yorumları yapılan ilkelerin 
şu veya bu şekilde yorumlanmasından ve çeşitli 
uçlara çekilmesinden ötürü Türkiye'de Atatürk
çülüğü (bilimsel ve kendi kaynağına dayalı bir 
araştırmaya, incelemeye ve Türk toplumuna bu 
yönde katkıda bulunmayı amaçlayan bir Atatürk 
Akademisi kurulması düşünülmüş. İlk plânda 
güzel ibir davranış, doğru bir davranış olarak ka
bul edilebilir. Gerçekten zatmani'inızda özellikle 
son yıllarda anarşik olayların alabildiğine yoğun
laştığı dönemlerde çeşitli çevreler' aşırı sağdan, 
aşırı sola kadar bütün çevreler Atatürkçülüğü 
kendi 'meşreplerine, kendi görüşlerine, kendi an
layışlarına örmek olarak tutmaya çalışmışlar ve il
keleri kendi fikirleri açısından bir özdeş hareket 
olarak gösterımek yolunu Seçmişlerdir, Bu Tür
kiye için bir gerçektir, Ibâzı çevrelerin yaptıkları 
da, bu olmuştur. Ama genellikle şunu ifade et
mek isterim ki, Atatürk'ün görüşleri, Türk inki-
lâlbına (temel dan duyuşları ve ilkeleri esasta kapa
lı şefler değildir. Birtakım yorumlara tabi tu
tulmasını gerektiren unsurlar değildir. O kadar 
acık ve seçiktir ki, bunları hangi sözünü okursak 
•okuyalım, bu özetlerle açıkça ifadesini bulduğu gi
bi 'en sade vatandaş dahi aıdayaıbile'cek durumda
dır. Şimdi bunlardan örnekler vermek istiyo
rum : 
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Atatürk'ün Hürriyet, istüklâl ve (milî hâfcimli-
•yet ile ilgili sözleri vardır. «Biz Türkler bütün 'ta
rihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsali 'olmuş 
bir ımiilletiz.» Bunun yorumu açıktır, hedefi (belli
dir. Diğer (taraftan yine; «Hürriyet olmayan ibir 
memlekette ölüm ve 'izmihlal vardır. Her 'terakki
nin ve 'kurtuluşun anası 'hürriyettir.» Açıktır, se
çiktir,' (berraktır. 

Atatürk'ün halkçılık ile ilgili sözleri vardır. 
«İlk siyasetimizde şiarımız olan halkçılık yani mil
leti bizzat kendi 'mukadderatına hakim kılmak 
esası Teşkilâtı Esa'siye Kanunumuzda 'tespit edil
miştir.» Diğer taraftan; «Sösyaloji bakımından 
bizilm Hükümetimizi ifade etmek lâzimgelirse halk 
Hükümeti deriz. Sosyal meslek bakımından da dü
şündüğümüz zaman ibiz hayatını,'istiklâlini kur
tarmak için çalışan •emekçileriz. Halkçılık sosyal 
düzenin çalışmasına hukukuna istinadottirmek, 
istünadettiıırırek isteyen bir üösyal meslektir. Biz 
bu hakikimizi korumak, 'istiklâlimizi emin bulun
durabilmek için bütünlüğümüzce, millî bütünlüğü-
nıüzce ibizi 'mahvetmek isteyen 'emperyalizme karşı 
ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı (millî top-
'luluğumuzea savaşmayı caiz gören ibir mesleği 
takibeden insanla rcz.» 

Diğer taraftan lâiklik ve iltica konusunda söy
lediği sözler vardır: «Bizim dMmiz, milletimize 
hakir, miskin ve zelil 'olmayı tavsiye etmez. Bilâ
kis Allah da, Peygamber de insanlarım ve »millet
lerin izzet ve şerefini ımıuhafaza etmelerini emre
diyor.» Lâik Hükümet tabirinden dinsizlik mânası 
çıkarmaya yeltenen fırsatçılara fırsat vermemek 
maksadı aşikârdır. 

Devrilmedik ve garpçılık için söylediği sözler 
vardır. «Bizim dünya nazarında en büyük kuvvet 
ve kudretimiz yeni şekil ve mahiyetimizdir.» Vel
hasıl millî eğitime varıncaya kadar Atatürk'ün 
Söylediği 'sözler açık ve 'seçiktir. 

Ş'Jmdl bir önemli unsur, Atatürk kendi İlkele
rini düşünürken, ifade ederken bu ilkeler üzerin
de acaba bir doktrine varmayı, bu ilkeleri bir 
doktrin kalıbına sokmayı, katılaştırmayı, bir dog
ma haline gelmesini 'düşündü mü? Bakın şimdi 
bir gerçek daha, Atatürk ;ün bizzat kendi .sözleri 
ile. Dokuz uımde ile ilgili çalışmaları anında Ya-. 
kup Kadri Karaosjman'oğkı kendisine diyor ki; 
«Paşam, iyi m a ideolojisi yok bunla mı» dediği 
zaman Atatürk'ün cevabı şu. «Elbette yek çocu
ğum, eğer ibir ideolojiye bağlarsak hareketi don

dururuz. Bu ilkeleri ibir ideolojiye bağlarsak ha
reketi dondururuz.» Bu kadar açık ve seçik Ata
türk'ün sözleri bu kadar 'berrak. 

•Şimdi gerçekte Akademi, Atatürk Akademisi 
kanaatimiz o İd, zaman İçerisinde siyasal iktidar
ların, siyasal görüşlerinin bu yapısı ile etkisi al
tında kalabilir, bu, bir önemli unsur. İkincisi; 
bu kuruluş kendi üyeleri ile Atatürk'ü dondur
maya doğru yönelebilir. Bir önemli unsur, ta
rafsızlığı yapıda, örgütünde açık değil. Bilimsel 
özerklik ve idarî özerklik .ayrı ayrı mütalâa edil
miş, bir üçüncü unsur. 

Bir dördüncü unsur, organımıza devrimler
le ilgili, inkılâplarla ilgili birtakım tasarılar, tek
lifler gelecek. Bu tasarı ve teklifler .akademinin 
mütalâasına sunulabilecek, akademinin mütalâ
ası bir ölçüde esas olacak. 

Bir dördüncü ve tehlikeli nokta... Bir baş
ka husus, da ilkokuldan yaygın ve örgün eğitim 
dalları dâhil, ilkokuldan üniversiteye kadar ders 
kitaplarına tek bir yorum, tek bir görüş yansıtı
lacak. Bir önemli, tehlikeli nokta. Açık ve seçik
tir ki, a'kademi, Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşüne göre, Atatürkçülüğü dondurma gibi, ka
lıplattırma gibi, rijit hale gelme gibi bir durum
la bizi karşı karşıya bırakıyor. 

Bu kanun tasarısının çıkması isteniliyorsa, bu 
kanun tasarısı üzerinde, Komisyon bâzı maddele
ri geri alarak bu dondurma hareketlerini ve 
Atatürkçülüğe başka çeşit yorumlar kazandırma 
eğilimlerini, ortadan kaldıracak, hiç olmazsa bu 
tehlikeyi ortadan kaldıracak yeni bir tedvine git
melidir. Özerkliğini, idarî ve bilimsel yönden, 
Üniversiteler Arası Kurula bırakmalıdır. Türki
ye'de Atatürkçülükle ilgili birtakım çalışmalar 
vardır. Halkevleri Atatürk Enstitüsü diye bir 
Enstitü kurmuş; tarih düzeyinde, inkılâp düze
yinde Atatürk'ün fikirlerimi, ilkelerini araştırı
yor, inceliyor, yayınlar yapıyor. Bu yayınlar, ka
muoyunda ne ölçüde fikirler, ilkelerin yorumla
rı aslına uygun ise, doğru ise o ölçüde itibar gö
rüyor. Değilse, bir başka bilim adamı, bir başka 
sosyolog, bir başka siyasetçi Atatürk'ün fikirle
rini, ilkelerini bir başka şekilde yorumlayabilir, 
kitabında, şunda, bunda; o da o ölçüde değer ka
zanabilir. O yorum ne kadar isabetli ise. İsabet
siz ise hiçbir değeri onun olmaz. O halde, bu sa
kıncaları gidermek lâzım. 

Değerli arkadaşlarını, gerçekte Atatürkçü-
I Kik, Atatürk'ün ileri ilkeleri, ortaya koyduğu ve 
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kendi sağlığında yaptığı inkılâplar dâhil, bir te
mel felsefe koymuş, bir pencere açmış y Batıya 
bir pencere açmış. İleriye dönük bir düşünce 
sistemi öngörmüş. Bu sistem çağdaşlaşma; Batı
daki birtaki'm düşünceleri' esbap olarak, elbise 
olarak, kalıp olarak almak değil. Düşünce -siste
mi olarak iyiye, doğruya, güzele varmak. Tekno
lojide doğruya,, Türkiye'nin gerçeklerine uygun 
bir bakış açısı. Böyle bir sistem meydana getir
miş. 

Şimdi bu sistem üzerinde birtakım insanlar 
Atatürk sosyalisttir diyor. Değil, Atatürk sosya
list değil, koymuş; birtakım insanlar Atatürk 
kapitalist diyor; değil, onu da koymuş. Ne kapi
talist, ne sosyalist. Ülkemizin şartlarına uygun, 
ülkemizin şartlarına uygun, halkının gerçekleri
ne, Türk Milletinin gerçeklerine uygun bir dü
şünce -sistemi getirmiş, Batıya açtığı pencereden 
çağdaşlaşmayı öngörmüş. Muasır medeniyet se
viyesine Türk halkını bütün kurumlıarıyle, bü
tün mekanizmasıylo çıkarmak, oraya vardırmak; 
bunu görmüş. Tabiatıyle toplumumuzda birta,-
kım insanlar, gençler arasından çıktı, ama bun
lar bütün Türk gençliğini bağlayacak hareketler 
değil idi; aşırı sağda da, aşırı solda da Mark
sist ve Leninist hareketlerde de Atatürk'ü kal
kan olarak kullanan birtakım kişiler türedi, çık
tı. Ama bunu kullanan insanlar, ne Türk halkı
nın bütününü, Türk milletinin bütününü teşkil 
ediyordu, ne Türk gençliğinin bütününü temsil 
ediyordu. Meseleyi kendi çıkarları açısından yo
rumlamaya, kendi düşüncelerini kendi hedefle
rine vardırabilmek için Atatürkçülüğü kalkan 
olarak kullanan zümrelerdi. Bunlardan korku-
larafc Atatürkçülüğe, akademi vasıtasıyle tek 
düzeyde bir esvap giydirmek, kalıp giydirme 
yanlış bir yoldur. Taımamıyle yanlış bir yoldur. 
Tek düzeyde bir dondurma hareketine yönelme 
yanlış bir şeydir. Yarın, öbür gün bunların Türk 
siyasal hayatında, Türk kültür hayatında büyük 
zararlarını görürüz. İnsanlar makinadan çıkar 
gibi, planyadan çıkar gibi dört başı mamur, ve
yahut da her tarafı, eni boyuna denk bilr ölçü 
içenisinde düşünemezler. O zaman Atatürk'ün 
söylediği özgürlük, Atatürk'ün özlemini çektiği 
demokrasi kavramlına ters düşer. İnsanlar fark
lı düşünecekler; ama hedef, Türkiye'nin muasır, 
kendi sözüyle muasır medeniyet seviyesine va-
rıimada karşılıklı Türk Toplumuna geriye çek
memekte asgarî müşterekler sağlam 'tutulaeak-

j tır. Atatürk Devletçiliği öngörmüş; ama onun 
yanında demiş ki, şimdi vaktinizi almamak için 
onunla ilgili sözü kendi demeçlerinde bulup oku
mak istemem, zamanı gelince ifade edeceğ'lnı, 
mülkiyeti ve özel sektörü de esas görmüş. Bu
gün biz ona, Anayasada yerini koyduğumuz gibi:, 
bulduğumuz gibi karma ekonomi diyoruz. Ne ola
cak? Türkiye'nin gerçekleri açısından, ihtiyaçla
rı açısından Devlet gerektiği yerlerde ekonomiye 
müdahale e.decek, Türk toplumunun refaha var
ması için, sağlam, sarsıntısız kalkınması için, ge-

I rektiıği yerde de özel sektöre yön verecek, yani 
yol açacak. Mülkiyet hakkını esas 'görmüş. De
mek. ki, Atatürk .Devletçiliği de, bütün üretim 
araçlarını, tümden kamulaştırma hareketi olarak 
öngörülen Marksist terminolojinin bir unsuru 
değil, bir unsura değil. Atatürk devletçiliği Tür-* 
kiye'ınin şartlan içerisinde, gerçekleri içerisinde, 
Türk toplumunun kalkınması için, geri kalmış 
bir ülkenin koşullarına uygun, Devletin gerekti
ği ölçüde müdahalesidir; yatırımlar yapması, 
kalkınma hamlelerine fiilen iştirak etmesi. 

Şimdi, bu şartlar içenisinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak, tam fikir ve düşünce, tıp
kı, Halkevlerinin, açtığı, kendi plânında Atatürk 
Enstitüsü gibi, tıpkı Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde bulunan İnkılâp Kürsüsü gibi ve 
diğer fakültelerimizde buna benzer unsurlarını 
bünyesinde toplayan, araştırma yapan, bir ölçü
de Tarih Kurumu da, Türk Tarih Kurumu da 
Atatürkçülüğün tarih düzeyindeki fikirleriyle 
ilgili araştırma yapmak, birtakım fikirleri orta
ya koymak için, ilkeleri arasında var, ama son 
zamanlarda Türk Tarih Kurumu da bu görevin
den büyük ölçüde geri'çekilmiş gibi görülüyor; 
bunun gibi çalışacak bir akademi ise, Üniversite
ler Arası Kurulun öngördüğü esaslar içerisinde, 
İçendi kanunları bünyesi içerisinde kurulur. Yok, 
ona kanal açmak istiyorsak bu tasarı ile, o za
man birinci maddesiini ve bununla ilişkili diğer 
maddeleri tekrar tedvin etmek üzere Komisyon 

I bu tasarıyı geri alsın. Böyle bir duruma gelirse 
tasarı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu müspet oy 

I verecektir. Böyle bir duruma gelmezse tasarı 
I Cumhuriyet Halk Partisi bu tasarının aleyhinde 
I oy kullanacaktır. 
I Genel olarak, maddeler geldiği zaman görüş

lerimizi daha detaylı olarak ifade etmek imkâ-
I nını bulacağız, genel olarak tasarının tümü üze-
I rindefci görüşlerimiz budur. 

620 — 
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Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı

na Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, Sayın Nuri Eroğan'dan sonra konuşa
bilir miyim? 

BAŞKAN —• Efendim, zatıâliniz önce şah
sım adına istiyorum dediniz, sonra yazı gönder
diniz grup adıma dediniz. 

Şahsınız 'adına istemişseniz söz hakkınızı ve
rebilirsiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır 
Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOS

YALI (Kastamonu) — iSayın Başkanım, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Her şeyimiz olan Yüce Atatürkümüzü ebe
dîleştirmek için teklif edilen Atatürk Akade
misi kanun tasarısı hakkında Mıillî Güven Par
tisinin fiknırlerini belirtmek için huzurunuzda
yım. 

Atatürk ve Atatürk Akademisi düşüncesi o 
kadar yücedir iki, bunu bir grubun bir ferdi
nin dile getirmesi) imkânsızdır. 

Çünkü Atatürk, Türk istiklâlidir; 
Çünkü Atatürk, Türk hürriyetidir, insanlık 

hürriyetidir, 
Çünkü Atatürk, Türkiye Cumhuriyetidir; 
Çünkü Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve de

mokratik nizamıdır, Türkiye Cumhuriyeti Par-
lâmentosudur; 

Çünkü Atatürk, Türkiye'yi muasır medeni
yet seviyesine, aslî yerine çıkaran biır fikirdir. 

Çünkü Atatürk, köylüye milletin efendisidir 
demekle bu milletin .aslî unsuruna, Cumhuriye
tin kurulduğundan 50 yıl sonra dahi ulaşmaya 
çalıştığımız noktaya daha ilk .gününde işaret 
©den bir fikirdir. 

Atatürk, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin, 
İstiklâl Savaşında «Hattı müdafaa yoktur, sat
hı müdafaa vardır» ve bu vatanın (her karış top
rağı o sathın bir parçasıdır» demekle sanki 50 
yıl! evveli harp cephelerindeki durumu 50 yıl 
sonra 'memleketin savunmasını hem silâhla, hem 
fikirle vatanın ve ımilletin her noktasında, her 
zerresinde müdafaa edilmesine emir buyurmuş
lardır. Böyille bir fikirdir. 

Atatürk, Türk Milletinin, Türk Vatanının 
bölünmezliğinin bir sembolüdür; 
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Atatürk, imsüüî bileğimizin, birbirimizi sev
memizin bir semibölüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk deyince 
Türk Milleti olaırak, Türk vatanı olarak ve ni
hayet Türk Devleti olarak o kadar çok söyleye
cek s'ö'zümüz var M, onu tarif etmeye hakika
ten insanlar olarak gücümüz yetmiyor, takati
miz yetmiyor. Bu kadar büyük bir fikri, bu 
kadar büyük bir ülküyü bugün için ve gelecek 
için daiımîleştirmek, değerlendirmek için bir 
Atatürk Akademisi kurulmak istenmektedir; 
bunun kanunu getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şahsımın ve parti
min fikri odur ki, Türk Milletini teşkil eden, 
vatanını ve (milletini seven, onun bütünlüğünü 
isteyen, onun refah ve saadetini isteyen her 
ferdî bir Atatürk ve başlı ıbaşına bir Atatürk 
Akademisidir. Yaşayan her ferdimiz bir Ata
türk: Akademisidir. Her birinin gönlünde çeşit 
çeşit Atatürk'ün değerleri yaşamaktadır, yaşa
caktır. Vatanımın ıher zerresi, milletimin her 
ferdî Atatürk'ü temsil etmektedir. Bu bakım
dan bu kadar içimize sinmiş, bu kadar yurdu
muza sinmiş olan 'bu ülkü ve idealin daimîleş-
tirilmesi için teklif edilmiş olan bu Atatürk 
Akademisi kanun tasarısına Millî Güven Par
tisi olarak gönülden katıldığımızı, bâzı mad
delerinde çok daha yüceltici katkılarda bulu
nacağımızı peşinen beyan .etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, antr parantez ola
rak bir anımı burada zikretmek istiyorum. Şe
ne 1938, rahmetli Atatürkümüz fani olalı 2 ay 
olmuştu, ben Berlin Yüksek Mühendislik Oku
lunda talebeyim. 78 yaşında yüksek matematik 
profesörü kapıdan girdi, bin kişilik anfitbeatrıe 
salonu ayağa kalktı,. yaşlı profesör kürsüye 
çıkarken ayağı ikaydı tesadüfen boylu boyuna 
düştü. Ön sıralardaki arkadaşlarımız bu profe
sörü kaldırtmak için ıkoşuştular. Profesör dedi 
ki; «Müsaade edin evlâtlarım, boylu boyuna 
yatayım» Kaldırıldıktan sonra kürsüye geldi 
ve arkasından ilâve e t t i : «Yavrularım, biliyor 
musunuz 'ki, düşüşüm tesadüfi değildir. 2 ay 
.evvel .dünyanın en büyük insanı, en büyük dev
let iadamı, 'en büyük hürriyet ve istiklâl kahra
manı Atatürk ölmüştü. Ben louun ölümünden 
bugüne Ikadar ilk defa dersinize girİyo.rum. Der
se girişte eğer ayağım ıkaymasaydı da kürsü
ye çıksaydım 2 .aydan faerfi. her gelen profesö-
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rün yaptığı gaibi Atatürk'ün hatırasına sınıfı 3 
dakikalık 'saygı duru'şuna davet edecektim; 
fakat Atatürk'ün ıruhu, Atatürk'ün büyüklüğü 
daha ben kürsüye gelmeden evvel benim aya
ğımı kaydırdı ve huzurunda beni başeğmeye 
değil, bütün vücudum'lia yere yapıştırmaya se
fa eboldu» 'dedi', '(Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk için ne 
kadar söz söylesek bizim için az olduğu gibi, 
ım'edenî hür dünya iiçin de aynı; hürriyet ve is
tiklâline kavuşmak isteyenler için de bu .aynı. 
Bu sebeple her kara günümüzde, her kahraman
lık günümüzde, her zafer 'günümüzde hatırlaya-
cağıımız, bayrak yapacağımız, izinde ye yolun
da o'lacağiimız tok ide, tek ülkü Atatürk ülküsü 
ve idealidir. Atatürk, doğru yollun, güzel yolun 
Rehberidir, idarede, 'kültürde, sosyal hayatımız
da bize en iyi yolu göstermiştir. Onun yolunda 
olduğumuz 'müddetçe parlamenter olarak bir
birimizi severiz, vatan ve milletimiz için çalı-
şabıiüiiriiz, millet olarak birilik oluruz, vatan ve 
milletimizi reifalh ve saadete ulaştırabiliriz. 

İdeali, fikri daha çok çoğaltacak şekilde 
bu Akademi yardımcı olacaktır, kurulmasında 
çok büyük fayda vardır. Yalnız küçük bir nok
taya işaret etmek istiyorum. Bu Akademi, ka
nunda belirtildiği gibi Başbakanlığa bağlı, ola
rak kuruılmalidır. Büyük manevî değeri olan 
bu akademi, her türlü düşüncenin, fevkinde ollan 
fikirleri milletimize yayacak ve ebedileştireeek 
olan ve hiçbir politik veya diğer davranışlara 
alet edilmemesi, Başbakanlığa bağlı olması, bü
tün milletimizin ıgücünün, 'gayretinin orada tem
sil edilmesi 'lâzımdır kanaatindeyim. 

Tasarı ıgenel olarak bu gayelerimize uygun
dur. Tasarının kabul 'edilmesi çok faydalı ola
caktır. Grubumuz bunu camgönülden destekle
yecektir. Bu Akademinin açılması gecikmiş ol
makla beraber, şimdi şu tasarının gelmiş ol
ması mutlu bir şeydir, inşallah kabul edilerek 
ıkanunlaışır; Memleketimizde 'özlediğimiz bu 
büyük ideallerin neşir yuvasını ıgörmüş o'luruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — ®ayın Nuri 'Eroğan, buyurunuz 

'efendim, 
.. NURİ EıBOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Atatürk Akadeımisi kanunu üzerinde şahsî 

görüşlerimi ifade 'etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Peşinen söyleyeyim ki, doğum tarihi 19 Ma
yıs 1919 olianliardan bini olarak, bu 'kanunun ha
zırlanışında ıon ufak hizimeti olandan, en çok hiz
meti oilana kadar hepsine teşelkkürlerimi ifade 
'etmek (isterim,. 

Elibettefcii bâzı maddeler hakkında söz hak
kımız mahfuzdur. 

Biraz evvel bir grup sözcüsü, bu kanunla 
Atatürkçülüğün, dondurulacağından - bahsetti 
ve tasrı bu yönden yenildi. 

Kanunun bir gayesi, At'atürk'çülüğün herke
sin istediği-gibi'tefsir edilmesinden usanç gel
diğinden, ona bir tedbir, ona bir çare ıgetirmek 
için ele alındığını gösteriyor. Belki son olaylar 
bu kanunun bu ara getirilmesini öngörmüş ama, 
biz deriz ki, bu kanun biraz gecikmiştir bile, 

'Dondurulmak diye bir şey söz konusu olmaz 
demiştim, (gerekçede gayet boliğ bir şekilde ifa
de edilmiş, '«Atatürk Akademisi Türkiye Cum-
ıhuriyetinin kuruluş ve 'gelişmesine hâkim olan 
düşünceleri (araştırmak, incelemek ve yaymak 
için kurulmuştur» Bu ifadeden sonra arkasın
dan giölen kanunda bir donduruculuk vasfı 
bulmak 'galiba biraz güç. 

Muhterem arkadaşlar, dünya milletleri na
zarında Atatürk kimdir? İstiklâli yok, hürriyeti 
olmayan, mazlum ımillietlerin lideri, manevî 
kurtarıcısı, bayrağı. Öldüğü zaman Bulgarlar, 
«Atatürk öldü, dünya artık eskisi kadar ente
resan değildir» demişlerdir. Amerikan Cum
hurbaşkanı Roosevelt i«Atatürk'ün ölümüyle 
dünya ıbüyük bir şey kaybetti, ama benim, kay
bım ikidir. Birisi, dünyanın verdiği değer mâ
nasında kayıp, ikincisi de, onu görm-e art ık be
nim için mümkün olımayaoaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, dünya milletlerinin 
tarihleri, o milletlerin Ikahraimanbk menkıbe
leri, yetiştirdikleri büyük adamların zafer hi
kayeleriyle doludur. Türk Milletinin diğer mil
letlerden ayrıllmasını temin eden vasıflardan, 
hâdiselerden biri de bu noktada toplanır. İsken
der Yunan Ordusunun askerlerine Ganj Neh
rinden su liçirmiş, ama öiiümüyile İmparatorluk 
bitmiş. ISezar öldükten sonra Büyük Roma İm
paratorluğu çökmüş. XII nci Şar! İsveç'i büyük 
devlet haline getirmiş, ö'lümünden sonra çök
müş. Napolyon, ordularıyle Moskova'yı almış, 
büyük Fransa olmuş, ölümünden sonra bitap 
bir Fransa kalmış (geride. Hitler orduları Elbu-
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TUZ Dağına Alman Bayrağını diknıişler, bir^gün' I 
bunları ıbir zafer olarak Almanlar ele alacak
lar ve övünç duyacaklar. Bugün ne ikadar kötü-
lemiirse kötülensin, ama sonunda Almanya çök
müş. 

