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KÜTÜPHANESi 

Meclislerimizin tertiplediği, tarihsel değer taşıyan bu mutlu günümüze katılmak için geldiniz, hoş geldiniz. 

İçinde bulunduğunuz bina Türk MiUetinin her iki Yasama Meclisinin çalıştığı binadır. Bumdan ınilJetin 

ib1ck ve eğilimine uygun yasalar çıkar, yani yasalar Milletin kendi koyduğu yasalardır. Demokrasi de budur. 

Bu bina Milletindir. Milletin alınteri ile yapılmıştır. Türlı; Devletini sembolize eder. Bu muhteşem Anıta 

baktıkça şu düşünceler akıldan geçer. 

«Türk Devleti nedir? Ne zamandanberi vardır? Ner:ıden nereye gelmi~1ir? Dcmoknısinin hangi yü7.cyinc, 

nası l gelmiştir? Nereye gidecektir?» Bunlar hep burada defalarca komışulur, kürsüden çıkan ses dağıbr gider, 

sonra gelenler bir şey duyamaz ve bir iz göremez, ama bu anıtsal bina yerindedir. Türkiye Cumhuriyeti ile 

beraber sonsuzluğa dek yerinde kalacaktır. 

İşte sizlerden ib1cnen husus «Türk Milletinin öyküsü de bina içinde görülmeli, gözönünde canlandınlmalı

dır.:o Bu hepimizin dileğidir. Sizler bu öykünün önemli noktalannın belirtilmesinde en yetenekli iinıil olarak 

yol gösıennck üzere geldiniz. Tarihi sorumluluğu çok önemli olan bu görevi başamcağınıza kuşkumuz yok

tur. Türk Minetine olan inancımız !cadar Türk Bilginlerine de inancımız büyüktür. 

Hepiffizc başanlar dileyerek ilk sözü Millet Medisi Başkaıu Sayın Kemal Güven'e veriyorum. 
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KONUNUN ÖNEMİ : 

Sayın Cumhurbaşkanı 

Sayıu Senato Başkaııı 

Sayın Parlamento üyeleri 

Sayııı Üniversite mensupları, düşünürler, sanatçılar, yazarlar, bilginler. 

17 • 5 • 1976 

Millet Meclisi Başkanı 

Kemal Güven 

Bugün çok önemli bir konu üzerinde tartışmak, göi'ÜŞ birliğine varmak, değerli öneriler toplamak üzere bu 

tarihi binada toplannuş bulunuyoruz. 

Bu bina Atanuzın, kendi önerdiği, projelendirdiği ve inşaasına başlattığı mimari bir kompleksin son parçası 

fakat en önemli parçasıdır. Tabiiki onun imzasını bu binaya koymamız gerekir. 

Bu imzanın konmasında bütün millet birleşmiştir. Fakat biz imzayı nasıl koyacağız? Bu önemlidir. 

Atatürk Türkiye Cumhuriyet inin yani son Türk Devletinin kurucusudur. Kendisi Türk Devletlerinin kökle· 

rinin Orta Asya'ya dayandığını, Türk Devletlerinin binlerce yıUar öncesinden bu yana devamlılık taşıdığını 

ve geçmişte kunılan Türk Devletlerinin birbirinin devanu olduğunu sadece yönetim biçimlerinde değişiklik 

bulunduğunu bilir ve buna inanırdı. Tüm Ulusun da bu gerçekleri bilmesine, öğrenmesine büyük önem ve

rirdi. 

Atatürk Devlet yönetiminde halkın büyük ve sonsuz ı:ücüne inanır, yönetirnde balkın katkısının brılunnıa

sını vazgeçilmez bir şart olarak kabul ederdi. Kısaca özgürlükcü Parlamenter rejim onun en büyük özlemi 

ve arzusu idi. 

Atatürk Türk Ulusuna çağdaş uygarlığı kesin hedef olarak göstermiş. Bu hedeflere bilimsel yoUardan gidi

lerek ulaşılmasını istemişti. 

Atatürk, insan haklanna, bu arada so~-yal adalet ve sosyal güvenliğe büyük önem verir, kadın haklannın 

ve kadın • erkek eşitliğinin bchamalıal tahakkukunu ön şart olarak kabul ederdi. 

Atatürk Türk Ulusunını ve tüm ulusların refah ve mutluluğu için her şeyden evvel tam anlamı ile ba· 

ğımsız olmalanna inıınırdı. 

Atatürk yukarda bir kı~-ınııu sıralamaya çıılıştığım inançlarını gerçekleştirmek için ömrü boyunca yılına· 

madan büyük bir azimle savaşnuştır. 

Kendisi büyük bir kumandan olduğu kadar her yönü ilc örnek alınacak bir devlet adamı idi. Onun ideali 
bütün milletlerio içişlerinde ve birbiri ile ilişkilerinde banşcı olmalan ve banş içinde yaşamalan idi. Bunu gayet 

vcciz bir şekilde «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» diye ifade etmişlerdi. 

Atatürk, daha sayılabilecek bir çok ııitelikleriylc geri kalmış ülkelere de yol göstermiş, yön vermiş, cesaret 

k atmıştır. 

İşte Atamızın imzasını tüm anianılanyle bu son eserine kazımak istiyoruz. Konunun önemi de budur. 

Çahşmalannızdaıı, Amtlar Konıiternizin çok büyük ka7A'lnçlar sağlayacağına, Atamızın çok önem verdiği 

sanata ve sanatcılara yol göstereceğine inanıyorum. 

Başanlar dilerim. Teşekkürler ederim. 
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KONUNUN AÇIKLANMASI : 

Sayın Cumlıurbaşkaıu, 

Sııym C. Senatosu Başkanı. 

Sayın Meclis Başkanı , 

Sayın Parbimento üyeleri, 

Saym üniversite temsilcileri ve profesörler, 

Sayın düşünürler, sanatçılar, yıı7.arlar, bilginler, konukla.-, 

17 . 5 . 1976 

Anıtlar Komitesi Başkanı Senatör 

Tarık Remzi Baltan 

T. B. M. Meclisi Anıtlar Komitesi olarak tertipiediğimiz bu toplantıya katılan bütün konuklara. teşckkür

Icrimle hoş geldin der, yazı göndermek znhınetini ~österenlere ayrıca teşekkür ederim. 

Çıılışmnlıınmı7.a başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak isterim. 

Milletimizin malı olan bu kutsal bina yeni Anayasa :llizeninde iki Meclis ile hizmete gireli 15 yıl oldu. 15 

yıldır Atamızın imzası anlamındaki sanat yapıtları çeşitli zamanlarda ele alınmak istendi. Fakat sonuca eri

şilemedi. Kabul edelim ki konu çok zor çözümleri kapsamaktadır. Faknt gccikmck gerek Millet gerek üyeler 
için biiyük üzüntü kaynağıdır. 

Kesin çözüm için parlamento üyelerimizden Snyın Bahriyc Üçok, Hüsamettin Çelebi, Ekrem Kabay, 

O. Nuri Cnnpolat ve Suphi Gürsoytrak arkadnşlarımız, önerge vermişlerdir. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi divanları da 12 . 7 . 1975 günkü müşterek toplantısında bu konuda kesin kurara varmak azmi ilc 

Komitemizi görev1endirmişlerdir. 

Meclisler bu muksat için sekiz milyon lira ödenek ayınıııştır. Gerekirse daha da ayıracağından eminim. 

Komitemiz sonuca ulaşnıakta azimli ve kararlıdır. En iyi sonucu almak hepimizin görevidir. 

Sanatçılara işlenrnek üzere vereceğimiz konuları hep heraber scçeceğiz, konulara göre sanntçılar arasında 

yarışmalar tertipleyeceğiz. Jürilerin birinci olarak seçeceği eserleri uygulayacağız. Sonra da sahip olduğumuz 

bu değerleri gururla seyredcceğiz. 

Şimdi çalışmalam başlamadan önce Konutemizin Teknik Üyesi Y. Mimar Ziya Payzın gereken teknik 

açıklamayı, planlar ve resimler üzerioden yapacak. Sonra zahmetle yazılan önerilerin, öneri sahiplerinin kendi

lerince okunmasını ve açıklanmasııu rica edeceğim. 

Komitemiz adına sayın konuklarımıza teşekkür eder, saygılaruru sunanm. 





KONUNUN AÇIKLANMASI : 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Sayın Parlamento Baskanlan. 

Sayın Başkan, 

Sayın Üyeler, 
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M. Meclisi Genel Sekreteri Teknik 

Yardımcısı. 

Mimar Ziya Payzm 

Atatürk Ankara'yı Başkent olarak seçmiş ve 13 Ekim l922'de Ankara Başkent olınu~1ur. 

Atatürk kurduj!u, Devletin Başkentinde yönetim dU zenini simgeleyen mWııari bir anıt olarak, Bakanlıklar 

Mahallesini planlatmıştı. Anıtın kapısı, TÜRK öCüN, ÇALlŞ, GÜVEN öjiütünü kapsayan Güven Anıtı, ça

tısı ise T. B. M. Meclisi yapısıdır. Egemenlik Ulusundıır anlamını taşır. Kendisi 7.amaııında planlanmış ar

dından inşa edilmiştir. 

Binanın Proje Miman C. Holzmeister projesinde Alatürk için özel bir yer ayırmıştır. Bu yer yanşmada 

orta kapının üstii idi. Sonra Şeref Avlusunda obelisk şekline dönüştü. Sonra da Şeref Meydanı önünde, kür

sü şeklinde, relief şekline dönüştü. 

Binanın çeşitli yerlerinde, figüraüf, nonfigüıııtif, çeş i tli sanat yapıtlan için yerler aynldı. Heykcl relief, 

mozaik, yazılar şeklinde sanat yapıtlannın konması için hazırlıklar yapıldı. Fakııt bunların konulannın seçimi 

yııpılııınadı. 

Konuların seçimi, sıınatçılara mı bırakılmalıydı? Yani hazırlanan kaideye, yapılan panoya uygun herhangi 

bir konu mu seçilmeliydi? Yoksa sanatçılam önceden karıırlaştırılan konular açık şekilde bildirilip konuların iş· 

lenmesi mi istenmeliydi? 

Ikinci yol tercih edildi. Anıtlar Komitesi binanın GÜney, ·Kuzey ekseni boyunca, Türk Milli Tarihi'nin ge· 

lişmesini, Doğu, Batı ekseni boyunca da Türk Devrim Taribi'nin gelişmes;ni işlemeye karar verdi. Fakat konu

Iann seçimi çok önemli idi. Bilimin ve Ulusun yardımına başvurulması istendi. Işte bugünkü toplantının an· 

lamı budur, düşünceniz örnek olarak gösterilebilir. Fakat kesin değiild ir. Önerllerinize muhtacız. 
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Koıwtu önerHer şeklinde ortayıı konacak, tartışılacak, yetkili bir Seçim Komitesi konulan sıralayacak ve 

Başkanlığa takdim edecektir. 

Bu maRsat içiiı her iki Meclis tarafından kendi bütçelerine ikişer milyon lirası J 976'da harcanmak üzere 

8 milyon lira konm~r. Bu yıl maketierin elde edilmesi sağlanacaktır. Belki llıınlannın uygulanmasına da 

geçilebilir. Kalanı gelecek seneye intikal edecektir. 

Sııygılıır sunarını. 



Saym Cumhurbıqkanı, 

Sayın Parlamento Başkanlan. 

Sayın Başkan, 

Sayın Üyeler, 
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Türk Dil Kunımu Başuzmanı 

A. Dilaçar 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bahçesinde Kurulacak Olan Anıtları ve Sanat Yapıtları Ön Fikir Arar 

tınnası» başlıklı yayınınızın dağıtımında beni de listcni7.e almış olmanız st'\'ind ve şevki içindeyim. Sonsuz 

teşekkürler. 

Bu fikir araştırmamza bir sanatçı olarak değil, biiyük Atatürk'ü yakından tanımış, O'nun Türklük, Türk 

tarihi, Türk ülküdilüğü gibi konulardaki düşüncelerini iyi aninmış bir kişi olarak katılıyorum. 

Atatürk siyaset bıtkıınındau Tuııancı bir Pantürkisi ftdDamakla beraber, Kök- Türklenlen başlımtak Ü7.cr~ 

Tüıt. tarihini, lıüyllklerini. ııeçmişteki başarılaratı bugün için dahi bir ilı.ım kaynajı saymış, bu hiasi her an ya

şannş, ~ci7.elerinin çoğlRlır bıı esas üzerine fomıillenü,tir. Bunlardan biri Emniyet Abidesinde (Gih'enllk Am. 

tı) geçen «Türk, övün, çalış, güven» yazılıdır. Bu anıt dikildiği zaman bazı milletvekilleri Atatürk'ün sofrasındıı 

«ÖVÜnmekle işe başlanır mı?» diye bu yazılı eleştirdiler. Atatürk'ün sa"lUllD&slllıl hemeu not ettim ve yıllar son

ra 1972'de yayınladığım Kutadıgu Bilig İncelernesi baş:ıklı kitabımda bu savunmayı tekrarladım. (s. 198). Ata

ttirk şöyle dedi: «Akfımda övün, çabş, güven kelimeleı·ini bu sıraya göre dizen Türk tarihi kendisidir. Tarih 

alanında derinliklere inildikçe atalanmızın görkemli kılışiarı ile karşılaşırı7- Bunların karşısında da övgü kendlli· 

ğinden doğar. Bu, gerçekten Türkün hakkıdır. Övgü, övünme, bir işe başlarken içimi7.de bir gizli güç gibi, ça

lışacak olana hız aldırır. Bu hızla da çalışılır, başarılır ve güvenilir. <<Genel Kurmay Başkanlığının Harp Tari

hi dairesi, AtatürkUn vefatından sonra, Tllrk Dil Kurumuna bir albıly IÖIIılererek bu konudaki lfademi almı~

tır. Atatürk. Türk tarihiDin derinliklerine dalan bir araştıru:ı idi. «Ne mulu Türkörn diyene» vecizesini, 

yukardaki esasa göre, Türkiye Cumhuriyetini kurarken değil, OBUD ancak 10. yıldönümünde söylemiştir, derin 

araştırmalardan .onra. Atanirk'ün Türk tarihi kavrayışına dayanarak. kendi gününde kabul edilen Cumhurbaşkan

lığı Forsundaki 16 yddızlı çember, tarih boyunca Türklerin kunlııju devletlerin sayısından alınmıştır. 

Buna ııüre, ön fikir araştirmamza vereceğim cevap lar şöylıe olıu:alı.tır : 

1. Kunılacak anıt ve SBDat yapıtinrının seçiminde Türk lllriJIÜiill akışını gözönünde bulundunnak. 

1. Bu akışta iki anarnerhale kabul etmek : a. Hükümdarlıılt (heylik, saltanat), b. Cumhuriyet, 

3. Hükümdarlığı ikiye bölmek: a. Şamanlık çağı (Kök • Türkler), b. Islimbk çağı (KarahanhlaJ"daıı 

Osmanlı Devletinin sonuna kadar). 

Bö,-le olunca karşınızda üç anaböllim buluruz : 

L Yazıtil alllt bırakmış en eski Türk Devleti olarak: Şaman Kök • Türkler (551- 74!). 

IL Yazılı sQ<asetname bırakan ilk Müslüman Türk devidi olarak Karahanlıbır (932- 1212). 

lll. Ilk Türk Cumhuriyetini kuran Atatürk, ve Atatürk Ttlrklyesi. 

Bu kavrayış esas alınırsa tekliflDı pı oı.caktır : Türkiye BUyük Millet Meclisinin metballnde veya bahçe· 

nin UY&UJl bir yerinde, 

ı 1 

3 

şeklinde, heykel ve kabartmalarin süslü ve yazıılı üç anıt dikmek, yani bir kompleks I nunıaralısı Kök -

Türklere, 2 numaralısı Karahanlılara, 3 numaralısı da Atatürk'e ait. 
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I numaralı anıt : 1958 yılına kadar fizyonomi olarak Kök - Türklerin neye benzediklerini bilmiyor

duk. O yılda Çeklerden ve Moğollardan oluşan bir he yct, şimdi Moğolistan topraklannda bııluoan KW Tl

gin anıtının etrafında kazılar yaparak bu Türk hükümdarının büstünü ortaya çıkardı. Bu ı nurnanılı Türlı.e 

ait başıo resmini buraya iliştiriyoruın: (müteakıp sayfa nın başında; bk. Thomsen başlıklı eseri m, s.37, Anka

ra 1963, Türk Dil Kıınıınu yayını). Sanatçılarımız bu başı aynen işleyip etrafını şamanlığa uygun bir de· 

korla süslemcli. Anıtın cephesinde de Orlıon anıtlarından Kül Tigin dikilitaşında geçen şu cümleyi a. Or

Iıon yuzısıylc, 2. Latin harflerimizlc okunuşunu, 3. bugünkü dilimizle çevirisini kabartma yazı ilc göster

meli. 

a) Orhon yazısıyle (Okunuşu saidan sola) 

=) )) ) J · h 1' ~ h :~ 1 tl ! ~ J) =t 1 ) t Yt · t f1 ~ 
b) Okunuşu : Bengü il tuta olurtaçısen, Türk budun. 

c) Çevirisi : Ey Türk Ulusu, topraklarının egemenliğini sonsuz olarak elinde bulunduracaksın (Kül Ti&in 

yazıtı. güney 8). 

Mennerden yapılmış Kül Tigin heykelinin başı 

2 numaralı anıt : İslıimlıiı 960 yıllannda kı.bul ...ten 

muhteşem Karahanlı Türk Devletine Balasagurılu Yu

suf ve Kaşgarlı Mahmut gibi büyük yazarlar şan, şöhret 

kazaııdırmışlardır. 1069 yılında Kutadgü Bilig adlı man

zum siyasetnarneyi ortaya koyan Balasaguolu Yusuf, 

değil yalnız Türklerde, bütün dünyada «Hukuk devleti> 

kavramını işlemiş olan ilk yazardır. Batı dünyası «Hu

kuk dc•·letb kavramını genellilde Magoa Carta ile baş

latır. 1215 yılında İngiliz baronlan Kral John'a zorla 

bu demokrasi belgesini lmzalatmışlardı. Fakat gerçek 

odur ki, bu tarihten 146 yıl önce, yani 1069'da, Kara

hanlı Türk devletinde Balasagunlu Yusuf «Hukuk dev

leti:. üzerinde önemle durmuştur. Kutadgu Bilig adlı 

eserinde şu Iki kelimeyi daima bir arada kuUammş : 

köni (yani «doğru» ve törü (yani «kanun, yasa:o). Or

n(•ğiıı. eserin 2017. beyti şöyledir : 
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Kayu beg törü birse ilde köni 

İlin itti kocltı yamttı küni. 

Çevirisi : Hangi bey yurtta doğru yasa koydu ise, o, yurdunu düzenlemiş ve gününü aydınlatııuştır. Aynı 

konuda başka bir beyt (5576) : 

Takı bir budunka törü bir köni 

kötür bir ikidin kilçin kör anı. 

(Çevirlli : Dahi, halkına doğru bir yasa götür, birinin başkasına haksızlık etmesini önle). 