Türklerde tamamen başka bir şekil alıyor 
manzara. Yavuz, Çaldıran, Ridamiye Muharebe
lerimi yapıyor, sonunda dipdiri bir Osmanlı İm
paratorluğu, Türk Devleti var. Fatih İstanbul'u 
alıyor, devir değiştiriyor, gene dipdiri ıbir Dev
let var. Kanunî Viyana'ya .gidiyor, gene dipdiri 
bir Devlet var. Çünkü, büyükleri hakikaten bü
yük de ondan. 

Atatürk, Iheırşeyiyie büyük bir insandı. Ta
rih onu, Türk Milletinjin ıe.n ünlü 'evlatlarından 
ve insanlığın en haklı şereflilerinden biri olarak 
sayacaktır. 

Atatürk iki şeye büyük değer vermiştir; 
birisi, bu devrimlerim îtemelıi ve başı olan Cum
huriyet, diğeri de Türkiye'nin yegane ve ha
kikî mümessili olan Türkiye Büyük Millet Mec
lislidir. 

1927 de diyor k i ; «Büyük Millet Meclisi, 
Türk Milletinin asırlar süren aranmalarının, özü 
ve onun bizzat kendisini idare etme şuurunun I 
canlı bir ıtimsalfidir. Türk Milleti (mukaddera
tını, IBüyük Millet Meclisinin kifayeti ve va
tanperver eline tevdi ettiği günden itibaren ka
ranlıkları sıyırıp ve ümitleri boğan feliâketfer-
deın 'milletin gözlerini kamaştıran ^ -güneşler ve 
zaferler çıkarmuş'tır!. 

Her yerde söylüyoruz; «Atatürk, izindeyiz!» 
diye. Onu takiibediyoruz. 1937 de şöyle diyor 
Atatürk gençlere hitab ederken ve onun her za
man ıgenç bildiği Türk Milleti olduğuna göre, 
hitap bütün mili etedir: «Sizler, yani Türkiye' 
nitı genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takibe-
decekskııiz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar 
verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği 
gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan yo
rulmadan yürüyecektir.» 

İşte biz onun için; «Atatürkün izindeyiz» 
diyoruz. 

Kendisi dünya için ımazlum milletlerin bir 
kahramanı, bir ümit ışığı idi. Türkiye için kim 
Atatürk? Evvelâ Atatürk, Mustafa Kemal'dir. 
Türkiye'yi istiklâle kavuşturan büyük kuman
dan, içerde ve dışarda düşmanı ezen, yok eden j 
Mustafa Keımal, bir kelime ile hakiki bir kah
raman. I 

Rauf Orbay Beye çocukça bir merakla sor
muştum; «Atatürk hakkındaki fikriniz nedir?» 
diye. O zaman elden öle dolaşan gizli bir kitap 
vardı, gayet adice ikaleıne alınmıştı. Onu ima 
ederek; «Kim ne derse 'desin, Millî Mücadele
nin tek admı ve tek kahramanıdır» dedi. Bü
yük ruhlu adamdı Rauf Bey; büyük büyüğü 
böyle takdim eder. 

Nedir Türkiye için Mustafa Kemal Atatürk? 
dedim. «Atatürk Gazidir, Devleti kuran adam, 
Cumhuriyeti kuran adamı». O Cumhuriyet ki, 
10 ncu yılda dediği ıgibi; «Ebediyete. akıp gi
den her on senede büyük millet bayramımı da
ha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve re-
faih içlinde kutlamanı 'gönülden diledim.» 

Ve nihayet Atatürk, Atatürk'tür. Türkiye'yi 
medenî Devlet haline getiren devlet 'adamıdır. 
İngiliz Kiralı 8 nci Edvard Türkiyeyi ziyareti 
sırasında ıbir çocuk meömuasmda iEdvard'm ve 
Atatürk'ün resimleri yan yana 'konmuştu. Ed
vard'm resminin altında şu cümle yazılı id i : 
«İngiltere Kiralı, Hindistan İmparatoru.» Ata
türk'ün resminin altımda ise; «Türkiye Cuım-
hurreiisi, 'gönüller imparatoru.» 

Milleti için bu kadar sevilen ve her zaman 
sevilecek olan Atatürk iç-iıı 'hazırlanan bu tasarı, 
onun eseninin ebedîleşmesinde ve ilmî hüviye
tinin ortaya konulmasında hüyük hizmeti ola
cağına 'inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk 10 ncu yıl 
nutkunu şöyle bitirmişti: ı«Ne Mutlu Türküm 
Diyene;..,» 'Bön de konuşmamı şöyle bitireceğim: 
Ne mutlu bize ki, başımız sikdıdığmda 'başvura
cak bir Atatürkümüz var. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — (Sayın Ferda Güliey, buyurun 
'efendim. 

FERDA ıGÜLElY (Ordu) — (Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; 

Atatürk Akademisi ıMillî Eğitim Komisyo
nunda geçen yıl görüşüldü. 'Geçen yıl, Millî Sa
vunma Komisyonuna ilâveten bu ko'misyonda 
da görev görüyordum. Bu müzakerelere geniş 
ölçüde katıldım ve Millî Eğitilin (Komisyonunda 
tasarının bâzı noktalarının değiştirilmesi için 
naçizane, gayretlerim oklu. Çok ufak birkaç de
ğişiklik dışında esasa etkisi olan bir değişikUk 
yapmaya benim ve benimle aynı doğrultuda ça
lışan aıkadaşlarımızın gücü yetmedi ve tasarı 
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Millî Eğitim Komisyonunda yapılan ulak bir
kaç değişiklikle ki, onlar için de Millî' Eğitim 
Komisyonuna teşekkür borcumuzu ifade ©diyo
rum, geçmiştir. 

(Değerli arkadaşlarımı, tasarının gerekçesin
den ve amaçlarla ilgili ikinci maddesinden an
laşıldığına göre, kurulması düşünülen Atatürk 
akademisinin amacı, Atatürk'ü fikir ve eylem 
adamı olarak, yetişmiş olduğu ulusal ve evren
sel değerteriyle olduğu gibi, Türk Devletine ve 
Ulusuna göstermiş olduğu ilerleme amaçlarıyle 
anlamak ve anlatmak. 

Bu kadarıyle kurulmak istenen Akademi 
bilimsel nitelikte olmak gerekir. Gerekçede bu 
nokta üzerinde durulmakta, bunun için şimdi
ye kadar biri İsıtanlbul, öteki Ankara Üniversite
sinde ilki enstitü kurulduğu, fakat bunların ola
nakları sınırlı bulunduğu için, çalışmalarının da 
sınırlı kaldığı belirtilmektedir. ıŞimdi kurula
cak akademi, sağlanan ıgeniş olanaklarla Ata
türk devrimi ve fikirlerini bilimsel, sisıtemıli ve 
devamlı olarak inceleyen güçlü bir örgüt (ge
rekçenin 2 nci sayfasından söylüyorum) olacak
tır.» 

Atatürk'ün devrimini ve düşüncelerini bi
limsel biçimde incelemek gereğinin varlığına 
katılmamak olanaksızdır. Bu ineeleımenin de en ı 
iyi bilimsel kuruluşlarda bu arada üniversite- I 
lerimizde yapılabileceği açık bir gerçektir. DBu 
bakımdan ilk akla gelen hükümetin zaten üni
versiteler içinde var olan enstitülerin olanakla
rını artıracağı yerde neden ayrı üstelik Baş
bakanlığa bağlı bir akademinin kurulmasını is
tediğidir. 

Ben Birinci Nihat Erim Hükümeti tarafından I 
Meclise sevk 'edilmiş olan bu tasarının İkinci I 
Nihat Erim Hükümeti tarafından 'geri alınma- I 
sının mümkün olabileceğine inanarak bu husus- I 
ta da çabalar sarf »ettim, fakat bu çabalar boşa I 
gitmiştir. I 

Tasarı yakından ve dikkatle incelenince; I 
Hükümetin bir ıbilimsel araştırma akademisi I 
kurmaktan çok toplum ve siyaset hayatımızın I 
her yönüne egemen bir mekanizma kurmak pe- I 
sinde olduğu görülüyor, 'bendeniz kesin olarak I 
bu kanıdayım. Bu (mekanizma eylem ve düşün- I 
ceısini yorumlamak kimsenin tekelinde olmamak I 
gereken Atatürk'ün adını kullanarak İçimin na- I 
sil düşüneceğini, kimin ne söyleyebileceğini, | 
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| kimin nasıl davranabileceğini saptayacak, buna 
uymayanları da yola getirmek tedbirlerini dü
şünecek, hattâ uygulayacaktır. Bu masum mad-

I delerin sonundaki kanunun tatbikatını, hep (bir
likte yaşayacağız sayın arkadaşlarım, böyle ola-

I çaktır. 
Gerçekten fou istek tasarının birçok yerle

rinde açıkça ortaya konulmuştur. Bilimsel bir 
I kuruluşun 'görevi hangi konuda olursa olsun, 
I bilimsel çalışmasını yapmak ve onu çeşitli yol-
I lardan kamuya duyurmaktır. Bu çalışma sonun

da varılan sonucun doğruluğu her zaman tar
tışmaya açık olmak lâzımdır. Bilimsel sonuç tar
tışmaya açık sonuçtur.' Üstünde olumlu, olum
suz, sağlı, sollu görüşlerin rahatlıkla ileri sürü
lebileceği, savunulabileceği sonuçtur. Zaten 'bi
limde ilerlemeyi sağlayan da bu tartışmalar
dır. 

Oysa getirilen Atatürk Akademisi kanun ta
sarısının amaçlarla ilgili 2 nci maddesinde; «el
de 'edilecek sonuçları toplum hayatına etkili 
kılmak için çalışmak ve tedbirler tavsiye et
mek» denilmektedir ki, bu ne bilim kuruluşu
na yakışan ne de onunla bağdaşan bir amaçtır. 
Bir kuruluşa bu amacı verirseniz onu bir siya
sal kuruluş yapmak istiyorsunuz demektir. Bi
limsel bir kuruluş olmak adında geçer, fakat 
uygulamasında eser görülmez. 

Akademinin görevleriyle ilgili 3 ncü madde
sinde de ancak siyasal organların yapabileceği 
görevler vardır. Örneğin (€) fıkrasında söyle
nen ; «Atatürk Devriminin 'geniş halk kitlelerin-
ce bilinçli olarak benimsenmesini sağlamak ve 
araştırmaların sonuçlarını örgün ve yaygın eği
tim yoluyle topluma ımaletmek üzere tedbirler 
almaJk ilgili makamlara önerilerde bulunmak 
ve gereken koordinasyonu yapmak» görevi bi
limseli değil, apaçık siyasal bir görevdir. 

(D) fıkrası hem Millî Eğitim Bakanlığının 
görevleriyle, hem de üniversitelerin kendi yet
kileriyle 'çatışmaktadır. Görülüyor M, bu aka
deminin kurulmasından sonra Atatürk konu
sunda ondan bağımsız bir inceleme yapmak 
olanağı çok güçleşeceği gibi onun vardığı so
nuçlardan başka sonuçlara varmak da mümkün 
olmayacaktır. Akademi hangi sonuçlara vara-
caksa 'herkes o sonuçlara varacaktır. Düşünee 
özgürlüğü böylece kâğıt üzerinde kalmış ola
caktır, (böylece kurulacak 'bir kuruluşa akade-
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mi değil, beni ifadeden dolayı mazur görünüz 
tam karşılığını bulamıyorum, «medrese» denile
bilir. Bir Baıb-ı meşihat bir fetva müessesesi de
nilebilir. Bu, Atatürk adına, Atatürk'ün hiç 
istemediği, bütün ömrünce savaştığı taassubu, 
bağzanlığı geri getirmekten başka bir şey değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel 'konuşan 
Sayın Eroğan arkadaşım ve daha önce konu
şan bir arkadaşını da Atatürk'ün ayrı ayrı tef
sirlere tabi tutulmasının da artık gına geldiği
ni ve bunların bitmesi lâzımgeldiğini söylediler. 
Atatürk eğer ayrı, ayrı insanlar tarafından tef
sire tabi tutulmak yeteneğini kaybederse Ata-
türîk orada bitmiş olur,, büyük kişiliği bitmiş 
olur. Büyük adamlar yaşadıkları sürece çeşitli 
eğilimlerin dioptrisinden ayrı, ayrı kendilerini 
gösterebilen ve sonuna kadar izahları, tefsirleri 
bitmeyen bitmemesi gereken insanlardır. Ata
türk bunların en başında gelenlerden biridir. 

NURİ ERıOĞAN (fotanbıü) — Ama istis
mar da edilmesin. 

FERDA GÜIİEY (Devamla) — İstismar her 
toplumda, ya da geri «.kalmış toplumlarda, Ata-
tür!k gibi bir 'meşaleye sahibolan geri kalmış 
toplumlarda istismar diye adlandırılabilecek 
birtakım eylemler, davranışlar olabilir. Bunlar
dan çekinerek, bunları fikirlerle 'cevaplandırma 
yerine, Atatürk'ü bir yerde dondurmak, onu 
tefsir edilmez ihale (getirmek düşünülmemelidir. 

Şunu demek istiyorum sayın arkadaşlarım, 
meselâ biz şimdi Atatürk'ü ekonomik ve sosyal 
görüşleri yönünden özellikle Halk Partisi ola
rak alırız. Yani Atatüık 1919 - 1938 seneleri 
arasında yaşamıştır. Eylemleriyle, fikirleriyle, 
ülkeleriyle, düşünceleriyle, ölçüleriyle bu iki hal 
arasında Atatürk belli bir insandır. 

-Çok saydığım bir yazarın da dediği gi/bi; 
Atatürk 1938 ile 1945 arasında yani İkinci Ci
han Harbinin içinde de yaşasaydı Atatürk 1945 
ile 1973 arasında yaşasaydı İkinci Dünya Sava
şı özellikle (meydana çıkan, ortaya ikonan bütün 
insanlıkla ilgili (kavramların, kapsamların için
den 'geçseydi bugün insanlığa ışık tutan, bugün 
Anayasamıza birçoğu girmiş olan ilkelerin, 
amaçların, sosyal ve ekonomik görüşlerin Ata
türk sağlığında içinden geçseydi; bu sözler, bu 
kavramlar Atatürk yaşarken cemiyete bugün 
olduğu gibi hâkim olsaydı Atatürk ne söyler
di? 

Ben Ferda Güley olaralk, bir okumuş 'Türk 
olarak, Atatürk'ü anlaması, anlayabildiği ka
dar anlaması ve anlatması hakkı ve görevi 
olan bir insan olarak Atatürk'ü; bakarım, bu 
1919 - 1938 arasındaki doğrultuya, eğer 1938'-
den 1945'e doğru gitseydi; İkinci Cihan Harbi
nin içinden ve bu kavramların, bu ilkelerin, bu 
amaçların yaşayanı olsaydı; 1919 - 1938 doğ
rultusunda ısapmaksızm ve şaşmaksızın şöylece 
ilerlerdi ve merhaleler, aşamalar katederdi, de
rim. 

Benim kanıma göre, yeraltı - yerüstü servet
lerimizin, petrollerimizin, boraksımızın, bütün 
stratejik madenilerimizin yabancıların elinden 
kurtarılmasını savunmadan Atatürk'çülük ola
maz. 

E, bu kavramlar ve bu kapsamlar Atatürk'
ün yaşadığı zamanda böylesine belirgin değil
di... Fakat Atatürk yaşasaydı Millî Misak hu
dudu diye çizdiği o felsefe, yani irredantizmi 
meneden, 'irredantizmi yasaklayan, Türk'ü ken
di Millî Misak hudutları içinde bulunmaya ve 
bununla yetinmeye razı etmek felsefesi demek 
olan Millî Misak milliyetçiliğini - Atatürk mil-
iiyötiçiliğinin esasını teşkil eder beliki - yeraltı -
yerüstü servetlerimizi, madenlerimizi, özellikle 
stratejik madenilerimizi yabancının sömürme
sinden kurtarmak Atatürk katiyen, bir dakika 
uyumazdı. 

Her Türk'ün, iş, konut, sosyal güvenlik sa
hibi olmasını sağlayacak bir ekonomik düzenin 
kurulmasını realize etmeden Atatürk ölmek is
temezdi... Ve bugün biz böyle bir realizasyon 
için çalışmadığımız takdirde, bunu kendimize 
amaç edinmediğimiz takdirde Atatürk'-çü ola
mayız. 

Halkın sırtından milyonlarca kazanan bu 
sömürü düzenini reddetmeden Atatürk'çülük 
olamaz. Tefecilerin, aracıların milyonlarca Türk 
köylüsünün ve işçinin kanını emmesine göz yu
marak Atatürkçülük olamaz... Dilde, düşünce
de her türlü taassubu, bağnazlığı reddetmeden 
Atatürk'çülük olamaız. 

Hemen işaret edeyim; Hükümetin sevk etti
ği tasanda «Atatürk Devrimi» deyimi geçmekte 
iken, bütün çaibalanınıza rağmen bu, Milli Eği
tim 'Komisyonunda «Atatürk İnkılâbı» haline 
getirilmiştir. Ve (görüyorum ki, sonuncu komis
yon olan Bütçe ve ıPlân Komisyonu da bu arma-

— 625 — 



M. Meclisi B : 35 8 . 1 . 1973 0 : 3 

gam saygılarla ıbaş üsitüne koymuş, olduğu gi
bi Genel Kurulun huzuruna kendi teklifi ola
rak .getirebilmiştir. Hükümet «Atatürk Devri
mi» diyor, bu Yüce Meclise niyabeten, bu Ata
türkçü (Meclise niyabeten görev gören komis
yonlar «Atatürk İnkılâbı» diyor. 

Millî Eğitim Komisyonunda sordum; «Ne
den - inkılâlbı - diyorsunuz?» diye. «Alt komis
yon kurmuştuk, onlar yaptılar,» cevabını al
dım. «Neden - Atatürk ©evrimi'- değil'?», «Haa,» 
dediler, «Atatürk Devrimi deyince devrimciliğe 
ıgidiyor iş ; devrimci deyince de anarşistler, te
röristler, eylemciler... Oraya gidiyor; onun için 
Atatürk İnkılâbı demeliyiz» diye savundular. 

Değerli arkadaşlarım, Arapça «'İnkılâp» 
sözcüğünün terminolojisinin şöyle bir iki yap
rağını kaldırırsak, aynı kelimenin kai'şımıza 
çıktığını görürüz: «ıkalabe», '«yakliîbü», «takli-
ba»... «Kalabe» değiştirmek; bir şeyi değiştir
mek, başka şekle sokmak, «taklib» deyince mâ
nası çıkıyor; «Taklîb-i Hükümet» te çıkıyor. 
Yani rıza ile olacak iş değil... Rıza hilâfına, 
hattâ zorla bir şeyi yapmak. «Taklîb-i Hükü
met» iştikakında «ıkalabe,» «yaklibü» nün mâ
nası çıkıyor. 

Yani «inkılâb» adlı adınca, öztürkçe «dev
rim» demektir. 

Atatürk yaşasaydı, dilde o Türkçeleşmeyi 
yapan, ve bu Türkçeleşmeyi amaçlarına ulaştı
rabilmek için Tüılk Dil Kurumunu kuran Ata
türk sağ olsaydı ve bizim, kendisinin büze aç
mış olduğu bu kutsal kürsüde bu konuları ko
nuştuğumuzu; saatlerimizi komisyonlarda, Ge
nel Kurulda bu basit vakıalara hasrettiğimizi 
(görseydi hüngür hüngür ağlardı. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Ağlamazdı, ibizi keserdi... 

FERDA GÜDEY .(Devamla) — Gelip arka
daşlarımız Atatürk'ü burada . övüyorlar, .«bü
yük kişi» diyorlar, «'Bulgarlar, Atatürk öldüğü 
zaman, - O öldü, artık Dünya enterasanlığmı 
kaybetti, demiş» diyorlar. 

(Daha neler söylenildi Atatürk için: Kitaıp-
lar, ciltler dolmuştur. Ama bunları demekle 
Atatürk tanımlanmaz. Bunları diyerek, bu cilt
lerin hepsini burada İncil okur gibi söyleyerek 
Atatürk'ü tarif etmiş, Atatürk'ü şadetmiş, ya-
detmiş olamayız. 

. NURİ EROĞAN (îManbul) — Sömürü dü
zenindeki mi bahsetmek lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, .müdahale etmeyiniz. 

FERDA GÜDEY (Devamla) — O, sosyal ve 
ekonomik, bugünkü dunımumuzun çok önemli 
fakat bir parçasını teşkil etmektedir Sayın Ero-
ğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bizim söyle
diğimiz de bir parçasını, hattâ bir nebzesini teş
kil ediyor. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi ne 
kuracağız? Atatürk Akademisi, Atatürk Ensti
tüsü var. İyi göremiyor, olanakları az... Fazla 
Hükümet yardımı yapalım, Meclis olarak faz
la bütçe yardımı yapalım; bu olana.klara kavuş
turalım ve görevini iyi görsün. 

Niye bütün dünya, büyükleri için enstitüler 
kuranken, enstitüler yoluyle, bilimsel yoldan o 
büyükleri aramakta, araştırmakta bütün va
tandaşlarını serbest bırakmakta iken; biz aka
demi kurarak; bir siyasal organ, mekanizma 
içinde Büyük Atatürk'ü hapsetmeye kalkıyo
ruz? 

Napolyon Enstitüsü Fransa'ya yetiyor, 
Fransızlara yetiyor. Napolyon Enstitüsü, Na-
polyooı'un ölümünden bu yana geçen uzun yıl
larda, boyuna Napolyon'u tefsir etmekte, Na-
polyon'u aramakta, her Fransız kendince bir 
Naporyon'a sahibolmaktadır. Batıyor mu Fran
sa? Napolyon büyüklüğünden birşey kaybet
miş mi ? Hayır. 

Bilimsel araştırma üniversiteye bağlı enıtü-
tülerde olur ve bilimsel araştırma ile ancak bü
yükler bulunur; bulunabilene kadar da bulun
ma, arama devam eder durur. 

Gathe Enstitüsü var Almanya'da, Almanlar 
bu büyük şairlerini filozoflarını o enstitü mari
fetiyle, onun aracılığı ile arıyorlar. Ne kadar 
bulmuşlarsa şimdiye kadar iftihar ediyorlar. 
Fakat bundan sonra da aramaya devam edece
ğiz, şu yönden de şu yönden, şu yönlerinden 
.bulmaya çalışacağız diyorlar. Bu örnekler, es
k i tâbirle lâyuad ve lâyüsel çoğaltılabilir. Fa
kat, siz «bir Atatürk Akademisi kuracaksınız ve 
kuruluş bünyesini mekanizma olarak da böyle 
saptayacaksınız ve ondan sonra da, bütün ha
yatı baştan sona taassupla savaşmak demek 
olan, bağnazlığa, açık göğüsle savaşmak demek 
olan 'Atatürk'ü bir lâbirentin içine sokacaksınız. 
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JSâyra arkadaşlarım, buna müsaade:etmeyin. 
Yüce Meclis, ıher yoklamada sıra Ankara'ya 
geldiği zaman, Ankara mebuslarının başında, 
o burada olmadığı halde, buradaymış gibi, «(Bu
rada» diye yoklamaya katmayı düşündüğümüz 
Ataitürk, yeni yapılan taşandaki tekliflerden 
biri olarak söylüyorum, yoklamaya katmayı 
düşündüğümüz Atatürk, eğer kendi adına böy
le bir Akademi kanunu çıkarsa, bizi affetmez. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayırv Mehmet Yardımcı, bu

yurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Her fikir makbuldür. Her fikir, her iddia 
kendi bünyesi çerçevesi içerisinde yürütülebi^ 
lir. Bu mümkün, ilim, basitinden mürekkebine 
kadar her fikre hürmetkardır. 

Yalnız, Başkanı olduğum Millî Eğitim Ko
misyonunu, Atatürk'ü, arkadaşların tarif et
tikleri şekilde tanımlayan bir tasarıyle huzuru
nuza gelmiş olarak telâkki etseydim, bu tasarı
nın tümünden maddelere geçilmesi hususu tees
süs ettikten sonra, oylamada, tereddüt etme
den okımsuz oy verip bu tasarının kanunlaşma-
sınmm reddine çalışırdım. Değerli arkadaşları
mın yaptıkları münakaşalar karşısında, bu 
kürsüye sizi işgal 'etmeye gelişimin tek sebebi, 
bunu ifade etmektir. 

Millî Eğitim Komisyonu bu tasarıyı kabul 
etmiştir. Millî Eğitim Komisyonu bu tasarıyı 
kabul ettiğime göre, şim'di, acaba muhterem ar
kadaşların fikirlerine hürmet etmemiş mi ola
caktır? Veyahut, Millî Eğitim Komisyonu tek 
başına toplanıp, bir ekseriyet reyiyle imi bu 
tasarıyı tedvin ederek Yüce Meclisin huzuruna 
getirmiştir? 

Millî Eğitim Komisyonu bu fonksiyonu yap
madı. Sayın öktem'in de buyurdukları gibi, 
- temas buyurdular, teşekkür (ederim komisyon 
adına - biz buraya bütün üniversitedeki ilim 
adamlarını çağırmakla da yetinmeyerek, bası
nı da davet ettik. Bu kürsüde Sayın Öktem bu
nu ifade buyurdular, yani, hakikati ifade et
mek istediler demek istiyorum. 