Türkistan'da 1069 yılıoda ortaya konan bu «doğru yasa» kavramı bugünkü Türkiye'nıizin vazıı kanun ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisini çok yakından ilgilendirir. Şu ibareyi, tasarladığım 2 nwnaralı anıta Ka

rahanlı Türkçesiyle ve o çağdaki ııygur harfleriyle, ilave olarak o çağda kullanılmaya başlayan Arap harfle

riyle de yaznıalı, okunuşunu göstermeli, bugünkü Türkçemize çevirisini de eklemeli : 

a) Karahanit Uygur harfleriyle (okunuşu sağdan sola) : 

b) O çağın Arap harfleriyle (okunuşu sağdan sola) : 

c) Okunuşu : Budunka köni bir törü kötür (Kutadgıı Bilig, beyt 5576) 

ç) Çevirisi : Halkına doğru bir yasa götür. 

Bu yazıt, eski (1069) Müslüman Türkleri gösteren bir anıt üzerinde görünmelidir. 

+ 
3 nurnaralı anıt : Cumhuriyet çağı, Atatürk, modern bir Türklük çevresi. Yazıt, Atatürk'ün Cumhuriyet 

ruhunu yansıtan bir veeize olacak. Ben bunu, Cumhuriyetin iliinından 7 ay önce, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti yıllannda, Gazi Mustafa Kemal Paşanın hir söylevinde buldum. l Nisan 1339 (1923) tarihli. 

O yıllarda Atatürk'ün kullandığı Türkçe ile : 

Yeni Türkiye Devletinin ruh-u bünyaoı biikirniyet-i milliyedir. Milletin bilii kayd-u-şart lıiikimiyetidir. 

Bugünkü Türkçemizle : Yeni Türkiye Devletinin öz cevheri milli hi\kimiycttir. Milletin kayıtsız ve şartsız 

hôklmiyetidir. 

(Bkz. Atatürk'ün söylev ve demeçleri, s. 299. Türk İnkıliip Tarihi Enstitüsü yayınlan,. ı. M. E. B., İstan

bul 1945). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve bahçesinde kumlacak anıtlar ve sanat yapıtlan önflkir araştırma· 

nıza bu önerileri sunarken en derin saygılarınıın ka bu !ünü rica ederim. 
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17 • 5 • 1976 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Sayın Parlamento Başkanlan, Prof. Dr. Sabahartin Payzm 

Sayın Başkan 

Sayın üyeler, 

«Türkiye Büyük Mmet Meclisi bina ve bahçesinde k urulacak anıtlar ve liBIUlt ;vapıları ·~n~mıaııı» konulu 

ankete cevap : 

Bu nakete cevaplarımı sıralamadan önce bu konunun basın ve TRT'de hemen hemen ulusa hiç duyurol

mamış ohnası yönünden dikkati çekmediğine ve uhısa mal edilerncıliğine ve bunun zamretine dikkati çekmek 

isterim. 

Giriş : 

Bu anıtlarda modern Türk lı.unusu ve uhısu esas alınmalıdır. 

Modern Tllrk kimdir? 

Bu soruyu cevaplandımıak önemli tartışıııalıva yol açabilir. Zira ırkçı ve şoven görüşleri hümanist görüş

lerle birleştirme olasılığı yoktur. Ama bu yaşadığımız toprakların tarihini iıJersek olumlu c"vabı, günümüz bi

limleri ışığı altında venneye çalışabiliriz: 

Türkiyemiz üzerinde ya~ ayiiii insanlar la ş, tımç ve de ınir devri tıu:ib öıu:csi ve tarih SOIII"BD uygı.-hlı.J .. nı 

kunnuşlar ve bunların örenleri üzerinde yaşıyoruz. Hattiier (Hitider), l'rigler, Urartu, HlDTiler devletler kur

IDII§lardır. Bu devletleri Perskr, lskitler, Mintaniler, A~uriler yıkmışlardır. Udya Friglerin, Parsler Lidyalılann 

devfetlerini yıkmıştır. Kimmerler ve İskitler Güney Rusya'dan Anadolu'ya gelmişler, Goller buraları istllii et

mişlerdir. İstanbul surlarının inşaatında 40 000 Got (C ermen ırkı) un çalıştığı, Ankıva bölgesine de bir kısmı· 

mn yerleştiği tan'lılerde yazılıdır. Asuriler Kayseri yakın lıırına ka!lar (Prof. T. Özgüç kazıları) gehniş ve ticaret 

merkezleri kurmuşlar, Fenikeliler sablRerimize koloni limanlar • örneğin Burhaniye Ören'i - da yerleşmişler· 

dir. Bizans döneminde ise çeşitli göçler ve yerl.,ştlrme !cı· yapıldığı hir gerçektir. Haçlılar döneminde de yer· 

leşmeler ohnııştnr. Bunlar bilinen gerçeklerdlr. 

D. Talbot Rice, Byzentinc Art adlı kitabında (s. 16, 1962), «Bizans sanatında Roma, Surye, Anadolu, Hel· 

Jenistik bölge, Enuenistan kaynaşması önemli rol oy nar. Bi7.ans sanatı ancak bıından sonra ve altıncı yü:r.yıl

da doğar.:ı, demektedir. Bu sanat için belki doğru olmuş, fakat bir Bizans ulusu olıışamamı~tır. Irk, din, çıkar 

çatışmaları bir Bizans ulusu doğmasını kesinkes ön!c miştir. İnıparafor Tcodosyos, imparatorluğun resmi dili 

Latince iken, İstanburda kurduğu üniversitede Vıınaııcayı da yürtirlllğe koymns ve on Vıınaıılı gramcrci ata

mıştır. Amaç Vnnancııyı geliştinne idi August Ba!ly, Bizans tarihi. 

Ön Asya'da Eti, Fıig, eski Vnnan yazılan eğemeıılikleri o devletlerin varlığını gösterir, fakat uluslanmn 

devamlılığuun simgesi değildir. Nitekim Bizans gerekçesinin cııemenliğinin ııaifanması da, Kilisenin Roma'· 

dan ayniması da, Bizans halkını blltünleştirememiştir. 
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Bu bütünlıjcnıe, Türk boylannın Kuman, Alan, Kı>raoğuz gibi adlar ile batıdan ve Abbasi ordusundaki 

Oğuz boylannın Bizans - Arap savaşlan sırasında yerleşmeleri ve yerli halkla bütünle~nıeye girişıncieri ile 

başlamış olmalıdır. Selçuklular öncesi döneme ait Battal Gazi destanından aldığımız şu kısım ilginçtir : 

«Karşılaşır iki ordu o sabah 

Alımar (x) birdenbire çıkar meydana 

«Gelsin dün geeeki büyüyü çöz.~n 

Sonra haddi varsa karşımda gezsin!» 
Battal'ı görünce titrer her yanı 

Elleri yukarda geçer meydaıu, 

Aşkar'ın boynuna dolanır öper, 

Aşkar da omuzunu yalanır öper, 

Battal sağ elini koyar sırtına, 

Kafir saflarında kopar fırtına, 

İslam saflarından tckbir yükselir, 

Alımar oracıkta imana gelir. 

Dunır durur Türk erine baş ~'ğer, 

Dünyalam kafa tutan yiğitler (x) 

Türk gayri yol alır deryaya doğru, 

Rabbin vadettiği dünyaya doğru. 

Bu, daha o zaman Bizaosb önderlerin Türkleşrneye başladığını gösteren bir belgedir. Buna ilk Osmanlı' 

larda Gazi Mihal, Evrenos Bey ve başkalarını da katabiliriz. Selçukluların Abdal örgütü bu yönde hızlı 

ilerlemeyi sağlamıştır. Haçlı seferlerinin esas nedeni hızlı İslamiaşma ve Türkleştirrne, Türk Devletinin ekono

mik atılımlandır. Biz Devletimizin adını Türkiye olarak ancak Cumhuryelten sonra koymuşuz. Oysa batı

lılar daha Selçuklar'dan beri bu devlete Turkey, Türkei, Turquie, Turchia adıııı vermişlerdir. Buna dik

kat edelim: Bizans kurucunun adı ile anılan bir kent adı idi, oysa Türkiye bir ulusun adı idi, bunun farkı
na çok geç vardık. 

Keçeci Zade Fuat Paşa , Şehzade Abdülhamide verdiği vasiyetname gibi olan ari7.asında «Bu devlet ba

tacak, bunu bir millete dayandırmamız gerektir. Bu Rum milleti olama7~ Yunanistan'la birleşrnek isterler. 

Arap miUeti olamaz, imparatorluktan aynbnak istiyorlar. Arnavut miUeti azlıktır. Bunu Türk milletine da

yandırmak gereklidir. Oysa bu millet eğitilmemiş cahil bırakılmıştır. Rus sefirine göre miktannın az olduğu 
ileri sürülür. Ben üç dört milyon olduğunu sanırım. Bu milleti okulun ve Devleti Aliyyeyi bu millete da

yandirın!, demiştir. Modem Türk Uhısu bundan önce oluşabilse idi durum belki de başka olurdu. 

A~ Kızılay Kan Merkezi ile Kopenhaıı Doku Tipleııdirim Merkezi işbirliği ile yürütülen çalışmada 

(bak. Bağışıklık Bilimi - İmrnünoloji, S. PayJ:ıo sayfa 1951 Ari ırktan sayılan Kürt'lerden olmamak ve 

Türkçe konuşan Türkler'den seçilerek alınan kaniann akyuvarları doku tipleri (HL - A antigeolcri) yönün

den incelenmiştir. Sonuçlar Danimarkalılarıııki ile karşılaştırılmıştır. HL - <\ alt tipleri İskandinav ırkından 

farklı, Akdeniz ırklarınıokilerin benzeri bulunm~1ur. Oysa Mongol ırkı tipleri bundan farklıdır. Basit kan 

gnıplaı:ımız bile Akdeniz bölgesi halkının aynıdır. 

Şüphesiz ki Türklerin özelliği «2 200 yıllık tarihteri boyunca akılları durduracak bir coğrafiya azametine 

malik olmalarıdır. Hindistan, Çin, Avrupa kıtıısımn yarısından fazlası, Afrika kıtasını bütün kuzeyi, Asya 

kıtasının akla gelebilecek her hangi bir bölgesi, tııa lndoııezya'ya kadar Türk lıilkimiyeti, nüfuz ve ilılaresin

den uzak kalmış değildir : Yılmaz Öztuna, Türkiye Taribi C. 1., s. vı). Nitekim Çin'de doğu ve batı Han sü

laleleri Türk generalleri tıırafından kurulmuştur. Bunların Çinin kültür ve sanabm kalkındırdıklan, kültür 

ihtilali sırasında yapılan kazı boluotulan ile yeniden desteklcnmf<Ştir. M. ö. birinci yüz yılda yapılan - Türk 

etkisi ilc - bronz, şaba kalkmış at heykellerinin ne büyük ilgi tnpladı'ğını 1973'de Londra'da açıllıın ııergı ID

rasında bizzat gördük. (An Exhibition of Arcbeological Finds In Republic of Cbina, sayfa 120, rdbn 222, 

223). Ayni eserde Uygur dokumalan örnek verilmiştir : Resim 251. Bunlar Türklerin etki alanlannı bcliirten 

C'dolı belgelerin küçük bir parçaSidır. 

(x ) Ahnıar. Bizaıısm muhtem elen asti adı Homer veya llamnıer olması muhtemel de.rta11da adı geçeli 

Bizans yiğidi. 
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Fakat gene de biz Dünyaca Türkiye olarak 1 000 yıldır adlandınlan bu topraklar üzerinde yaşıyoruz, en 

azından Abbasiler devrioden beri geldik buralara. Genelik yapımızda Akdeniz halkı dokusu üstünlcşmi~tir. 

Modem Türk, Atatürk'ün «Ne Mutlu Türküm Diyene» sözü ilc gerçekiemek üzeredir. Bu ırkçılık ve ŞÖ· 

venliğio ve dolayısı ile ulusıı bölmenin tam kar.,,tıdır. Atatürk «Bilelim ki, ulusal biriiiini bilmeyen uluslar 

başka uluslara yem olurlar». demiştir. Bu da yukandaki mütalaalanmm destekler. Şu halde; anıtlann ıeması : 

Modern Türk Ulusunu Birleştirici Yönde Olmalı ve Odak Olara!< Modern Türk Ulusu Ele Alınmalıdır. 

Tarihi, geçmiş düşmanlıkları toplamayacak şekilde bu gelişimi dest.,kleyecek biçimde ele alınmalıdır. 

Persepolis'te Daryuş'un sarayıru ııuerken büyük griş merdiveuleri alınlığında lıükümdara hediye sunan 

o dönemde mevcut 9 milletin elçileri arasıoda koyun sunan Türk elçisinin de roliyefi gö~1erildi. (Bu tarihi· 

mizin 2 200 yıUık değil daha da eski olduğunun delilidir.) Bu röliyefler Daryus'un dünyaya egemenliğini be 

llrtiyordu. Bu devirler geçicidir ve biz de bunlan geçjdik. Kalıcı olan bütün bir ulus, onun kültürü ve uygar

lığıdır. 

Bu anıtlar silsilesinde Türk uygarlığı ve kültürünün bir bütün olarak ulustan ulusa. nesilden nesile akta· 

nlan dünya uygarlığı ve kültürüne katkısı belirtibnelidir. Bugüne, modern Türke mal olan kültür de bunun 

içinde olacaktır. 

ANADOLU TÜRK DEVLETi Bazılan Alp Arslan ile, bazılan Ertuğrul Gazi ile başlatırlar. Belirttijti-

miz belgeler kuruluşunu • resmen değilse bile - daha eskilere götürür. Battal Gazi destanı ve ben· 

7.erleri deliDeridir. Destanlar bu yolda ele alınmalıdır Eski uygarlıklannın mensuplan kanımızla kanştığıııdan 

benimsenerek Türkiye Devletinin çeşitli adlar altında sürekliliği belirtilmelidir. 

DEMOKRASi: 

Türkiye Büyük Millet MeeHsi Türk demokrasisinin simgesidir. Bu konu elbette işlenecektir. 

Her ne kadar Grekler demokrasinin kurucusu olarak gösterilirse de durum hiç de böyle değildir. Yunan· 

istan'ın eski halkı Helotlar ile (Ksenofonan Anabasi~'inde Helotlar kesin olarak ayn tutulmuştur) ile yeni 

gelen Grek'ler ayn haklara sahip olduklan gibi, sit" devletlerde Helot'lar, belirli serveti olmayanlar, köle

ler bu demokrasi çevresi Içine giremezlerdi. 

Osmanlı ve hatta Selçuklann beylerinden kunılu meclisleri de bu tip bir demokrasi olarak tanımlana

bilir. Gerek Toynbee ve gerekse Wells gibi tarihçiler bu ilk Osmanlı dönernindeki yönetimi Isparta deınok· 

rasislne benzetiri er. 

Fatih Sultan Mehrned'in Çandarb ailesinin nüfuzunu kırdıktan sonra beyler meclisi kalkmıştır. Bundan 

sonra köleler devleti kurulmuştur. Vezirler ve sadrazarnlar hep köle veya devşinnelerden olmuş, pndişah· 

lann Türk kadınlan ile evlenmesi yasaklanmıştır. Bu nedenle Toynbec devlete köle devlet sistemi der. 

Aslında illihl yönetim ve karizmatik yönetim safhalan bu topraklarda yürürlüğe ııirrniştir. Osmanlılar 

Halifeliği üstelenince «Zillullahi fil arz» simgesini de ben!msernişlerdir. Bu dönem teokratik dönem olup 

hakiki demokrasiden söz edilemez. Padlşabın kölesi olan sadrazarnın idam hükmü gene padişahın Iki du

dağı arasında Idi. 
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BlRlNct KANUN ESASİ : 

Birinci Kanun Esasi ve Omıaıılı Meclisi Mebusanımn yürümemiş olması da, tıpkı Bizans'ta olduğu gibi, 

Omıanh milletinin oluşturulıunamasındandır. Devlet bürokraslsl Türk • Osmanlı karakterinde id 1 Ise d e, 

meclise Tona boylanndan Yemen'e dek olan memleketlerden oldukça itina Ue seçilmiş mebuslar ge~. 

Bunların bir k.ısmı devletin dilini konuşmuyor veya konuşmak istemiyorlardı. Türk asıllılar ise istenilen eji-· 

tim düzeyinde değillerdi. (*) 

İKİNCİ MEŞRUTiYET de birinciden pek farklı olmayan şartlarda kuruldu. Üstelik Tuııa ilieri de ııit· 
mişti. Devlet bu sosyal şartlar altında )'lkıldı. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ : 

Atatiirk'ün karizmatik yönetimi altında kurulup demokrasi yönetimine bazırlandL Biz lise öğrencisi 

iken oy atmaya götiiriilüp seçim fikrine alıştınldık. Bu başka şekilde yorunılanabilir. Ama demokrasi eiii
timsiz olmaz ve olmuyor. O zamanki lise kasketll gençlerin oy kullanmaları demokrasi için eğitim simgesi 

olarak figiirlenle yer alabilmelidir. 

Bugün de Ortak Pazar memleketlerinin demokrasi anlayışına varmış olduğumuzu Ileri sürebilir miyiz'! 

Asla. 

Bununla birlikte aşamalanmız önemlidir. Demokraside llerleyişimlzi gösterecek konolanla yukarki aşa

malanlan başka şu dönemlere de yer verilmelidir : 

a) Tcrakkiperve fırka olaylan 

b) Serbe~1 fırka olayları 

c) Kana Tarhan müstakil grupu denemeleri 

d) Ucmolı.rat parti dönemi 

e) Yeni Anayasamızın dönenıi 

Bunlan nötr olarak ele almanın poJetik güçlüğil ortadadır. Ancak taşlam, mozafldere geçecek yazı, re· 

sim ve heykel, figür ve l>abartınalann bir gün tahrip edilmemesi isteniyorsa olaylan nötr olarak yorumla)'lp 

taşlam aktarma zamanı gelmiş olmalıdır. Bu elbette ki güç bir iştir. Fakat bilimsel olarak ve asgari politik 

etki ile ele alınır ve nispeten uzunca zaman süreci içinde uyııuJanırsa başanlabilir olduğu kıınısındnyıın. 

Önerilerimi sayl(llanmla sunanrn. 

(*) Keçeci Zade Fuat Paşa Şehzade Abdülhamit'e arizasmda «Bu devlet yıkılacak, bir millete dayandı

rılmalıdır. Bu Rumlar olamaz. Yunanla birleşmek, Araplar istiklat almak isterler. Türkla eğitllmcmiştir. 

Bunları eğiriniz. devleti oiW dayandırınızıı- demesi dikl«ıte değer. 



Sayın Cumhurbaşkanı, 

Sayın Parbunento Başkan~. 

Sayın Başkan, 

Sayın üyeler, 
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Saihk Koleji Edebiyat Öğretmeni 

Celile Keyder 

Demokratik açıdan Türk Milli Tarihinin gelişmesini yansıta<.'llk sanat yapıtlannın 1 07l'den önce, Orta 

Asya'daki Türl< devletlerinden başlatılmasının uygun olacağı kanısındayım. 

Eski Türklerde halk iradesine dayanan, demokratik bir idare sisteıni olduğunu, Ziya Gökalp « Türkçülü

ğün Esaslan;o adh eserinin «Vataııi AhlBk» bölümünde şöyle aııhıtır: 

«Eslı.i Türklerde hükürnranhk İl'e aitti. Küçük illerde bütün ll bir Millet Meclisi hükmünde idi. Halkın 

mukaddemtını bu Meclis idare ederdi. Büyük Illerde, boy beylerinden oluşan «Şölen adh Meclis h'e ait iş

lere karar verirdi. Hakanhklarda, İllıaolıklarda ise Millet Meclisi mahiyetinde olmak üzere «Kurultay» vardı. 

Bu Medisl~rin ınlişaveresine «Kinkiş» denirdi. 

,.llm'i yaman, Bcy'ıııi yaman?» darbımescli hükümdarlığın Hakan'da olmayıp tl'de olduğunu gösterir. 

c;xinkü Hakan'ı seçen ve hal edebilen kunıltaydı. 

1017 - 1077 yılları amsıııda yaşamış olan Yusuf Ha" Hııcib'in <.Kııtadkubilig, adlı escrindeki şu sözler· 

de Parlamento binasında anhımlı olur kamsıııılııyım. 

«İyi kanıın koy. kötü kanun yapan kimse, dalııı ha yutta iken olmüş demektir.» 

«Adalete dayııruın kanıın, bu göiiin direiidir. Kanun bozulursa gölı. yerinde dlli'IIUl7~» 

Birinci meşruliyelin itaru ve ilk teşkiliitı esasiye kanunun lıa,!!rlanmasında emeği geçen Mithat Paşa, Nu

mık Kemal, Ziya Paşa gibi Türk büyüklerinin heyket veya büsderinin arutlar dizisinde kullanılmasını da 

öneririm. 





Sayın Cumhurbakanı 

Sayın Parlamento Başkanları. 

Sayın Başkan 

Sayın Üyeler 
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17 • 5 . IIJ76 

T, B. M. M. Teknik İşler Müdürü 

Mühendis Necdet Güran 

Bilindiği üzere bu bina Atamızın önerileri ile başlattığı ve Türk Milletinin alıoteri ilc yapıbn ış bir binadır. 

Bu bina Türk Devletini temsil eder. Şimdi bu bina ve kampusuoda Türk milli tarihinin gelişmesini yansıta

cak sanat yapıtlarının seçimi düşünübnektedir. 

Türk Devletleri Mililttan önce kurulmaya başlaınış ve binlerce yıllar boyu değişik isimler altıoda devam 

edegelmiştir. Bundan sonra da ııonsuzluğa kadar devam edecektir. Bu sayısız Türk Devletlerinden ı 6 tanesi 

dünya tarihçileri tarafından da kabul edilmektedir. 

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı forsunda ı:östcrileıı ı 6 adet yıldız tarihte bağımsız olarak kurulan bu 

16 Türk Devletini ve ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyetini sembolize eder. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 

salonuoda da 16 bilyük avize vardır. Bu 16 avize 16 Trilk Devletini sembolize etmek üzere konulmuştur. 

Türkiye Cwnhuriyetindeo önce kurulan bu 16 Türk Devleti ve devamlılık tarihleri ile kurucuları aşaliıda 

sımlımmıştır : 

1. - Büyük Hun İmparatorluiiu (M. ö. 204 - M. S. :Zl6) 

Kurucusu : METE (Bo8atır) 

l. - Batı Hun İmparatorluğu (M. S. 48 - :Zı6) 

Kurucusu : PANU 

3. -Avrupa Hun İmparatorluğu (M. S. 375 - 454) 

Kurucusu : Muncuk, Oktar, Rua ve Aybars (Dört kanle~) 

4. - Ak Hun İmparatorluğu (M. S. 4:ZO - 552) 

Kurucusu : Akşuvar (Aksungur) 

s. - Göktürk İmparatorluiu (M. S. 55:Z - 74~1 

Kurucusu : Bumin Kağan (Tümen) 

6. - Avar İmparatorluğu (M. S. 562 - 796) 

Kurucusu : Bayar Kağan 

7. - Hazar İmparatorluiiu (M. S. 602 - 1016) 

En büyük Hükümdan (Hakan Yusuf) tur. İlk kurucusu hakkında kesin tarihsel bilgi yoktur. 

8.- Uygur Devleti (M. S. 740 - 1335) 

Kurucusu : Kutluğ Bilge Kul Kağan 

OJ. - Karahanlılar Devleti (M. S. 93:Z - Ul2) 
Kurucusu : Saltuk Buğra Han 

10. - Cameliler Devleti (M. S. 962 - 1 183) 

Kurucusu : Alp Tekin 

11. - Büyük Selçuk lmparatorluju (M, S. 1040 -US7) 

Kunıcusu : Selçuk. 

ı:ı. - Harzemşalı1ar Devleti (M. S. 1077 • U31) 

KurucllıiU : Kudre«fn Mehmet (llar.ıeaıfah) 



13. - Altınordu Devleti (M. S. 1224 • 1502) 

Kurucusu : Batur Han. 
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14. - BUyük Timur tmparatorluiu (M. S. 1369 • 1 SO 1) 

Kurucusu : Timur Gilrgiini. 

ıs. - Bııbtir tmparatorluiu (M. S. 1526- 1858) 

Kurucusu : Babür Şah 

16. - Osınanh imparatorluğu (M. S. 1299 • 1922) 

Kurucusu : Osman Bey. 

Yukanda açıklamaya çalışhğım nedenlere dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusu içindc Türk 

milli tarihinin gelişmesini yansıtacak sanat yapıtlan arasında bu 16 Türk Devletini belg~eyen. bir paııonun 

(hatta bayraklan da işlencrek) yer almasım öneriyonmı. Sayııılanmı şunanm. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anıtlal' Komitesi Başkanlığına 

17. s. 1976 

Hukukçu 

Giiran Erbek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve balıçesinde kurulacak Amtlar ve Sanat yapıtları önplan araştırması 

anketİ hakkındaki önerilerİnı şunlardır; 

T. B. M. Meclisi binası ve kanıpusunda yer alnıası dü~iiııülen sanal yapıtlarıııın, Güney • Kuzey ekseni boyun· 

c:ı, Türk nıiili tarihinin gelişmesini yansıtması düşüniilen Anıtlar dizisinde; Türk'lerin, bıı adı almalarında 7.&ıııanı· 

nııza kadar geçen a~anıalarımn gözönüne alınması gerckıııcl<tedir. 

Burada genellikle 1071 tarihinden sonrasının değerlendirmesinin yapılması, genel bir görüş olarak kabul edi· 

lebilsc de Türk tarihinde çok önemli olan ve anılan tarihten eskilere dayanan bazı hususların da ele alınması 

gerekmektedir. 

ı. Türklerin Yaşantısı 

Step kültürü adını da alan göçebe Türk 'terin yaşayış lanları ve örf ve adetleri ' 'e bu kültürün ortaya çıkardığı 

sııııat eserlerini kapsayan bir kompozisyonu n yaratılması düşünülen kompleks içinde yer alması gerekmektedir. 

Ayrıca konuyle ilgili pek çok bilgiyi, Kars'ın göçebe Tiirkmenlerindeı:ı, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin yörükle· 

rine kadar bugünkü yaşam içinde Anadolu'da edinebilmek ve değerlendirebilmek olanağıda vardır. 

2. Türklerin tarihte Türk adını kullanarak kurdukla rı G öktürk Devletine en parlak dönemini yaşatan ve tııri

himize Orhun Abidesini bırakan Gültekin, Bilge Kaan ,.e vezirleri Tonyııkuk'la anılan Abideleri kapsayan bir 

konıpozisyonuıı adı geçen anıtlar dizisi arasında yer almasında büyük yararlar bulunmaktadır. 

3. Türklerin Anadolu'da yerieşe bilmelerinde en önem 1i etkenlerden birisi olan ve emekçinin devletin kurulma

s ma ve idaresine olan katkısını gösteren «Ahilik» kummının anılan anıtlar dizisinde yer alması d~ilnülebilir. 

4. Demokrasinin gelişmesine yardımcı olan devlet adamlarını kapsayacak bir kompozisyon düşünülebilir. 

S. Sanatkilrlnrımızı kapsııyıııı bir kompozisyon düşünülebilir. 

Mevlana. 

Ynnııs F.mre. 

Pir Sultan Abdal. 

Daılaloğlu . 

Namık Kemal. 

Şinasi.- gibi. 

Devrim Tarihimiz yönünden ise, 

1. Kuvvetler ayrılığını simgeleyen bir kompozisyon 

2. Anayasa kavramını işleyen bir kompozisyon 

3. Kurtuluş Snvaşımızı konu olarak alan bir kompozisyon düşünülebilir. 





-·- 17 • 5 • lt7f 

DU n Tıırlh • Coirafya Faklikesi 

Sanat Tarihi KUnll ~ı 

Prof. Dr. M. Oluş Ank 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtlar Dlzlıri • Önfikir AraştımıaSI 

1. Toplantı Başkanlığına 

Bu çok anlamlı ve önemli girişim için üç gün gibi çok dar ve a:eç bir zamanda dllfÜnmek zorunıla kaldı· 

ğım Için üzgiinüm. Bu glrişhnln çeşitli nedenlerle bilim ve kültür çevrelerimlzde lAyık oldııju a:enlşllkte Da:l uyan• 

dırmamış ohna81nı daha büyük üzüntü kaynağı ve bir talihsizlik. saymaktayım. 

Milletin her yönde tüm varlığının temsil edildiği en yüksek müessese, «Millet Sarayı:o olarak a:ördilğiim 

T. B. M. M. kompleksimlzin, bu anlamına uygun sanat verileriyle bezenmesl, çağdaş mUU kültür varlığımızı 

tenısli etınesi bakımından yerinde ve önemlidir. Kültür hayatımızcia yeri ve işi olan her aydımmız bu konnda 

sorumluluk duymalıdır. Bu anlayışla, vakit darlığını öne ııilrerek toplantınızdan kaçuınuık istemfyonıın. Öte 

yandan. bana ll Mayıs 1976 Salı günü aynntılan Uetilen Ilk hazırlık bela:elerlnden anladığıma göre, cSanatçı

lara verilecek konulann açık ve ııeçlk olarak:. belirtihnesi istenmektedir. Böyle bir alanda, böylesine bir iste

ğin karşılanabilmesi Için, bir proje hazırlarcasına uzun ve etraflı düşllıunek ve çalışmak gerekir. Bo ImkAndan 

yok8UD olarak nazik. davelinize iciıbet edişhn, belki çalışmalar esnisında bir hizmet ve katlum dokunabillr 

umudundan dolayıdır. 

Şhudi, tam biUOrlaşmamış, taslak halinde, ilk. aklıma gelen bazı notlan sunmama Izin veriniz : 

Önce, mesleğim dolayısıyle kendimi daha ilgili ve yetkili sandığım, «Biçim ve stil meselesi:. tlzerine bir 

görüşllmü Ifade etınek Istiyorum. Bana Iletilen belgelerden anladığım kadar, imıarlanış amaa ve biçimi, bu 

anıtlar dizisinin sembolik delerler taşımasının öngörül1üğünü ortaya koymaktadır. Böyle konnlu, birtakım 

delerieri slmgeleyicl nitelikte pliıstlk eserlerin, prensip olarak, ~&natta soyut totum ve anlayışı, nouflgiiratlf 

yöne vardırmaması gerekir. 

Pek tabU kl çalıfaş zevk, biçim anlayı~, ve moda olan akımlar yolr. farz edilmemelidir; fakat çağdaş mo

dalara hiç de aykın dllşmeyen bir stilizasyon yolu tutulabllir. Mlm deier ve anlamda bir anıtlar dizisi llilz ko

D11811 olduğuna göre, mümkün mertebe miiU geleneklerden. tarihi biçim hazineleri ve anlayışlannclaa, hiç de

iibe Ilham kaynağı olarak yararlanılabilir. 

Burada ısınarlama ve güdümlü bir sanat yönelişini amaçladığım asliı sanılmasın. Günümiizün üçündi •· 

mf aranlman müziği parçalan gibi seviyesiz bir melezlik yaratmaya zorlamak aldımdan bile geçmez! Dllşlln

cemln temeli şudur : 

Çıığılaş zevke pelıiiA uyacak ve orijinal yaratışlan destekleyecek Ilham kaynaklan olarak blo yıl boyuıtaı 

halkımızın sanat anlayışını hem temsil etıniş, hem de şartlandınnış bulunan biçimleri, ~adece fikirleri besle

mek üzere gözününele bulundurmalıyız. Bu, 111natıımzı besleyen bir kök kazandırabiieceği kadar, halka ya

bancılaşrnayan ürünler yaratmak bakımından da llstilnde durulacak bir noktadır. 

Söz gelişi, Iç Asya kültür çevrelerinin koşıım takımı, kap • kac:ak, silih gibi madeni eııya üzerindeki flaiirltl 
~ minyatür ölçekli olmakla beraber anıfiBI rölyef ifadesine sııhiptlrler. Aynı edd &ücü, Selçukhı 

çağı madeni eşyalannın dekoratif Işlernelerinele de görülür. Ortaçal Türk - laıiim lllaatının başta gelen özel

Uklerinclen olan bu minyatür kabartmalann stili, anıtsal ölçülere cııjrandize edilmiş:. a:lbl, birçok Sei(Uklu çalı 

anıfiBI yapılannciakl aslan, kıırtal, sfeııks, ejder, bota hatta fll kabartınalannda da yaşamıştır. 

Bu albl geleneksel ve tarihf «Halk sanatı anıtlan» Incelenerek zenginleşecek ilhamla, Iateneo konulardaki 

veciz sözleri yansıtan yazı kompozisyonlan, bu konularla liglll tarihi ve miiU olaylan ve tltflerl ııirnpleyen 
orijinal pllıstlk tasvir kompozisyonlan düzenlemek kolaylaşabiUr. 

Sanatçılara Işlenrnek üzere verilecek konu önerisi olarak da aklıma ilk. a:eleo bazı nottan 11111uyonam. Ne 

yazık ki, bunlar Istenen açık • seçlkllkte formüle edllememiş ham fikirler olaeak. 
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Doğu - Balı ekseni boyunca işleıırnesi düşünülen Atatürk ve Cumhuriyet odaklanna bağlı konular, bu

gün her Türl\ aydının iliklerine işlemiş, formüle edilmesi, seçilmesi daha kolay değerler haziııemizdir. Bıına 

karşılık, pnıtlarla ifade edip yaşabııak; taribi bütünlük ve devamhlığımızı , tliredi bir topluluk olmayıp, köklü 

ve evrcrısef dilzcydc kültii r varlığı olan bir topluluk olduğumuzu her ıuı hatırlatıp moral \ 'C bilinç kazanmak 

üzere daha eski tarihimizi simgeleyen sanat eylemleri yok denecek kadar azdır. Bu düşüncey le ve Doğu - Batı 

ekseni için konu tcklifinde çok dahıı yetkili kiniseler bulunacağı umuduyla ben ünce Güney - Kuzey cl<se ııi 

boyunca işlenmesi istenen Tiirk tarihine yönelik konulara değinmek istiyorum. 

« Tiirk laribi içinde (en az l071'dcn bu yana) demokratik gelişim >> dendiğinde, önce şu noktaya akluıı takı

lıyor : Avrupa kültür ve medeniyetinin tarih boyunca ortaya koyduğu gelişmelerin sonucunda meydana ge

len anlmnda «demokratik , kavramına uygun olayları bizim tarihimizde bulmak pek kolay değildir. Diııi ve 

milli etkenlerle problemleri ve yapıs ı çok başka biçimlcnmiş bir dün:vaııın çocuklan. halkın yünctimi a lanın

da tabii ki farklı bir <lüzcn a nlayışına sıhip idiler. An cak 18 nci yiizyı lda devreye giren galip Avrupa'nın et

kilcriyle. bu düzen <l cğişmeyc başlayıp Batıdakine benzer biçimde feo<lal giiçlcr ortaya ç ıkmış; buna tepki ve 

doğurduğu problemlerle birlikte, uncak bundan sonradır ki, artıırak devam eden Avrupa ctkilcriylc. 

gittikçe A vrupa<laldnc benzcnıcyc başlayan melez bir toplumsal ortam biçimlcnmiş; hugiin anladı

ğııııM niteliktc bir ,,Demok ratik gelişme)> süreci de anca!< bundan sonra siiz konusu olab i lm işli r. Bu sii

rcç, Atatilrk nkclcri ve Cumlıııriyct felsefesiyle sıkı - sılnya bağıntılıdır. Benim aklıma takılan, i~tc bu sün·ç tcıı 

lineeki ça~l'arı yo'k farz edcmeycccğiıni7,dir. 18 nci yii:<yı la kadarki Tii rk tarihi de ıli inya ta rihini etkilemiş. 

yönetim ve örgiillennıe alanınıla parlak örnekler vcnniş gelişmelerle doludur. nunlar bugiinkii batılı ılcmok 

r.ısi kavramına yolaçan gel işmelerle aynı nileliktc deği l dir; faka t, << Halka hiı:ınc lle öğiinınck , , « Halkı ınııtlu 

edecek yönetimin ilkelerini arayıp saptamak >> gibi esaslara dayanan, çok modern ve hümanist lıir diinya gürü

~ünii yaosıtmaktadu. Bıı hakımılan böyle örnekleri de anıtsal sanat cylcmlcrimi~de ele a lmak, konu edinmek. 

millet imdcsinin tecelli ettiği ..:sırayımızda:o Türk yöne:im t:ıı·ihi ııin parlak yanlarını siıngc leycıı ~scrlcrc yer 

vermek doğnı olur sanıyorum. 

Ha lka hizmetiyle ·öğiincn, tarihte nıiUi bilinç yansıtan ilk anıtlardan olan ORHUN Y AZil'LARI nın, (Ba

na verilen broşü rde Resim : 13'tcki) Kaskatlı Havuz çevresinde veya (Resim : 1 6'daki) aynı ekseni n Doğu ta

rafıııdaki cinı li alanda reprodiiksiyoııu ve Bilge Kağan'ın bir hcykcli yer alabilir, Bunlar milli ve sosyal devlet, 

halkçı devlet kavramı ilc bıığdaşabilccck cıı eski tarihi bclgclcrdir. 

Aynı hiliııci ve gönlii yanS!tan, bkat çok daha gelişmiş ve zengin muhtcvalı bir dAlebi anıt:. diychilcccği

ıniz KUTADGU BILIG de mutlaka anılma", hcııinısenıncsi gereken bir kaynaktır. (Bakııuz : Yusuf Has 

Hacib, Kutadgu Rilig H, tercüme : Reşit Rahmeti Arat, Ankara 1959, Tiirk Tarih Kunımu yayınla rınd an ll. 

Seri, No. 20. Özellikle 146. - 180. sayfatar). Bu kaynaktan seçilecek baz ı vcciz sözler ve ilkeler büyiik Kulvar

daki panoi:ır:ı i\ılcncbilir. Tiirk siyaset ve toplum edebiyatı tarihiniıı bilinen ilk büyiik yazar ve <lüşiinürler i 
olan, Orhun'daki 1300 yıllık Göktiirk )'az ıtlan mUcllifi Yıılıığ Tekin ilc Kutadgu Bilig'i 1000 yıl kadar iince 

telif edip Karolıanlı lınparatonı Büyiik Buğra Han'a sunan Yusuf Has Hiicib' in büst veya heykclleri de Inı
raya kooulabilir. 

Tarihteki Tiirk Devlet ve Devlet adamhğı felsefesini yansıtan sözlerle yazı ve bunlarla birlikte milli il

hamlı bazı motiflcrlc dekorasyon kompozisyonlan yaı>mak düşüniildiiğiinde, Defterdar Sarı M ehmet Paşa'nın 

Güldesic'si (Devlet Adamianna Öğlitlcr. Dcrleyen : Hüseyin Ragıp Uğural. Ankara 1969, T ürkiye ve Orta 

Doğu Amme Idaresi [ nstitlisü yayını) yine ilgi çekici bir kaynak o labilir. 