Üniversiteden gelen ilim adamlarından 
- eğer hafızam bana hıyanet ederse, lütfedip tas
rih buyursunlar, benim hiçbir diyeceğim ola

maz - hiç kimse, Atatürk Akademisi.kanun ta
sarısını, tarif ledildiği şekilde krist alize edil
miş şekilde görmediler. Benden evvel konuşan 
Sayın Ferda Güley Arkadaşımın buyurduğu 
gibi bir lâbirente sokma hüviyetine bürünme-
diler, hiç kimse böyle bir şey demedi'. Fikirler 
serdedildi. O halde?.. Bu ilim adamlarına iti
bar etmeyecek misiniz? Onlar böyle bir iddiada 
bulunmadılar. 

Şimdi, acaba neden oldu bu? Ben şimdi şah
sî kanaatimi arz ediyorum. Ben diyorum ki, 
bu tasarının hedefi, kanaatimce, herkesin- elli 
yıldan beri Atatürk'ün yaşadığı devirde dahi 
suzantandü, yeraltı düşünceleri dâhil - bu ka
dar müddet içerisinde hakikî ımânasıyle Ata
türk ve ilkelerini, kendilerinle göre ve maale
sef menfî istikamette tefsir ederek istismar et
mesine, «Artık yeter» demektir. Tasarı bunun 
için huzurunuza gelmiştir. Ben bu kanaatteyim. 
Benim şahsî kanaatim bu. 

Nasıl ki, muhterem arkadaşlarım yanlış ve
ya doğru, fikirlerini serdettikleri zaman büyük 
bir sükûnetle dinlediysek, benim de fikirlerim 
yanlış veya doğru olabilir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Saygı duyarız. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Tale
beliğimiz zamanından biliriz, bir kere, şâirin; 
«Çekmez bu küre bu tâbutu cesimi» dediği gibi, 
Büyük Atatürk'ü hiçbir yer kolay kolay çeke
mez muhterem arkadaşlarım. Ben bu hususta 
fazla konuşmak istemiyorum. Neden? Çünkü 
ımuhterem arkadaşlarım, Atatürk'ü tarif buyur
dular. Bence, Atatürk kolay tarif edilmez. Ha
kikaten zordur tarifi. Yani, yalnız Türkiye 
Cumhuriyetinin hudutları, misâk-ı millî diye 
buyurdukları hudutların içi değil, bugün mi
sâk-ı millînin dışında bulunan devlet ve millet
ler ide Atatürk'ü kolay kolay tarif edememiş
lerdir. 

Zaman gelir, bir de bakarsınız, «Atatürk 
böyle dedi, Atatürk'ün dediği yapılmadı, Ata
türk şu şekilde istikamet vermek istedi; ama 
Atatürk'ün vermek istediği istikamete gidilme
di...» denir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlardan zaman 
zaman şikâyet ederiz, zaman zaman feryadede-
riz. Ee, şimdi fena mı yapıyoruz? Diyoruz k i ; 
birlik ve beraberliği temin etme ve hakikî ilmi 
istikamette, yani polemiğe gelmeyecek, tefsire 
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ve istismara gelmeyecek bir vasfı v,e bunumla 
birlikte ilmî hüviyeti taşıyabilecek istikamette, 
Atatürk adına bir akademi.. İsimi üzerinde, 
akademi (diyorsunuz. Akademi dediğimize göre 
bu bir ilkokul, bir ortaokul değildir, akademi
dir. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım tetkik bu
yurmuşlardır ve bu münakaşalar gayet ferah
lıkla ve literatürlere istinadettirmek suretiyle 
değerli arkadaşlarım tarafından ımümalkaşa edil-
ımiştir. Bunu, kemâli 'memnuniyetle ve hattâ 
iftiharla söyleyebilirim ben. (Fikir makbuldür. 
Fakat, neticeye varmak lâzım. Neden, «Artık 
yeter» demeyelim. Denmemiz lâzım. 

Ama, şimdi arkadaşlarımın bir iddiaları var, 
diyorlar ki, «Bu tasarı kanunlaştığı takdirde 
Atatürk'ü kalıbın içime 'koyacaksınız, bunun 
üzerine hiçbir fikir yürütülemeyecek...» 

Muhterem arkadaşlarım, burada birçok 
«maddeler ~ var. (Sonra, bu 'akademinin kurulu
şunda fonksiyon görecek imsanllar, kariyerden 
gelme insanlar olacak. Derleyip toplayacak, 
dağınıklıktan kurtaracak ve ıbuna karşı olan ve 
bulgüne kadar bu fonksiyonu yapamayan mü
esseseyi koruyor. 

.Şimdi Sayın Ferda Güley ve ökten arkada
şım yaıni aksi istikamette konuşan arkadaşlarım 
zammetmesimler kî, baı kanunun burada müdafii-
liğUmi yapıyorum. Bir kene müdafaasını ben 
değil, yapsa yapsa Hükümet yapacaktır, ıgeti-
ren odur. Bern neden bu şekilde konuşuyorum, 
bıen diyorum ki, «.biraz insatf: etmiş olsanız, eğer 
sizin buyurduğunuz şekilde Atatürk'ü her ihan-
gi ıbir istikamette yürütenle veya her ıhıaımgi bir 
yere oturtma gibi ıbir şey olsaydı, Komisyon bu
nu kabul etmezdi» Ama ilmi hüviyet ,mi arıyor
sunuz? Tamam. Fikir tahdidi yok burada. Hat
tâ o kadar ki, bunu iyice hatırlatmak isıterim 
ımuihterem 'arkadaşlarıma, Hüküme de «o şekil
de getirmişti. Nedense bilmiyorum, naniği meka
nizma ile bizden Sonra Plân Komisyonu bir de
ğişiklik yapmış, bunu da anlamak zor. Orada 
aııkadaşlammız bu isim üzerimde durdular. «Baş
bakana bağlı» dedik. Hükümet de öyle igetir-
ımjiışıti. Ama Plân Komisyonu tutmuş «Başbakan
lığa» demiş. Katiyen yanlış, ımedem yanlış? O 
zaımam münakaşa edildi, Başbakana mı Başba
kanlığa mı diye. O zamanki münakaşada muhte
rem, arkadaşlarımız şu fikri ileri sürdüler. 

— 628 

8 . 1 . 1973 O : 3 

«Başbakanlığa» dersek, o zaman Devlet Şûrası 
gibi şu veya bu müessese gibi, Başbakan tutar 
bir Devlet Bakanıma bağlar. Bunun salkınoası çok
tur. Bu sebepten dolayı buraya «Başbakana1» 
yani Başbakanın bizzat kendi makamına baığla-
dı, Komisyonumuz. Hattâ şu kadarını söyleye
yim ki, bugün burada Devlet Bakanının otur
masına ben yadırgadım. Niçin? Bu kamumu (geti
ren Millî Eğitim Bakanıdır, binaenaleyh ilmî 
bir müessesedir, ileride tedris sistemleri de te
şekkül edecektir, öyle ise bu istiikamietlierde 
kültür müsteşarlığıma mı, bağlayacaksınız ve 
Devlet Bakanı mı burada oturacak? Hayır. Bu
rada Millî Eğitim Bakamının oturması mecbu
ridir. Benim şalhsî kanaatim budur. 

İşte ben anlıyor ve zammediyorum ki, Bütçe 
ve Plân Komisyonu bunu «Başbakanlığa!» dedi
ği içim, o takdirde Başbakanlık müessesesinde 
Devlet Bakanları vardır ve bu Devlet Bakanla-
ırırua ıher hangi bir müessese bağlanır ve o vazi
feyi yürütür. Bu cümle buraya konduğu .içimdir 
ki, Sayım Devlet Bakamı burada bulumımaiktadir, 
zammediyorum. Yoksa kamum Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafımdan 'getirilmiştir. İleride ilmî hü
viyeti alacaktır. Hattâ tedris sistemleri içimde 
asistanlık, doçentlik müesseseleri de teşekkül 
edecektir. Binaenaleyh, bunun Devlet Bakanlı
ğıma, - o da bir hikmettir - kendisime bağlanmış 
bukımaım Kültür Müsteşarlığı bünyesine her hal
de aktarılma istikametinde, böyle «Başbakan
lık» kelimesi buraya konmuştur. Ben bumu çok 
yadırgadım, gayet samimî olarak Söylüyorum. 
En ufak bir ar t düşüncem yoktur. Buna hepi
mizi bilhassa inandırmak isterim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, üniversitede 
mevcuttu. Bugün1 halem dahi bu mieseleler, yani 
Atatürk'e ait bilgiler verilmektedir. Ama görü
yorsunuz, ber yende ve her zaman Büyük Ata
türk'ün hem ilkesi, beni de vermek "istediği isti
kamet, artık dejenere edilmekten kurtulsun. 
Bumdan kaçınılacak, kabul edilmeyecek hiç bir 
taraf yok. Ama eğer kamumda ilmî müessesemin 
teessüs ve teşekkül etmesi istikametimde bir nok
sanlık varsa, - şahsî kanaatime göre yoktur -
evet o istikamette Büyük Millet Meclisi Ebette
ki tasarrufunu kullanacaktır. 

Şimdi öyle talimin ediyor ve düşünüyorum 
ki, bu Akademi Kanunu; Atatürk'ü Türk Mil
letinin '.gönlümde yerleşmiş, Dünya memleketleri-
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nin ıbüuyesinde yerini hu'imuş, kalfalarında yeri
mi bulmuş toıi büyük şahsiyetin art ık şu veya bu 
şekle ıçekilmiesinıe mani 'olacaktır. Benim hayret 
ettiğim nokta, öyle bir istikamette 'gidiyoruz ki, 
bazen bak vermeye kalkışıyoruz, bazen 
şikâyet etımek istiyoruz. tşte onların hep
sini bu kaldıracaktır. Noksansız olarak fikir 
hürriyetini ortaya koyaca'ktır Atatürk'ün va' 
zetmiş bulunduğu filkir hürriyeti bu kanunla 
nasıl kalkar mümkün müdür? Kendimizi şikâ
yet etmiyor muyuz? Çok defa Atatürk'ü şöyle 
tarif ediyorlar, böyle tarif ediyorlar» diye, ken
dimiz şikâyet letmiyor muyuz? Muhteremi arka.-. 
daş'lantm, ilmî bir müessese huzurunuza igelmiş-
tilr. Huzurunuza tgeilmiş olan bu ümî müessesıe-
ye itiraz etmek, bi'lmiyorum. ne derece mukni 
olacaktır, bilmiyorum Büyük Millet Meclis bu 
istikamette ne derece bir fikre sahibolaeaktır. 

Şimdi, «İnkilâp» kelimesi mesel esine gelin
ce; tabiî herkes tarafından tefsiri mümkündür. 
Sayın Ferda Güley arkadaşım ıdedi ki, «bakliib-i 
ıhükümeıt». Doğru, kelimeleri yukarıdan aşağı
ya doğru 'getirirseniz, daha -bugün Millî Eğitim 
Komisyonunda «devrim» nii, «inkilâp» mı diye 
hiv miümakaşa açıldı. Arkadaşlarımız sözlüğü, 
lügatti getirdiler. Sözlükte devrimi bi'r kelime 
ile «devirmek^ meselesini de ortaya koymak su-
(rteltayle... 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖDU (Çankırı) — 
«Devirmek» demiyor, öyle bir şey yok. Sözlüğü 
(getirteyim, /görünüz. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Müsa-
•ade buyurun, getirip okuyun, 'eğer benim hafı
zam aldanmışsa kusura bakmayın. 

Devirmek kelimesini de içine almak üzere 
sonuna «inkılâp» kelimesine de koyuyor, bunun 
karşılığı olarak, ayna sıatırım içerisine. 

Muhterem 'arkadaşlarım., «inkilâp» kelime
sinin kötülüğünü taklib-i hükümetle ölç/ersemiz, 
o halde «devrim» kelimesinin kötülüğüne deıvir-
mielk deniır. Aynı seviyeye getirmek lâzım. Bilâ
kis inkilâp, kallbetmekten, değiştirmekten, yani 
yeni bir ilâve etmekte 'gelir, öteki ilse, devire
ceksin, ne getirecek, - Allah ibilir. Ve ıböyle ol
du. Şimdi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu reforma benzer. 
Tuttular reform kelimesini mücerret olarak te.r-
cüm'e etiler, Reform,, reform, reform.. Arkasın
dan reform deforma oldu. Neden? Çünkü.. 

ORHAN BtRGİT (Ankara) -~ Sayenizde, 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Zara

r ı yok, foenim sayemde geçin de nıasıl geçinirsen 
geçin. Beni »öyle demeye miecbur bıraktınız. 
Mademki, öyledir sayemde, (gölgemde oturunuz 
istediğiniz kadar ben size müsıamtahada bulunu
rum. Ben hiç birinize müdahale etmedim, bana 
niçin «müdahale 'edersiniz. 

Şimdi muhterem 'arkadaşlarım, reform gibi, 
«reform» bir kelime lama, onun bir d e mefhumu 
vardır. O mefhumla hep beraiber ölçmek lâzım, 
o mefhumla beraber kullanmak, istikamet ver
mek lâzımdır. Yoksa, «reform» kelimesi bilâkis 
kötülük ıgetirir. Nitekim biliyorsunuz, canım 
ıgençjlerimilz «reform, reform» diye ortaya çık
tılar ve hepimiz de «doğru, haklı» dedik. Be, 
«reiform» kelimesinin, 'altından ıgetirdiği «anar
şiyi» de bir parça hesaba katmanız lâzım. Bina
enaleyh, bir kelimeyi ortaya kayduğumuz za
man, yalnız mücerret olarak bir kelime üzerindie 
durup diğer onun mefhumunu ortadan kaldır
mak doğru olmaz; o zaman şöyle olur: Bugün 
bizim Komisyonda bir müniakaşa oldu, «ruh» 
kelimesi üzerinde, «de^vrinn» ıkelimiesi üzerinde, 
şu, bu ve nihayet birçok arkadaşimuz dedi k i ; 
«Her kes kendi (bünyesine göre, kendisine 'göre 
tefsir etmektedir gelin ıbir yol (bulıalım.» Bunun 
'gibi. 

Aziz arkadaşlarım; 

Bir «inkilâp» kelimesi, yok edimdim «dev
rim» denmiş. Kendileri şahittir; ıgelen ilim 
adamlarımın arasında ISayın Profesör Âfet tıuan 
da vardı, aynen söyledi, bir tek kelime ilâve et-
ımföden söylüyorumi; «Devrim kelimesi kullanıl
dığı zaman Atatürk sinirlenir, üzülür ve bu dev
rim kelimesi devirmekten geliyor kaldırın şu
nu, inkilâp'kelimesine ne olmuş derdi» diyen 
Âfet tnan^dı. Notlarım var, arau 'buyururlarsa 
notlarımı .getirir size gösterebilirim. 

Şimdi, ıbir taralftan bir taassubun içine 'gi
reriz, bir taraf tan taassubun her köşesinden fır
lamaya kalkışırız. Yani, bunları birleştirmek 
mümkün olmuyor. Hürmetkar olmama rağmen 
şahsî kanaatimi arz ediyorum,, mümkün olmu
yor. Bîr taraiftan deriz ki, «gelin her mesele üze
rinde birleşelim,» bir taraftan deriz ki, «hayır.» 
Ben tek kelime ile sözlerimi şöyle bitireceğim 
muhterem arkadaşlarım; sizin yüksek huzurla
rınızı fazla işgal etmeyeceğim. 
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Sözlerimıim- ıbaşmda da söylediğim ,gibi, Bü
yük Atatürk'ü ve Büyük Atatürk'ün «Hayatta 
en hakikî mürşit ilimdir.» ifadesi ve Büyük Ata
türk'ün istismardan kurtulması, tefsirden kur-
tuıimıaısı, heırkesin kendisine göre, kafasındaki 
zihniyete ve fikre >giöre tarif etmemesi için; «ar
tık yeter» cümlesiyle bu kanun gelmiştir ve bu 
kamun yürüyecektir muhterem arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlaırım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına (Sayın Hayrettin Uysal, buyurunuz 
.efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerdi 
arkadaşlarım; 

ElUbetteki Yüce (Meclisimizin yüce komisyon-
larından çıkan ve Genel Kurula .gelen kanun ta
sarıları, çıkar, yürür, ya da yüksek oylarınızla 
neddediliir. Şimdi, bu Atatürk Akademisi •ka
nun tasarısının üzerinde /görüşlerini söyleyen 
arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi üyele
ri ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ben
denizin burada görüşlerimizi ifade ederken bir 
önemli noktaya konuşmalarının altını ikalın çiz-
ıgilleırle çizerek: belirtmeye çalıştık. Meseleyi o 
noktadan başka noktalara götürmek doğru de
ğil. Bir Atatürk'cülük yarışması haline sokmak 
hiç de doğru değil. Gerçekleri olduğu gibi tes
pit edelim. Bu kanun tasarısı kanunlaşırsa ku
rulacak olan akademi, Atatürk ilkellerime büyük 
ö/liçüde yardım sağlayacak: ve Türkiye'de hiç 
ıkimse hiiçıbir şekilde Atatürk ilkelerini başka 
çeşit yoirumlayam ayacak. Bu mu sağlanacak'? 
Şdmdi, meseleye bu açıdan baktıktan sonra bu
rada, 'bilhassa Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
arkadaşımızın işaret ettiği bir noktadan hane-
'ketle görüşlerimizi, daha açık ve seçik ifade et
meye çalışmak istiyorum. 

Üniversiteden temsil çiller gelmiş; ben Eği
tim Komisyonunun bu toplantısında bu kanun 
tasarısı .görüşülürken yoktum. Ancak Bütçe 
Plâın Komisyonu üyesi olduğum için orada me-
leyıi, tasarıyı incelemek olanağını bullıclum. Şim
di hu Üniversite '.mensupları bilimsel çevreleri 
temsil eden Üniversite mensupları Komisyona 
(katılan benim önümdeki listeye göre 11 İçişi. 
Bunların ila farklı farklı 'görüşleri var. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Basın 
da var. 

HAYRETTİN UYİSAL (Devam lıa) — Bir 
kişi de Basın. O da sonra yazılı olarak bildire
ceğim demiş görüşünü. 

Bu 11 akademik kariyer mensubu değerli 
bilim adamıımızın 'görüşleri dahi birıbirlieııiııden 
farklı olarak ortaya çıkmış. Şimdi bakınız, me
seleye daha aydınlık getirmek için bu 'görüşler
den, üniversite mensuplarına ait görüşlerden 
bâzılarını ortaya koyayım. Hattâ Komisyonda 
Hükümetin temsilcisi olarak bulunan ve ta
sarıyı Hükümet adına lanse eden arkadaşımız 
Sayın Bakan, «Siyasî baskı endişesi yerinde
dir.» demiş. «Meşihat müessesesi yerini allıma 
endişesinle katılırım» demiş. Şimdi devam e de
limi. Bir başka arkadaşımız; «Başbakan taraf
sız olamaz» demiş, kesin olarak söylemiş; aka
demik kariyerden gelen, üniversiteden gelen 
(temsilciler. «Atatürk ilkelerini saptamakta in
hisarcılık ikaldırılmalıdır» demiş bir arkadaşı-
mız. «Atatürk'çüriiğün bir doğma haline gelme
sine yol iaçıilimamıalı» elemiş, «Bir fetva müesse-. 
sesi olmaktan kurtarılmalı, korunmalı» demiş. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Üni
versiteler and demiş ? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şera-
fettin 'Turan, Ankara Üniversitesi, Profesör 
Şerafettin Turan. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Profesörlerin 
isimlerini söyle Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efen
dim, isimlerini söylemeik isiteimiiyo.rum, sorar-
ilarsa kim söylemiştir diye söylerim. Sordu Sa
yın Millî Eğitim Komisyonu Başkanı, Şerafet
tin Turan dedim Ankara Üniversitesi temsilcisi. 

Akademinin amaçliarı arasında tek yetkili 
kuruluş, sonra Hükümetin tasarısını Millî Eği
tim Komisyonu ıbu 1 nci maddenin son kısmını 
değiştirerek buna katılmış, yumuşatmış, Bütçe 
Plân Komisyonunda da buna tam olaralk uyul
muş ; bu «İnhisarcılık konusu» «tek yetkili ku
ruluş» ifadesi üzerinde durulmuş. Buna benzer 
ıbâzı sözler... 

Değerli arkadaşlarım; görülüyor ki, Mec
lislerimizde çeşitli partilere mensup arkadaş
larımız ıgibi meseleyi içtenlikle, Türkıiye'nin ge
leceği açısından, Atatürkçülüğü özgür düşün
ce açısından, bilimsel açıdan, Türkiye'nin ,ger-
'çekleri açısından sağlam bir mecraya yönelte-
hilmek için kuşkularını ifade ediyorllar. 
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Şimdi, bizim burada özellikle ifade etmek is
tediğimiz şu: Bir ikere özgür bir düşünce demeti 
hailinde .belli bir kaynak, bedii bir görüş. Bol, 
geniş bir kaynağın muasır medeniyet seviyesi
nle Türkiye'yi ulaştırmak için Türlkiye'nin ger
çekleri açısından pragmatik bir görüşle, poziti-
vist bir .anlayışla Atatürk ilkelerini, görüşlerini 
ifade ıctmiş. Şimdi yer yüzüne bakalım; karşı
laştırmak mümkün .değil, asla .mümkün değil, 
insan olarak mümkün değil, devlet .adamı ola
rak mümkün değil, .eylem insanı olarak müm
kün ıdeğil, Türk devrimine bayat veren kişi 
olarak mümlkün değil; lama Atatürkçülüğü, siya
sal organın etkisi .altında bir kuruluşun içeri
sine hapsetme yoluna girdiğimiz zaman, Nasyo
nal iSosya'lıizimin verilerini ortaya çıkarma dü
şüncesi .gibi bir düşünce Türkiye'de .gelecekte 
bir siyasal organın etkisi altında olmayacağını 
'kim temin edebilir? Hangi ölçü ve kuruluşla 
temin edebilirsiniz? İlk (kuruluşunda 8 tane 
ıkişiyi Millî Eğitim Bakanı seçecek; bunun 4 ta
nesini görevlendireceğiz. Ondan sonra bu 4 ki
şi de 18'e vardırmak için 14 kişiyi seçecek. 120 
tanıe dışardan muhabir üye, kuruluşun taslağını 
belLi bir dönemde kuracağız ve sonra ilki yılda 
bir 70 yaşını doldurursa onur üye sıfatını al
mak ve yine o kuruluşu devam ettirmek. Bu 
bir. 

Atatürk'ün söylediği sözler, Büyük Nutkun
da, demeçlerinde, Türk Tarih Kurumunun ar
şivlerinde, Devlet 'arşivlerinde, Basında, yazı 
hayatında, dergilerde, 'kitaplarda mevcut. 

Sürekli bir .akademinin Atatürk'ün ilkeleri 
üzerinde, birbirinin devamı olarak, çeşitli gö
rüşleri ifade edecek ve birbiniıne ters düşecek yo
rumlar yapmaıma .gibi bir durumu kim bize te
min letdebilir? Bugün siyasî iktidar benim, söz 
gelimi. ISiyasal iktidar sahibi olarak akademi 
üzerinde siyasal organın etkisini, .ağırlığını, 
Türkiye'de beğenmediğim; ekonomik ve sos
yal £iıkirlıer açısından, hattâ siyasî. fikirler açı
sından beğenmediğim bir yorumu, bir başka 
ölçüde bir başka düzeyde tekrar başka bir yo
ruma tabi tutturmamak gibi bir durumla kar
şı ikarşıya kalmayacağımızı kim temin edebilir ? 
Doğmalar böyle meydana gelir, başka türlü 
meydana gelmez. Atatürkçülük ilkeleriyle, fi
kirleriyle, muhtevasıyle açık ve berrak dediım. 
Bütün sözler, açık olarak Atatürk tarafından, 

hiçbir şekilde şuraya buraya çekilemeyecek ber
raklıkta ve açıklıktadır dedim. - işaret ettim, 
birtakım çevreler, birtıalom insanlar şu malk-

veya bu maksatla bunu kullanabiliyorlar-
mış veya kullanmışlar. Bunlar, Türk halkının 
tümünü temsil etmez, Türk gençliğinin tümünü 
temsil etmez. Bunla.nn .karşısında böyle bir ta-
sanylle gelmek ve bir ölçüde tepki halinde bu
nu ortaya çıkarmak yanlış olur. Türkiye'de, 
olaylara bakıyoruz, bugün olaylar başka mec
rada; birtakım çevreler, birtakım zümreler, bir
takım insanlar tarafından başka meırcalara akı
tılmak isteniyor. Tamam, bunun çaresi şu, bu
na karşı bir yasa getirelim. Olmaz, tepkilerle 
çağdaş düşünce, bilim ve araştırma yürümez. 
Onun içindir ki, meseleyi bu açıdan (değerlen
dirmek lâzım. 

Gelelim kavram .meselesine; «Devrim, İn
kılâp.» 

Değerli arkadaşlarım, zaman içerisinde bâzı 
kavramlar, bâzı kişiler tarafından maksatla
rının dışında kullanılmaya 'doğru bir durum 
Türkiye'de doğdu mu «tu kaka» o kavram. Bu 
yanlış. 

«Devrim» kavramı: canım devirmekten geli
yormuş. Burada 'Sayın Güley ifade etti; «İnkı
lâp» sözünün, kavramının (anlamını. E, şimdi 
bir ölçüde Türkiye'de bâzı kelimeleri ve kav
ramları, anlamının dışında bâzı maksatlarla kul
lanma yoluna gidildi diye o kavramı literatür
den o kavramı sözlükten, o kavramı kitaptan, o 
kavramı cümlenin içerisinden cınbızla çeker gibi 
almak yanlıştır; kökünden yanlış. Böyle bir 
yola .gidersek, .«halkçılık» kavramını, «devlet
çilik» kavramını ve bir zaman 'gelir başka bir 
kavram üzerinde allerji yoğunlaşır onu çeke
lim deriz. Ne niyetle o kullanmak durumunda 
meseleleri .görmemek, esas anlamında ve mâna
sında nedir onu tespit etımek, anlamı sözlük
lerde açık ve seçiktir, ona ıgöre bunu değer
lendirmek lâzımdır. 

Onun için Hükümet tasarısındaki «devrim» 
sözcüğünün Millî Eğitim Komisyonunca ı«İnkı: 

lâp» olarak değiştirilmesi hakikaten yersiz bir 
kuşkunun sonucu olanak görülmek lâzıniıgelir. 

Şimdi bir başka önemli hususa daha .dokun
mak istiyorum değerli arkadaşlarım. Bir ölçüde 
'Sayın Güley dokunacağım hususlar üzerinde 
durdular. 
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Büyük Atatürk kendi zamanında kendi fi
kirlerinin ibir doktrini haline getirilme hare
ketlerine karşı çıkmıştır, eğilimine karşı çıkmış
tır, düşüncesine karşı çıkmıştır. Bütün ımese-
leleri, özgürlük .açısından ve dünyanın gelişi
mi açısından değerlendirmiş, çağımızın tatilimi 
açısından değerlendirmiş; ve fikirlerini görüşe, 
mantığa, akla, doğruya uygun olma esasına 
'bağlatmıştır. Balkın bununla ilgili 3 - ,4 tane 
fikrini demeçlerinden okuyacağım. Açıkça öna
da ibeilli oluyor. Şimdi: 

ı«Beni görmek demek, mutlaka yüzümü gör
mek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu 
kâfidir.» 

«Fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle 
asla öldürülemez.» 

«Millet işlerinde her ferdin zihni ıbaşlı ba
şına faliyette bulunmak lâzımdır.» 

Millet işlerinde her ferdin zihni (başlı ba
şına faaliyette buulfnmalk lâzımdır. Bir kalıp 
içinde builunmıak lâzımdır demiyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Atatürk bu işte 
bu.. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Güzel, 
güzel. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Simidi; 

(«Bir şeyi vicdanen iyi yaptığımıza, sözleri
mizin iyi olduğuna kani isek, onu olduğu gibi 
açık, vazıh, tereddüde ve müphemliğe yer ver
meyecek şekilde söylemeliyiz.» 

«Meseleleri hâdiselere göre değil, aslanda ol
duğu 'gibi ele almak lâzımdır.» 

ı«Vaziyeti muhakeme ©derken ve tedbir dü
şünürken, acı olsa da hakikati görmekten biran 
geri kalmamak lâzımdır. Kendimizi ve birbiri-
mizıi aldatmak için mecburiyet yoktur.» 

Daha bir/çok. Açık. Bir kere aklı en evvel 
alıyor. 'Bağımsız olarak çalışmayı öngörüyor. 
'Sorunlara, memleketin meselelerine o perspek
tifte fbakılmıasmı (öngörüyor, istiyor. 

NURt EROĞAN (istanbul) — Millî men
faatler açısından. 

HAYRETTİN UYSAL '(Devamla) — Tabiî, 
esasında söylediğimiz bütün sözlerimiz, ifade 
ettiğimiz şeyler hep millî çıkarımıza aidolian 
şeylerdir. Millî çıkarımıza, menfatimize olma
yan şeyleri Büyük Millet Meclisinin, Millet Mec

lisinin yüce kürsüsüne getirmek adetimiz değil
dir. 

Şimdi, o (bakımdan, Türkiye'de yapılacak 
şey, araştırma niteliği olan bir lenstitüyü eğer 
öngörüyorsak, iki o var Türkiye'de; Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinde kürsüsü var, istan
bul'da var, Halkevlerinde var, yazarları var, 
80 - 90 tane doktora tezi yapılmış, yerli ve ya
bancılar tarafından Atatürk hakkında çok eser
ler meydana .getirilmiş, yazılmış. Bütün bunlar 
belli bir kütüphane anlayışı içerisinde toplanı
lıp yararlanmak için kullanılacaksa onun yolu 
ayrı; bağımsız bir kuruluş, özerk bir kuruluş, 
hem idarî hem bilimsel; 'burada yok o. Siyasal 
organların letkisi altında kalımayacaik dönemler 
içerisinde, birbiriyle çelişecek yorumlara bizi 
itmeyecek; bu açıdan meseleleri alırsak, değer
lendirirsek ; o zaman tıpkı ibir fakülte ve ibir 
üniversite gibi; ve tıpkı ona .'bağlı ibir kuruluş 
gibi, nasıl iki, yazarlar, 'edebiyatçılar Türk Ta
rih Kurumu, Türk Dil Kurumu var. Bu Türk 
Dil Kurumu'nun sözleri Devleti bağlar mı ? Bağ
lamaz. Türk Dil Kurumu'nun taramaları, araş
tırmaları Devleti bağlar mı? Bağlamaz. Yazar 
alır kelime tutmuşsa kullanır; tutmamışsa atar, 
Hattâ üzerinde çok spekülâsyon yapılır, «Bu
nun neye üzerine gidilmiyor» denir. Bizim ge
nellikle ibir başka özlemimiz var: «Akademi». 
Akademik seviyede (birtakım yüksek plânda bir
takım araştırmalar yapma noktası. Bu araştır
maları Türkiye'de yaparken, yapmamız lâzım-
geliyorsa, o araştırmaların bilimsel olması özel
liğine ve ağırlığına gerçeklere uygun olup ol
madığına bakmıyoruz Ancak akademi olsun, 
belli bir seviyede onun verdiği, ortaya çıkardığı 
ahkâm 'mutlak doğrudur, diye yürürlüğe girsin. 
Millî Hâkimiyet prensibi, düşüncelerin bağım
sızlığı üzerindeki tartışma olanağı hakkı, hepsi 
bir ölçüde bu düşünce ile kısıtlanıyor. 

O halde kuruluşlar ve üniversite kendi bün
yesi içıerisinde özerk olma, 'bağımsız olmak kay-
diyle hem idarî ve hem de .bilimsel yönden böy
le İbir kuruluşa gerek görüyorsa, böyle bir ku
ruluş kurulsun. O da bir sanatçı bir edebiyat
çı, bir fikir adamı, bir tarihçi, bir ekonomist, 
bir sosyolog gibi nasıl meseleleri değerlendiri
yor, araştırıyor ve bilimsel kanıtlarını da koy
mak suretiyle onu «şu şekildedir» diye ispatla-
yahiliyorsa, o zaten kamuoyunda itibar görür, 
değer kazanır. 
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Bu konuda gerekli gördüğümüz bâzı açıkla-
malları da bu konuşmamızda yapmış bulunuyo
ruz. Teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

B'aşikan, değerli arkadaşlarımı: 
Atatürk Akademisi kurulması hakkındaki 

kanun tasarısının müzakeresini baştan beri ta-
kiıbeidiiyoruım. Muhterem iHaılk Partili arkadaş
larımın konuşmalarını dinledikten sonra, kanu
nun ıtedvin ©diliş şelklinin çok doğru olduğunu, 
çok liyii isdar edildiğini ve bu metin üzerinde ıs
rar edilmesinin bir vecrilbe olduğu kanaatine 
vardım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bravo, 
işte ilik tepki. 

FERDA OÜLEY ı(Ordu) — Bu konuşma
ları dinledikten sanıra bu neticeye vardınız de
ğil mi Sayın Buldanlı ? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet, 
evet. Şahsî kanaatim, sayın arkadaşlarım. 

Şu bakımdan k i ; Türkiye'de 50 yıldır istis
mar edilen bir mevzuun kanalize edilmesi, artık 
bir banmejar değil ama, bir ilmî müesseseden 
cevap alınması yolunda karara varılmış olması, 
arkadaşlarımızı rahatsız ediyor. Kanun ne isti
yor? Kanun diyor k i ; «Atatürk Akademisi ku
rulmuştur. Bu Akademi Başbakanlığa bağlıdır» 
İtiraz levvelâ akademinin Başbakanlığa bağlı 
almasına başlıyor. Neden? Çünkü Başbakanlık 
bir siyasî otoritedir. Siyasî otorite, Atatürk hak
kındaki kanaatlerini kendi anlayışı istikametin
de beyan ettirir, o istikamette fikirler sendeıtti-
rir. O balkımdan Atatürk yanlış anlaşılır. 

[Belki muhterem arkadaşlar; Türkiye Cum
huriyetini idare etme hakkını tanıdığınız bir 
Başbakanlık makamını ki, Genelkurmay Baş
kanlığı Başbakanlığa bağlıdır; onun idare 'ettiği 
bir müesseseye inanmıyorsunuz da, hiç mesüli-
yetsiz, fikri seviyesinin ne olduğu hangi dokt
rine inandığı ve kiım olduğu bilinmeyen bir mü
esseseye, bir enstitüye, Atatürk hakkında tet
kik ve araştırma yapmak, fikir serdetmek, ki
tap neşretmek haikmı tanıyorsunuz? Bunda ba
riz bir tezat vardır. 

Birisi; iradei milliye ile Devletin başına, Hü
kümetin başına gelmiş bir makamdır o makam
dan şüphe ediyorsak, o vakit tutunacak bir 
dalimız kalmaz .kime inanacağız artık ? 
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Muhterem arkadşlar; bu karşılıklı inançsız
lık Türkiye Cumhuriyetini taa getirdi, getirdi bu
günkü hale soktu. Atatürk mü?. Komünist eli
ne bir fotoğraf alıyor, Atatürk'ün başında 'kal
pakla çekilmiş bir fotoğrafını alıp, «Atatürk 
bizdendir. Atatürk Lemin'in dostudur» diyebili
yor. Hiçbir makam da çıikıp, bu küstahın ceva
bını vermiyor. Çünkü Türkiye'de o cevabı vere
cek bir makam yoktur. Halbuki Atatürk diyor 
ki, «Türk Alıamıinin ıcn büyük düşmanı komü
nistliktir; bulunduğu yerde ezilmelidir.» Bu 
hükme rağmen bir zümre, Atatürk'ün kalpaklı 
resmini başına alıp caddelerde yürüyor, bom
balar patlatabiliyor ve bu beyan maahaza haki-
katmış gibi, herkes de ısusuyor, sükut içinde bu
nu karşılıyor. 

Bir başka komünist yazar - ki 'komünist ol
duğu mahkeme kararıyle tespit edilmiştir - Ata
türk'ün bu hâkimlere verdiği talimatı, yani («Ko
münistlik her ıgörüldüğü yerde ezilmelidir» be
yanı «Atatürk'e ait değildir,» diyor. 'Türkiye'de 
bu beyanı teyit ve tevsik edecek bir makam bu
lunmadığından alıyor, İsviçre'ye gönderiyor: «Bu 
yazı, Atatürk'ün el yazısı mıdır» diye; oradan 
bir hüccet getiriyor. Bu hüccet üzenime bir ka-
ırar .istihsal ediyor ve Türk Efkârına bunu malet-
meye çalışıyor. 

İşte biz, kurulduğunu söyledikleri Halkevlte-
rindeki Enstitü, Dil - Tarih - Coğrafya Pakül-
ıtesi'ndelki Enstitü veya başka enstitülerin ilmî 
o'lduğuna da inanmıyoruz. Tıpkı kendilerinin si
yasî eltoriteye inanmadıkları .gibi. Neden inan
mıyoruz? Çünkü, o üniverstielerin başında ki
min olduğunu bilmiyoruz ki.. Kimdir, siyasî an
layışı nedir, nosyonu nedir, hangi doktrine inan
mıştır; milliyetçi midir, opportünist midir, ko
ni iiniat midir, faşist midir nedir? 

İşte biz diyoruz ki ; 1 nci madde cidden ka
nunun anamaddesidir Başbakanlığa değil ama, 
- ne bileyim ben - bir resmî sektöre bağlanabilir. 
Başbakanlığa veya Millî Eğitim Bakanlığına, 
Devlet Bakanlıklarından birine bağlanır. Ne 
bakımdan bağlanır? İdarî balkımdan bağlanır. 
İlmî muhtariyet bakımından adam serbesttir, 
ilmî muhtariyeti var. Tetkik ve araştırmayı is
tediği gibi yapacak, vesika tetkik edecek, ar
şivlere inecek; Atatürk'ün dostlarını, arkadaşla
rını bulacak, araştıracak ve Atatürk'ün bilinme
yen taraflarını ortaya çıkaracak. 
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Bir oktada Sayın Hayrettin . Uysal'a iştirak 
«diyorum. Şöyle k i ; Atatürk bilinmeyen adam 
değildir. Atatürk her şeyi ile açıktır. Askerî 
stratejisi, politikası, siyasî hayatı açıktır; inkı
lâpları ortadadır. Bu .gizli kapaklı olmadan o 
kadar .açıktır k i ; yediği yemek, içtiği içki dahi 
Türk Halkınca bilinir, bunun bilinmeyen tarafı 
yoktur. Haa.. Bilinmeyen tarafı şudur ': 

• Biz Atatürk'ü bütün olarak kabul ediyoruz. 
Atatürk birleştiricidir, yapıcıdır,.yapıştırıcıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo. 

AHMET ıBULDANLI (Devamla) — Atatürk 
bölücü değildir. Uzun yıllar Atatürk'ü inhisarı
nıza aldınız. «Atatürk bizim kurueumuzdur» 
dediniz. Biz «Atatürkçüyüz» dedikçe, «Vay, siz 
Atatürkçü olamazsınız» dediniz. Niye olamayız? 
Ben Atatürk'ün ıSamsun'a ayak bastığı ıgün dün
yaya 'gelmişim. Atatürk'ün fikriyatıyle yetişmiş 
bir insanım. Lebalep Atatürk doluyum. Ama 
«Atatürk» ismini ağzıma almaktan korkar ol
dum. Neden? Bir Atatürk istismarı var. Herkes 
Atatürk'ü kendi bildiğince, kendi gönlünce,' si
yasî temayülü istikâmetinde tefsir ediyor, ka
rana bağlıyor öyle ıgösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kadar açık sa
rahat karşısında, neden .resmî ciddî bir .otorite
yi kabul etmiyorsunuz da, kim olduğu bilinme
yen lâyüseıl bir makama Atatürk Enstitüsünü 
siz takibedıiniz, istediğiniz ıgibi karara varınız, 
Devlet size yardım etsin diyorsunuz ? Olmaz böy
le şey. Nitekim, Atatürk'ün varlığından fayda
lanan Türk Dil Kurumu, 'Türk Tarih Kurumu 
»bugün vazifesini yapamamaktadır. Yapamadığı 
için ,'bugün Türk Dili yozlaşmıştır. Yarın, Ata
türk anlayışının da yozlaşmasına mani olmak 
için bu kanun tasarısında .getirilen maddenin 
aynen kabulünde fayda olduğu kanaatindeyim. 

İlâ muihterem arkadaşım, İbrahim Öiktem ve 
Hayrettin beyler, «Bu kanun tasarısını kabul 
edersek, Atatürk'ü bir kalıba alırız, onu don
dururuz» dediler. Bu donma lâfı da Nihat Erim 
Beyden bize kaldı. Bu çok kötü bir şey, ne 
donması? Yani sınırlandınrız demek istiyorlar. 
Evet arkadaşlarını, Atatürk'ün bir noktada sı
nırlandırılması lâzımdır. Atatürk ne ise bütün 
sıfatları ile tespit edilmeli, komünisti de Ata
türk'ü öyle görmeli, milliyetçisi de öyle görmeli, 
oportünisti de. Herkes kendi gönlünde Ata
türk'e temsil etmemeli. O bakımdan - biz; - kalı-
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ba girsin demek istemiyorum ama kanunun iste
diği mânada Atatürk'ün hakiki hüviyetinin ora
da çıkarılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. 
Bunda, efendim, «Atatürk artık kalıplaştı, Ata
türk donduruldu, ben artık istediğimi düşüne-
ımiyorüm.» Cdayet tabiî istediğiniz ıgibi düşüne
meyeceksiniz. Atatürk, annesinin mezarı başnı-
da; «Annemin mezarmın başında Allaiha ahdü 
peyman edenini ki, hakimiyeti milliye uğruna 
hayatımı feda edeceğim» diyor. «Hâkimiyeti 
ımilliyeıiıiMi yegâne tecellıigâhı Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir» diyor. Ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisiırıe ve Atatürk'ün bu fikrine taan 
etmeyen kimse kalmadı ki, Türkiye'de. Hani 
Atatürkçüler? Nerede o Atatürkçüler? 

E, muhterem arkadaşlarımı demek ki, ferdan 
ferda kendi başımıza Atatürk'ü sevmiş olmak, 
onun .inkılâplarına inanmak, onun büyüklüğü
ne (inanmak kâfi değil, herkes kendi gönlünce 
bir Atatürk yaratmamalıdır. Atatürk belli, ha
reketiyle belli. Antikomünist, milliyetçi.. Ekono
miyi dahi, ekonomik .draje diyebileceğimiz özel 
teşebbüsün ide yer bulacağı br şekilde anlayan 
bir insan. 

Bakınız büyük nutka; Büyük Nutkun hiç
bir yeninde Atatürk «'Türk halkı» demıemıemiştir. 
Halk tabirini katiyen kullanmamıştır. Daima 
«Büyük Türk Milleti» deımiştir. Hiçbir nutkun
da Türk halklarından 'bahsetmemiştir. Halk 
tabiriyle ımıililet tâbirinin arasındaki bâriiz farkı 
mutlaka takdir edersiniz. Millî olmak, millet 
olmak, büyük olmak vasfını, Atatürk birinci 
plânda tutmuştur. Ama süz bütün bunları bir 
tarafa iteceksiniz, Atatürk'ün bütün vasıflarını, 
bu milliyetçi, bu ekonomik görüşü, bugünkü 
görüşe yakın vasıflarını bir tarafa bırakacaksı
nız, mücerret bir devrimci lâfını ele alacaksı
nız ve bunu tefsire tabi tutacaksınız. 

Bir nebze de bunlardan bahsedeyim; İnkı
lâp: Taklit.. Evet taklitten gelir, ama inkılâbın 
tahtından müstetir mânasıyle ıslah vardır. De
virme değildir. Devrimci? Devrim? devirmenin 
emrine hazır. Devir.. İşte devirdiler arkadaş
larım. Bir yerinde Atatürk'ün kalpaklı portresi, 
bir yerinde bomba, adamlar Türkiye'yi devirdi
ler. İşte, ı«ıbu düsen değişecektir» lâfı altında 
bıı mânadan korkarım. Bu .mânanın bulunmasın
dan korkanım. 
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İşıfce biz o bakımdan fuzulî münakaşaya, Mec
lisi] fuzûlî (işgale «yok», diyoruz. Bu ıkanun yıl
lardan beni hasreti çekilen bir ^boşluğu doldu
ruyor. Onun için bu haliyle çıkmasında fayda 
vardır. 

Hepimizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞIKAN — (Sayın Yaşar, Akal, buyurunuz 

«edıenddim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Atatürk Akademisi Kanun tasarısının tümü 

hakkında kişisel olarak fikirlerimi arz edeceğim. 

Her şeyden evvel bir noktayı kesinlikle bil
mek durumundayız. Elli yıldan beri Atatürk'ü 
türlü şekillerde tarif etmişler, türlü şekillerde 
anlatmışlar ve anlamışlar. Bu kargaşalığa manî 
olabilmek, hakiki Atatürkçülük nedir, bunu or
taya koyabilmek için böyle bir kanuna da ihti
yaç hasıl oldu. Bir defa; kesin olarak şunu bil
memizde yarar vardır ki; birtakım tek tek olay
lara bakarak ve bu olaylar tamamen istismar 
gayesinde olan olayları görerek, efendim, ne olu
yoruz, nereye gidiyoruz1? Her önüne gelen Ata
türk'e böyle sahip çıkarsa ve hattâ sahip çık
maktan öte istismar ederse biz bunun önünü na
sıl alırız. 

Meselâ; en yakın misâl, işte elinde bomba 
ile ortaya çıkmış, başında kalpak varmış, ben 
devrimciyim diye ortaya çıkmış ve kendisini 
Atatürk'çü olarak göstermiş. Şimdi soruyorum 
size, bunu diyen adama inanan oldu mu! Aklı 
başında, Türkiye'nin 3/4 ünden fazla, milletin 
fertleri, sade vatandaşın hangi birisi çıktı da 
bravo canım, hakikaten çocuk Atatürk'çü dedi? 
Bunun yanında Atatürk'ün heykellerini kırma
ya kadar giden insanlar çıktı, kim çıktı da efen
dim, bunu Atatürk'çülük namına yapıyor. Yol
da adam işine geldiği gibi bağırıyor. Eğer o is
tismardan kendisi için bir yarar uman varsa iş
te bu tatürk'çü diyor. Ama, Türkiye'nin yüzde 
doksansekizi bu türlü istismarların dışındadır 
ve Atatürk'ü, Atatürk'ün kendisininin söylediği 
gibi anlamış bulunmaktadır, anlamaktadır. 

Aslında, bu kanun tasarısının bugün görü
şülmüş olması veya bugünlerde görüşülmüş ol
ması bence bir talihsizliktir. Asıl Atatürk kav
ramı ve Atatürk'ü bir noktada istismarı özür 
dileyerek arz edeyim, 12 Mart'dan bu yana çok 
daha fazla yapılmıştır, yapılmaktatır. 

Radyoyu açıyorsunuz, Kızılay'dan karşıdan 
karşıya geçerken 5 lira ceza veren bir adamın o 
cezayı yemesi Atatürk'çülük uğruna olmuş. Ata
türk'çülük veya o'nun fikri uğruna ve Atatürk
çülük budur diyerek 240 milletvekili bu taraf
ta, 150 milletvekili de bu tarafta, ama sayın İs
mail Arar burada bakan. «Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir» denilen bir yerde, kendi par
tisinin dahi - evvelki partisinin - bakanını çek
tiği bir yerde nasıl oluyor diye düşünmek akla 
geliyor ve kim derse ki bu da Atatürkçülüktür. 
Sayın İsmail Arar orada Atatürkçülük adına 
oturuyor derse, «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» yazan bir Mecliste ne derece gerçek 
Atatürk'çülük budur, ne derece değildir diye 
düşünülür ve sorulur. 

Değerli arkadaşlarım, asıl kavram karışık
lıkları söylediğim gibi iki senede daha fazla art
mıştır ve bu talihsizliktir ki, bu devirde böyle 
bir kanun maddesi, böyle bir kanun tasarısı gö
rüşülmektedir. 