Bunlann yanısıra, Selçuklu İmpaı-.ıtorlıığunun Devlet felsefesini yansıtan «Siyiisctn:lmc» yazarı Nizaın·ül -

Mülk, Kanun lıakiıniyetiui esas alan biiyük devlet adamlarımız arasıoda Fatih, Kanuni gibi biiyiik şalısiyet

lerc mutlaka yer verilmelidir. Bunlar, <laha sonraki çok <l alıa dnunatik ve Avrupııi tipteki geli şme ve şahsiyct

lerin yanında ihmal edilmemelidir. 

Saygılarla. 
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Sayın Senato Ba~kıım, 

Sayın Millet Meclisi Başkam, 

Sayın Üyeler; 

16 5 !Yltl 

Doğan Kubau 

Istanbul Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Anıtlar Dizisi Önfikir Am~tırması birinci toplantısına gclemeyeceğim için özür dilerim. Biiyle bir çalış
maya davet edilmek benim için onur vericidir. İlerideki toplantılara katılacıığını. 

Konuyle ilgili görüşlerimi "~"ğula özetlemeye çalı~hnı. 

Birisi konunun i\·eriğinc ilişkin. diğeri uygulamanın örgütlenınesine ilişkin iki önemli sorun vur. Konu o 

şekilde tanımianınaiı ki, sanlltçılar için üzerinde tartışma yapılmadan kabul edilecek hareket noktaları olsun. 

« Denıoknıtik açıdan yansıtılmas ı gereken Tiirk milli tarih i» deyimini pek anlayamadım. Türk milli tarihi 

kendilerine Türk diyebildiğimiz çok eski Asya toplunılarına U7.anıyor. Türk milletinin tarihi destam Batıya 

u7anan biiyiik giiçün bir dünya iınpllratorlnğu örgiitlenmesinde sonlannıllsıdır. Burada çağdaş sosyal bilimle

rin tanımladığı demokratik toplum tanımını bulmak zor. Onun için çok biiyük mekan ve 7.mnan boyutları için

de oluşan milli tarihe birtakım sıfathır taknıadan, önemli aşamalarını genel olarak belirlemek daha doğru 

olur. 

Devrim tarihimiz ise, başından beri Atatürk'ün Halk Egemenliği dediği bir yolda ilerledi. Önce «Sultan»a 

lıağlı devlet düzeni değişti . Çok partili rejime ulaşıldı. Anadoru hıılkı devlet idaresine katıldı ve gittikçe daha 

çok katılıyor. Bu çizgide Cumhuriyet tarihimizin halkçı (yabancı deyimiyle demoknıtik) bir özü vıır. 

Bu gend konu alanında sanı!tç ıla rdan çok spesifik «cp:sode» lıırııı istenınesi kanımca doğru olmaz. Ör

neği n « Malazgirt Savaşı » gihi bir konıı yerine «Anadolunun Fethi» gibi genel bir olgu belirlenmeli. Burada 

sanatçı Anadolu Fethini isterse Malazgirt Savaşı ilc, isterse başka bir konuyla yansıtabilir. 

lşlenecek konuların prognımını belirlemek için sanatçı. yazar ve düşünürler arasında bir fikir yarışması da 

açılabilir. 

Bir çok jiirilerde kültür yorumu, seçim kriteri gibi konularda çıkan sorunlarla karşılaşmış bir kişi ola

m k. yapıtların seçimi ilc ilgili bazı endişelerimi size dııyurmak isterim. 

Ulusal tarih ve devrim tarihini konu alııcak bu yap:tların Büyiik Millet Meclisine yakışan bir nitelikte ola

lı l ~mesi için, Türkiye'deki bütün yaratıc ı sanatçıların ka ' kısını sağlamak gereklidir. Gündelik politikanın kül

türel tanınıları ne denli yozlaştır.ıbileceğini sayısız örneklerle gördiiğümiiz için, sanatçının yaratıcı yetcneii 

ilk ve tek kriter olmalı. Bu açıdan size ve ilgili bütün yöneticilere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Jii

rilerin seçiminde ve sanatçılam yapılacak çağrılarda politik ayının yapılmadan seçim yapılınası büyiik önem 

taşımaktadır. Mektulmnu:r.da da aynı göriişlcre yer ver:'diği için bu endişeleri duyınamaın gerekirdi. Fııkat bii

tün dünyada sanat o kadar çok politik amaçlııra alet edilmektcdir ki, böyle bir uygulamada yöneticilerin 

kesin bir objektiflik içinde kalmaları , Millet Meclisine ve Türk Tarihine yanışan yapıtların elde edilmesi için 

gereklidir. 

Bu diişiincclerle jiirilcrlc ilı;ili bir önerimi ilginize '-unmak istiyorum : Jiiriler iki kadeıncli olmalı. Birin

ci kıodemeyi sanatçılardan ıneydaruı getirmeli. Muhtelif yapıtlar için de başka bıışka jüriler olnuılı. Yapıtlar 

lıirinl'i barajı aştıktıın sonnı esas jiiriye sunulmalı. Esas jürilerin de bir kaç hınc olması iingörülcbilir. 

Un kc;r. yeterince yardımcı olaınadığım için i;ziir dilerim. Hizmete hazır olduğumu belirtir. saygıbır sıı

nnrnn. 
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Sayın Cumhuriyet Senato~.,. Başkanı. 

Sayın Millet Meclisi Başkanı, 

Sayın Üyeler; 

17 • 5 • 1976 

Aydın Sayılı 

Profesör 

'.J: ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Ankara 

Türkiye Biiyük Millet Meclisinde yer alacak sanat eserleri dizisi içinde, Atatiirk ilkelerine ilişkin olarak, 

Atatiirk'iin insan hayatında , insan faaliyetlerinin diizc:ılenıııesi ve başanya ıılaştırılmasırıda bilime verd iği de

ğer belirgin bir biçimde dile getirilmelidir. Atatürk bu dü~iincesiııi hayatta en gerçek yol göstericinin bilim 

olduğunu beyan eden veeizesinde derli toplu bir şekilde if:ıde ctliği gibi başka vcsilclerlc de bu konuya değin

miştir. 

Uu ilke kiiltürdc, dilde, s:ıııatta, yiinetimdc ve eknonıide bağıınsızlığı güvence altına alan en kıılburüstü 

clınenlcrd eıı biri olduğu gibi, gelişiıne açık olma ilke ve zorunluhığunun da en dolgun temel şartıdır. Sıııırsız 

gelişme kabiliyetine s:ıhip o lan bilim hem teknolojiıle dizgeli yollardan ileri alılımlar yapılmasıııı, ba7.c ıı hiç 

umuhııadık yollardan da olmak üzere, sağlamakta ve hem de toplumlarm değer yargılarının bilinçli hiçimlerde 

ve akla daya nılırılarak ohıştıınılup şekillendirilmesinde yardımcı olabilmektedir. Bilim s:ıyesinde tophııııla r 

kendi kendilerini her bakımdan geride hınıkahilınekte, kendi 'kendilerini aşahilınekte, daha ıııuthı ve daha 

ınuhtevalı geleceklcre doğru cesaretle ııtılıııılar yapabilmektedirler. nilimin ve teknolojinin ı::iiııliik ihtiyaçlara 

uygulanınası işi de her zaman devamlı olaral< sağlam bilgi denetimi altında yapılmak zorundadır. Atatü rk' 

iin bilim ış ığında yürümek dışında herhangi bir ideolt>jiye itibar giistcrıneıniş olması da yönetimıle ve cko

nmııide bilimin ve müspet düşüncenin önceden kcstir:Jeıneyecek gereklerine ve direktiflerine verdiği değerle 

kabili i7.ah olsa gerektir. 

Toplumlar:.m:sı rekabetle bir toplumun geri planlara düşmemesinin ve saygııılığrnı kaybetmemesinin :ın

nık bilime gereği gibi değer veren bir zihniyetin kılav _ızluğu a l tındaki devamlı gelişme sayesinde nıiimkün 

ol:ıhildiğini t:ırih açık hir şekilde kaıııtl:ııııaktad ır. Yine, demokr9sinin s:ığlıklı hir hi~iıııde gelişimi böyle te

mellere otıırtulmu~ bir kUltür politikası ortmııı içinde güçlenebilir. Bir toplumun her türiii sorununu gerçek 

anlamda bilim ı~ığır.da ele alabilmesi bilimin ve bilime dayalı kültür kesiminin ta hana increk yaygınlaşması ve 

uluslararım ölçiide saygınlık ka7~'lnacak düzeylere ulaşması ilc orantılı olarak verimlilik kazanır. Uiitüıı bıı 

gibi nıiilahazaların A·tatürk düşiinceleriyle tamamen aheııkli olduğu göriilür. At:ıtiirk bütün icra:ıtını sağ lam 

bilgi ilc temellendirnıeye biiyük önem vermiş, yaptığ ı ılevrinı leri plnnlıımazdaıı önce bu konularda ctrafh vt• 

güvenilir bilgi top'anıak hususunda biiyük ihtinıam gö.ıtenniştir, 

Atatürk'ün harf ve dil inkılapları onun bu yaklaş > ını ve zihniycli ış ığında gerçek anlamlarıyle kavramı

bilmektedir. Eski harflerimizin bilgiııin yaygınlaşması bakınımılan bazı sakıncalanna değinmiş olan dü~iinürle

re 7.amıı.nııııızdan hin yı l öncesinden itibaren arada bir ra~1hmınaktadır. Yine, Tiirkçeııin bilim ve kUltür dili 

olnrıık geliştirilmesi ve geçerli hale gelmesi özlemini bu millet oniiçiiııcü yüzyılılan beri duyınuştur. Ne var ki, 

bu köklü sorunların kesin çözümlere bağlanınası çetin ve bıL'I'ırı lnıası güç i şlerdi , Gerek harf iııkılfı bınıız ve 

gerekse bilim terinılerinin sadelcştirilcrek okul kitaplarına alınması konusunda At:ıtiirk'iin Ka3ıın 1937'd<·ki bil

dirisi, kanımca, onun ilkelerini dile getiren sanat eserleri arasında yer almalıdır. 

Atatürk'Un bilime verdiği önem konusunda. bilimin d inamik yöniinün, yani bilimsel ~alışnıamn yoğun te

mel bilim araştımıalarma ilişkin boyutunun muhakkak temsil <-dilmesi gerekir. Atatürk'Un Tarih ve Dil Ku

rumlarıyle, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesini kuruşu ve yine, Tarih ve Dil Kurumlarının geleceklerini gü

vence altına almak için bunlara mali olanaklar sağlamayı etkin bir biçimde düşünmüş olması onun bu 7.ihııiye

tine a~ık~a tanıklık etmektedir. 

Biiyük Millet MC<'Iisi binıııııızı siisleyecek sanat eserleri arıısında llırihimizi y>lratanlar:ı ~ükr:ın duygul:ırınıı

:r.ı dile getirecek sanat eserleri dizisi anısıııda fikir hayııtınııwı da temsil edilmesi ve hu arııda Batılılaşma ııkı 

nıınııza yer ayrılınası 'labif olsa gerektir. Bu arada ınülıcııdisleriıııizle Uatı Cirııckleri iizt·rinc kıınıl:ııı ilk Tıhhi-
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ye ve Üniversitemizin temsil edilmesi düşünülebilir. Bu gibi bilim ve iiğretim kurumlan arasında özellikle Sel· 

çuklıılar devrinden itibaren, medreseler, hastaneler ve rasatlıaneler, 7.amanlanna &öre yüksek düzeydeki uy· 

garlık çalışmalan arasında yer alır. l<'arabi ve Beyruni gibi kalburüstii Türk bilim adamlannın dünya uygar· 

lık tarihinde seçkin bir yere sahip olduklan da bu münascbetle gözönünde bıılundurulmalıdır. Dilimizin geliş· 

mesinde, saygınlık ka7.anmasında ve yabancı etkiler karşısında varlığını korumasında önemli rolü olan Yusuf 

Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut ve Yunus Emre gibi kişilere bu sanat eserlerinde atıflarla karştiaşıiması da uygun 

olsa gerektir. 

1071 den önceki tarihimize ilişkin olarak burada bir nokta üzerinde dunnakla yarar gönnekteyi.m. Sümer· 

lilcr diinya uygarlığında çığır açıcı rolleri bakımından kalburiistü bir önem taşırlar. Sümerlilerin dili dilimize 

bir çok bakımlardan benn-diği için bunlan bize akraba bir kavim kabul etmemiz, daha doğrusu, bunlan ata· 

lanmız arasında saymamız yerinde olur. Sümerliler tarihte ilk defa alfabeyi icat edip yaygınlaştınnış, bilinıseJ 

çalışmada ilk ünemli ve temelli adımlan almışlardır. Bunlar gibi daha bir çok çaplı başanlan yanında, Sümer· 

liler toplum hayatını bir hukuk düzenine dayalı hale getinnek konusunda da tarihte şerefli bir yere sahip· 

tirler. Bu noktanın da söz konusu sanat eserleri arasında helirmesinin doğru ve isabetli olacağı kanısındayım. 

Üstiin saygılanmla arz ederim. 
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Sayın C. Senatosu Başkanı, 17 . 5 . 1976 

Sayın M. Meclisi Başkanı, R efik Tulga 

Sayın Üyeler, Emekli Orgeneral 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi binası ve kaıııpu~unda yer alması dii.~ünülcn sanat ~oscrleriııin a'i"ğıdaki özel

likleri k:ıps:unasını düşünüyorum : 

1. Yapıtlar halka hitap etmelidir. Gerek biçimsel, gerek içerik baknnındıın halkın kolayca anlayabilcccği 

niteliktc somut ~'SCrler olnı:ılıdır. Bu b:ıkımdan yapılacak hcykcl, figür ve resimler somut olmalı , sembolik ve

ya soyut olm:ımalıdır. 

2. Ortaya çıkacak yapıtlarda halk ünplaııa alııunalıdır. Asker veya sivil lider ve öııciiler gerek giysi ve ge

rekse çizgiler bakımından halkııı bir parçası olarak gü~1crilnıclidir. Atatürk'ün her zaman süylediği gibi, her 

şey i yar:ıt:ın ve yapan millettir. Uder milleti arkasından siirüklcyen değil, milletin içinelen çıkan ve onun istt.~ 

ğini yerine getiren, her işi milletle heraber yapan ins:ınılır. Bir tabıı, bir ilah değildir. 

Bu nedenle heykcl, figiir ve nosimlcrdc lider ilk planda güze ~"trpmaın:ıh. milletin içi nıle hıılunıııahdır. Hal

kın bir ımrçası olarak güsterilmelidir. 

3. Heykcl, figiir ve resim olarak meydana gctirik'Cek yapıtlar tck tck olayları anlatal'ak yerde, birbirine 

bağlı , kronolojik biçimde sıralanarak izleyicilerin süz konusu gelişinıleri birbirine bağlı olarak aıılayabilmc

si ni s:ığlamalıdır . 

.t. Yapıtların yerleşti riliş leri de üııcıııliılir. nunlar birbirlerini taıııanılaııı:ılıdır. 

5. Yapıllarda kla•ik malzeme ilc beraber modern malzeme ele kullaııılıııalıdır. Flexi- gl ass ve k ro mc ma

denler gibi. nu malzemelerden m<·ydana gctirilt'Cek ya pıtlar clcktriklc ışıklanılırılm:ılıdır. nu suretle ya pıtlar 

gündüz olduğu gibi gece de izlencbilıne lidir. 

Modem malzeme üzeilikle panolarda klasik mal:r.emeden d:ıh:ı kolay kullanılabilir. 

6. Sanatç ılar:ı verilecek konuları saplamadan önce, bu konuların hangi gerekçe ilc ve hangi ilkeye dayan

dırılacağı saptanmalıdır. 

Ilkeler üneride bulunanlar arasında bir :ıçık otununda tartışılamk saptaıımııhdır. 

Saygılanınla. 



Sayın Senato Başkanı, 

Sayın Millet Meclisi Başkanı, 

Sayın Üyeler, 
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17 • s . 1976 

Prof. Dr. Afet İnan 

(**) l ' akiiltcmizde yaptığımız çalışmalar da bu konuyu inceleyen Komisyoııumuz, B. M. M. binası ve 

bahçesinde kurulacak anıtlar ve s:mat yapıtları üzerine yapılan çalışmalardaki aynııtılı esaslara göre şu genel 

noktalar iizerinde dunnuştur : 

Yazılar: 

J. Türkiye Cıunhuriyetinirı Kurucusıı Atanirk'ün demokratik idare ve memleket birliği hakkındaki fikir

leri : 
a) 22 Mayıs 1919'daki raporunda «Türk Milleti birlik olup lıfıkinıiyet esasını ve Tiirk duygusunu esas 

alnıı~tır ,, cümlesi , 

b) Sivas Kongresinin memleket birliği üzerindeki kararları. 

c) 1 nci Büyük Millet MeclisiıKie kabul edilen prensipler, T. B. M. Medisi Hükümetinin kuruluşu için 

verilerı önergedeki maddeler. 

d) 1921 - 1937'ye kadar Türk Anayasasındaki önemli maddeler. 

2. Tarih boyunca Tiirk Devletlerinin kanunlar üzerindeki önemli maddeleri, 

3. Türkiye Cumhuriyetinin eğitim, öğretim, ekonomik ve sanat alanındaki yenilikleri belirten cümlelcr. 

4. Dünyada en eski ulııslıırarnsı antlaşma olan H itin - Mısır Antlaşmasının metni. (M.Ö. 1 270) (*) 

S. Türk dilinin ve tarihinin en önemli ıınıtlıınndan biri olan Orhun Anıtının dikilınesi . 

Plıında üngöriilen si mgelcşmiş Türk motifleri, röliyefler, heykcller için ise şu genel noktalar üzerinde 

durulmuştur : 

J. 23 Nisaııııı anlam ve önemini belirten beykcl ve röliyefler. 

2. Türk ve Türkiye tarihinde kanun, kuruluş ve yapıcılannın röliyefleri. 

3. Cumhuriyet Devri dahil bütiin Türk devletlerinde toplumla olan ilişkileri yarısıtan tasvirler. 

Bu öngörülen esaslar için yapımına başlanacak eserlerin sanatkarlonnın çalışmasında Fakültemizin ilgili 

üyeleri her :r.aman yardımcı olabilirler. 

Saygılanmla. 

(**) Komisyon üyeleri 

Prof. Dr. Afet /nan Prof. Dr. Nimet 6zgüç Prof. Dr. G önül Öney Prof. Bedrellin Tuncel 

Doç. Dr. Rüçhan Arık Doç. Dr. Vmiı Serdaroğlu Doç. Dr. Metin And 

(*) : Bu metin Birleşmiş Milletler b:nruında da yer almıştır. 
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Sayın C. Seruıtosu Ba~kanı, 17 • s .- 1976 

Sayın M. Meclisi Başkanı, Sadtk Atak 

Sayın Üyeler, Emekli Kur. Albay 

Meclis binasının , yeni bir Anıt Dizisine kavuştuminıasım incelemek için toplandık . 

Binanın iç ine ve dışına yapılacak Anıt l)izisinin. bina içinde ve dışında yapılacak heykcl vesaire hak

kında birkcıç şey süylcycceğim. 