Şimdi, ne yapılacaktır? Atatürk'ün Devleti 
kuruş felsefesi, temel felsefesi ve bundan son
raki istikametimizde nasıl hareket etmemiz lâ
zım. Kime veriyoruz bunu? Arkadaşlarımız bu
nu açıkça anlattılar. Siyasal hüviyeti herşeyden 
fazla gelen, ileri gelen sayın Başbakan bulup 
diyoruz ki senin idarî tasarrufun altındadır. 
İdarî tasarrufunun altında bu yürütülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, iki senedir kavram 
değişiklikleri çok oldu diyorum. 1961'e kadar 
TRT de özerk olmak, TRT yi özerkliğe kavuş
turmak, basını özerkliğe kavuşturmak, üniver
siteyi özerkliğe kavuşturmak ve bu müessesele
ri her türlü siyasî baskının altında değil de her 
türlü siyasî baskıya karşı görmek ve kanunları 
böyle çıkarmak bir reform anlayışı idi. Atatürk* 
ün temel felsefesine uygun geliyordu, şimdi öy
le bir hale geldik ki üniversitelerden özerkliği 
kaldırmak hattâ bir akademiyi başvekile bağ
lamak bir noktada Atatürkçülük zannedilmek
tedir. Biraz evvel müzakeresini yaptık, Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda vatanda
şa toplanmayı çok görmek, şu devirde TRT den 
özerkliği kaldırmak, üniversitelerden özerkliği 
kaldırmak, radyodan özerkliği kaldırmak, ba
sma sansür koymak, vatandaşı toplantı yapa
maz hale getirmek kanunlarla şimdi Atatürkçü
lük zannediliyor ve böyle bir devirde ve böyle 
bir idarede Atatürk için akademi kurmak üzere 
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kanun tasarısı getiriliyor ve bu kanun tasarısı 
da tutuluyor, siyasî bir şahsa başbakana bağla
nıyor. Özerklikte, üniversite özerkliği diye se
neler senesi yapılan mücadele sonunda yeniden 
kanunlar nasıl değişiyorsa aynı temel felsefe 
bunda da var. Aynı temel felsefe. Ne diyecek? 
Çıkacak başvekile bağlı bir işte evvelâ dört ki
şiyi seçecekler Millî Güvenlik Kurulu, Bakan
lar Kurulu o dört kişi amip gibi çoğalarak ken
disi 14 tane daha seçecek 18 kişi olacak. Efen
dim başında da başbakan olacak ondan sonra 
diyecek ki işte Atatürkçülük budur arkadaşlar. 
Atatürkçülük TRT özerkliğini kaldırmaktır, 
Üniversiteden özerkliği kaldırmaktır. Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda hü
küm getirecek, ben senin toplantını bir ay erte
lerim demek Atatürkçülüktür. Öyle ise buna 
aykırı hareket edersen Atatürk kanununa ay
kırı hareket etmiş olursun. Yani ben karikatü-
rize ederek söylüyorum. Atatürkçülük devri 
Atatürk adına yapılan icraatlar işte önümüzden 
geçirilen kanunlar. Önümüzden geçen kanunlar 
Atatürk devrimi, Atatürçü Başbakan, Ata
türkçü Hükümet namında yapılmıyor mu? Geç
miyor mu? Anayasayı kim değiştirdi, nasıl 
değiştirdik? 12 Marttan sonra 121 nci madde
yi biz değiştirmedik mi? Kim vardı başta? İna
nılır, güvenilir, sağlam Atatürkçü bir Hükümet. 
Kim inanıyor bu yaptığımız icraatların Ata-
türklük olduğuna? Ben inanmıyorum şahsen, 
ben inanmıyorum. Basma sansür koymak, top
lantıyı yasaklamak Atatürkçülük ise zannetmi
yorum, zannetmiyorum böyle bir Atatürkçü
lüğü. Onun için diyorum ki talihsizlik, onun 
için diyorum ki, böyle bir dönemde böyle bir 
kanunun getirilip ve böyle bir kanunla da be
nim dediğim Atatürkçülüktür diyecek bir heye
tin eline Atatürk'ü, çok değerli arkadaşlarımın 
söylediği gibi, kalıpların içine sokup işte bun
dan başkası değildir, söylersen böyle söyleye
ceksin, söylemezsen yanlış söyleyeceksin. Bu 
türlü tasarı ile, bu tasarı ile benim kanaatimce 
Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini kurarken 
temelini attığı büyük felsefeye onun gelişme
sine, toplumumuzun gelişmesine Atatürkçülük 
temel fikrinin gelişmesine hizmet edeceğimiz ka
nısında değilim. Zaman inşallah bizi yanıltır, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, ben öyle tahmin edi
yorum ki, bu kanun Yüce Meclise geldiği zaman 
bütün siyasî partiler ve bağımsızlar bir fikir 
etrafında birleşsinler, politika dışı bir Atatürk 
fikrî, bir Atatürk felsefesi, bir Atatürk anlayışı 
etrafında birleşsinler ve bunun esaslarını ortaya 
koysunlar. Maalesef kanunun müzakereye baş
ladığı saatten itibaren konuyu dikkatle takibe-
diyorum, zaten bu kanunun gayesine uygun ola
rak her kürsüye çıkan kendi düşüncesine, kendi 
görüşüne, kendi anlayışına, kendi siyasî felse
fesine göre bir Atatürk yaratma çabası içinde. 
Benim anlayışım bu, hiç kimseyi itham etmiyo
rum ve konuşmalarımda bir art düşünce olma
dığını bilhassa tespit etmek istiyorum. Her po
litikacı bir Atatürk yaratma peşinde, her yazar 
bir Atatürk yaratma peşinde, her ilim adamı 
kendi anlayışına ve düşünce tarzına göre bir 
Atatürk imâl etme fikrinde. 

Çok değerli arkadaşlarım, benden önce konu
şan bir arkadaşım gayet güzel belirttiler. Ata
türk'ün komünizm hakkında söylediği sözün 
İsviçre'de elyazısımn tetkike gönderildiği unu
tulmamıştır. Bursa'da söylenen bir nutkun Ata
türk tarafından söylenip söylenmediği hususu 
günlerce münakaşa edilmiştir. Bir meselenin 
müzakere ve münakaşası, Atatürk fikri, Ata
türk anlayışı, Atatürk'ün ne istediği ve ne 
demek istediğini müzakere ve münakaşa ede
bilmek için bütün söylediklerini, yazıdıklarmı 
ve konuştuklarını bu akademi tarafından doğru 
olarak tespiti gerekir ki bu tespit edilen yazılar 
üzerinde ittifak hâsıl olsun ve bu ittifaktan son
ra mesele müzakere edilebilsin. Bunu bir de
yimle açıklamak istiyorum. Muasır medeniyet 
seviyesine yükselme konusu Atatürk'ün bir di
rektifidir. Eğer muasır medeniyet seviyesine 
yükseltme sözünün Atatürk'e aidolduğunda it
tifak edersek meseleyi çözme kolaylaşmış olur. 
Çünkü Atatürk bu düşünce tarzı ile Yüce Türk 
Milletine bir istikâmet vermiştir, bir yön ver
miştir. Muasır medeniyet seviyesine yükselt
mek. Nasıl yükseltmek? Günün şartlarına, o 
günün ekonomik felsefesine o günün düşünce 
tarzına göre siyasî iktidarları elinde bulundu
ranlar Yüce Türk Milletini bu seviyeye yük
seltecek olan kimselerdir. Meselenin fikir ya
pısı budur. Bu anlayış etrafında, bu hedef et-
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rafında ittifak ettiğimiz gün hepimiz Atatürk 
ilkeleri ve Atatürk fikriyatı etrafında birleşmiş 
olur ve problemlerimizi çözmüş olur inancı için
deyim. O halde sosyal ve ekonomik gelişmeler 

günün ve zamanın seyri içerisinde daima değiş
mektedir, daima değişecektir. Her politikacı 
kendi anlayışına ve düşünce tarzına göre Ata
türk fikir ve felsefesini yorumlarsa, Sayın Hay
rettin Uysal gayet güzel belirttiler, aynen işti
rak ediyorum, bir kısmı Atatürk'ü solcu, bir 
kısmı Marsist anlayışlı, bir kısmı liberal, saya
bildiğiniz kadar doktirinleri sayınız; bu şekilde 
tefsire imkân verecek şekilde bir düşünce tarzı
na girersek, bunun içinden çıkma imkânı, yok 
arkadaşlarım. 

O halde Atatürk'ün ne olduğunu tespit ede
bilmek için, tekrar dönüyorum asıl meseleye, 
Atatürk'ün yaşadığı devirdeki nutuklarını, ya
zılarını, Cumhuriyet devrine girişteki gaye ve 
hedeflerini bu akademi tarafından tespit etmek 
zorundayız. Tespit etiğimiz zaman mesele gün 
ışığına çıkacaktır inancı içindeyim ve bu Ata
türk Akademisi kanun tasarısının da hedefi bu 
olması gerekir. 

Bakıyorum şimdi bir ters düşünceden hare
ket edilmekte, bu ters düşünce de kalıplaşma 

. konusudur. Arkadaşlarım, zaten Atatürk, ken
dinin bir felsefesi olmadığını, bir doktirin adamı 
olmadığını, kendisi ifade etmiştir. Atatürk'ün 
fikirleri, Atatürk'ün düşünce tarzı muasır me
deniyet seviyesine yükselme şeklinde ifadesini 
bulduğuna göre, bu akademinin tespit ettiği 
esaslar dahilinde, Atatrük'ü tefsir etmek, Ata
türk'ün düşüncesini şu veya bu şekilde yorum
lama imkânını bize vermeyecektir. Ne verecek
tir? Tespit ettiğiniz bu düşünce tarzı içerisinde 
ancak bir neticeye ulaşmak imkânını vere
cektir. 

Atatürk'ün düşüncelerini Atatürk'ün fik
riyatını tespit ettikten sonra Atatürk devrim
lerini, Atatürk devrimlerinin hedeflerini biz, 
Cumhuriyet devrinin çocukları olarak, inkı
lâp derslerinde gördük. İnkilâp derslerinde kâfi 
görülmeyen düşünce tarzları da üniversite
lerde açılan enstitülerle daha vuzuha kavuş
turulmaya çalışıldı. Maalesef Atatürk devrim 
ve ilkeleri çoğu zamanlarda yanlış yorumlan
dı. Tamamen hir açmaza girildi. Dikkatleri
nizi çekiyorum arkadaşlarım, hakikaten be

nim için çok entresan olduğu kadar diğer ar
kadaşlarım için >dcf entresandır, Atatürk hiç
bir zaman Türk halklarından bahsetmemesine 
rağmen, son zamanlarda Türkiye'de Atatürk 
ilkelerine ve Atatürk devrimlerine bağlı kişi
lerin, Türk halklarından bahsettiğini ve bunla
rın matbuata da intikal ettiğini esefle gö
rüyoruz. Atatürk, kendi ilkeleri arasında Türk 
Milletinin bölünmez bir bütün olduğunu ifa
de etmiştir. O halde, buna da, kendi anlayı
şına göre Türk milliyetçiliği denir. Şu şartlar 
altında benim biraz önce söylediğim ifadeyi 
kullanan kişileri Atatürk'ün vaz'etmiş ol
duğu, ortaya koymuş olduğu Türk Milleti bö
lünmez bir bütündür prensibi ile nasıl bağ
daştırabilirsiniz Bu küsleri nasıl Atatürkçü 
sayarız 1 Ben öyle tahmin ediyorum ki, ar
kadaşlarım da benimle aynı görüş içindedir
ler. Çünkü Atatürk Millî Misakm koymuş ol
duğu sınırlar içerisinde millî birliği bir pren
sip olarak kabul etmiş, bunu tespit etmiştir. 
Bu da bir Atatürkçülüktür. Millî birliği de
vam ettirmek bir Atatürkçülüktür. 

Arkadaşlarım, bir arkadaşım doktora tez
lerinden bahsettiler. Evet, doktora tezleri bir 
araştırma mahsulüdür; ama o doktora tezini 
hazırlayan kişinin niyetine bakınız; o doktora/ 
tezini hazırlayan kişinin fikriyatına bakınız? 
o doktora tezini hazırlayan kişinin felsefesine 
bakınız. Burada üzüntü ile ifade etmek istiyo
rum ki, Atatük'e sıkı sıkı sarılan pek çok 
kişiler komünizmden mahkûm olmuşlardır. Bu 
kanunla biz, hiç kimseye Atatürk'ün siperi ar
kasına sığınarak aşırı Marksist, Leninist, Mao-
cu fikirleri müdafaa etme, aynı zamanda aşırı 
sağcı, kafatasçı fikri de müdafaa etme imkânı
nı vermeyeceğiz. Anayasanın koyduğu prensip
ler içinde milliyetçi, Atatürkçü bir Türkiye 
Cumhuriyeti olarak yer yüzünde Büyük Türk 
Milletinin devamını sağlamaya çalışacağız. 
Ben öyle tahmin ediyorum ki, kanunun hedefi 
ve anlayışı budur. 

Biraz da meseleyi başka yöne getirmek is-
yorum. Politik hiçbir gayem yo'k. Değerdi ar
kadaşlarım Atatürk'ten bahsederken, TRT'den 
bahsettiler, Anayasadan bahsettiler, Anayasa 
değişikliklerinden bahsettiler, Gösteri Yürü
yüşleri Kanunundan bahsettiler.. 

NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Sömürü dü-
zenininden.. 
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SALİH AYGÜN (Devamla) — Sömürü dü
zeninden bahsettiler; bahsettiler, bahsettiler... 
Arkadaşlarım, bunun Atatürk'le Atatürkçü
lükle ne ilgisi, ne alâkası vardır? Bakın Ata
türkçülükle neyin ilgisi, alâkası vardır. 

Meşrutiyet devrinde ve İttihat Terakki za
manında Rahmetli Atatürk politikaya karıştığı 
zaman, bütün hedefi Ordunun politika ve si
yaset dışı kalmasını temin ıetmek olmuştur, 
bununla uğraşmıştır. Cumhuriyet kurulurken, 
Birinci Büyük Millet Meclisine teşkilâttan si
vil, Ordudan Ordu kumandanlarını almış, 
bunları dâhil etmek üzere bir Meclis toplan
mıştır. Bu Mecliste Ordu - sivil el ıele, omuz 
omuza müşterek gaye olan Türkiye Cumhuri
yetini teşkil etmek için, istiklâlini temin et
mek için gayret içine girmişlerdir. Ama, Cum
huriyet kurulduktan sonra Atatürk hedef ta
yin etmiştir. Kumandanlara demiştir ki, asker
ler Orduya, vazifesi başına (dönecektir-; sivil
ler Büyük Millet Meclisinde siyasî vazifele
rimi ifa edeceklerdir. Siyasetle iştigal edecek^ 
seni;*» Meclise, askerlikle iştigal edecekseniz 
Orduya demiştir. Ömrü boyunca da siyasetle 
askeri iştigalden men etmiş bulunmaktadır. Bu 
da Atatürk'ün bir ilkesidir, bir prensibidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu herhangi bir 
polemik yapmak için söylemedim; katiyen ak
lımın köşesinden boyla bir şey geçmez. Ama 
siyasî teşekküller olarak Atatürk fikriyatında, 
eylemci ve fikir adamı olarak Atatürk fikri
yatında eğer bu Meclis birleşmezse, bir nokta
da ittifak edemezse bundan sonra hiçbir şeyde 
ittifakımızın mümkün olmayacağını ifade et
mek istiyorum. Burada önemli olan nokta, ka
nunun gaye ve hedefidir. Arkadaşlarım bir 
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noktaya daha temas ettiler; teşekkül eden bu 
akademiyi teşkil edecek başkanlar, idare he
yeti âzası ve saire, ve saire, bunu kötüye kul
lanırsa 1. Arkadaşım, zaten bütün müessese
leri sevk ve idare eden insan değil mi? İnsan... 
Bu insan eğer meseleleri kötüye kullanmak 
isterse mevcut nizamın dışına çıkmış olur, ge
rekli kontrolü yapma imkânına sahiboluruz. 

Vakit de doldu, vaktinizi fazla almak iste
miyorum. Sözümü şu şekilde bağlamak istiyo
rum : Hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin ol
duğunu kabul etmiş ve Büyük Türk Milletini, 
«Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk İstik
lâlini ve Cumhuriyetini korumaktır.» diye 
gençliğe emanet etmiştir. Bunun anlamı ga
yet büyük ve açıktır. Eğer «Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir» ibaresine, «Ey Türk 
gençliği, birinci vazifen Türk İstiklâl ve Cum
huriyetini korumaktır» ilkesine sadık 'kalırsak 
Büyük Türk Milleti ilelebet payidar olacaktır 
ve Türk Milleti de arzu edilen muasır mede
niyet seviyesine yükselecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalış

ma süremiz dolmuş bulunuyor. 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Söz sırasını 

rica edebilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımızın 

sırasını arz ediyorum : Saym Kadri Eroğan, 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın İbrahim 
Öktem, Sayın Nuri Çelik Yazıcığlu ve Saym 
Hilmi İşgüzar. 

9 Ocak 1973 Salı günü saat TO.OO'da top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.35 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

.1. — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (iS. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1972) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi-
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
'Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhaiıettin 
Asatay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonların
dan seçilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Ge
çici Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) 
(S. Sayısı :743) (Dağıtma tarihi : 6.10.1972) 

3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifiyle Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 
5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla ko
nu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini 
Kalkındırma Fonu teşkiliyle Orman Köyleri 
Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkın
da kanun teklifi Anayasa, Adalet, Onman ve 
Plân komisyonlarından 3^er üye seçilerek kuru
lan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 .1972) 
ve 1 . 11 . 1972) 

4. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün Kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 v e 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

5. —• Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı •: 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

6. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge-
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çiei Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (ıS. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

7. — 171 «ayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 694 ve 694'e 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Memur Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiç-
erimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediyeler, 
il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşları ve 
Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu (ME-
YAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eğitim, 
İçişleri Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 3'ter üye seçilerek ku
rulan 67 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582, 2/591) •(& Sayısı : 663) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 5 . 1972) 

2. — Atatürk Akademisi Ikanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 2 1 . 9 .1972 ve 1.12 .1972) 
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Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1 /540) 

T. C. 
Başbakanlık ' 26 . 10 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1308/13191 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkîye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 25 . 10 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Atatürk Akademisi kanunu tasarısı» ve gerekçesi 
ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

OENEL OEREKÇE 

Atatürk Akademisi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişmesine hâldim olan düşüncelleri 
araştırmak, incelemek ve yaymak için kurulmuştur. Bu çalışmalarında Akademi, Atatürkü, fikir 
ve eylem adamı olarak, getirmiş olduğu ulusal ve evrensel değerleri ile olduğu gibi, Türtk devleti
ne ve ulusuna göstermiş olduğu ilerleme arauaçları ile de anlamak ve anlatmak noktasından hareket 
edecektir. 

Akademinin kuruluşunu gerekli ve zorunlu kılan nedenlerin başında tarihsel neden gelir. Bilin
diği gibi, Atatürk'ün: «Türk İnkilabı», Ulusumuzun ise « Atatürk İnkılâbı» iadını verdiği büyük 
tarih olayı, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve hayat sebebidir. Bu devrim, bütün bir cihanın husu
metine karşı bir bağımsızlık savaşı taçiminde başlamış ve geçmişin karanlıklarından sürüp gelen, 
ilerlemeyi güçleştiren, sayısız engellere karşı başka bir savaş ile devam ederek zafere ulaşmıştır. 
Bu sonuç Atatürk'ün Türk toplumunun bilincinde saklı arzuları keşfederek onları güçlendirme
si, şekillendirmesi ve manalandırmıası ile m/ümkün olmuştur. 

Atatürk devriminden önce, batı uluslarının yaptığı büyük devrimlerde, devrim ilkeleri birer 
insan hakları ile dünyaya duyurulmuştu. Ne var M, bu ilkeler, kendilerinden başka uluslara tanın
mak istenmemiştir. Atatürk devrimi ise bu nitelikte bir ilkeler bildirisi ile başlamamıştır. Bu dev
rim, hayatı sona ermiş farzedilen Türk ulusunun yeniden dirilişini mandıran bir biçimde, ulusal 
davanın gerçeıkleştirilmesinden ibarettir. Devrim, çeşitli taşımalardan geçerek oluştuğu için ilkeleri 
de bu aşamalara paralel olarak ortaya konulmuştur. Bu arada, batının büyük devrimlerinde orta
ya latılmış olan insan hakları ilkeleri de bencil olmayan yeni bir zihniyetle savunulmuştur. Bu ne
denledir ki Atatürk devrimi ve ilkelerinin etkileri kısa zamanda ulusal sınırları aşmıştır. Bütün 
mazlum milletler bunları kurtuluş davalarına örnek almışlardır. Batı memleketlerinde ise aynı 
devrim ve ilkeler, incelenmeğe başlanmıştır. Atatürk üzerine bilinen ilk doktora tezi, Amerika' 
nm Stenford Üniversitesinde, 1927 de, yazılmış o tarihten bu yana, yine bu konuda, çeşitli memle
ketlerde birçok incelemeler yapılmış ve yayınlanmıştır. 
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•Atatürk devrimi ve ilkelerinin bu ulusal ve evrensel önemi, memleketimizde daha Atatürk za
manında kavranmıştır. Bunların, devletçe kurulan bir Enjstitü tarafından incelenmesi fikri ilk kez, 
1933 te ele alınmıştır. Buna bir başlangıç olmak üzere de aynı' yılda, İstanbul Üniversitesinde bir 
Türk inkılâp Tarihi kürsüsü kurulmuştur. Atatürk tarafından görevlendirilen, dört profesör, bu 
kürsüde Türk devrimjini siyasal, sosyal ve ekonomik yönlerden tetkik «denek okutmaya, başlamış
lardır. 1942 de bu kürsünün görevini daha geniş ısınırlar İçinde yapmak üzere, özel bir kanun ile 
ve Ankara'da Dil Taraftı - Coğrafya Fakültesine bağlı buluiM^ak üzere (bir Türk İnkılâp Tarihi Ens
titüsü kurulmuştur. Çok nıütevazi bir kadro ve bütçe ile kurulmuş olan bu Enstitü ancak imkân
larının anüsaadesi ölçüsünde çalışmalar yapmıştır. 1968 yılında, Atatürk devrimini ve ilkelerini ta
rih ve fikir düzeyinde incelemek için Halkevleri tarafından kurulan «Atatürk Enstitüsü» de her 
türlü çalışma imkânlarından yoksun kalmıştır. 

Atatürk devrimi ve ilkelerini bilimsel, sistemli ve devamlı olarak inceleyen güçlü bir örgütün 
kurulaımanıası, ulusal hayatımızda çeşitli ve olumsuz sio-nuçtar meydana, getirmiştir. 

Atatürk Akadem,iisi ulusal fikir ha>z)inesini ve tecrübesini inceleyecek, tanıtacak ve yayacaktır. 
Bu suretle çağdaş uygarlığa ulaşması için ulusumuza ışık tutmuş olacağı gibi, Evrensel yönü ba
kımından dünyada incclennijekte bulunan Atatürk devriiini ve İlkelerini gerçek sahibinin 'bizzat 
Türk ulusu olduğunu göstermiş olacaktı**. 

«Atatürk Akademisi» Kanun. 'Tasarısında •«'Akademi» teriminin tercih nedeni, bu terimin bilim
sel ve tgeleneksel anlamda en kapsayıcı yüce kuruluşu ifade etnıesindendir. Bu niteliği ile «Akade
mi» Atatürk ve devrimleri konusunda çeşitli seviyedeki bilimsel kurumlar ve kişiler tarafından 
yapılan ve yapılacak olan bilimsel araştırma ve .katkılara! himaye, teşvik ve ,subvansiyonc edilip 
değeirlenjdirileceği yerdir. Bu alandaki diğer münferit knrulusla.rın ıgörev kaipsaımtarı ise bu ölçü
de değildir. 

Atatürk Akademisi 

(kanun tasarısı) •-%--j 

MADDELERLE İLGİLİ GEREKÇELER 

Akademinin adı - yeri ve niteliği 

Madde 1 . — Akademinin Başbakana bağlanmasının nedeni : 
Akademinin amaçları ile gerçekleştirmeye çalışacağı hizmetin, bakanlıklar üstü, etkin bir K-or-

dinasyonu sağlama düşüncesinden doğmuştur 
AkademMn amacının gerçekleştirilmesinde yapılması gereken hizmet, sadece birkaç Bakan

lığa alidolmayıp; Millî Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal, Tarım, Ticaret, Sanayi ve Mili? Savmmıa 
Bakanlığı ve bu gibi Hükümeti teşkil eden hen.en hemen bütün bakanlıkları ilgilen diren koni' J arı 
kapsayacaktır. 

Atatürk Devrimi ve İlkelerinin, yürütme organlarına yansımasında en talbiî koordinatör Baş
bakandır^ , 

Akademinin kamu tüzel kişiliğe sahibolmasının nedeni : Akademi, özel bir kamınla kurulmuş 
ve bu kanun Üle kendisine gerekli hak, yetki ve sorumluluk venUlimiş olduğundan dolayı ve ya
pacağı hizmet alanının genişlik ve derinliği toplumun tümünü kapsadığı için kamu tüzel kişiliği
ne sahip kılınmıştır. 

Bilimsel özerkliğe sahib olmasının nedeni : 
Akademinin kurulması ile Atatürk devrim ve ve ilkeleri bilimsel yollarla incelenip değe^en-

dürilerek açıklanacak ve yayınlanacaktır. Bu çalışmalarında ve Türk gençliğii ille halkının Ata
türk düşüncesfeie uygun bir sistem, içerisinde eğitilip yetiştirileblilmesi ilcin, Akademimin her 1urlü 
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politik ve idarî baskılardan uzak ve tarafsız kalabilmesi içlin bilimsel özerkliğe sahip kılınması 
öngörülmüştür. Atatürk Devrimi ve İlkeleri konusunda yet killi resmî bir kuruluş olmasının me
deni : 

Hiç, şüphesiz, 'Atatürk devrimi ve ilkeleri konusunda araştırınca yapmak, Akademinin tekeline 
verilmiş bir görev değildir. Ancak, diğer bütün kurum ve kuruluşların yanında Atatürk Akade
misi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Atatürk Devrimj. ve İlkeleri konusunda resmî görüşünü or
taya koyan bdtt* kuruluş olacaktır, 

Akademinin amacı 

^Vladde 2.— 
;a) Fıkrasının nedenleri : 
Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucum olarak bir eylem adamı olduğu kadar, fikir t da

mı ve bür fikir adamı olduğu kadar da eylem adamıdır. Atatürk, bu njitelik ve yetenekleri ile ey
lem, ve fikir bakımından ayrılmaz bir bütündür. Tarih, Atatürk'ü genel hatları ille ifade ettiğ" za
man onu, yeni ve modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak yadetmıektedir. Fikir ve ov I em 
cephesini bu özelflliği ile bir1 eştirmek suretiyle bu araştırmanın akılcı, insancıl ve miPî değ-Her 
açısından yapılması öngörülmüştür. 

Atatürk, bir ffikir adamı olarak ortaya atiığı teorilerin başlangıcı ve sonu ile bilimsel bir bi
çimde bugüne kadar tatmin edici bir incelen'ey e talbi tutulmamıştır. Akademinin amaçlarından 
bliri bu noksanlığı gidermeye çalışmak olacalhr. Bu nedenle kurulan Atatürk Akademisi. Ata
türk'ü, bir fikir ve eylem adamı olarak bizzat getirdiği değerler açısından inceleyecektir. 

Atatürk'ün bizzat milletimize kazandırdığı değerlerin eğitimde ve yönetimde toplum hayatı
mızda etkili olarak intikâl ettirilmesi için Akademi, gerekli çalışmaları yapacak ve gereken ted
birleri ilgilKİere tavsiye edecektir. 

Atatürk Devrimi ve İlkeleri kendisinden önce uygulaman herhangi bir şist emin taklidi ol
amamıştır. Orijinli kendisine Özgüdür. Akademi bu konunun fikriyatını yapacaktır. Her şeyden '»nce 
Atatürk prensip ve ilkelerinim genel niteliği insancı - akılcı bir düşüncenin ürünü olmasıdır. Bu 
ürün, kendi milletinden hareketle bütün uranlığı kucaklamaya kadar varan evrensel bir ya
pıya sahiptir. 