Yabııl : binanın, dış cephesine yapılacak panolar hakkında maruzatta bulunacağını : 

1) Meclis binasının kuzey yiizii nc 2 metre boyunda pallolar konulması . (Halk bunları güriirken, bir eğitim 

yapm ış olacaklar.) 

2) Bn ııanolarda 

Malazgirt, 

Molıuç (Bali Bey Tünıeni), 

Sakarya (Cumhuriyetin ve Türkiye'nin temel ~) 

Polatlı Abidcsi, 

Atatürk'ün Yunan Ordusunu bile kendi isteğince yiiııcttiğinin belirtilmesi. 

Kocatepe'deki fotoğraf, 

(Kurtuluş Savaşı), ile ilişkili allıümden seçme konular. 

- Çet~'Ciler (Yüriik Ali Efe vesııire). 

Saygılanmla. 
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Sayın T. Reınzi Baltan 17 Mayıs 1976 

T. B. M. M. Anıtlar Komitesi Ba~kaııı, Fuat Bayramoğlu 

Cumhuriyet Scmıtosıı Üyesi Genel Sekreter 

Büyükelçi 

ANKARA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında ve k:unpıısunda yer alması kararlaşhrılan sanat yapıtları ilc ilgili 

yazınız; Güneydoğu A!ladolıı bölgesindeki hazı illerimizdc yapmı~ oldukları inceleme gczisinden Cnma giinü 

akşamı avdet buyurmuş olan Sayın Cuıııhurbaşkanına, ancak, bugün ıırz edilcbilm~tir. 

Türkiye Biiyük Millet Mcclisinin, tarilıimiziıı önemli sııflıa ve olaylarını yansıtan sanat yapıtları ile be

zenmcsi kararını takdire değer bulduklarını belirten SaYlll Cumhıırlııışkanı , çuk hasStıs daveanılması gereken 

höyle bir konu hakkında, ortada somut bir proje olmadan derlcner<•k fikir ve görüşlerin. anu edilen sonu

cun sağlanmasında, beklenen ölçüde, ya rarlı olamayacağını ifade ctın iljlcrdir. 

Konunun, Tiirk tarihi lıakkıııd :ı geniş bilgi sahibi olan ve sanat alanınd:ı otorite sayılan kişi ' 'C kurııluş 

temsilcileri ilc ilgili Bakanlık yetkililerinden oluşacak bir heyet tarafından , mahallinde yapılacak inceleme 

ve çıılışıııalar sonunda dlizcnlcnecek mı>or veya proje ilc somut bir hale gelirilmesinde isabet gördüklerini 

hcyıın eden Sayın Cumhurbaşkııııı; bıı ön çalışmalar yapıldıktan sonra. iş in. aç ılacak bir yarışma ilc ı;erçck

le~tirilıncsinin, tercihe şayan olduğunu ifade huyurmuşlardır. 

·Keyfiyeti, seliını ve saygılıırınlla bilginize sunar; Sayın Cuıııhurhaşk:ıııı ilc yapacağımız çalışmalar dola

yısıyle, bu~linkii toplııntınwı katılma inıkiıııı bulamayacağımı; ancak, humlan sonm!<.i toplantılannı7.a katıl

maktan biiyük memnııııluk duyucağıını arz ederim. 

Sayın Tarık Remzi Baltan 

C. Senatosu Zonguldak Üyesi ve Anıtlar Komitesi Başkanı 

T. B. M. M. binasında yer alması d~ünülen büyiik Atatlirl<'ün anıtı nın Türk milli tarihimizin büyük mıı

zisiııj ve geleceğini yansıtması, yapılacak anıtın bilime, büyük milletimizin görüşüne ve arzusuoa cevap verc

cek şekilde ele alınması ve sanat balurumdan en Heri seviyede yapılması tabiatıyle anu edilen hliSllstur. 

Bu görüşleri tespit etmek üzere toplanıın üniversite mensuplıırınıı ve diğer yetkili zcvata çok ~crcrti ve o 

kadar da ağır olan görevlerinde muvaffakiyct!er diliYOI\101. 

Anıtlar Komitesi Başkanı olarak size ve değerli Komite üyelerine bu ıılvi tcşebbüs lcriııde ve çalışmala

nnda başarılar diliyor, tebrik ve tıı.kdirlerimi sunuyomm. 

Sii lcyman Demirel 

Başbakan 



Ankara Genelkurmay 354 47 14. 5 . 1976 1020 

Saym Tarık Reınz i Baltan 

Scna tiir T. 8. M. M . Ankara 
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17 Mayıs 1976 günü yapılacak T. 13. M. M. binası ve kaıı;;msunda yer alnıası düşüniilen sanat yapıtlan ko

nulu toplantıya vaki nazik davelinizi alınış bulunuyorum teşekkür cdcı-im bu vesileyle çalışmalarınızda başarı

lar tenıenni eder en iyi dileklerimle saygılarımı sunanm. 

Senıih Sancar 

Orgeneral Genelkurmay Ba5kaıu 

Sayın Tarık Rcmzi Baltan 

liirk iye Biiyük Millet Meclisi A nıtlar Komitesi Ba5kanı Ankara 

l>avetinizc teşckkiir ederim Bağ • Kur toplantısı nedeniyle katılaınayacağınıı hilıl i rir saygı lar sunarım . 

i\. Mahir Abluın Sosyal Güvenlik Bakanı 

Aııl :ara Bakanlıklar 12092 47 17 5 IS 35 

Sayın Tarık Rcmzi Baltan 

Zonguldak Senatiirii T. B. M. M. Anıtlar Komitesi Başkanı 

Anıtlar Oizisi Önfikir Araştırması toplantısında yoğun çalışmalarım sebebiyle aranızda bulıınanıaılığıın için 

üz~ijnürn nazik davctinizc ~(iniilden tcşckkiir eder çahşmalarmızda başanlar dileği ilc saygiian ın ı sunarım . 

Ali Nai li Erdem 

Milli Eğitim Bakam 

37 İsta nbul Telgraf 4338 42 16 .5. 1976 930 

S"yın Scnatör Tarık Remzi Balta n 

T. B. M. M. Amtlar Komitesi Başkanı 

T. B. M. Meclisi Amtlar Komitesinin toplantısına katılmayı şerefli bir görev say ıyorum ihtiyarımda olma

yan nedenlerle katılıımadığını için affıııızı dilcr saygılar sunarım. 

Prof. Dr. Halfık Alp 

istanbul Ün iversitesi Rektürii 

Anlmra Fono 7930 28 17.5 . 1976 1005 



Ord . PROFESÖR 
DR . :\. SÜHEYL Ü NVER 

19. J·ener Cad. Kalamış 

Kad ı köyü (Kızıl toprak) 

Çok ALiz Senatöriimiiz : 
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18 • 5 • 1976 

Dr. A. Sillıeyl Üııvec 

T. B. !VI. M. Anıtlar Dizisi - Öııfikir Araştırması 1 nci Topl:ıntı~ın::ı davet nıektulıuııuzu ve programıni 

alınakl:ı balıtiy:ırıın. Fakat davetiyeniz elim e 1 S ve 16 Cumartesi ve P:uar ilctilemedijiindcn ancak dün 

J 7 . S • 1976 Pazartesi saat 17,4S'te vardığınd:ın ı;elemed iğime ve :.ı rzularıııızı yerine gctiremediğime üzüldüın. 

Bundan önce konumuz hakkında yelladığıııızı bildird iğiniz ıncktubunuzu alm:ıd ığımı temin ederim. Size 

dü~ündüklerimi yazılı olarak da takd im edebilirim, yaJnız tasılVvilrlnrınız lınkkıııda geni~ bilgiye, lütfedcrseniz 

saJıib olm:.ık isterim. 

Her zaman lıizmelc fımiidc oldujjumu teyid eder, scliim ve sc ·:gilcrimlc başarılarınızı dilerim. 

I sı. 72ti Yıldız İst. 62 -'0 J7S 1030 89575 D. M. M. A. B:ışkan 

Sayın Scnatör Reınzi Baltau, Prof. Dr. Muzaffer Sağınnon 

T. n. M. M. Anıtlar Komitesi Ankara 

Davetiyenizi bugün alınış bıılunuyoı1Jm •iop işlcriın d olayısıyle toplantıya katılanı:ıyacağım stop nazik da-

vctinize tc~ckkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

1163-

7111 Kıridare li 916 63 17/S 21-'5- + - 90-185 

Elt 

T. B. M . M. Anıtlar Komitesi Adıııa 

Bşk. Sayııı r. Remzi Baltan 

Scnatör 

Ana km 

Nazif Karaçam 

Gazeteci, Y ll7.ar 

T. n. M. M . Anıtlar Dizisi Önfikir Araştırınası Birinci Toplaniıs ı için yaptığınız nazik davet mcktubuıııız 

uçak postasına onbir Mayısta verildiği halde ancak bugün postadan çıkh bu önemli toplantıya katılıp fikir 

ve ı;örü~leri nıi söyleme i nıkii nı bulamadığım için çok ÜLü!diiııı ç:.ılışmalarıııızda başarıbır dilcı', s:ıygılai' su

nanrn. 

Nazif Kar:ıçanı Yazar Gazeteci Kırkf:ıreli - + • 
KI. Ar.ıştırııı aın:ısı - + -

1 - 7218 + = Hıfzı Vcldct Vclidedcoğlu 

lstaıı lıul fon u 20 U . S . 1976 + = 78817 

Sn. 

Sernıtör Rcmzi Baltan + = 
T. B. 1\1. M. Ankara + = 

azik davelinize teşckkiir ederim. böyle bir t c~eblıüsten, d:ı!ı:ı önce hiç lı:ıberiın olıııııd ı . Olsaydı bile 

Amt ve Plastik Sanatlarda ilıti · sım olmadığından faydalı olm:ı,y;ıcakhm. Pa7.aı1esi toplaııtısıuda bııluııamaya. 

cağım. Beni mazur görmcnizi rica l'tlcr. baş:.ınlar diJcr, snyg•lar r.ur!armı . 



Ankara - Yenişehir- 1790 :B 20 5 J2 .ıo 

S~yııı Kemal Güven 

Türkiye Riiyiik Millet Medisi Başkanı 

Ankara 
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Mustafa Ateş 

Afet İ ş leri Genel Müd. 

ıcı Temsilcisi 

A nlu1ra 

lrticanın lıort!ad ığ ı !Ju dünemde M<·disfe devrim şdıiıli Ku!J i !:ıy için de a nıt yapılınası hususunu say:::ı 

ilc arz ederim. 

Ankara - Fono - 91192 70 20 S 1!1 00 

Sayın Kemal Giivcn 

Millet Medisi Uaşkaııı 

Ankara 

fla! ı tiyar Yalta 

Km Savaş Sava~aıılar Derneği 

Genel Başkum 

Türkiye Cumhuriyetinin tarihini y:ı ns ı ra ı·ak lıir hiçimıle Türk iye Büyük Milll-t Meclisi halıçesin in yeni

den diizcıılcnıııcsi •·c yapı lacak anıtların saptanması için bir t op lantı yapılm ışhr. Fakııt hu toplantıya Tiirk 

m illeti içi n canları ilc kanlarını veren, tarih yapa n Ye Devlete hayalı ilc ı;:iiç wren gazi leri temsil eden as

keri derneklerin davet ı..-dilmcmiş olması Ilim gazi!crimizi üzıııüş ve kamuoyunu lıayrcllc bırakmıştır. S:ıyı; ı 

tarım la. 

Adnan S. Erzi 

Sayın Scnatör T. Rcınzi Baltan 

T . B. M. Meclisi Anıtlar Komitesi Başkıını 

21 .5.1976 

Mcşruliy"l Cad. 20/5 Ankara 

Tel : 17 56 13 

Prof. Dr. Adnan Eı-L i 

Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı 

17 Mayıs P azartesi günü için nazik davelinizi maalesef yurt chşıııdan diindükten sonra aldım. Teşekkür eder, . 

katılamadığım için iiziintü leriıni bikliririm. 

Bundan sonra elimden gelen yardımı yapacağımılan ve gereken ilgiyi giistcreceğiınıleıı emin olmanızı ricı~. 

eder, saygılanını sunarım. 



Sayı 021 / 1846 

Sayın Seımtör T. Rcmzi Baltan 

T. B. M. Meclisi Anıtlar Komitesi Başkanı 

An k am 
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Eru:rığ : 21 . s . t976 

Tel : 1904 - 1907 

Ba.~kan 

Prof. İhs:ın Koz 

T. C. 

Elftzığ Ocvlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

B:ışk:ınlığ ı 

T. B. M. Meclisi binası ve kanıpusiınde yer alması dii~üuülen anıtlarla ilgili olarak 17 Mayıs 1976 Pa

zartesi günü s:ı:ıt l0.30'<la yapılması düşünülen toplantı için davet yazınız 17 Mayıs 1976 günü bize ula.5nıış ol

duğundan toplantıya iştirnk etmek imkanı buluıı:ımamıştır. 

Bununla berııbcr yazınız ve ekleri, ilgili öğretim elemanianınızla tetkik edilip, çalışmamza yardımcı olun

ması için kendilerine iletilecektir. 

Bilgilerinize sanı ile :ırı: ederim. 
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T. B. M. M. ANlTLAR DiZISI - ÖNFİKİR ARAŞTIRMAS[ r NCI TOPLANTISi 

TUTANAKLARI 

BiniNCI OTURUM 

Açılış Saati : 10.30 

BAŞKAN : Tarık Rcnızi Baltan 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatiirk Anıtı ve Anıtlar Dizisi - Öııfikir Toplantısım aç ıyo-

nıın. 

Sayııı Senato Başkanı, Sayın Meclis Başkanına söz vermeden evvel, Türk Vatanının kurucusu, dcmol<ra

sinin en Jnde fikir adamı ve Türk Parlamentosunun yamtıcısı flliyük Atııtiirk'iin öniinde sayın konuklanmı

zı ve vaôfclileri bir dakiludık saygı duruşuna davet ed iyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 

Teşeklülr ederim. 

BAŞKAN - Saygı değer d:ıvctlileriıniz, Önfikir Araştırınas ı Toplantısının ilk açış kontt5ması için Sa

yın Cumhuriyet Senatosu Başkaıu Arıburun'u liitfetsin ler kürsüye davet ediyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. TEKIN ARIBURU N (C. Senatosu Istanbul Üyesi) - Sa

yın Meclis Baş!<anımız, sayın konuklar, sayın arkadaşlarım; 

Bugiin hakikaten tarihi bir vazife öniinde lmlunuyonız. Bu Tiirkiye Büyiik Millet Meclisi bina5ı ve bakan

lıklar yapılmasına karar vcrildi~i zaman, bir makct ha linde. b"yıicel< lı ir makct halinde, istikb:ılde nasıl ola
cak bumlan gösteren bir müeesscm şekli, Atatiirl<'e ge tirdiler. O zaman - şimdi halen mevcut olan Yavcrlcr 

Köşkünde - ınnl<eti koydular ınıısanın Uzerine ve Sayın Atatürk'e haber vermek için gittilderi zaman, bizde 

o zaman genç yaverler, subaylar merak etıniştik, seyrettik durumu. O zaman binaların bütün bu göriinü'i 
şekli itibarıyle Ankara'yı lıakikaten güzelleştiren ve bizim de görgümiize göre. başka yabancı memleketlerde

ki benzerine pek m stlanmayucak olan bir durum var id i, gözümüze pek ~·zel giizükmüştü. Sevindik çok. 

Böylelikle Anl<ııra cu modern ba5kcntlerden bir tanesi olacak. O 7.aman eok gcnçtil< tabii. Bu plan tatbikatı 

kondu, seneler geçti nihayet şimdi içinde giirevli olarak bir parçasının içinde bulunmaktayız. 

Bütün bu binalar lıakikaten Tiirk Milleti için övürıülecel< aıııtlıırdır. Hiç şüphcsi7A Sonra kısınet olup da 

yabancı ıncmleketlere gittiğimiz zaman, onların da gördiil< ki, hakikaten Parlarncııto binaları ve belediye bi

nalan bilhassa, milletin kendi malı olarak addettikleri hu~uslardır ve övünmektcdirlcr. Her birinin tarihi gü

zel bir hu~siyeti vardır, şudur, budur. 

Burnya gelip ili< gczdiğimiz günden beri, sonradan da içinde bulunup vazife aldo~ınıız günlerden itibaren 

de her şeye rağmen bir eksiklik hisscdiyorduk. Bunu zannediyorum k;, bütiln parlamenterler hissetmişlerdir. 

Bina, evet güzel. Tipi şudur, hepsi güzel; fakat bu rada bu binayı Türk M illetinin ına!ı oldul>una göre, 

Tiirk Milletini temsil ettiğine göre, Devletini temsil et tiğ1ne göre, yani bir nevi miimessillik yaptığına göre 

bir abide yönünden biiyük bir eksikliği gözüktiyor. tşte o büyük eksikliği de, tarihi yönden humsını kıyınet 

verdirecek olan ve herkese hatırlatacak olan lıususlard ı r. Heykeller, resimler bur.ının, aynen damgalıınnı 

teşkil edec~k olan, Türk bilyüklerinin övünme tarihi damgalarını teşkil cdecelc olan diii,cr parçalıır. Canlan

dırncak olan d iğer parçaların. 

Bunu vapmak kolay bir şey de~il. Binayı yapmak kolay da uma hunlan yapmak kolııy bit şey d eğil . Bu

nun için birçok :ırkadaşlanmızla konuştuk, eksikleri dile getirdik; nasıl olması lazım geld iğini düşUndük; 

bilhassa Sayın Meclis Başkanmuz Güven tcşrif ettikten sonra bu i5i cfdd iyetle ele almak keyfiyeti bnhis 

konusu oldu. Sayın Üçok, bilhassa israrlı surette öıdeı·liğini yaptığ1 bu işlerin ni hııyet lüzwntu olan fomıa

lttderini tarnamlumak suretiyle işe girişrnek nıısip oldu. 
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Bu hcrlı:uıgi bir binayı süslemek meselesi değildir, bu Türk Milletinin övündiiğü fıbidelerden birisi olan 

bu tarihi tilerde de hakikaten tarihi olacak olan) binayı Tiirk tarilıini, bilhassa Tiirk lnkılfıp Tarihini olduğu 

gibi hcrke~in anlayacağı ~ekilde hatıriayacağı şekilde simgelemek lfızım gelir. Bu kolay bir iş ıll-ğil, sıınatkar

hğın en yiiksek kademelerine çıkması icabeder, inceliğin, bclağ:ıtin en veciz şekillerini ihti.-a edecek tarzda 

durum yaratılması lazım gelir. 

İnsanın , hem aktris, hem a lim, hem bilgin, hem mimar her ~ey olmas ı lazım geliyor. Buna yakoşacak SU· 

rette bir eser yaratmak için. Bu bir ki~inin, iki kişinin harcı olamaz, onun için diişündük ki, memleketin en 

ileri bilginleriıü, o yönden kndretli olan evlatlanm yardıma çağırı p, bu milletin Meclisi sizin malınızdır geli

niz, bizim şu on düşüncemizi etüt ediniz ve ne layık ise canla, başla onu başarm:ıya çalışahın diye teşebblise 

geçmeyi uygun bulduk ve bu daveti de onun için yaptıi< . 