Atatürkçülüğün sistematik bir ideoloji cımadiğini, olsa bile dinamizmini yitiirdilğini ileri sü
ren aşırı uçlar vardır. Bu tamamen yanlış veya maksatlı bir görüştür. Zira, Atatürk Devriminin 
temeli müspet ilme dayanmaktadır. Bu husus Atatürk düşüncesini ideolojik bir bağımsızlığa ka
vuşturur. Çeşitli bunalımlarımızın çıkış yolu; fanatik düşünce ve doğmalar yönlüyle değil, akile: öz
gür düşünce gücü ile araştırılarak değerlendi'Mip çözümlenecektir. 

ıb), Fıkrasının nedenleri : 
Atatürk'ün yaptığı devrim, başlangıcı ve sonu ile bir 'bütündür. Bu nedenle «Atatürk Devi im

leri» deyimi yerine «Atatürk Devrimi» deyimi kabul edilmiştir. 
Atatürk Devrimini', tarih ve filktir düzeylerinde değerlendirmenin nedeni : 
Atatürk, insanlık tarihi ve fikirlerin oluşumundaki derin köklerden esinlenmiş ve güç almıştır. 

Türk toplumunun sosyal ekonomik ve kültürel yapısını da en yakından bilen Atatürk, toplumumu
zu kendi düşüncesi yönünde çağdaşlaşma düzeyine çıkararak devrimi yapmış vte ilkelerini ortaya 
koymuştur. Akadıemi, 'bu fıkra ile belirlenen amacı üzerinde çalışırken Atatürk devrimi ve ilkele-
riııün insanilik tarihi ve düşüncesinin çok derinleride kalan fikir ve olaylarla Dağlatışını n.ey-
daiıa çıkaracaktır. 

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı başlangıcın Jan itibaren daima kesinlikle bağlı kaldığı teme1 dü
şünce «Türk Milleti ile ülkesinin bölünmez biı bütün olduğui» dur. 

1971 lerin Türkiye'sinde vatan bütünlüğü ve mlililî Mrlik düşüncesi, aşırı uçların kendi ideo
lojik terminolojileri ve eylemleri içerisinde tahribediilmek istenmektedir. 
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Yaşadığımız dönemde ve gelecek yıllar ilerisinde «Misaki Milî» ruhunun canlı tutulımas1. ve 

bu millî birlik bilinci içerisinde çağdaş uygarlığa erişecek ve ona katkıda bulunacak esasları *•. ."aş
tırmak akademilnlin en önemli amacı olacaktır. 

d) Fıkrası açıktır : 

Akademinin görevleri 

Madde 3. —• 'Bu madde, amaca ulaşacak görevlleri belirtilmekte olup, a, b ve c fıkralanyle Aka
deminin araştırıcılık ve düzenleyicilik niteliğine, temel bir görev alarak işaret edilmekte ve. bu 
görevlerin, bütün toplumun yararlanması yönünden değerlendinİlmesi 'içlin gerekli esasları (rta-
ya koymaktadır. Akademi, bu konuda yetkil' resmî bir organ olarak, gereken tedbirleri düşülüp 
bunların uygulanması için sürekli çalışmalar yapacaktır. Uygulamadaki dağınıklığı gidermek 
ve ıdtkinıliği artırmak iiçiln resmî ve özel ku:ulusların bütününü kapsayacak bir koordinasyona 
olan zorunluluk açıktır. Bunun yapılabilmesi olanak ve yöntemleıd de akademice düşünülüp ge
reken tedbirleri alınacaktır. 

ç) Fıkrasında, Akademiye, örgün öğrenimin bütün kademelerindeki ders konularının, Ata
türk ilkellerine uygunluğunu sağlamak gıb" çok önemli bir görev verilmektedir. Akademi bunun 
için ciddî incâlıemeler yapıp, ilgiM makamlaru önerilerde bulunacak, Türk Devrim tarihi dersle
rinin programlarını düzenleyecektir. Böylece uygulamadaki tutarsızlık ve verimsizlik önlenecek
tir. Devrim tarihi dersleri bütün ilim dallan için aynı ölçüde gerekli bir konu olduğundan .pı o g-
ramlarm bir elden düzenlemmesilnıe zorunluluk vardır. Esasen Türk înMlâp Tarihi Enstâıtüsü ha
len bu görevi yürütmekte, ders konuları İÇÎJI üniversite ve fakülteHerle işjbirliği yapmak4i-dır. 
Ancak yapılan bu işbirliğinin tam ve verimli olduğu söylenemez, Akademi aynı işli, daha geniş, 
etkin ve düzenli bir şekilde yürütecektir. Bu dersleri okutacak olan öğretim üyeleri 'için Akademi
nin görüş bildirmesi hükmü, şimdiye kadaı sürdürülen sakıncalı uygulamalardan çıkanlmı-» bir 
sonuçtur ve atanmaya ait kesin yetki nittlrğinde olmadığından gerek bu yönden gerek prog
ramı düzenleme yönünden üniversite özerkliği ile bağdaşmayan bir durum meydana çıkmayacak
tır. Yenli yapılacak Üniversite Reform Kanununa da buna paralel hükümler konduğu takdirde 
Akademi ile üniversiteler arasındaki işbirliği kesin bir açıklığa kavuşacaktır. 

e) Fıkrası Akademiye araştırmacı yetiştirmek görevini yüklemektedir. Bilimsel yöntemler
le çalışacak olan Akademinin, kendisinden beklenen gerçekten ağır görevleri yerine getirebil
mesi için, geniş bir • araştıncılar kadrosuna oian ihtiyacı açıktır. Özellikle genç kuşaklardan se
çilecek yetenekli kişilerin, ileride, Atatürk Devrimi konusunda araştırmalar yapmak üzere, be
lini bir plana göre, yurt içinde ve yurt dışında, ilgili biülim dalilannda yetiştirilmesi ve uzmanlaş-
tınlması Akademinin geleceği için olduğu koçlar, araştırmacıların nitelik yönünden gelişmesi için 
de hayatî önem taşımaktadır. 

f) Fıkrası, Atatürk devriminin topluma yayılması bakımından (c) fıkrasının doğal bir sonu
cu olup, bu fıkraya açıklık getirmek üzere konmuştur. Böylece amaç maddesinin (d) fıkrasında 
yer alan etkinlik sağlanmış olacaktır. Buralın da kil görevlerin uygulannualan biçimi yönetmelik
te açıklanacaktır. 

g)ı «Atatürk ödüllerli bir teşvik unsuru olarak, maddî ve manevî yönleri ile birlikte düşü
nülmüş ve bu ödüllerin ulusallık niteliği yanında dünya çapında şöhrete ulaştınlması yönüaden 
tedbirler düşünülmesi de öngörülmüştür. 

i) Fıkrası, Anayasamızın temel esaslarıı.'dan biri olup «Atatürk devrimlerine bağ'ılığın tam 
şuuruna sahlibo'larak» şeklinde Anayasada yer alan hükmün de gereglini yerine getirmek, bunun 
için de bu şuurun önce yasalarda yansımasını sağlamak düşüncesiyle konmuştur. Özellikle dev
rimlerle ilgili konularda yasa tasansı daha Meclilsıe götürülmeden önceki hazırlık sırasında, Aka
deminin görüşlerinin de alınmasının önemine dikkat çekilmiştir. Esasen her tasannm, Hükümetin 
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düşünce ve direktiflerine y;öre ilgili urmanla? ca hazırlanması gerektiğinden, böyDesine ha yatî 
önemli bir konuda, Başbakanlık görüş almak gereğini duyarsa, karşısında yetkili bir kuruluş 
olan akademiyi bulacaktır. 

j ) Fıkrası, gerçekten şimdiye kadar yeterince lizlenip kavuşturulamamış olan ciddî bi'r göre
ve değinmektedir. İlgili güvenlik makamlan. yurt dışında örgütleri ve elemanları bulunan ba
kanlıklar ve TRT ile de işbirliği halinde yürütülecek olan bu görev, zararlı yayınlara zam aran
da ve gereğince karşı konulmasına ve tedbir alınmasına olanak sağlayacaktır. 

Akademi üyeleri ve üyelerin başlıca görevleri 

Madde 4. — 6 akademi üyeliği esaslarımı düzenlemektedir. 

4 ncü madde (a) fıkrasında, aslî üyeliğin S( ç>m mekanizması belirtilmiş ve lifleme biçimi yönet
meliğe bırakılmış olmakla birlikte, ilk kuruluşta, geçildi birindi madde hükümleri uygulanacak, 
bundan sonra 4 ncü madde işleyecektir (a) fiKrasında üyelik yetenek ve niteliğini belirleyen 
esaslara göre; gerek seçilebilecek üye adedinin sınırlı olacağı düşüncesiyle, gerek asli üyeler
den başka, 12 nei maddeye göre bilimsel fersonel ve uzman kullanmak olanağının bulunacağı 
gözönünde tutularak, aslî üye kadrosunun 3 S olması uygun görülmüştür. Başkan ve yardımcısı dı
şındaki 16 aslî üye, içlerinde bilimsel personel ve uzmanlarında çalışacağı akademi bilimsel 
araştırma bölümleri çalışmalarını yönetmeye, yürütmeye ve araştırmaya yön vermeye yetecek bir 
miktardır. İkiz görevlin ciddî bir sorun olduğu düşünülmekle birlikte ilk anda 18 üyenin üniver
site kürsülerinden alınmasının sakmcalan gö/önünde tutularak ve aynı zamanda, sayısı çok az 
olan fakat Aakdemi çalışmaları1 içsin de gerekli bulunan bazı üniversite görevliilerinin. okuttuğu 
bilim dalının kurulmasına da meydan vermeyecek şekilde, her iki yerde çalışmasının zormı.nlu-
ğu düşünülerek bunlardan 12 kişinin ek gör«v ve ücretle gelmesi uygun görülmüştür 

4 ncü madde (b) fıkrasında onur üyeliğ'inin nitelikleri ve seçilme esasları gösterilmiştir. Ayrın
tılı yönler yönetmelikte belirtilecektir. 70 v.'^ını dolduranlarım ya da sonradan ortaya çıkan fi
kir ve beden arızaları nedeniyle aslî üyelikten ayrılacak olanların onur üyeliğine geçirilmesi el-
betteki manevî niteliği ve etkisi bulunan bir hizmet anlayışının gereği olarak düşünülmelidir. 

4 ncü madde (e) fıkrasındaki muhabir üyelik sayısı seçilenlerin çok uznn yıllar bu unvan1, ta
şıyacağı gözönünde tutulup, yeni değerleri de üyeliğe alaıbülmek düşüncesiyle 120 gibi yüksekçe 
bir rakamla sınırlandırılmıştır. Bu üyelerin seçiminde gösterilmesi gereken titizlik de gözönünde 
tutulunca bir sınır koymanın gereği açıktır. 

6 ncı madde aslî üyeliğin düşmesini gerektireni halleri düzenlemekte olup, 18 kişilik küçük 
bir kadro gözönünde tutulunca, yeni yetişen ve akademinin kurulmasından sonra miktaijarı-
nm artacağı düşünülen, konuyle ilgili bilim adamlarının aslî kadroya alınmalarını sağlamak ba
kımından 70 yaş sınır tanınmıştır. Atatürk aevnimi ve ilkelerine bütün partiler için, ortak, parti-
lerüstü bir değerler bütünü olarak tutmalı h aygusuyle, Akademi üyeliğinin bilimsel araşt"'jcı-
hk görevlerine herhangi bir gölge düşürmemek ve bu yolla Akademi çalışmalarını da etkileye
bileceği düşünülen politik tartışmalara yol açmamak için, siyasî parti üyeliği ve bunlarda hiz
met almaları sakıncalı görülmüştür. 

Akademi organları ve J)a§lıca görevleri : 

Madde 7. — 11 akademinin organlarını ve bunların kuruluş ve işleyişlerimi • düzenlemektedir. 
Ayrıntılı yönler yönetmelikte belirtilecektir. Esas çalışmaların yönetmeliğe göre kurulacak o.'an 
bilimsel bölümlerde sürdürüleceği aslî üyelerin araştırıcı olarak bu bölümlerde sürekli görev 
alacakları, çalışmaların planlı ve programlı b;ı şekilde yürütüleceği gözönünde tutularak Genel 
Kurulun 3 ayda en az bir kez toplanması yeıer görülmüştür. Esasen aslî üyelerin bir kısmı, Baş
kan, Başkanyardımcısı bölüm başkanı olarak Yönetim Kurulunda görev alacaklarından ve bu ku-
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'rallimi ayda en az bir kez toplanmasa da zorunlu bulunduğundan, Genel Kurulun daha sık top-1 an
masına gerek kalmayacaktır. Çalışma uyumu bakımından, Akademi Başkanının kendi yard mee 
sini serbestçe seçmesi kabul edilmiştir. 

'Akademi bilimsel araştırma kurulu niteliğinde okluğundan, idarî çalışmalarında bu niteliğe 
uygun olarak daha ıbijglli ve yetenekli bir şekilde yürütülmesini, sekreterliğin gerek Akademji 
Başkanı gerek bilimsel bölüm başkanlarıyle uyumılu bir çalışma yapabilmesini sağlamak için, 
Genel Sekreterlin, idarî tecrübe yanında bilimsel niteliğinin de bulunmasının gerekli olduğu dü
şünülmüştür'. 

Akademinin bilimsel ve idareci personelinin atanması, görev, yetki ve hakları . 

Madde 12 ile öngörülen personeli' aslî üyelerin dışında olup, bilimsel bölümlerde aslî üve-
lerle birlikte araştırıcı olarak çalışacak kişilerdir. Eski çalışma yerlerinden muvafakat alının be-
'llirli bir süre içiln Akademi çalışmalarına katılacak personelin kazanılmış haklarının korunması 
için 13 ncü madde getirilmiştir. 

Madde 14 ile, Akademıinin kadrolu personelinin, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine ta
bi olacağı, bu hükümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallilerde, Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek esaslara taıbi olacakları belirtilmektedir. 

Madde 15. — Mal varlığını saptamakta olup açıktır. C fıkrasında gösterilen bağışlar il" il
gili takyildî hüküm, Atatürk Devrimi ve ilkelerine karşı .oOdıığu bilinen veya. sanılan kaynaklar
dan gelmesi ya da Akademinin bilimsel özerkliğine gölge düşürmesi halinde bu bağışların kabul 
edilemeyeceği anlamını taşımaktadır. 

Madde 16 ile, Akademiye bütçesini jnpmak ve kadrolarım saptamak yetkisi verilmiştir. 

Madde 17 ile, dışardan gelecek aslî üyenin Akademi çalışmaları için harcayacağı büyük 
emeği kısmen de olsa karşılamak, tam çalışma esasını gerçekleştirmek, üyenin maddî sıkıntılarını 
azaltarak onun daha rahat koşullar içinde hizmet görmesini sağlamak amacı güdülmüştür. 

Madde 18 ile, hazırlanacak tüzük esaslarına göre verilecek bilimsel personel ücretleri. 12 
nci maddedeki bilimsel personele ilişkin olup 13 rucü maddede açıklanan kazanılmış haklar göz-
önünde tutularak uygulanacaktır. Ücretlerin günlük ve aylık olarak ayrılması ödeme kolaylığı sağ
layacaktır. Kadro ücretleri ile Akademide çalış tınlamayacak olan değerli ve tecrübeli araştırı
cılardan ve gereğinde yabancı uzmanlarda u yar arlanabilmek içim -Akademiye, sözleşmeli perso
nel kullanma yetkiisi tanınmıştır. 

Çeşitli hükümleri : 

Madde 19 : 21 zorunlu ya da Önemli olan çeşitli konuları düzenlemektedir. 
Bu yasada ^belirtilen esasların ayrıntılar, için 'bir yönetmelik çıkarılması gereği açıktır Bu 

yönetmeliği yetkisi İçerisinde Akademi yapacaktır. 

Madde 20 ile, öngörülen ve iki yılda bir yapılacak olan toplantılar; konu ile ilgili kişileri 
bir araya getirip Akademi ' çalışmalarını gözden geçirip değerlendirme, Akademi çalışmalarının 
örgün ve yaygın eğitim kuruluşları ile topluma yayılmasında birliği ve etkinliği sağlamak için 
illglMlere çalışmalar sonucunu sunmak, yön vermek ve böylece Atatürk Devrimi ve İlkelerini amaç 
ve görev maddelerinde öngörüldüğü önemde ve sisitemli bir biçimde bütün topluma benimsetmek 
amaçlarıyle düzenlenecektir. 

Akademi mal varlığı belirleyen 15 nci nn.dde de söz konusu bağışların, variyetlerin ve gelir
lerinin malî bağışıklık sınırı îeine alınması ile Akademi mal varlığının artacağı ve böylece bilim
sel çalışmaların hızlanacağı düşünülmüş, bu nedenle 21 nci madde getirilmiştir. 
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Madde 22. —• Bilimsel çalışmalar için gereklli olan yayını kaynağı zenginliğini artırmak 3.111a-

sıylie konmuştur. y 

Geçici hükümler : 

Geçici birinci madde, Akademinin ilk kumlusunda, aslî üyelerin seçimini ve atanmalarını dü
zenlemektedir. Bu ilk seçimlin çok dikkatli olması, kamu oyunca, bilimsel kurum ve çevrelerce, 
isabetli ıbir seçimin yapıldığına inanılması 1 üyük önem taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanı tem
sil ettitiği ulusal eğitim sorumluluğu yönünden okluğu kadar bu alandaki yetkileri, eğitim ku-
rumlarıyle yakın ilişkisi, ayna zamanda Akademi çalışmalarımnı sonuem.u topluma götüıocek 
eğitim kurum ve kuruluşlarının büyük kısmının başı olması nedenleriy'e danışma işlemia» et
kin biçimde yürütecek yetkili bir kişidir. 'Bu düşünce ile d!ir ki, danışmanın yürütülmesi ve bu
na göre aday önerme görevi Millî Eğitim Bakanına tanınmıştır. Yapılacak danışmanın, menin 
ölçüler içinde tutulabilmesi, nitelikli ve yetenekli olması, aynı zamanda çok yönlü yüratüleibi.'me-
si için Anayasal nitelikli bilim, yarg: ve güvenlik organlarıyle yapılmasının uygun olacağı görü
şü benimsenmiştir. 

Bunlar bakanlıklar ve Anayasayn göre üniversiteler, Millî Güvenlik Kurulu Anayasa Mahke
mesi, yüksek mahkemeler ve Yüksek Hâkimler Kuruludur. Bu danışmadan sonra Bakan Akademi 
çalışmaları için gereklli bölüm dalları:..a ol?n ihtiyacı ile üye nitelik ve yeteneklerini g'özönünde 
tutarak gerekli miktarın üç katı aday önerecektir. Bakanlar Kurulu yine ?ynı esaslar içinle bu 
üyelerden 6 kişiyi aslî üye olarak seçecektir. 

İkinci geçici madde, çıkarılacak ek ödenek yasası ile kuruluşun biran evvel tamamlanması ön
görülmüştür. 

Türk İnkılâp Tarihi Estitüsü de şimdiye kadar sınırlı olanaklanyle Türk Devrim Ta^ihJni 
araştırma ve devrim tarihine ait dem programlarını hazırlama görevimi yapmaktaydı. Akademinin, 
bu ihtiyacı karşılanacak şokilde geniş yetki ve olanaklarla kurulacağı, diğer yönden araştıranı ve 
uygulamaların tek elden yürütülmesinin etkijjiği gözönünde tutularak geçici 3 ncü madde düzen
lenmiştir. Enstitünün personellinin bu yasa hükümlerine ve Akademi kadrolarına uygun oka ak 
intibakı yönetmelikte düzenlenecektir. 

Dördüncü geçici madde ile, kuruluştaki aRmaliar için gerekli kadroların bu kanuna ekli cetvel
de gösterildiği tespit edilmektedir. Böylece kuruluşta bir kolaylık sağlanması öngörülmektedıi. 

23 ve 24 ncü maddeler kanun teknfrği bakımından zorunlu maddelerdir. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu , . . ? ' / : . ' ' ' ; 20.4.1972 

Esas No. -.1/540 / > * , *.<„( 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan «Atatürk Akademisi kanun tasarısı, 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzâkere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki olumlu görüşmıeterden sonra tasarı metninin tetkikine geçilmiştir. 
Tasarı metninin maddelerinin içinde geçen (Devrim) kelimesi yenine .(inkılâp), (kez) kebmesi 

yerine (defa) kelimelerinin (konulması uygun görülmüştüi'. 
Tasarının 1 nci maddesinin sonundaki cümle, Atatürk ve ilkeleri konusunda bir tefeel yaratıma 

niteliğinde görüldüğünden ve bilimsel araştırma niteliği ile bağdaştırılamadığından maddeden çı
karılmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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Tasarının 2 nci maddesinin (a) fıkrasından sonraki fıkralarda; Atatürkçülük anlayışına ve ilke
lerine vuzuh getirmek amacı ile değişiklikler yapılmış ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 3 ncü maddesinin (ç) fıkrasının «odundaki satırında (atanmalarına) kelimesinden. 
sonra (ve niteliklerine) kelimesinin eklenmesi uygun görülmüştür. 

(d) Fıkrasının ikinci satırında (yapmak) yerine (düzenlemek) kelimesi konulmuştur. 
(e) Fıkrasına (uzman ve araştırmacılarla) ibaresinden sonra (master ve doktora yapacakları) 

ibaresi eklenmiştir. 
(f) Fıkrasının daha çok vuzuha kavuşturulması ve koordinasyonda bütünlüğün sağlanması mak

sadiyle bazı ibare ve kelimeler ilâve edilerek kabul edilmiştir. 
(g) Bu fıkraya açıklık verilmesi maksadiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmıiştir. 
«/g- Atatürk Inkilâbı ve ilkeleri konusunda, fikir ve sanat alanında, üstün eser veren yerli ve 

yabancılara, tüzüğü uyarınca Atatürk ödüllerini vermek.» 
(j) Fıkrasının 2 nci satırında bulunan (izlemek) kelimesi yerine (incelemek) kelimesi konul

muştur. 
Tasarının 4 ncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendinin son satırında, Akademi aslî üyeli

ğine seçilenlere duyuruyu, Başbakanlıkça değil, Akademi Başkanı tarafından yapılması uygun gö
rüldüğünden (Başbakanlıkça) yerine (Akademi Başkam tarafından) ibaresi konulmuştur. 

(a) Fıkrasının birinci bendinden sonraki bentlerde, Akademinin aslî üyesinin 18 olarak kabul 
edilmekle beraber, kuruluştaki gelişme hızı gözönüne alınarak, aslî üyelerden 10 nun dışardaki gö
revleri devam etmek üzere Akademide ve görevle görevlendirilmıeleri uygun mütalaa edildiğinden 
bu bentlerde de değişiklikler yapılmıştır. 

(b) Fıkrasının ikinci bendinde (yalnız bedenî yetersizlikleri Sağlık Kurulu raporu ile tespit 
edilenlerden) cümlesi eklenmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesinin (d) fıkrasında belirtilen (70) yaşını, (65 yaşını) olarak değiştiril
miş tir. 

Tasarının 8 nci maddesinin (b) fıkrasının son cümlesine, Akademi çalışmalarının yeteri kadar 
yapılabilmesini teminen (her bölümde yeteri kadar uzman çalıştırılabilir.) cümlesi eklenmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesinin son cümlesine (Başkan) kelimesinden sonra (aslî) kelimesinin ko
nulması uygun görülmüştür. 

Tasarının 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 11 - Genel Sekreter; Atatürk inkilâbı ve ilkeleri konusunda çalışmaları ile tanınmış, ye

terli idarî tecrübesi bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulunun seçimi, Akademi Başkanının 
onayı ile atanır.» 

Tasarının 12 nci maddesinin aşağıdaki şdkilde değiştirilmesi Komisyonca uygun görülmüştür. 
«Madde 12. - Bilimsel Personel, bilimsel ©serleri ve çalışmaları ile tanınmış üniversite öğretim 

üyeleri ile bilim adamları, uzmanlar arasından ilgili bölüm başkanının teklifi, Genel Kurulun kara
rı ve Başbakanın onayı ile atanır. Muhasebe Müdür yardımcısı ve "Veznedar Maliye Bakanlığınca 
atanır.» 

Tasarının 14 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
«Akademi aslî üyelikleri ile Genel Sekreterliğine atanacaklar için 1327 sayılı kanunun 10 ncu 

(maddesi uygulanmaz.» 
Tasarının 17 nci maddesinin sonuna, Akademi aslî üyeliği Prof. Doçent unvanına haiz olduğun

dan denkliği sağlamak maksadı ile aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
«Aslî üyeler üniversite öğretim üyelerinin ücret statüsüne bağlıdırlar.» 
Tasarının 22 nci maddesinde (her türlü yayınlar) dan sonra (en az ikişer adet) ibanesinin ko

nulması uygun görülmüştür. 
Tasarının geçici madde 1, bu maddeye vuzuh sağlamak maksadiyle aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
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Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç üç aylık 
süre içinde bu kanunda saptanan aslî üyelik yetenek ve nitelikleri esas tutularak, Millî Eğitim Ba
kanı, ilgili Bakanlıklar, Millî Güvenlik Kurulu diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacağı danış
madan sonra, seçilecek üye sayısının en az iki katı kadar adayı, Bakanlar Kuruluna önerir. Ba
kanlar Kurulu bu adaylar arasından 4 aslî üyeyi seçer. Bunlar da seçildikleri tarihten itibare.ı en 
geç 2 ay içinde madde (4-a) bendinde öngörülen ve aslî hizmeti dışarıda bulunan diğer 12 aslî üye
yi seçerler. 