Sözü Jaha fazla u7.almak istemiyorum. Iki Meclis Başkanı, bılhassa Sayın Kemal Güven (binanın da sa

hibidir aslında ve onun için en biiyük yiik onun üzeri ııe düşmektedir) dunınıu h ir parça d :ı ha fazla izah et

mek ve herıı de sizlere hep birlikte hoş geldiniz demek için huzurlannı7.dan ayrıhyonıın ve mUsaadenizle sözii 

kendilerine bırakıyorum. 

Hoş gciJiniz, saf olun var olun sayın arkad:L~Ianmız. (Aikışlar.) 

BAŞK.\N - Meclis Başkaıumız Sayın Kemal Güven'i liitfcderlcrse konuşmaya davet cdiyonıııı. 

MILLET MECLISI BAŞKAN I K EMAL GÜV EN (Kars M illetvekili) - Say ın Senato Başkanımız, de· 

ğerli konuklarımu., kıymetli arkada~lanm ; 

Bııgiin çok ö nemli bir konu üzerinde tartışmak, görüş birliğine varmıık, do.:ğcrli öneriler almak için bu tıı

rihi binada toplanmış bulunuyoruz. 

Bu bina, Atamızın kendi önerdiği , projclcndirdiği ve iıL5:ıatıııa başlattığı mimarı bir konıplek,<n son par

çası, fakat en önemli kısmıd;r. Bu yüzdendir ki, O'nun iınzasıııı ou bin:ıya koymak gerekmektedir. Bu imza

nın okunmasında hepimiz kararlıyız, Tiirk Ulusu tüm olara!, lıu düşünceyi paylıL~maktad ır. Fak:ıt bu im7JJ 

nasıl atıla caktır? ÖncmH olan da budnr. İşte bunu, bu önemli tonuyu tartışı p bir fikir birliğine varmak için 

bu toplantıyı, bu ç:ığnyı tertipiemiş bulunuyoruz. 

Çok önem verdiğimiz bu görevi yerine getirirken Biiyük At.'ltürk'ü, yaptıklarını ve yapınaya çalıştıkla· 

rı m gerçekçi, akılcı bir ) old :ın ortaya koymak görevi ilc karş ı karşıya bulunduğumıuu biUıassa hatırlatmak 

istiyorum. 

Ben bu im;r.:ıy ı meydana getirecek arutlar dizisi üze rinde fiki r olarak çalı şmaya başladığınu şu sınıda, Ata· 

tiirk ve O'nun ilkeleriyle ilgili kısa ve satırbaşı olacak bazı açık lamalurda bulunmakla yetineccğim. 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetirün yani son bağımsız T ürk Devletinin kurucu~"Udur. Kendisi Tiirk Devlet

lerinin köklerinin Orta Asyaya dayandığını, Tiirk Devletlerinin binlerce yıl öncesinden bu yana devamlılık 

taşıdığını re geçmişte kurulan Türk Devletlerinin birbirinin devamı olduğunu sadece yönetim biçimlerinıle de

ğişiklik hııluııduğunu bilir ve buna in:ınırdı. Tüm ulnsıın da bu gerçekleri bilmesinc, öğrenmesine biiyiik önem 
verirlerdi. 

Atatiirk, Devlet yönteminde halkııı biiyük ve sonsuz gucııııe iııaııır, yönetirnde balkın halkısaım bulun

masının vaLgcçilmez bir şart olarak kabul ederdi. Kısaca, özgürlükçü parlanıenter rejim O"mın en biiyük 
özlemi ve :ınusu idi. 

Atatürk, Türk Ulusuna çağdaş uygarlıj!ı kesin hedef olarak göstenniş, bu hedeflere bilimsel yollardan gi

dilerek ulaşılmasını i~temi~ti . İnsıuı lıaldarıııa, bu :ırada sosyal ad,Jlct ve sosyal gii\'Cnlik ilkeler ine biiyiik önem 

verir, kadın haklannın ve kadın erkek eşitliğinin behemahal ger,ck.Jcştirilıııesini ön şart olarak kabul ederdi. 

Keza. gençliğe büyiik değer verir, onları memleketin gerçek sahibi olarak göriirdii. 

Ulusların refıılı ve mutluluğu için her şeyden evvel tanı anlamı ilc bağımsız olmaları gercğine inanırılı. 

O'nun ideali, biitiin milletierin i çiş lerinde ve birbiriyle ilişkilerinde barışçı olmaları ve barış içinde yaşamaları 

idi. Bunu gayet vcciz bir şekilde: «Yurtta sulh, cihanda sulh» d iye ifade buyurmuşlard ır. 

Atatürk, başardıj!ı bilyük işler ve devrimlerle birlikte emperyalistlerc karşı bayrağı ilk açan ve bağımsızlık 

savaş ı ver~ıı lider olarak geri kalmış ve siimii rgelikten kurtulmaya çahşıın ülkeler için bir yol gösterici, bir 
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ümit ışığı olmuş, onların ba~ımsızlıklannı kazanma yolundaki mücadelelerinde bir bayrak, bir sembol olarak 

kabul edilmi~1ir. 
Kendisi, büyük bir kumandan olduğu kadar her yönü ile örn~k bir devlet ve siynset adamı idi. 

Atatürk, yukarıda bir kısmını sıralanıaya ve özetlemeye çalıştığını ilke ve inançlannın gerçekleşmesi 

için ömrii boyunca yı lmadan büyük ve çetin bir mü cadele v~rmiş, eserlerini Türk Gençliğine ve Türk Ulu

suna emanet ederek chediyete intikal etmiştir. Işte, Atamızın intzasının tüm aulamı ve yönleriyle bu büyük 

ve soıı escrini bir daha silinmeyecek şekilde yerleştir;nek ve kanmak istiyoruz. 

Bu yütden de konuya büyük önem vermektcyiz. Ümit ediyorum ki; çalışmalarıııız, düşünüş ve göriişle

riııiz Anıtlar Komiteıııize çok büyük yararlar sağlaya ::ak, Atamızın çok önem verdiği sanatçılam yol göste

recektir. Buna yürekten inandıfrımı Jıuzurlarınızda tek•ar belirterek, kıymetli katkılannızdan dolayı teşekkür

lerimi bildirir, başarı dileklerimle saygılarımı sunarım. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanı. Sayın Meclis Başkanı sayın Parlamento üyeleri, sayın üniversite tem

silcileri ve sayın profesiirler, sayın düşünürler, sanatçılar, yazarlar, bilginler ve sayın konuklarımız; Türkiye 

Büyük Millet Medisi Anıtlar Komitesi olarak tertipiediğimiz bu toplantıya katılan bütün konuklam teşek

kürlerimle hoş geldiniz dcr, yazı günderrnek zahmetini göstereniere de ayrıca teşekkür ederim. 

Çalışnıalannuza başlamadan evvel kısa bir açıkla ,na yapnwk isterim. Milletimizin malı olan bu kutsal 

bina yeni Anayasa düzeninde tki Meclis ilc hizmete gi;cli 15 yıl olmuştur. 15 yıldır Atamızın intzası anianıın

daki sanat yapıları, çeşitli zamanlarda ele alınmak isten:niştir, fakat sonnca erişilememiştir. 

Kabul edclint ki, konu çok zor çözümleri kapsamaktadır, fakat gecikmek gerek Meclis, gerekse Parlamen
to üyeleri ve düşünürler için büyük üziintü kaynağıdır. Kesin çÖLÜm için Parlamento üyelerinden Sayın Balı

riye Üçok, Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Ekrem Ka'.ıay, Sayın Osman Nuri Canpolat ve Sayın Suphi Gür

soytrak ar!uıdaşlarımız önerge vermişlerdir. 

Cumhrıriyct Senatosu ve Meclis Divanlan 12 . 7 . 1975 günii müşterek toplantısında bu konuıla kesin ka

rara varmak azmi ile Komitemizi görevlendirmiştir. Meclisler hu maksat için «Şimdilik kaydı» ile 8 000 000 

lira ödenek ayırmışlardır, gerektiğinıle daha da ayıracaklan ve bunu artıracaklun tablidir. 

Komit~miz sonuca ulaşınakla azimildir ve kmarlıdır. En iyi sonucu almak hepimizin müş1erek görevidir. 

Sanatçılam işlenrnek üzere vereceğimiz konuları hep beraber sececeğiz, konulara göre sanatçılar arasmda ya

rışmalar IE'rtip edece~iz. jürilerin birinci olarak seçeceği eserleri uvgulayacağız, sonra da sahip oldu!!unıuz bu 

değerleri h~p beraber gururla seyredeceğiz. 

Şimdi, ~al•~malara başlamadan önce Koınitcmizin teknik üye:;i Yüksek Mimar Sayın Ziya Payzın gereken 

teknik açıklanıayı plaular ve resimler üzerinde yapacak, sonra zahmetle yazılan önerllerin öneri sahiplerinin 

kendilerin~e okunınası ve açıklanmasını rica edeceğint. 

Komite.niz adına sayın konuklannııza l"'!t.-kkür eder, hepinize 'evgi ve saygılarıını arz ederim. (Aikışlar.) 

Buyurun Sayın Payzın. 

BÜYÜK MILLET MECLISI GENEL SEKRI'.IER TEKNİK Y ARDlMOS I Zİ\' A PAYZIN - Sa

yın Senato Başkanımız, Sayın Millet Meclisi Ba~kanımız, sayın Parlamento üyeleri, sayın rektörler, profe

sörler \'e kıymetli fikir sahibi, öneri sahibi değerli misafirlerimiz. 

Ben. binanın hemen hemen proje çalışınalarının başlamasından yani 1940 yılından itibaren hocam profesör 
Holzmeister ile beraber ı;alı~tım, önce öğrenci olarak, sonra da mimarı olarak, sonra da yardımcısı ve müel

lif yardımeısı olarak binanın bitişine kadar va1Jfe gördüm. Binaenaleyh, bn konudaki evvelden beri düşiinü

lcn, öneril~n. oluşturulmaya çalışılan, yapılmak istenen, yapılamayan geri kalan, neden geri kaldığını sebepleri 

ile beraber açıklamak i•tcrim. Bunlan size kısaca plan lar üzerinde izah etmeye çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi 1923'te Ankara Başkent olarak ilıin edildi ve Büyük Millet Meclisi kuruldu. Büyük MiUet 

Meclisi knnıldnktan sonra fiilen Türkiye Cumhııriyeti:ıin Başkenti olan Ankara büyük bir gelişme kaydetti. 

Atatürk, knrdııi'u I>cvlctin simgesi olan lınlk ve parlamenter yönctinti bir anıt şeklinde ifade etmek fikriyle 

«Bakanlıkl.ır sitesini» projelendirdi bu konunun projelendirilmcsi de profesör Holzmcister'c verilmişti. Bu işe 

Sayın Şükrll Kaya'yı memur etti, Şükrii Kaya Holzme:ster ilc beraber Atatürk'ün fikirluini de dikkate alarak 
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«Türk övün, çalış, güven» vedzesi ile başlayan Güven Amt-.~.dan Türkiye lliiyü!< Millet Meclisi yapıtı ola n, 

mimari kompleksinin çatısı olan Im binaya kadar bütiin fikirleriniıı ve Türk Devletinin dcvamlıhğımn simge

lerunesiıı i ilelcbct yaşamasıııı istiyordu. 

Bu binanın yapılışından önce ıliğer bııkanlık binala ·ı teker tc!<~r Profesör Holznıcistcr tarafınılan yarı~nıa

sız plıınlandı; fakat bu bu binaııııı planlanması için uluslararası bir yarı~ma açıldı. Bu yarışmanın şart lan üç 

adet proje birinci olarak jiiri tar.ıfından seçilccekti; bu iiç projeden uygulannııısı istenen proje bizzat Atanirk 

tarafından seçilecckti. Cclfıl Bayar'ın Başbakanlığma ıııstlayan bu devrede Celal Bayar üç adet projeyi Ata

türl<'e Dolnıababçe Sarayında takd im etti ve Atatürk Dolmabahçe Sarııyında bugün uyguL'ldığımız Profesör 

Holzmeister'in projesini ki, orjiııal olarak müsabakaya iştirak eden projenin dış görliniişü perspektif olarak 

buradadır. O güıık<.i gazeteleri incclersck, bu resim aynen g:ızctdcrdc ''ıı r; demek ki, müsabakaya katılan 

proje şu )ekilde düzeııleıımi~tir; 

Yanşma şartlanııda Türkiye Biiyük Millet Meclisi binası ile beraber Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı 

ilc Parlamento arasında yer alınış oldu. Bu projede, göriiyorsunw~ !'rofesör, Atatürk için girişin üzerinde 

üzel bir yer ayırmış ve Atatürk'ün heykclini Orta Şeref Kapısı üzerine ycrlc~tirm1ş idi. 1 938'dc neticclcneıı 

yarışmadan sonra proje uygulama safhasın:ı geçileceği sırada gelişmeler oldu. Böyle bir yerin pek uygun ol

madığı, Atatiirk'c daha ü nemli bir yer vermek iizere Şeref Avlusunda bir Obclisk üzerine heykclinin yapıl

ması fikri onerildi, kendisi tarafmdan. Ben öğrcnciy!<cn çalışıyo~dıını, "sl<c rlij\i ıni bitirip devamlı olarııl< biiro

da çalışmaya ba5ladığım zaman Im konu üzerinde de tartışma!a;rınıı7. oluyorclıı . Biiyle bir obcliskin, gerçi 

özel bir iiina güstcrmcsi ba!mmw a n ver ilc bir ol.ahi 'ccc?.i: fak3t Abtiid<'ün arkası bimıy:ı dilnsc Parlıımen

toya lmrşı binız ;-orluk nldıığu, yüzü dönsc şehre kar.;ı zo!'lııl< tı ldıığıı konıılrırı iizeri rıt!e tart ı şı ldı . Sonradan 

Profesör hıı fi!drdcıı vazgeçti ve üıı :iniizılc!<i şu seki üzerinde • c hir kiirsii ~eklinde şurada gördii~li ııiiz bu 

yeri geliştirerek bir kü,.,ii üzerinde Atatiirk R öliycfini diizcnlcm~yi tasarladı. Daha do~rusu lıu tasariama da, 

Atatiirk"üıı köşl<iiııii yapmış olması nedeni He yaluııdan tanımasına mj!>ııen , Atafirk'ii hiz gençler bir insan 

olarak c.adccc kc di ki~il ii.iiııi g(i,tcrcn, ki~iliği ılemeye1im, viieuı1ıınu güslcr(•n bir insan olarak tasavvur etme

diğimizi, . tatiirk'i', Sayın na~krıııımızın bir.ız önce çok gü7el if ad~ ettikleri şeki lde çok yönleri ile görmek is

tediğimiz konusunda da Hoca ilc t:ırtışmalarımız olmuş)ır ve bu,·adaki kürsö d izayııı, ben tel<rar ao;kcrliğimi 

bitirip işe lıaşladığım :ı:amaıı Hoca ilc bcr:ıher di7A'lyn ettik. 

O halde Atatürk'ün birinci kademe yeri burası idi, sonra buraya geldi, sonr.ı dıı kiirsü üzerine yül\selmek 

istedi. 

İlk projede de gördü;;iiııüz gibi yol, şu yol arasında, yani oto J olu diyelim, Çanimya - Ata tiirk Bulvan ve 

Dikmen l::ıddcsi arasında yalnız Meclise ait bir glriş yoln şel<linılc idi. İçişleri Balmnlıi',ınm önündeki yol 

da dar bir yoldur, ar.ıda binalar vnrd ı . Fakat sonradan bu ~eniş yolun da, ştırnda gördü~nüz gibi, Atatürk 

Bıılvarma ha/<la ııtısınıı yeteri ölçürle üııcm verilmediği görüldi!. ( 'Un kil bu arsaların bizim olmadığı ; yani bu

r.ıyı daha Lcniş yapfırına iml<f m nın bulunmadığ ı nedc,i ile b'Jy:c diizcıılcnd ii'i ifade edildi. Fakat o 7..arnan 

Aıı.!mra Valisi olan Sayın Rahmetli Nevzat Tandoğan Atatürk Bulvarmda lıö)· le bir anıtsal binaya girişin pel< 

yeterli olm.ııl ıijını ileri sürdü ve burnyı daha da dcğerleııdinııcmi• i istedi. Onun üzerine yeni bir çalışına yap

tık ve Rııs Sefaretinin genişlemeye engel olacağını, di ~er arsaların istimliikleri mümkün olsa hile, bunun bi

raz giiçliik çıkar.ıcağıııı ifade dmeı ize r:ı~men, buıııı da hıılledcriz diişüııccsi ilc meydanı bugün~<Ü gürılüğü

ııüz şekilde genişlettik ve bugünkü şekli ile giriş bir yuvarlak meydan üzerinde ik i dııire, iki aıııtsal daire 

düzcn!enmek suretiyle, ortaya da yine bir motif i~Jemek suretiyie bir dizayn yaptık ve bunu Taııdoğıın'a gö

türdü!<, Tandoğan ıııuvaf:ıkat etti. Buradaki arsalar istimluk edildi, R us ScfRretiniıı istimliiki için de kesiıı y:ı

zışmalar oldu; fakat J O - l S sene sonra ancak istimilik edilebildi n~ bu şeyler proje şekline girebildi. 

Şıı halde girişte Atııtür ile ilgili yeni bir; yahut anıtkırla ilgili yt"ni }ir motif ortaya çıktı; ç ıkışla da 

aynı önemde olmamasına rağmen caddeniıı, yeni bir yerde olması, simetrik diz..:ıyn ineeliği, sonradan giriş 

ve çıkış olarak !<apılarda önem taşıma gcrektirdi. 

Arndım yıllar geçt~ 1957 yıllnrınd ıı Sayın Afet lnan lornmız ile bir üngörüşme yaptık, belki hatırlarlar, 

bu konulan cl al:ıhm, işleyebi elim diye Sayın Hocam. ilc bir dım:~ na yaptık. Fııl\ııt o sırada ben tam yetkili 

durumda ıleğlldim, bu ÇAlı~rıı:ıl:ırm hir heyctçc ynpıLımsı r.crcktli(l inancı ilc t;ahşm:ılıır inl<ıtaa uğrndı. 
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Aradan yine zaman geçti, bu sefer alttaki yol, projede gcni~let~ olmaml7~'l rağmen bir Devlet yo!ıı ola
rali şehirlerarası yol haEnc gclc! i ve bir gün zamanın Başb:ıkanı Menderes bu yolun açılmasına karar verdi, 

makineler hemen faaliyete gc1'1i, yol iıııa:ısına başl:ıııJı. Yol yutwnılan geçiyordu, hemen müılalıalc ettim 
ve Sayın Rahmetli Menderes' i ilma c:lcrel< yolun açığa ı1lınm:ısııu sağladık ' 'C yol genişlemesi dolayısı ilc ön 

nnıtsa.l biııa ile yol arasmda ayrıca bir Başbakanlık, İç işleri ve Dışişleri bakanlıklan binalannın artık yapıla

mayacıığııu kendilerine ifade c ilik ve binanın sahibi ol Jııld:m için de kentlilerinden bu binaların kaldırılması 

ve buralamı da halk bahçesi olarak diizenlcımıesi tcklifinde bulundum. Bir hafta düşiindükten sonra Ah

met Salih Korur ile muvafakatıerini bildirdiler ve yol şinıdild gibi genişledi, şurada glirdüğünüz gibi, geniş· 

!edi, buradaki binalar kaldırıldı \' şimd iki şekilde balı çe düzenlendi. 