Tasarının geçici madde 3'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici madde 3. — 1942 tarih ve 4204 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türk İnkilâp Ta
rihi Enstitüsünün her türlü varlığı, Akademi ve ilgili enstitüsünün işbirliği ile hazırlanacak yö
netmeliğe göre Akademiye devredilir.» 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
0. Oğuz 

Trabzon 
Söz hakkım saklıdır. 

M. Arslantürk 

Sözcü 
Uşak 

Söz hakkım saklıdır. 
F. üğrasızoğlu 

Bursa 
Karşıyım. Söz hakkım 

saklıdır. 
1. öktem 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuzdur. 
0. Cemal Fersoy 

Yozgat 
C. Sungur 

İmzada bulunamadı 

SÖ2 
N. 

Kâtip 
Çankırı 

: hakkım saklıdır. 
Çelik Yazıcıoğlu 

Çorum 
7ı. Demirer 

İzmir 
M. Akan 

Yozgat 
1. Kapısız 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Diyarbakır 
B. Egilli 

Ordu 
Muhalifim 
F. Güley 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/540 
Karar No. : 177 

12 . 9 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza havale buyurulan (Atatürk Akademisi kanunu tasarısı), Devlet Bakanı ve 

Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 
Kurulması istenilen Atatürk Akademisi, Türkiye Cumhuriyetinin, tarihinin köklerinden ge

len muasır devletler seviyesine ulaşmak gayreti için benimsediği felsefenin esprisini incelemek, 
araştırmak ve yaymak gayesini gütmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarda me
deni milletlere vücut veren fikirlere, ekonomik ve bilimsel sorunlara memleket sınırları için
de imkân vermediği bir vakıadır. 

20 nci asrın başlarında İmparatorluğun bilhassa harpler sebebiyle yok olma tehlikesi ile kar
şılaşması, bu milletin yen'den tepkilâtlanırınsına, varlığını ve yaşamasını bütün dünyaya du
yurmasına ihtiyaç hâsıl olmuştu Büyük Atatürk, memleketini bölmek isteyen iç ve dış düş
manlara karşı, Milletçe vermiş olduğu mücadeleler sonucu olarak Millî hudutların çizdiği Va
tanımızda, yeni Türk Devletini yaratmıştır. Bu Devletin kurulmasının köklerinde yatan millî 
mücadele ruhu, bundan böyle asırlarca hürriyetlerine, kavuşamamış pek çok mazlum to]du-
luklara yeni ufuklar açmış ve onların kurtuluş larına önder olmuştur. 

Milletler topluluğunda, bu mücadeleler sonucu yerini alan Türk Devletinin kuruluş felse
fesinin. ilkelerinin en büyüğü, Türkiye Cumhuriyetini teşkil e'der. Bunu takibederek muasır 
devletler seviyesine ulaşmak için inkılâplar birbirinin arkasından sıra ile gerçekleşme imkâ
nına kavuşarak bugün 36 milyonluk büyük, güçlü ve medenî Türkiye doğmuştur. 

İşte bu Devletin varoluşunda, yaşamasında ve güçlen meşindeki kavramları bilimsel yollardan 
incelemek, araştırmak ve bütün dünyaya yaymak için hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, Ko
misyonumuzca olumlu karşılandığından, madde ıerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarı 23 maddeden ibarettir. Gerek tasarının tertip ve tanzimi, gerekse kullanılan bazı ifa
deleri vuzuha kavuşturmak için redaksiyona ve tetkike tabi tutmak gayesiyle bir.Alt Komisyon 
kurulmuştur. Alt Komisyonun hazırlamış okluğu yeni metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yalnız geçici 4 ncü maddede ifadesini bulan kadro cetveli, Akademinin bir özelliği olduğu, 
bu özelliğine binaen torba kadrodan kadro verilmesinin mümkün olmayacağını, Bütçe kanun
ları çıkıncaya kadar da çalışmaların engelleneceği gerekçesiyle tasarıya bağlı kadro cetveli, 
Millî Eğitim Komisyonunun değiştirdiği şekilci e kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan 
Balıkesir 

C. BilgeJıan 
Adana 
8. Kilıc 

lç<cl 
C. Okyayuz 
Kayseri 

M. Yüceler 

Rize 
8. Z. Köseoğlu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
Amasya 
Y. Acar 

İzmir 
K. Önder 
Malatya 

M. Kaftan 

Sakarya 
N. Bayat-

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 
/ / . Balan 

İzmir 
A. N. Üner 

Manisa 
M. Erten 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 

H. Uysal 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Aydın 

N. Menteşe 
İmzada bulunamadı 

Kars 
7ı. Ohyay 

Manisa 
/ / . Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Akademisi 
Kanun tasarısı 

KISIM : I 

Genel hükümler 

BÖLÜM : I 

Akademinin adı, yeri ve niteliği : 

MADDE 1. —- Ankara'da Başbakan'a bağlı 
ve kamu tüzel kişiliğine sahip bilimsel özerkliği 
o? an «Atatürk Akademisi adiyle bir Akademi 
kurulmuştur. Akademi, Türkiye'de Atatürk 
Devrimi ve tikeleri konusunda yetkili bir kuru
luştur. 

Akademinin amacı : 

MADDE 2. — Akademinin amacı : 
a) Atatürk'ü fikir ve eylem adamı ve Tür

kiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak, bizzat 
getirdiği değerler açısından incelemek, 

b) Atatürk devrimini, tarih ve fikir dü
zeylerinde değerlendirmek, 

c) Atatürk devrimi ve ilkeleri doğrultu
sunda, Türk ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal 
birlik bilinci içinde, çağdaş uygarlığa eriştire
cek ve katkıda bulunduracak araştırmaları 
yapmak. 

ç) Yukardaki fıkralardan elde edilecek so
nuçları toplum hayatına etkili kılmak için ça
lışmak ve tedbirler tavsiye etmek. 

BÖLÜM : II 

Akademinin görev ve organları: 

MADDE 3. — Akademinin görevleri şun
lardır: 

a) Atatürk'ün kişiliğini, devrim ve düşün
cesini aydınlatacak ve değerlendirecek her tür
lü araştırmayı yapmak. 

b) Bu araştırmalarla ilgili yayınlan yap
mak, yaptırmak ve desteklemek. 

c) Atatürk devriminin geniş halk Mtlesin-
oe bilinçli olarak benimsenmesini sağlamak ve 
araştırmaların sonuçlarını örgün ve yaygın eği
tim yoluyla topluma maletmek üzere tedbirler 

M. Meclisi 
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I MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ.RÎŞİ 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı 

KISIM - I 

Genel hükümler 

BÖLÜM - I 
Akademinin adı, yeri ve niteliği : 

MADDE 1. — Ankara'da Başbakana bağlı 
ve kamu tüzel kişiliğine sahip bilimsel özerkliği 
olan «Atatürk Akademisi» adiyle bir Akademi 
kurulmuştur. 

Akademinin amacı : 

MADDE 2. — Akademinin amacı : 
a) Atatürk'ü fikir ve eylem adamı ve Tür

kiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak, bizzat ge-
" tirdiği değerler açısından incelemek, 

b) Atatürk İkılâbını, tarih ve fikir düzey
lerinde değerlendirmek ve Atatürk düşüncesini 
kendi yönünde geliştirmek, 

c) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri doğrultusun
da, Türk ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal birlik 
bilinci içinde, çağdaş uygarlığa eriştirecek ve 
katkıda bulunduracak araştırmaları yapmak, 

ç) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen çalışma
lar yoluyle elde edilecek sonuçlan toplum haya
tına etkili kılmak için çalışmak ve tavsiyelerde 
bulunmak. 

BÖLÜM - II 

Akademinin görev ve organları : 

MADDE 3. — Akademinin görevleri şunlar
dır : 

a) Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını ve dü
şüncelerini aydınlatacak ve değerlendirecek her 
türlü araştırmayı yapmak. 

b) Bu araştırmalarla ilgili yayınları yap
mak, yaptırmak ve desteklemek. 

c) Atatürk İnkılâbını geniş halk kitlesince 
bilinçli olarak benimsenmesini sağlamak ve araş-
tırmalann sonuçlarını örgün ve yaygın eğitim 

I yoluyle topluma maletmek üzere tedbirler al-

(S. Sayısı : 736) 



— ıs — 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞ1 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı 

KISIM : I. 

Genel hükümler 

BÖLÜM : I. 
Akademinin adı, yeri ve niteliği : 
MADDE 1. — Ankara'da Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip bilimsel özerkliği 

olan «Atatürk Akademisi» adiyle bir Akademi kurulmuştur. 

Akademinin amacı : 

MADDE 2. — Akademinin amacı : 
a) Atatürk'ü; fikir ve eylem adamı ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak, bizzat getir

diği değerler açısından incelemek, 
b) Atatürk inkilâbını, tarih ve fikir düzeylerinde değerlendirmek ve Atatürk düşüncesini ken

di yönünde geliştirmek, 
c) Atatürk İnkilâbı ve ilkeleri doğrultusunda, Türk Ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal birlik 

bilinci içinde, çağdaş uygarlığa eriştirecek ve bu ilkelere katkıda bulunduracak araştırmaları yap
mak, 

d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen çalışmalar yoluyle elde edilecek sonuçları toplum hayatına 
etkili kılmak için çalışmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

BÖLÜM : II. 

Akademinin görevleri : 

M^DDE 3. — Akademinin görevleri şunlardır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını ve düşüncelerini aydınlatacak ve değerlendirecek her türlü 

araştırmayı yapmak, 
b) Bu araştırmalarla ilgili yayınları yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 
c) Atatürk İnkılâbının ilkelerine uygun olarak Milletçe benimsenmesini sağlamak ve araştır

maların sonuçlarını örg-ün ve yaygın eğitim yoluyle topluma maletmek üzere tedbirler almak, ilgili 
makamlara önerilerde bulunmak ve gereken koordinasyonu yapmak, 

d) İlköğretimden yüksek öğretime kadar ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uygunluğu
nu sağlamada; orta dereceli okullar, yüksek okullar, akademiler ve üniversitelerde okutulmakta 
olan Türk İnkılâp Tarihi derslerinin programlarının düzenlenmesinde tavsiye ve yardımlarda bu
lunmak, Türk İnkılâp Tarihi öğretim üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine esas olmak üzere 
görüşünü bildirmek, 
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almak, ilgili makamlara önerilerde bulunmak 
ve gereken koordinasyonu yapmak. 

ç) ilköğretimden yüksek öğretime kadar 
bütün ders konularının Atatürk ilkelerine uy
gunluğunu sağlamada; orta dereceli okullar, 
yüksek okullar, akademiler ve üniversitelerde 
(okutulmakta olan Türk Devrim Tarihi dersle
rinin programlarının düzenlenmesinde tavsiye 
ve yardımlarda bulunmak, Türk Devrim Tarihi 
öğretim üyelerinin atanmalanna esas olmak 
üzere görüşünü bildirmek. 

d) Amacıyle ilgili konferanslar, kurslar, 
seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar yap
mak, yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans ve 
bu türlü bilimsel toplantılara katılmak, sergi
ler açmak. 

e) Amacıyle ilgili konuları inceleyecek, 
uzman ve araştırmacılar yetiştirmek üzere ge
rekli tedbirleri almak. 

f) Amacıyle ilgili çalışmalarda yerli ve ya
bancı eğitim, kültür ve sanat kuruluşlarıyle 
çeşitli dallardaki yazar ve sanatçılarla işbirliği 
yapmak, bu kuruluşlarla koordinasyonu sağ
lamak. 

g) Atatürk ödüllerini vermek. 
h) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon 

merkezi kurmak. 
i) Başbakanlıkça kanun tasarıları üzerin

de ve gerekli konularda sorulduğunda Akade
minin amaç ve görevleri çerçevesinde görüşünü 
bildirmek. 

j) Atatürk devrimi ve ilkeleri konusunda 
yurt içinde ve dışında çıkan yayınları izlemek, 
değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak. 

Akademi üyeliği ve üyelerin başlıca görevleri: 

MADDE 4. — Akademide aslî üye, onursal 
üye, muhabir üye olmak üzere üç tür üyelik 
vardır. 

Akademinin aslî ve onursal üyelerinin bağlı 
olacağı devlet protokolü üniversite öğretim üye
leri ile aynıdır, | 

"•% M. Meclisi (!• 
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mak, ilgili makamlara önerilerde bulunmak ve 
gereken koordinasyonu yapmak. 

ç) İlköğretimden Yüksek öğretime kadar 
ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uygun
luğunu sağlamada; orta dereceli okullar, yük
sek okullar, akademiler ve üniversitelerde oku
tulmakta olan Türk inkılâp Tarihi derslerinin 
programlarının düzenlenmesinde tavsiye ve yar
dımlarda bulunmak, Türk inkılâp Tarihi öğre
tim üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine esas 
olmak üzere görüşünü bildirmek. 

d) Amacıyle ilgili konferanslar, kurslar, se
minerler ve her türlü bilimsel toplantılar düzen
lemek, yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans 
ve bu türlü bilimsel toplantılara katılmak, sergi
ler açmak. 

e) Amacıyle ilgili konuları inceleyecek, uz
man ve araştırmacılarla master ve doktora ya
pacakları yetiştirmek üzere gerekli tedbirleri al
mak. 

f) Amacıyle ilgili çalışmalarda yerli ve 
yabancı resmî ve özel eğitim, bilim kültür ve 
sanat kurum ve kuruluşlarıyle çeşitli dallarda
ki yazar ve sanatçılarla işbirliği yapmak, bu 
kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. 

g) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda, 
fikir ve sanat alanında, üstün eser veren yerli 
ve yabancılara, tüzüğü uyarınca Atatürk ödül
lerini vermek. 

h) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon 
merkezi kurmak. 

i) Başbakanlıkça gerekli kanun tasarıları 
ile diğer konularda sorulduğunda Akademinin 
amaç ve görevleri çerçevesinde görüşünü bil
dirmek. 

j) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda 
yurt içinde ve dışında çıkan yayınları .incele
mek değerlendirmek ve gerekli tedbirleri al
mak. 

Akademi üyeliği ve üyelerin başlıca görev
leri : 

MADDE 4. — Akademide aslî üye, onursal 
üye, muhabir üye olmak üzere üç tür üyelik 
vardır. 

Akademinin aslî ve onursal üyelerinin bağlı 
olacağı devlet protokolü üniversite öğretim 
üyeleri ile aynıdır. 

5. Sayısı : 7oG) 
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e) Amacıyle ilgili konferanslar, kurslar, seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar düzenle
mek, yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans ve bu türlü bilimsel toplantılara katılmak, sergiler 
açmak, 

f) Amacıyle ilgili konuları inceleyecek uzman ve araştırmacılarla master ve doktora yapacak
ları yetiştirmek üzere gerekli tedbirleri almak, 

g) Amacıyle ilgili çalışmalarda yerli ve yabancı resmî ve özel eğitim, bilim, kültür ve sanat 
kurum ve kuruluslanyle çeşitli dallardaki yazar ve sanatçılarla işbirliği yapmak, bu kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlamak, 

h) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda, fikir ve sanat alanında üstün eser veren yerli ve 
yabancılara, tüzüğü uyarınca Atatürk ödüllerini vermek, 

i) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi kurmak, 
j) Başbakanlıkça gerekli kanun tasarıları ile diğer konularda sorulduğunda Akademinin amaç 

ve görevleri çerçevesinde görüşünü bildirmek, 
k) Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda yurt içinde ve dışında çıkan yayınlan incelemek, 

değerlendirmek, 

Akademi üyeliği ve üyelerin başlıca görevleri : 

MADDE 4. — Akademide aslî üye, onursal üye, muhabir üye olmak üzere üç tür üyelik var
dır. 

Akademinin aslî ve onursal üyelerinin bağlı olacağı Devlet Protokolü Üniversite öğretim üye-
Jeri ilş aynıdır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) ! 
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a) Akademinin aslî üyeleri; Atatürk dev
rimi ve ilkeleri konusunda Akademinin 2 nci 
maddede belirtilmiş amacı doğrultusunda, eser
leri ve çalışmaları ile tanınmış kişiler arasından 
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 
üç aslî üyenin tavsiyesi, yönetim kurulunun 
önerisi ve Genel Kurulca üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğuyle, gizli oyla seçilirler. İlk iki oy
lamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğun
lukla yetinilir. Üyeliklerin herhangi bir neden
le boşalması halinde boşalan üye sayısının üç 
katı kadar aday gösterilir ve aynı usulle boşa
lan üyelikler tamamlanır. Akademi aslî üyeli
ğine seçilenlere Başbakanlıkça gerekli duyuru 
yapılır ve seçim Resmî Gazetede yayımlanır. 

Akademinin aslî üyeleri bu kanunla belirti
len görevleri yaparlar. 

Akademi aslî üye sayısı on sekizdir. Aslî 
üyelerden altısı doğrudan doğruya Akademide 
aslî hizmet görerek Akademinin kadrolarında 
görev alırlar. 

Aslî üyelerden on iki tanesi de dışardaki gö
revleri devam etmek ve özlük hakları saklı ol
mak üzere Akademide hizmet görürler. Bu on 
iki üyenin üçte biri her iki yılda bîr yenilenir, 
bir üye iki defadan fazla seçilemez. 

Bunlara akademideki hizmetlerinden dolayı 
verilecek ek ücretler, Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının 
olumlu mütalâası alınmak suretiyle, Bakanlar 
Kurulunca belli edilir. 

b) Onursal üyeler Atatürk devrimi konu
sunda üstün çalışma ve çaba göstermiş, bu ko
nuda maddî ve manevî destek sağlamış Türk ya 
da yabancı uyruklu kişiler arasından, bölümler
den birinin tavsiyesi, Yönetim Kurulunun öne
risi, Genel Kurulun çoğunluk kararı ile ve gizli 
oyla seçilirler. 

6 ncı maddenin (d) ve (e) fıkralarında be
lirtilen sebeplerle aslî üyeliği sona erenler de 
onursal üye sayılırlar. Onursal üyelik, akademi
nin amacına aykın davranışların saptanması 
halinde yönetim kurulunun önerisi üzerine Ge
nel Kurulun üye tamsayısının üçte ikisinin ka
ran ile ve gizli oyla kaldınlır. 

c) Muhabir üyeler Atatürk devrimi ve il
keleri üzerindeki çalışmalan ile tanınmış Türk 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

a) Akademinin aslî üyeleri; Atatürk in
kılâbı ve ilkeleri konusunda Akademinin 2 nci 
maddede belirtilmiş amacı doğrultusunda, eser
leri ve çalışmalan ile tanınmış kişiler arasından 
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 
üç aslî üyenin tavsiyesi, yönetim kurulunun 
önerisi ve Genel Kurulca üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğuyla, gizli oyla seçilirler. İlk iki 
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt ço
ğunlukla yetinilir. Üyeliklerin her hangi bir 
nedenle boşalması halinde boşalan üye sayısının 
üç katı kadar aday gösterilir ve aynı usulle 
boşalan üyelikler tamamlanır. Akademi asil 
üyeliğine seçilenlere Akademi Başkanı tarafın
dan gerekli duyuru yapılır ve seçim resmî gaze
tede yayınlanır. 

Akademinin asil üyeleri bu kanunla, belirti
len görevleri yaparlar. 

Akademi aslî üye sayısı on sekizdir. Aslî 
üyelerden dördü doğrudan doğruya Akademin
de aslî hizmet görerek Akademinin kadrosunda 
görev alırlar. 

«Aslî üyelerden diğer dördü dışardaki gö
revleriyle özlük haklan saklı kalmak üzere; 
4 yıl süre ile Akademide hizmet görürler. 

Aslî üyelerden on'u da dışardaki görevleri 
devam etmek üzere, ek görevle Akademide 4 
yıl hizmet görürler. 

Bu 14 üye 4 yıl süreleri sonunda bir defa 
daha seçilebilirler. 

18 aslî üyenin en az yarısı Prof. ve Doçent
lerden seçilir. 

Bunlara Akademideki hizmetlerinden dola
yı verilecek ek ücretler Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının 
olumlu mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar 
Kurulunca belli edilir. 

b) Onursal üyeler Atatürk İnkılâbı konu
sunda üstün çalışma ve çaba göstermiş, bu ko
nuda maddî ve manevî destek sağlamış, Tür
kiye'de yabancı uyruklu kişiler arasından, bö
lümlerden birinin tavsiyesi, Yönetim Kurulu
nun önerisi, Genel Kurulun çoğunluk kararı ile 
ve gizli oyla seçilirler. 

«Altıncı maddenin (d) fıkrası ile (e) fıkra
sından yalnız bedeni yetersizlikleri sağlık ku
rulu raporu ile tespit edilenlerden aslî üyeliği 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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a) Akademinin aslî üyeleri; Atatürk İnkılâbı ve ilkeleri konusunda Akademinin 2 nci mad
dede belirtilmiş amacı doğrultusunda eserleri ve çalışmaları ile tanınmış kişiler arasından yönet
melikte belirtilen esaslara uygun olarak üç aslî üyenin tavsiyesi, yönetim kurulunun önerisi üze
rine Genel Kurulca üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla, gizli oyla seçilirler, tik iki oylamada 
bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Üyeliklerin herhangi nedenle boşalması ha
linde, boşalan üye sayısının üç katı kadar aday gösterilir ve aynı usulle boşalan üyelikler ta
mamlanır. Akademi aslî üyeliğine seçilenlere Akademi Başkanı tarafından gerekli duyuru yapı
lır ve seçim resmî gazetede yayımlanır. 

Akademinin aslî üyeleri bu kanunla belirtilen görevleri yaparlar. Akademi aslî üye sayısı on 
sekizdir. Aslî üyelerden dördü doğrudan doğruya akademide aslî hizmet görerek akademinin 
kadrosunda görev alırlar. 

Aslî üyelerden diğer dördü dışarıdaki görevleriyle özlük hakları saklı kalmak üzere 4 yıl sü
re ile akademide hizmet görürler. 

Aslî üyelerden onu da dışarıdaki görevleri devam etmek üzere ek görevle akademide 4 yıl 
hizmet görürler. 

Bu 14 üye 4 yıl süreleri sonunda bir defa daha seçilebilirler. 
18 aslî üyenin en az yarısı profesör ve doçentlerden seçilir. 
Bunlara akademideki hizmetlerinden dolayı verilecek ek ücretler Devlet Personel Dairesi Baş

kanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kuru
lunca belli edilir. 

b) 'Onursal üyeler, Atatürk tnkılabı konusunda üstün çalışma ve çaba göstermiş, bu konuda 
maddî ve manevî destek sağlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından, bölümlerden bi
rinin tavsiyesi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulun çoğunluk kararı ile ve gizli 
oyla seçilirler. 

Altıncı maddenin (d) fıkrası ile (e) fıkrasında yalnız bedenî yetersizlikleri sağlık kurulu ra
poru ile tespit edilenlerden aslî üyeliği sona erenler de onursal üye sayılırlar. Onursal üyelik, 
akademinin amacına aykırı davranışların tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulunun önerisi üze
rine Genel Kurulun üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve gizli oyla kaldırılır. 

c) Muhabir üyeler, Atatürk inkılabı ve ilkeleri üzerindeki çalışmaları ile tanınmış Türk ve
ya yabancı uyruklu kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile se
çilirler. Muhabir üye sayısı lSO'yi geçemez. Muhabir üyelik istifa ile veya akademinin amacına 
aykırı davranış hallerinde Genel Kurulun salt ç öğünlüğünün kararı ile sona erer. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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ve yabancı uyruklu kişiler arasından, Yönetim 
Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı İle 
seçilirler. Muhabir üye sayısı 120'yi geçemez. 
Muhabir üyelik istifa ile veya Akademinin ama
cına aykırı davranış hallerinde Genel Kurulun 
salt çoğunluğu kararı ile kaldırılır. 

Aslî üyelerin görevleri : 
MADDE 5. — Aslî üyelerin başlıca görevleri 

şunlardır : 
a) Akademinin amacını gerçekleştirici ça

lışmalarda bulunmak, 
b) Genel Kurul toplantılarına, Akademice 

görevlendirileceği her türlü çalışmalara katıl
mak, 

Üyelik sıfatının düşmesi: 
MADDE 6. — Aslî üyelik sıfatı şu hallerde 

düşer; 
a) istifa ile, 
b) Akademinin amaçlarına aykırı tutum ve 

davranışlarının Yönetim Kurulunca tespiti ve 
Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunlu
ğunun gizli oy kararı ile; 

c) Seçilmiş bulunduğu kurul ve bölüm top
lantıları ile görevlendirildiği çalışmalara Yöne
tim Kurulunca kabul edilen özürlü haller dışın
da dört kez üst üste katılmamakla, 

ç) Siyasî partilere girmek veya buralarda 
hizmet almakla, 

d) 70 yaşını doldurmakla, 
e) Akademi çalışmalarında fikrî ve bedenî 

yetersizlikleri sağlık kurulu raporu ile belge
lenmekle, 

f) Akademi dışında Genel Kurulun karan 
olmadan görev almakla, 

18 — 
(Millî Eğitim Ko-nıisy onunun değiştir işi) 

sona erenler de onursal üye sayılırlar. Onursal 
üyelik, akademinin amacına aykırı davranışla
rın tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulunun 
önerisi üzerine Genel Kurulun üye tam sayısı
nın 2/3 nün karan ile gizli oyla kaldmlır. 

c) Muhabir üyeler Atatürk inkılâbı ve il
keleri üzerindeki çalışmaları ile tanınmış Türk 
ve yabancı uyruklu kişiler arasından, Yönetim 
Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile 
seçilirler. Muhabir üye sayısı 120'yi geçemez. 
Muhabir üyelik istifa ile veya Akademinin ama
cına aykırı davranış hallerinde Genel Kurulun 
salt çoğunluğu karan ile kaldmlır. 