Böyle olunca, hiz bu balıçe düzenlemesine geçerken 27 Mayıs oldu. 27 Mayıstan sonra biz bahçenin ikrna· 

line çalışıyo:ıız. İki taraftaki kuvvetli nol..tıı önemi de; ccesindc ~eni bir üı.·ii ııcü nokta meydana geldi. Artık 

Meclise de es:ı~ girişin yay:ıiar için orta aksıla olacaktı; :ı-:ı ııi buraya da kuvvetli bir motifin yapılması gereki

yordu. Biz pl:ınlarımızda oraya bir Cumhuriyet Anıtı yapılmasıııı, şurada glirdüğiinüz gibi, bir Cumhuriyet 

Anıtı yapılması ve girişin, esas girişin bu ylinden de temin edilmesi lfı;r.ını geldiği kamsı ilc projclcrimizi dü

zenle-dik ve anıt.n dvanııı bu düzenlediğimiz projeye g!irc tanzim ettik. 

'aiııız ::nıtı da kcndlın izc glirc dizayn ettik; yani şahsen ben kendim di7.ayn ettim; fakat biiyle bir anıtın 
ancak Türk mimar ve mühendisleri :ıçısıııd:m, yani Profes··r Ho!:ı ıncistcr olarak değil, tamamen milli sanatçı

larmuz tarafıllilmı yazışma ilc elde edilmesi gerekt iği !-.onusunda bir karar sahibi olduğumuz için bunun ya

n~ma aç ılmak üzere i r.şmıtına başladık. 

Bahçenin tanzimi ikmal edildi. SaYlll Millet Meclbi B•şkaııı Fuat Sirmen z:ı ıııanıııda cksil<lerin tanıamlan

ın;ı sı istendi ve balıçe ycr;ııin yarışınaya çıkarılması liııe .· iıd i. Ba,;çe işleri yarışmaya çıkarıldı. Bu arada yeni 

Anayasa gereğince ili< Senato biııasınııı ıl ıı ;ı y nı konıplcl<~iıı içerisine iliıvc edilmesi, bunun yerinin belirtil· 

mesi, yan~nıada balıçe lanzinı i sırasınd,ı bu hin:ının da gösl<· rilın<:!si istendi. Bahçe tanzimi başladı . Fakat, uy

gulamaya ı;eçilenıcdi. 

Daiın ileride Sayın Bozbeyli'nin Meclis Başk:ınl!ğı sırasındıı bizden bir rapor istediler, binanızın tesisleri 

nclerd ir, bunları ele alalım, bu binayı tamamlayalım dediler. Biz de kendilerine genişçe yazılı bir rapor tal<
dim ettik ve konuları ele alacağımızı , sıralayacağınıızı, ele alınması gerektiğini ifade ettik. Bütün gayrctlcrc, 

tıiri-;aç defa teşcbbüslerinıize raiimcn dijier siyasi olay;ar bizim yapım i~lerinıizin önüne geçti, tamamlayama

dık. 

Bundan sonra yeni gelişme de 12 Marttan sonra oldu, Birdenbire Atatürk Anıtının yeniden ele alınması 

linerildi ve Bakanlığa bu ko.ııı glircv olar.ık verildi. Baklmlık bir yarışma düzenledi; yarışma neticesinde 

biı· «Anıt )apılması» konusu lıazırlıınıld ı . F:ıkat bir örıe ;i ilc (Proje üzerinde glistcrerck) şurada hazırlanmış 

olduğumuz yere Etnoğrafya Mü-.esi linüııdeki Allıtürk Heykclini glitürüp nakled ilmesi istendi. 

Buna Bakaniıktııki arimda~larımızla ben itiraz ettim. Tabii ben kişisel fikir olarak Atatürk'ün yattıiCı Et

noğrafya Müzcsinin, Atalürl< tarafından yapılmış bir aııı! oldufiıınu, kendisinin orada yalınası dolaylSiylc 

böyle bir llırihi yerin evvelı1 bozulanıayaca!!ını, zııtcn Anıtlar Kui'Uiımun da buna müsaade etmeyeceğini, 

sonra orası için yapılmış bir sliz konusu Iıcykelin buraya naklinin sanat bakınundan doğru olmaynca~ını, son

ra da burada Atatürk atılınıının bir askeri başarı olma riığ• nı, bunı.ın çok daha başka aıdanılar taşıınıısı gerek· 

tiğini, tespit olunur. Bir müsabaka neticesinde topyekun ba'ikıı bir ziliniyctlc ele alınması gerektiğini ifade et

meye çalışhm. Sayın arkadaşlarımızla lıl r neticeye var.l ol<. Ödenek konulmuş olmasına haı·ta kcşfi yapılma

sma ra[\lllcn i timzımızı arkadaşlar bilirler. Hemen başlanacal< duruma gelmesine rağmen, o zamanki Bakaıu

nıız aniay ıs gösterdiler, fikrimizc i~tirak ettiler, ve yapıın durduruldu. 

Bundan sonraki a53ma, geçen yıl. bu aylarılan bir - iki ay sonra idi. Sayın Meclis Başkanımız Kemal Gü

ven Beyin, bu işleri tekrar ele alacağını, yani hir hıızır lık çalışnı:ısı yapmak üzere Bakanlıktan benimle bem· 

her birkaç arkadaşım bu konuyu konıL~mak üzere ken:lisine müracaııtımızı istediler. Tckraı· konu üzerinde 

konuşmaya baııJadık, ' 'e bu sefer işler çok bilimsel olar.ık, Başkanlık Divanı ol:ırak, her i!:.i Medisin Baş

kanlık Divanl:ınnca bir lineri üzerinde ifade etlikleri gibi, bir öneriye dayanarak hareket edilmiş olmakla 

beraber, topyekun, ı:cniş açıdan ele alınması lazım ı:cld iğiııi ifade ettiler. Hep bcr.ıber konuya cğildik. Evvela 
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aç ıl> lamalar yaptık. Sonra bir teknik ko:ııite seçildi. Bayındırlık Balmıılığından arkadaşlarla, tabü Divan Üyele

rinden arkadaşlar, bep beraber bir çalışma yaptık . 

Çalışmanın neticesinde, Atatürk deyiminin her ne kaıln l", kısaca önerge salıipleri tarafından Atatürk ola

rak ifade ed iliyorsa da, geniş kapsamlı olduğunu ve Sayın Başkaııımızın izah ettikleri şekilde Türk Milletinin, 

Atatürk tarafından ta Orta Asya Ça~larına kadar de rinliği olduğu, bunun dcvamlılığı oldu!iu. Bu devamlılık 
içerisinde yönetim şekillerinde sadeec değişmeler olduğu, Atatürk'ün kurduğu Türk Devletinin özellikleri ve bu 

Türk Devletinin içerisinde Atııliirk ve diğer fikir ve eylem yahut uygulamada emeği geçen kişilerin de yer al

ması gerektiği neticesiyle Anıtlar Komitesi arkadaşian ınızla şöyle bir fikir birliğine vardık. Dedik ki: «Gü

neyden Kuzeye doğru Türk tıırihindeki gelişmeleri inceleyen olaylar, fikirler, yazılar, belgeler çizilebilsin. Do

ğudan Batıya doğru olan eksen üzerinde de, devrim ta rihinde önemli olayları, Devletimizin kuruluşu, gelişme

si, fikir gelişmeleri, Doğu - Batı ekseni üzerinde geliş>in.» 

Bu iki eksen üzerinde yer alacak olayların seçiminde biz teknik komite olarak kendimizi tam yetkili gör

me<lik. Dedik ki: «Bu Türk Milletinin malıdır, Türk Milletinin malı olacaktır. Şu halde bu konudaki karar

la Türk Milleti bütün yetkili kuruluşlan, kişileriyle, bilginleriyle karara bağlamalıdır.» 

Öte yandan şöyle düşünüyorum: Arka girişten iti!>arcn Türk Milletinin derin liğinden başlayan olaylar 

dizisi. Burada bir Atatürk'ün kendi anlayışı, yani ilim ve halka tiayanan yönetim anlayışını gösteren, simge
leyen bir büst. İçerde, yine Atatürk'ün ilk Parlamento Başkanı olmasını simgeleyen bir büst. Sonra Atatiirk 

ilkeleri, dcmokrasimizdc oluşmalar ve bugünkü Anayasa düzenini simgeleyen yapıtlar dizisi. 

Doğud .ın ise, başta Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun öyk!isü. Sonra, kapıdan girerken Atatürk'ün Türk 

Gençliğine emaneti. Türk gençliğini simgeleyen kadın erkek eşitliğine dayana n iki grup, sonra yine Atatürk. 

Dışta yine Atatürk ilkelerinden sulh ve bilim şeklinde bir öneri. 

Binanın içerisinde, yine mimar tar.ıfından, veya hocamız tarafınılan hazırlanan Türk demokratik fikir, 
gelişme ve uygulama bölümüne adı geçmesi gereken büyüklerimizin büstlcri. Burada bü~1ler vardır. Dört 

tane büyük pano vardır. Gerçi orada 4 - S tane düzenlemiş idik. Hatta Avu~1urya'h mimar bir hanım da 

büsticrini yapmıştı. Fakat biz onu yine kendi salıarnızla ilgili panolar olarak uygulamadık, açık bıraktık. Bun

lardan bir tanesi örnciiin Türk UlusL·mnın gelişmesi sonucu hangileridir? Kimler kurmuştıır? Nasıl yapmıştır? 

Bunların ~osyal yaşantılan Türk edebiyat ve tarihi simgelcnecck, yahut di!ier konular. Bunlar şurada (Plan 

üzerinde ~östererek) göreceğiz. E Blokunda, Cumhuriyet Scnatosu olan bu Blokta 4 tane büyük pano var. 

Buralarda, mesela tören salonunda, E Blokunda bir pano var. Gördüğünüz gibi burada bir pano va r. Bunların 

hepsinin konuları ayn ayn. Bu konularm tcksirleri s:matçılara \·erilebilmcli diye düşündüm. Ve şimdi bu ko

nuların da seçiminde, şüphesiz tarih ve bilim esaslarına dayanmamız gerekir. Yetkili kişilerden de bu konu
larda, bu olayiann ne şekilde işlenmesi laz.ım geldiğini saptayalım ve sanatçıya konuyu verdiiiimiz zaman ar

tık bir tartışma olmasın. O konunun sadece sanatçılar tar.ıf•ndan işlenm~si mtimkün olsun şeklinde bir ka· 

rara vard ık ve bu karann gereğini de bir brn~iir yayınlayarak bütün ilgili kuruluşlara , sanatçılara, sanatçıların 

derneklcrine, odalara duyurduk; fakat ne yazık ki, o zaman bir basın toplantısı, bir televizyon konuşması ile 
halka açıldamayı planladığımı7_, düşündüğümüz halde Senato seçinıleri ortaya çıktı. Ve Sayın Başkanlarımız, 

kendileri politikacı olduklan için, aslında pek de politik olmayan bir konuda biraz çekingcn davranıp bu 

açıklamalan vaktinde yapamadılar ve 7.annediyorum ki, scsimiz !ıu ytizdc ıı yeterince duyurulamadı. Bugünkü 

toplantı ile duyurulmuş olacak limidindeyiz. Bugiinkü çalışmamız bir başlangıç idi, bu çalışınalar neticesinde 

bugün bir l<aram varamasak dahi, işlenecek konularımız, yerlerimiz çoktur, bir kısmını gösterdik. Daha da 
çok yerlerimiz var ... Milletimizin kend ine layık olduğu, tarihten !!eri yaşayış tarzlanm, yönetiliş tarzlarını ve 

birçok bakımlardan askeri değil, daha ziyade politik, ekonomik, sosyolojik açılardan çeşitli motiflerini işle

yecek pek çok yerimiz vardır. Bu yerimize işlenecek sanat eserlerinin konul:ınm hep berAber seçmek için 

sonra çalışmalam başlayacağız. İyi neticeler alacağımızdan eminim. 

Zahmet edip dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Salondan alkışlar.) 

BAŞKAN - Efendim, gündemimiz gereğince şimdi tebliğierin okunmasına geçiyoru7-

Tebliğ sahipleri mevcuts:ı , kendi tcblijilerini bizzat oknrlarsa daha çok memnun oluruz. 

Söz sırası Snyın A. Dilaçıır'da. Türk Dil Kurumu Baş Uzmııııııund ır. Buyıırsunlıır efendim. 
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A. DiLAÇAR (Türk Dil Kurumu Başuzmanı) - Sayın Parlamento Başkanları, Sayın Başkan, sayın üye· 

ler; 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bahçesinde kurulacak olan Aıııtlar ve Sanat Yapıtları Ön fikir Araştır· 

ması » başlıklı ynzınızın dağıtımmda beni de Jistenize ulmış olmanız sevinci ve şevki içindeyim. Sonsuz te· 

~ckkürler. 

Bu fikir aruştırmanıza bir sanatçı olarak değil , biiy(ik Atatürk'ü yakmdan tanımış, onun Tlirklük, Türk 

Tarihi, Türk Ülküciilüğii gibi konularıdaki düşünceleri ni iyi anlam ış bir kişi olarak katılıyorum . 

Atatürk siyaset bakımından Turancı bir Pantürkisi ulmnmakla beraber, Kök - Türklerden başlamak üzere 

Türk tarihini, büyüklerini, geçmişteki başarılarmı bugün için dahi bir illıam kayııağı saymış, bu hissi her an 

yaşamış, veeizelerinin çoğunu bu esas üzerine formülle;niştir. Bunlardan biri Emniyet Abidesinde (Güvenlik 

.-\ıııtı) mda da geçen <<Türk, övü n, çalış, güven, yaz ı lı d ı r. Bu anıt dikildiği zaman bazı nı illetvekilieri Ata· 

türk'ün sorrasında «Öviinmekle işe başlaııır nıı » diye bu yazılı eleştirdiler. Atatürk'ün savunmasını hemen 

ben not ettim ve yıll .ır sonra 1972'de yayınlad ığım Kutadgü Biliğ incelemesi başlıklı kitabımda bu savun· 

ınayı tekrarladım. (Sayfa 198) Atatürk şöyle dedi : <<Aklımda övün, çalış, güven kelimelerini bu sıraya göre 

~izcn Türk tarihi kendisidir. Tarih alaııında derinliklerine iııildikçe atalarımızın görkemli kılıçlan ilc karşı· 

laşırız. Bunların karşısıııda da övgü kendiliğinden doğar. Bu, gerçekten Tiirkün Jıakkıdır. Övgü, övünme 

bir işe başlarken içimizde bir gizli güç gibi, çalışacak olana hız aldırır. Bu hızla da çahşılır, başarılır ve 

güvenilir.» Genelkurmay Başkaıılığıııın Harp Tarihi Dairesi, Atatürk'ün vefatından sonra Türk Dil Kuru· 

ınuna bir ı;lbay göndererek bu konudaki ifademi aldı lar. Atatürk, Türk tarihinin derinliklerine dalaıı bir 

"raştırıcı idi. << Ne Mutlu Türküm Diycne» vccizesini, yukardaki esasa göre, Tiirkiye Cumhuriyetini kurarken 

<i eği l, onun ancak 1 O n cu yıldönümünde söylemiştir, derin ar.ıştırmalardan sonra. Atatürk'ün Türk Türk 

tarihi kavn1yışına dayanarak, kendi gününde kabul <'<Iilen Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızlı çcmber, 

tarih boyunca Türklerin kurduğu devletlerin sayısmdan alınmıştır. 

Buna göre, ön fikir ardştırmanıza vereecitim cevap lar şöyle olacaktır 

1. Kumlacak anıt ve sanat yapıtlarının seçiminde Türk tarihinin akışını gözöniinde bulundurmak. 

2. Bu akışta iki anamerl1ale kabul etmek : a. Hü h1i mdarlık yani, bcylik, saltanat, b. Cumhuriyet. 

3. Hükümdarlığı ikiye bölmek : a. Şamanlık çağı (Kök • Türkler), b. İstarnlık çaj; (Karahanlılar· 

ıla n Osmanlı Devletinin sonuna dek). 

Böyle olunca karşımızda üç ana bölüm bıılurıız 

I. Yazıttı anıt bırdkmış en eski Türk Devleti olarak: Şaınan Kök - Türkler (SS2- 745). 

If. Yazılı siyasetname bırakan ilk Müsliiman Türk devleti olarak Karahanlılar (932 -·1212). 

III. İlk Türk Cumhııriyetini kuran Atatürk, ve Atatürk Türkiyesi. 

+ 
Bu kavrayış esas alınırsa tekliflm şu olacakllr Türkiye Büyük Millet Meclisinin metlıalinde veya bahçe· 

nin uygun bir yerinde, 

ı 

3 

şeklinde, heykcl ve kabartınal:ırla süslü ve yazıttı üç anıt dikmek, yani bir kompleks 1 nnmaralısı Kök • 

Türklere, 2 numaralısı Karıılıanlı lara, 3 nu marulısı da Atatiirk'e ait. 

+. 
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numaralı a r.ıt : 1958 yılımı ka1dr fizyonomi olarak Kök - Tiirklerin neye !Jenzediklerini bilmiyor

dul<. O yılıla Çeklerden ve Mo;;ollarclan oluşan lü lıcyc~, ~imdi Moğolistan topra~<larında lııılunan Kül Ti

~;n amtıııın etrafınıla kaziiar yaparak bu Tiirk hüküm d arın m büstünü ortaya çıkardı. Bu 1 numaralı Türk e 

a it başın resmini buraya H:~tiriyorum: (nıüteakı ı> sayfanın !Jıışındıı; bk. Thomscn başlıklı eı;eriııı, s.37, Anka

ra 1963, Ti!rk Ol! Kurunın yayını). Sunatçılarımız bu başı ayn~ıı işleyip etrafını Şaınanlığa uygun bir de

korla slislcıııcli. Anıtın cephesinde de Orhon :ııııtların ·.lan Kil! Tigin dikilitaşında geçen şu cümleyi a. Or

hun yazısıy lc, 2. Latin lı arf!crin.:Zic okunuşıınu, 3. bugünkü dilimizle çevirisini kabartma yazı ilc göster

meli. 

a) Orlıon yazısıyle (Okunuşu sağdan sola) 

b) Okunuşu : Bengü il tul:ı olurt:ıçısen, Türk bı:dıın. 

c) Çevirisi : Ey Türl• Ulusu, lopraklarıııııı egemenliği ni sonsuz olııruk elinde bulundunıcaksııı (Kül T igin 

yazı tı, giiııey 8). 

Mermerden yapılmış Kiil Tigin heykclinin baş ı 

2 numar.ılı anıt : İsliinılığı 960 yıllarmda kabul eden 

mulıteşerıı Karalıantı Türk Devletine B~lasaguulu Yu

~uf ve Kaşgarlı Mahmut gibi büyük yazarlnr şan, şöhrct 

!m1.aııdıımışlardır. 1069 yılında Kutadgü Bilig adlı mau

zuın siyasetımıneyi ortaya koyan Balas:ıgunlu Yusuf, 

d eğil yalnız Türklcrdc, lıiitiin dünyada «Hukuk devleti » 

kavramını işlemi~ olan ilk ya1.ardı r. Batı dünyası «Hu

fmk devleti» kavramını genellikle Magna Carta ilc baş

latır. 1215 yılında İngiliz baronları Kral John'n zorla 

hu demokrasi belgesini inızalatnıışl:ınlı. Fakat gerçek 

odur ki, bu tarihten 146 yıl önce, yani 1 069'd:ı, Kura-

lı:ınh T lirk devletinde Balasagunlu Yusuf «Hukuk dev-

!eli» üzerinde önemle durnıuştur. Kutadgu Bilig adlı 

escrinde . şu iki kelimeyi daima bir arada kullanmış : 

J;;öni (yani «doğru» ve törü (yani «kanun, yasa»). Ör

ncğön, cse;in 2017. beyt i şöyledir : 



Kayu beg törü birse ilde köni 

ilin itti kodtı yanıH ı küııi. 