Aslî üyelerin görevleri: 
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Üyelik sıfatının düşmesi: 
MADDE 6. — Aslî üyelik sıfatı §u haller-

de düşer; 
a) istifa ile, 
b) Akademinin amaçlanna aykırı tutum 

ve davranışlarının Yönetim Kurulunca tespiti 
ve Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki ço
ğunluğunun gizli oy karan ile; 

c) Seçilmiş bulunduğu kurul ve bölüm top
lantıları ile görevlendirildiği çalışmalara Yö
netim Kurulunca kabul edilen özürlü haller (dı
şında dört defa üst üste katılmamakla, 

ç) Siyasî partilere (girmek veya buralarda 
hizmet almakla, 

d) 65 yaşını doldurmakla, 

e) Akademi çalışmalarında fikrî ve be
denî yetersizlikleri sağlık kurulu raporu ile 
belgelenmekle, 

f) Akademi dışında Genel Kurulun karan 
olmadan görev almakla. 
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Aslî üyelerin görevi : 
MADDE 5. — Aslî üyelerin başlıca görevleri şunlardır : 
a) Akademinin amacını gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak, 
b) Genel Kurul toplantılarına, akademice görevlendirileceği her türlü çalışmalara katılmak. 

Üyelik sıfatının düşmesi : 
MADDE 6. — Aslî üyelik sıfatı : 
a) îstifa ile, 
Ib) Akademinin amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarının Yönetim Kurulunca tespit ve 

teklifi üzerine Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oyla alacağı kararla, 
c) iSeçilmiş bulunduğu kurul ve bölüm toplantıları ile görevlendirildiği çalışmalara Yöne

tim Kurulunca kabul edilen özürlü haller dışında dört defa üst üste katılmamakla, 
d) Siyasî partilere girmek veya buralarda hizmet almakla, 
e) 70 yaşını doldurmakla, 
f) Akademi çalışmalarında fikrî ve bedenî yetersizlikleri sağlık kurulu raporu ile belgelen

mekle, 
g) Genel Kurulun kararı olmadan akademi dışında görev almakla düşer. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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Akademinin organları ve görevler : 

MADDE 7, — Akademinin organlan şunlar
dır : 

a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
e) Akademi Başkanı 
ç) Genel Sekreter 

MADDE 8. — a) Genel Kurul; Akademi
nin bütün aslî üyelerinden oluşur; Genel Kurul 
en az üç ayda bir kez Başkanın daveti üzerine 
üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Ku
rul, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Akade
minin yüklendiği hizmetin gereği gibi yürütül
mesini sağlamak amacıyle; bilimsel bölümler 
kurmaya, idarî ve malî hizmetleri örgütlemeye, 
bunları birleştirmeye veya kaldırmaya yetkili
dir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 

b) Bölüm üyeleri, Genel Kurulca aslî üye
ler arasından dört yıl süre ile salt çoğunlukla 
seçilir. Süresi biten bölüm üyeleri yeniden seçi
lebilir. Her bölüm kendi üyeleri arasından bir 
bölüm başkanı seçer. 

Bölümlerin yetki ve sorumlulukları ile çalış
ma usul ve esasları, üye sayılan ve bölümlerle 
ilgili diğer konular yönetmeliklerde düzenlenir. 

MADDE 9. — Akademiyi Yönetim Kurulu 
yönetir. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı ile 
Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve bilimsel 
bölüm başkanlarından oluşur, Yönetim Kurulu 
en az ayda bir kez toplanır. 

MADDE 10. — Akademi Başkanı, aslî üye
ler arasından dört yıl için Genel Kurulun üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğuyle, gizli oyla 
seçiftr. ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlana
mazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Süresi biten 
başkan ancak bir dönem için daha seçilebilir. 
Ortak kararname ile atanır. Başkan, üyelerin 
arasından yardımcısını seçer. Akademi Başkanı 
Akademiyi temsil eder. 

MADDE 11. — Genel Sekreter; Atatürk dev
rimi ve ilkeleri konusunda çalışmaları ile tanın
mış, yeterli idarî tecrübesi bulunan kişiler ara
sından Yönetim Kurulunun seçimi, Akademi 
Başkanının önerisi üzerine Başbakan tarafın
dan atanır. 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

Akademinin organları ve görevleri : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — a) Genel Kurul; Akademi
nin bütün aslî üyelerinden oluşur; Genel Kurul 
enaz üç ayda bir defa Başkanın daveti üzerine 
üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Ku
rul, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Akade
minin yüklendiği hizmetin gereği gibi yürütül
mesini sağlamak amaciyle; bilimsel bölümler 
kurmaya, idarî ve malî hizmetleri örgütlemeye, 
bunları birleştirmeye veya kaldırmaya yetkili
dir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 

b) Bölüm üyeleri, Genel Kurulca aslî 
üyeler arasından dört yıl süre ile salt çoğunluk
la seçilir. Süresi biten bölüm üyeleri yeniden 
seçilebilir. Her bölüm kendi üyeleri arasından 
bir bölüm başkanı seçer. 

Bölümlerin yetki ve sorumlulukları ile çalış
ma usul ve esasları, üye sayılan ve bölümlerle 
ilgili diğer konular yönetmeliklerle düzenle
nir. Her bölümde yeteri kadar uzman çalıştırı
labilir. 

MADDE 9. — Akademiyi Yönetim Kurulu 
yönetir. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı ile 
Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Bilimsel 
bölüm başkanlanndan oluşur. Yönetim Kurulu 
en az ayda bir defa toplanır. 

MADDE 10. — Akademi Başkanı, aslî üye
ler arasından dört yıl için Genel Kurulun üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile, gizli oyla 
seçilir. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlana
mazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Süresi biten 
başkan ancak bir dönem için daha seçilebilir. 
Ortak kararname ile atanır. Başkan, aslî üye
lerin arasından yardımcısını seçer. Akademi 
Başkanı Akademiyi temsil eder. 

MADDE 11. — Genel Sekreter; Atatürk in
kılâbı ve ilkeleri konusunda çalışmalan ile ta
nınmış, yeterli idari tecrübesi bulunan k%iler 
arasından Yönetim Kurulunun seçimi, Akade
mi Başkanının onayı ile atanır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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Akademinin organları : 

MADDE 7. — Akademinin organları şunlardır' i 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim' Kurulu, 
c) Akademi Başkanlığı, 
d) Genel Sekreter. 

MADDE 8. — a) Genel Kurul; akademinin bütün aslî üyelerinden meydana gelir. Genel Ku
rul en az üç ayda bir defa Başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Ku
rul, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, akademinin yüklendiği hizmetin gereği gibi yürütülmesi
ni sağlamak amacıyle, bilimsel bölümler kurmaya, idarî ve malî hizmetler örgütlemeye, bunları 
birleştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

b) GBölüm üyeleri, Genel Kurulca aslî üyeler arasından dört yıl süre ile üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile seçilebilirler. Süresi biten bölüm üyeleri yeniden seçilebilirler. Her bölüm kendi 
üyeleri arasından bir bölüm başkanı seçer. 

Bölümlerin yetki ve sorumlulukları ile çalış ma usul ve esasları, üye sayılan ve bölümlerle 
ilgili diğer konular yönetmeliklerle düzenlenir. Her bölümde yeteri kadar uzman çalıştırılabilir. 

MADDE 9. — Akademiyi Yönetim Kurulu yönetir. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı ile 
Başkan Yardımcısı Genel Sekreter ve Bilimsel Bölüm Başkanlarından meydana gelir. Yönetim 
Kurulu en az ayıda bir defa toplanır. 

MADDE 10. — Akademi Başkanı, aslî üyeler arasından dört yıl için seçilecek müşterek karar
name ile atanır. Seçim, Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla yapılır. 
ilk iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinüir. Süresi biten başkan ancak 
bir dönem için daha seçilebilir. Akademi Başkanı, akademiyi temsil eder ve kendisine aslî üyeler 
arasından bir yardımcı seçer. 

MADDE 11. — Genel Sekreter; Atatürk inkılâbı ve ilkeleri konusunda çalışmaları ile tanın
mış, yeterli idarî tecrübesi bulunan kişiler arasından Akademi Başkanının önerisi ve Başbaka
nım onayı ile' atanır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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Akademinin bilimsel ve idareci personelinin 
atanması, görev, yetki ve hakları : 

MADDE 12. — Bilimsel personel, bilimsel 
eserleri ve çalışmaları ile tanınmış üniversite 
öğretim üyeleri ile bilim adamları ve uzmanlar 
arasından, Yönetim Kurulunun karan, Başka
nın önerisiyle Başbakan tarafından, Muhasebe 
Müdürü, Yardımcısı ve Vezneci Maliye Bakan
lığınca atanır, 

MADDE 13. — 11 nci ve 12 nci maddelerde 
belirtilen personelin her türlü özlük haklan il
gili kanunlanna göre saklıdır. Akademideki gö
revlerinde geçen süreler önceki görevlerinde 
geçmiş sayılır. 

Akademi personeline uygulanacak hükümler : 

MADDE 14. — Atatürk Akademisinin kad
rosu personeli hakkında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır. 

Sözü edilen kanun hükümlerinin aynen uy
gulanması mümkün olmayan hallerde tatbik 
edilecek esaslar, Devlet Personel Dairesinin gö
rüşü ve Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası 
alınarak, Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

KISIM : II 

Malî hükümler 

MADDE 15. — Akademinin mal varlığı île 
gelir kaynakları şunlardır : 

a) Başbakanlık Bütçesinde ayrı bir bölüme 
konulup Akademiye aktarılacak ödenekler, 

b) Akademice yapılacak her türlü yayın 
ve kitap satışlanndan elde edilecek gelirler, 

c) Gerçek veya tüzel kişilerce (yabancı uy
ruklu dahil) Akademiye yapılacak her türlü 
bağışlar, vasiyetler ve bunların gelirleridir. Aka
demi ıbu bağışlan kaibul edip etmemekte serbest
tir. 

MADDE 16. — Akademinin bütçesi ve kadro
ları, Akademi tarafından hazırlanır. 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirici) 

Akademinin Bilimsel ve idareci personelinin 
atanması, görev ve yetki Mkları : 

MADDE 12. — Bilimsel Personel, bilimsel 
eserleri ve çalışmaları ile tanınmış üniversite 
'öğretim üyeleri ile bilim adamları, uzmanlar 
arasından ilgili bölüm başkanının teklifi, Genel 
Kurulun kararı ve Başkanının onayı ile ata
nır. Muhasebe Müdür yardımcısı ve veznedar 
Maliye Bakanlığınca atanır. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Akademi Personeline uygulanacak hüküm
ler : 

MADDE 14. — Atatürk Akademisinin kad
rolu personeli hakkında 657 ve 926 sayılı Dev
let Memurlan Kanunu ile ek ve tadilleri uygu
lanır. 

Sözü edilen kanun hükümlerinin aynen uy
gulanması mümkün olmayan hallerde tatbik 
edilecek esaslar, Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının olumlu müta
laası alınarak, Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir. Akademi aslî üyelikleri ile Genel Sekreter
liğine atanacaklar için 1327 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi uygulanmaz. 

KISIM : II 

Malî hükümler 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı.: 736) 
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Akademinin bilimsel ve idareci personelinin atanması, görev, yetki ve haklan ' 

MADDE 12. — Bilimsel personel, bilimsel eserler ve çalışmaları ile tanınmış üniversite öğre
tim üyeleri ile bilim adamları, uzmanlar arasından ilgili bölüm başkanının önerisi, Genel Kurulun 
kararı ve Başbakanın onayı ile atamr. Muhasebe müdür yardımcısı ve veznedar Maliye Bakanlı
ğınca atanır. 

MADDE 13. — 11 nci ve 12 nci maddelerde belirtilen personelin her türlü özlük hakları ilgili 
kanunlarına göre saklıdır. Akademideki görevlerinde geçen süreler önceki görevlerinde geçmiş sa
yılır. 

Akademi personeline uygulanacak hükümler : 

MADDE 14. — Atatürk Akademisinin kadrolu personeli hakkında 057 ve 920 sayılı Kanunlar 
ile ek ve tadilleri uygulanır. Sözü edilen kanunlar hükümlerinin aynen uygulanması mümkün ol
mayan hallerde tatbik edilecek esaslar, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının 
olumlu mütalâası alınarak, Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

KISIM : II. 

Malî hükümler1 

MADDE 15. — Akademinin mal varlığı ile gelir kaynakları şunlardır ? 
a) Başbakanlık Bütçesinde ayrı bir bölüme konulup Akademiye aktarılacak ödenekler, 
b) Akademice yapılacak her türlü yayın ve kitap satışlarından elde edilecek gelirler, 
c) Gerçek veya tüzel kişilerce (yabancı uyruklular dahil) akademiye yapılacak ölüme bağ

lı olan ve olmayan her türlü bağışlar ile bunların gelirleridir. Akademi bu bağışları kabul edip et
memekte serbesttir. 

MADDE 10. — Akademinin bütçesi ve kadroları, akademi tarafından hazırlanır. 
Akademi işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksilt

il. Meclisi (S. Sayısı : 736) 
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Akademi işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu 
hususta uygulanacak esaslar, Maliye Bakanlığı
nın olumlu mütalaası alınmak suretiyle, Akade
mi Başkanlığınca »düzenlenecek yönetmelikte be
lirtilir. Akademinin hesapları Sayıştayın deneti
mine talbidir. 

MADDE 17. — Doğrudan doğruya Akademi
de hizmet gören asli üyeler için kazanılmış hak
lan kaybolmaksızın gereği kadar ıkadro sağlanır. 
Akademi aslî üyelerine katıldıkları Genel Kurul 
ve bölüm toplantıları için, başka yerlerden gel
dikleri takdirde, yol masrafı ve genel Bütçe Ka
nunlarına ekli (H) cetvelinde ayrıca belirtilecek 
miktarda gündelik verilir. 

MADE 18. — Akademice bilimsel alanda gö
revlendirilecek »kişilere (Kamu personeli olsun 
veya olmasın), Akademi bütçesine konulacak 
ödenekten verilecek günlük ve aylık ücretler, 
hazırlanacak tüzük esaslarına göre, Yönetim Ku
rulunun önerisi, Genel Kurulun kararı ile Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılır. Akademide gerek
tiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
ki esaslara göre sözleşmeli personel de kullanılır. 

KISIM : III 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 19. — Akademinin çalışıma esasları 
ve personelin görev yetki, sorumlulukları ve özel 
şart olarak aranacak nitelikleri Yönetim Kuru
lunca hazırlanıp Genel Kurulca onanacak yönet
melikle belirtilir. Bu yönetmelik bu kanunun ya
yını tarihinden itibaren en geç altı ay içinde dü
zenlenip yürürlüğe konur. 

MADDE 20. — Akademi, çalışmalarını genel 
olarak gözden geçirmek ve sonuçlarını değerlen-
lendirmek amaeıyle, iki yılda bir kez Başkanın 
çağrısı üzerine; aslî, onursal ve muhabir üyeleri 
ve Devrim Tarihi öğretim üyeleri ile Yönetim 
Kurulu Kararma göre seçilecek diğer temsilcile
ri toplantıya davet eder. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( 
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MADDE 17. — Doğrudan doğruya Akade
mide hizmet gören malî üyeler için kazanılmış 
hakları kaybolmaksızm gereği kadar kadro 
alınır. Akademi aslî üyelerine katıldıkları Ge
nel Kurul ve bölüm toplantıları için, başka yer
lerden geldikleri takdirde, yol masrafı ve genel 
bütçe kanunlarına ekli (H) cetvelinde aynca 
belirtilecek miktarda gündelik verilir. Aslî 
üyelerinin ücret statüsüne bağlıdırlar. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

KISIM : III 

Çeşitli hükümler 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Akademi, çalışmalarını ge
nel olarak gözden geçirmek ve sonuçlannı de
ğerlendirmek amaeıyle, iki yılda bir defa Baş
kanın çağnsı üzerine; aslî üyeler, onursal ve 
muhabir üyeleri ve inkılâp tarihi öğretim üye
leri ile Yönetim Kurulu Kararına göre seçile
cek temsilcilerin katılmalanyle toplanır. 

MADDE 21. — Akademi gelirleri her çeşit 
vergi, resim ve harçlardan bağışıktır. 

3. Sayısı : 736) 
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me ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu hususta uygulanacak esaslar, Maliye Bakanlığın
ca olumlu mütalaası alınmak suretiyle, akademi başkanlığınca düzenlenecek yönetmelikte belir
tilir. Akademinin hesapları Sayıştayın denetimine tabidir. 

MADDE 17. — Doğrudan doğruya akademide hizmet gören aslî üyeler için kazanılmış hakları 
kaybolmaksızm gereği kadar kadro sağlanır. Akademi aslî üyelerine katıldıklan genel kurul 
ve bölüm toplantıları için, başka yerlerden geldikleri takdirde, yol masrafı ve genel bütçe kanun
larına ekli (H) cetvelinde ayrıca belirtilecek miktarda gündelik verilir. Aslî üyeler üniversite öğ
retim üyelerinin ücret statüsüne bağlıdırlar. 

MADDE 18. — Akademice bilimsel alanda görevlendirilecek kişilere (kamu personeli olsun ve
ya olmasın), akademi bütçesine konulacak ödenekten verilecek günlük ve aylık ücretler, hazırla
nacak tüzük esaslarına göre, yönetim kurulunun önerisi, Genel Kurulun kararı ile Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. Akademide gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki esaslara gö
re sözleşmeli personel de kullanılabilir. 

KISIM : III. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 19. — Akademinin çalışma esasları ve personelin görev, yetki, sorumlulukları ve özel 
şart olarak aranacak nitelikleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca onanacak 
yöneitmeliklerde belirtiliri Bu yönetmelikler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde düzenlenip yürürlüğe konur. 

MADDE 20. — Akademi, çalışmalarını genel olarak gözden geçirmek ve sonuçlarını değerlen
dirmek amacıyle; iki yılda bir defa Başkanın çağrısı üzerine; aslî üyeler, onursal ve muhabir 
üyeler İnkılâp Tarihi öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek temsilcilerin 
katılmalarıyle toplanır. 

MADDE 21. — Akademi gelirleri her çeşit vergi, resim ve harçlardan muaftır. 
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MADDE 22. — Atatürk devrim ve ilkeleri 
ile ilgili her türlü yayınlar, derleme amacıyle 
Akademiye gönderilir. 

KISIM : IV 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç bir 
aylık süre içinde bu kanunda saptanan aslî üye
lik yetenek ve nitelikleri esas tutularak, Millî 
Eğitim Bakanı, Bakanlıklar ve Anayasal nitelik
li bilim, yargı ve güvenlik kuruluşları ile yapa
cağı danışmadan sonra, seçilecek üye sayısının üç 
katı kadar adayı, Bakanlar Kuruluna önerir. 
Bakanlar Kurulu bu adaylar arasından 6 aslî 
üyeyi seçer. Bunlar da seçildikleri tarihten iti
baren en geç bir ay içinde madde (4-a) bendin
de öngörülen ve aslî hizmeti dışarıda, bulunan 
diğer 12 aslî üyeyi seçerler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Akademinin kurulu
şundan hemen sonra, yıl içinde hazırlanacak ek 
ödenek kanunu ile o yılım kuruluş giderleri karşı
lanır. 

GEÇİCİ MADE 3. — 1942 tarih ve 4204 sa
yılı Kanunla kurulan Türk inkilâp Tarihi Ensti
tüsü, Atatürk Akademisine devredilir. Devir işle
mi ile ilgili esaslar yönetmelikle belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kuruluştaki atama
lar için kullanılacak kadrolar bu kanuna ekli 
cetvelde tespit edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

25 .10 .1971 

Baştbalkan Deıvlet Bakamı 
İV. Erim Başlbalkaıı Yardımrcısı 

8. Koçaş 

Devletti (Bakanı Devlelti Bakam 
Başlbakan Yardunuciisı M. Özgüneş 

A. Karaosmanoğlu 
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MADDE 22. — Atatürk inkılâp ve ilkeleri 
ile ilgili her türlü yayınlar, en az ikişer adet 
derleme amacıyle akademiye gönderilir. 

KISIM : IV 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç 
üç aylık süre içinde bu kanunda saptanan aslî 
üyelik yetenek ve nitelikleri esas tutularak, 
Millî Eğitim Bakanı, ilgili bakanlıklar, Millî 
Güvenlik Kurulu diğer ilgili kuruı ve kuruluş
larla yapacağı danışmadan sonra seçilecek üye 
sayısının en az iki katı kadar adayı, Bakanlar 
Kuruluna önerir. Bakanlar Kurulu bu adaylar 
arasından 4 aslî üyeyi seçer. Bunlar da seçil
dikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde mad
de (4 - a) bendinde öngörülen ve aslî hizmeti 
dışarda bulunan diğer 12 aslî üyeyi seçerler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının bu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — 1942 tarih ve 4204 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türk 
inkılâp Tarihi Enstitüsünün her türlü varlığı, 
Akademi ve ilgili Enstitüsünün işbirliği ile ha
zırlanacak yönetmeliğe göre Akademiye devre
dilir.» 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının bu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının bu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının bu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

i 
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MADDE 22. — Atatürk İnkılâbı ve ilkeleri ile ilgili her türlü yayınlar, en az ikişer adet derle
me amacıyle akademiye gönderilir. 

KISIM : IV. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç üç aylık 
süre içinde bu kanunda saptanan aslî üyelik yetenek ve nitelikleri esas tutularak, Millî Eğitim 
Bakanı; ilgili bakanlıklar; Millî Güvenlik Kurulu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacağı da
nışmadan sonra seçilecek üye sayısının en az iki katı kadar adayı, Bakanlar Kuruluna önerir. Ba
kanlar Kurulu bu adaylar arasından 4 aslî üyeyi seçer. Bunlar da seçildikleri tarihten itibaren 
en geç iki ay içinde 4 ncü maddenin (a) bendinde öngörülen ve aslî hizmeti dışarıda bulunan di
ğer 14 aslî üyeyi seçerler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Akademinin kuruluşundan hemen sonra, yıl içinde hazırlanacak ek öde
nek kanunu ile o yılın kuruluş giderleri karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1942 tarih ve 4204 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türk İnkı
lâp Tarihi Enstitüsünün her türlü varlığı, akademi ve ilgili Enstitünün işbirliği ile hazırlanacak 
yönetmeliğe göre akademiye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kuruluştaki atamalar için kullanılacak kadrolar bu kanuna ekli cetvel
de tespit edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Hükümetin teklifi) 

Adaleıt Bakanı 
/. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Dış Ekonomik 
îlişlfeüer Bakanı 

ö. Derbü 

Millî Savunımıa Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Mdllî Eğitim Bakanı 
Ş. Orel 

Bayındırlık Bakanı 
G. Karakaş 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Akyol 

Tanım Bakam 
M. O. Dikmen 

Çalışıma Bakamı V. 
A. Sav 

H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
II. Arık 

Sanayii ve Tic. Bakanı 
A. Çüingiroğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakamı Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Sav E. Y. Akçal 

İmar ve İskân Bakanı V. 
II. Arık 

Köy İsteri Bakanı 
C. Aykan 

('Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
§. İnal S. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. Halman 
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Hükümetin teklifine bağh cetvel 

Atatürk Akademisi kadro cetveli 

Genel tdaı 

Kadro sınıfı 

'o Hizmetleri 
.Akademi Aslî Üyeleri 
Akademi Genel Sekreteı 
Akademi Genel Sekreteı 
Genel 1da 
Uzmanlar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

re Hizmetleni 

•i 
i Yrd. 

ve Büro Memurları 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı Hizmetler Memurları 
» » » 

1 
1 
2 

•2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Derecesi 

(Biri Muhasebe Müdürü) 

(Biri Muhasebe Md. Yrd.) 

(Biri Veznedar) 

Genel toplam 

Sayısı 

6 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

3 
3 
5 
5 
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Millî Eğitim Komisyonu değistirisine bağlı cetvel 

Genel 1da] 

Kadro sınıfı 

re Hizmetleri 
Akademi Aslî Üyeleri 
Akademi Cfenel Sekreteı i 
Akademi Genel Sekreteri Yrd. 
Genel İdare Hizmetleri 
Uzmanlar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»• 
» 

ve Büro Memurları 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Atatürk Akademisi kadro cetveli 

1 
1 
2 

2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

İÜ 
11 
12 
13 
14 

(Biri 

(Biri 

(Biri 

Derecesi 

Muhasebe Müdürü) 

Muhasebe Md. Yrd.) 

Veznedar) 

Yardımcı Hizmetler Memurları 15 
» » » 16 

Sayısı 

Genel toplam 

4 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
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Bütçe Plan Komisyonu değiştiricine bağlı cetvel 

Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen kadro cetveli aynen kabul edilmiştir, 

\>&<i 
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Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları ( î /540) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/540 
Karar No. : 189 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Atatürk Akademisi kanun tasarısı), 
Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa

yısı : (736) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Ka-vurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

Eskişehir 
1. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

/ / . Gökçe 

Samsun 
/ / . Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N. Atlı 

Eski'şehir 
S. öztürk 

izmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 