Çevirisi : Hangi hey yuıtla doğru yasa koyıl u ise, o, yurd unu düzenlemiş ve gününü aydıolatm ı~tır. Aynı 

kon uda IJ:ışka bir beyt (5576) : 

Tukı bir buclııııka törü bir köni 

kötiir bir ikidin küç i ıı kör anı. 

(Çevirisi : Da hi, halkına doğru bir yasa götür, birinin başkasına haksızlık etmesini önlc). 

Türkistan'da 1069 yı!ınd :ı ortaya konan bu «doğru yasa» kavmmı bugünkü Türkiyc'miziıı vazu kanun ola

rak Türlıiyc Biiyük Millet Meclisini çok yakından ilc.'le ıı dirir. Su ibareyi, tasarlad ı ğılll 2 numaralı aıııta Ka

rahanlı Türkçesiyle ve o ç:ığdaki Uygur harfle roylc, ila ·,c olara!< o çağda kul!,; minıaya ba~Jay:ın Arap harfle

riyle de yıızmalı , okunu~uııu gö~termcli, bugünkü Tü rkçenıizc çevirisini de cklemcli : 

a) Karııhanlı Uygur harfleriyle (okunuşu sağdan sola) : 

b) O çağın Arap iıarf!criyle (okunuşu sağdan sola) : 

c) Okunuşu : Budunl<a köııi bir törü kötiir (Kutadgu Bilig, bcyt 5576) 

ç) Çevirisi : Halkına doğru bir ya :ı götür. 

Bu yazıt, eski (1 069) M iisliiman Tiirklcri gösteren tı:r anıt iizcrinde görü nmelidir. 

+ 

3 numaralı anıt : Cumhuriyet çağı, Atatürk, modern bir Türklük çevresi. Yazıt, Atatürk"iiıı Cumhuriyet 

ruhunu yansıtan bir veeize olacak. Den bunu, Cumhuriyetin iJaııından 7 ay önce, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Hükümeti yıllarında, Gazi M ostara Kemal Paşanın bir söylevinde buldum, 1 Nisan 1339 (1 923) tarihli. 

O yıllarda Atntiirk'iiıı kullandığı Türl«:e ilc 

Yeni Türkiye Devletinin rolı-u büııyanı lıiikinıiyet- i milliycdir. M illetin bilii kayd-u-şart hiı kimiyctidir. 

Bugti nkü Türkçeınizlc : Yeni Türkiye Devletinin ii~ cevlıcri milli lıukinıiyetti r. Milletin kayıtsız ve şaıtsız 

hiikinıiyetidir. 

(Bkz. Atntürk'ii n söylcv ve demcçleri, s. 299. Türk !nkıhip Tarihi Enstitüsü yayınları, 1. M. E. B., lstaıı· 

bul 1945). 

Türkiye Büytik Millet Meclisi binası ve bahçesinde kıırulacıık anıtlar ve sanat yapılları önrikir arııştırnıa

nı7.a bu önerileri sunarken en derin saygı larıının kabu li; ııü rica ederim. 
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Müsaaılenizle bir şey açıklayacağım: Efendim, bu Karahanlılar çok büyük ve geniş külrur sahibi bir top

Juluktu. Kut:ıdgü Biliği ben inceledim, tczime seçtim ve yayıııladım. Orada hakan, yani o zaman ilim ile halk 

arasında Jıir mukavele yapılıyor. Başkan halktan üç şey istiyor, halk da başkandan üç şeyi istiyor ve bir mukave

ledir bu. 
Hukıının isted iği birinci şart ~u: Vergileri zamanında ödemek. 

Ikincisi : Kanunlara riayet etmek. 
Üçüncibii : Hakanın düşman tamdığı toplulukları dilşrnan taıumak. 

Şimdi lı ~ lk da şunu istiyor: 
ı. Gilmüşiln ayarını düşürmemek. Yani devalilasyon yok. 

2. Tic;ıret koliarım emniyet altında bulundurmak. 
3. Doğru tanı vermek. Bu ilk mukaveledir. Halkla kendi ba~kanı arasında. 

Saygılar sunarım. (Aikışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dilaçar. 
Efendim, şimd i Profesör Dr. Sabahattin Payzın Beyefendinin tebliğleri var, buyursunlar Sayın Payzın. 

PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN PAYZIN-Sayın Senato Başkanı, Sayın Millet Meclisi Başkanı 

ve parlamenterler, bayanlar, baylar. 
Bu anıtla modern Türk Ulusunu ve konusunu esas abnak amaç olmalıdır. 

Modern Tiirk kimdir? 

Bu soruyu cevaplandırmak önemli tartL~ınalııra yol açabilir. Zira ırkçı ve şoven görüşleri hilmanist görüş

lerle birleştirme olasılığı yoktur. Ama bu ya~:ıdığımız to prakların tarihini i dersek olumlu ce •·abı, günümüz bi

limleri ışığı altında verıneye çalışabi liriz: 

Türkiyemiz üzerinde yaşayan insanlar taş, tunç ve demir devri tarih öncesi ve tarih sonrası uygarlıklarını 

kurmuşlar ve bunların örenleri Ü7.erinde yaşıyoruz. Hattiler (Hititler), Frigler, Urartu, Hurri!U devletler kur
muşlardır. Bu devfetleri Perslcr, lskitler, Mintaııiler, Asuriler yıkmışlardır. Lidya Frigleriıı, Parsler Lidyaltiarın 

devletierini yıkmL~tır. Kinuncrler ve lskitler Güney Rusya'dan Anadolu'ya gelmişler, Goller buraları istim et

mişlerdir. Istanbul surlannın inşaatında 40 000 Got (C enuen ırkı) un çalış tığı, Ankara bölgesine de bir kısnu

nın yerlcştiği tarihlerde yazılıdır. Asuriler Kayseri yakın lanna kadar (Prof. T. Özgüç kazılan) gelmiş ve ticaret 

merkezleri kurmuşlar, Fenikeliler sahiUcrimize koloni limanlar - örneğin Burhaniye Ören'i-da yerleşmişler

d ir. Bizans döneminde ise çeşitli göçler ve yeclcştirmc ler yapıldığı bir gerçektir. Haçlılar döneminde de yer

leşmeler olmuştur. Bunlar bilinen gerçeklcrdir. 

D. Talbot Rice, Byzentine Art adh kitabında (s. 16, 1962), ..: Bi7.ans sanatında Roma, Surye, Anadolu, Hel

lenistik bölge, Ermenistan kayna51nası önemli rol oy nar. Bizans sanatı ancak bundan sonra ve altıncı yüzyıl

da doğar. :~~ demektedir. Bu sanat için belki doğru olmuş, fakat bir Bizans ulusu oluşamanuştır. Irk, din, çıkar 

çatışmalan bir Bizans ulusu doğmosını kesinkes önfe miştir. lmparator Tcodosyos, imparatorluğun resmi dili 

Liitince iken, İstanbul'da kurduğu Universitede Yunan cayı da yüriirlüğe koyınıL~ ve on Yunanlı gramerci ata
mıştır. Amaç Yunancayı geliştinne idi August Bally, Bizans tarihi. 

Ön Asya'da Eti, Frig, eski Yunan yazılan eğemeulikleri o devletlerin varlığım gösterir, fakat uluslannın 

devamblığınm simgesi değildir. Nitekim Bizans gerekçesinin egemenliğinin sağlanması da, Kilisenin Roma'

dan aynbnaSI da, Bi7.ans halkını bütiinleştirememiştir. 
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Bu bütünlşenıe, Türk boylannın Kuman, Alan, Kı>raoğuz gibi adlar ile batıdan ve Abbasi ordusundaki 
Oğuz boylannın Bizans - Arap savaşlan sırasında yerleşmeleri ve yerli halkla blitünleşmeye girişmelen ile 

başlanuş olmalıdır. Selçuklular öncesi döneme ait Battal Gazi destanından aldığımız şu kısım ilginçtir : 

«Karşılaşır iki ordu o sabah 
Ahmar (x) birdenbire çıkar meydana 

«Gelsin dün geeeki bliyliyü çiizsiln 
Sonr.ı haddi varsa karşımda gezsin:, 

Battal'ı görünce titrer her yanı 

:Elleri yukarda geçer meydam, 
Aşkar'ın boynuna dolaııır öper, 
A~kar da omuzunu yalıınır öper, 

Battal sağ elini koyar sırtına, 
Kafir saflarmda kopar fırtıııa, 

hlam saflarından tckbir yükselir, 
Ahmar omnkta imana gelir. 

Durur durur Türk erine baş cğe•·, 

Dünyalara kafa tutan ) iğiilcr (x) 
Türk gayri yol alır deryaya doğru, 

Rabbin vadettiği dünyaya doğru. 

Bu daha o zaman Bi7.-ıııslı önderlerin Türkleşmeye başladığını ı:östercn belgedir. Buna ilk Osmanlılarda 

Gazi Mihal, Evrcnos Bey ve başkalanııı da katabiliriz. Selçukların Abdal örgütü bu yolda hızlı ilerlemeyi 

sağlamıştır. Haçlı seferlerinin esas nedeni hızlı İslamiaşma ve Türkle~tinnc, Türk Devletinin ekonomik atı

lımlandır. Biz Devletimizin adım Türkiye olarak ancak Cumlıııriydten sonra koymuşıız. Oysa Batılılar daha 
Selçuklular'dan beri bu devlete Türkey, Türkci, Turquie, Turchia ıtdıııı vennişlerdir. Buna dikkııt edelim. Bizans 
kurucusunun adı ile anılan bir kent adı idi, oysa Türkiye bir ulusun adıdır, bunun farkına çok geç vardık. 

Keçeci Zade Fııat Paşa, Şelızade Abdüllıamid'e verdiği vasiyo!tname gibi olan acizasında «BU devlet bata
cak, bunu bir millete dayaııdımıanıız gerekir. Bu Rum Milleti olamaz, Yunanistan'la birleşme isterler, Arap 
Milleti olamaz, imparatorluktan ayrılmak istiyorlar, Arnavut Milleti azınlıktır, bunu Türk MiUctine dayan
dırmak gereklidir. Oysa bu millet eğitilmemiş, cahil bırakılınışür. Rus sefirine göre miktannın az olduğu ile
ri süriilüyor. Ben üç dört milyon olduğunu sanırım. Bu milleli okuton ve Devleti Aliyyeyi bu millete dayandı
no demiştir. Modem Türk Ulusu bundan önce oluşabilseydi durum belki daha başak türlü olabilirdi. 

Ankara Kızılay Kan Bankası ilc Kopcnhag Doku Tiplendirme Merkezi işbirliği ile yürütülen çalışmalarda 
Ari ırktan sayılan Kürtlerden olmamak ve Türkçe konu~n Türkler arasından seçilerek alınan kaniann ak
yuvarları doku tipleri yönünden incelenmiştir. Sonuçlar Daniınarkahlannki ile karşılaştınlmıştır. HL - A tip
leri denilen İskandinav ırkından farklı, Akdeniz ırklannıııkine benzer bıılunmuştur. Oysa Mongol ırkı tipleri 
bundan farklıdır. Basit kan gruplarımız bile Akdeniz bölgesi halkının aynıdır. 

Şüphesiz ki, Türklerin özelli@ 2200 yıllıl.. tarihleri boyunca akıllan durduracak bir coğrafiya azametine 
malik olltl31arıdır. Hindistan, Çin, Avrupa kıtasının yarısından fazlası, Afrika kıtasını bütün Kuzeyi, Asya 
kıtasının akla gelebilecek herhangi bir bölgesi, taa İndonezya 'ya kadar Türk hakimiyeti, nüfnz ve idaresin
den uzak kalnuş değildir. Nitekim Çin'de Doğu ve Batı Han sülaleleri Türk generalleri tarafından kurulmuştur. 
Bunların Çin'in kültür ve sanatını kalkındırdıklan, Çin'e atı soktuklan, kültür ihtilali sırasında yapılan kazı bıı
Iuşlan ile yeniden desteklenmiştir. M. Ö. birinci yüzyılda yapılan - Türk etkisi ile - bronz, şaha kalkmış at 
heykellerinin ne büyük bir ilgi toplarlığını I 973'te Londra'da açılan sergi sırasında bizzat gördük. Aynı eserde 
Uyııar dolmmalan örnek verilmiştir. Bunlar Türklerin etki al:uılannı belirten canlı helgelerin küçlik bir par

çasıdır. 

Fakat yine de biz dünyaca Türkiye olarak 1000 yıhlır adlandınlan bu topraklar Ü7.erindc yaşıyoruz, en 
azından Abbasiler devrinden beri geldik buralara, Genetik yapımıza Akdeniz halkı dokusu üstünleşmiştir. 

Modem Türk Atatürk'ün «Ne Mutlu Tiirküm Diyene>> sözü ıle gerçekleşmek üzeredir. Bu ırkçılık ve şö
venliğin ve dolayısı ile ulusu bölmenin tam karşıtıdır. Atatürk, «Bilelim ki, ulusal birliğini bilmeyen uluslar 

başka uluslara yem olurlar» demiştir. Bu da yukandaki mütalaalanmızı destekler. Şu halde; anıtlann teması: 

Modem Türk Ulusunu birleştirici yönde olmalı ve odak olamk Modem Türk Ulusu ele alınmalıdır. Ta
rihi, geçmiş çok daha kültürel etkileriyle ve dü~m:ınlıklan toplamayııcak şekilde bu gelişimi destekleyecek bi

çimde ele alınmalıdır. 
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Perscpolb' tc Daryuş'un Sarayını gezerken büyük giı-iş ınerdivc ııleri alınlığında hükümdara hediye sunan o 

dönemde mevcut 9 milletin elçileri arasmda koyun sunan Türk elçisinin de roliycfi gösterildi. Bu da tarihi· 

ın izin 2200 yıllık değil, daha da eski olduğunmı dclilidir. Bu roliyefler Daryuş'un dünya egemenliğini blldi
riyordu. lJa dc\'irler geçicidir ve tJiz bunları geçirdik. Kalıe olan bütün bir ulus onun kültürü ve uygar

lı ğıdır. 

Bu anıUar silsilesinde Türk uyg:ı~lı ğı ve kii ltürünün biı· b'i tii ıı olarak ulustan ulusa, nesilden ncsilc aktarı

lan dünya uygarlığı ve kültürline katkısı uclirtilmclidir. Bugüne, modern Türkc mal olan kültür de bunun için

da olacal<tır. 

Anndolu Tüı·k Devleti : Bazıları Alparslan ilc, bazı:arı Ertuğrul Gazi ilc başl:ıtırlar. Belirttiğimiz belgeler 

kııruhı~un - resmen dei\ilsc bile - daha eskilere götürür. Battnl G"zi destanı ve benzerleri ıl cl'llcrdir. Destan
lar bu yolda ele alınmalıdır. Eski ııygarlıklarııun mcnnp!ıı rı ka nımızla karışhğından lıcnimscncrck Türkiye 

Devletinin çc~itli adlar altında sürekliliğini bclirtmclidir. 

T iirkiyc Büyük Millet Meclisi Tiirk dcmokrn>isinin •imgcsidir. Bu konu elbette işlenecektir. 

Her ne koıdar Grekler demokrasisinili k tırucıısu ola rai< göstcrilirse de, durum hiç de böyle değildi r. Yuna

nistan esld halkı Helotlnr ile (Kscnoforıan Amıbasis'in1e Hclotlar kesin olarak ayrı tutulmuştur) yeni gelen 

Grek'ler ayrı haklara sahip oldukla rı gibi, site devletlerde Hclotlar, belirli serveti olmayanlar, köleler bu de
mokrasi çerçevesi içerisine gireınezlerd i. 

Osmanlı ve hatta Selçukların beylerden kuruln mcçlcsleri de bu tip bir demokrasi olarıık tanımlanabilir. 

Gerek To'lybcc, gerekse Wells gibi tarihçiler bu ilk Osmanlı dömmindcki yönetimi Isparta demokrasisine hen
zctiıdco. 

Fatih Sultan Mclımet'in Çan !arlı a i! esinin ııli~ıızu ou kırdıktan sonra Beyler Meclisi kalkmıştır. Bundan 
sonm köleler devri kıırıılmuştur. Vcı.irler ve sadra7am1ar hep köle veya devşinnelerden olmuş, pad işah larm 

Tiirk kadmlarıylc evlenmesi yasaldannııştır. Bu nedenle Toynbee bu ikinci dönem devlete köle devleti sistemi 
dcr. 

Aslında iln iı i yönetim ve karizınatik yönetim safhaları bu topı-aklarda yürürlüğe girmiştir. Osmanlılar Ha

lifeliğ i üstelenince «Zillullalıi fil arz, simgesini de be:ıimsemişlerdiı·. Bu dönem teokratik dönem olup hakild 

demokrasiden söz t'<lilemez. Padişalıın kölesi olan sadrazarn ın idam hükmü gene padişalıın iki dudai:ı ara
sında idi. 

Bil"inci Kanun Esasi ve Osmanlı Meclisi Mebusanınm yürümemiş olması da, tıpkı Bizans'ta olduiju gibi, 

Osmanlı Milletinin olııştıı rulamamasındandır. Devlet bürakrasisi Türk - Osmanlı kııraktcrinde idi ise de, Mec
l is~ T ona boylarından Yenıcn'c dek olan mcnılekctlcrdcn olduk~a itina ile seçilm iş mcbuslar gelmişti. Bunla

rın bir kısmı Devletin dilini bile konuşanı ıyor veya konuşmak istemiyorlard ı . Türk asıllılar ise istenilen eğitim 
düzeyinde d<'ğillcrdi . 

İk inci Meşrut iyet de, bunu belirtmekten nıaksaılım :ızııılıkların Mecliste hilkimiyet kurup, Türklerin ckar
te edilebilmesi olası lığı nın da doj:;'ltluş olmasındandır, İkinci Cumhuriyette bizimkinden pek farklı olmayan 

şartlarda kuruldu. Üstelik Tuna ilieri de gitmişti. Devlet bu sosyal şartlar altında yıkıldı. 

Atatürk'ün karizmatik yönetimi altında kuruhıp demokrasi yönetimine hazırlandı. Biz lise öğrencisi iken 

oy atmaya götiirüliip seçim fikrine alıştırıld ı k. Bu baş'ın şekilde yonımlaııabilir. Ama d~mokrasi eğitimsiz 

olmaz ve ı;lmuyor. O zamanki lise lmskctli gençlerin oy kullanmaları demokrasi için eğitim simgesi olarak 
figürlcrdc ~er almalıdı r. 

Bugiin de Ortak Pazıır ıncmlckctlcrin in demokrasi anlayışmn varın ış olduğ:ımuzu ileri sürebilir miyiz? 

Bununla birlikte aşamalnnnıız önemlid ir. Demokra J!dc ilerley işimizi göslcrfcck konularda yukarıld aşama-

lardan ba~al< şu dönemlere de yer verilmelidir: 

Terakkiperver fırka olayları, 

Serbest fırkıı olayları , 

Rann Tarhan Müstakil gnıpu denemeleri, 
Demokrat Parti dönemi, 
Yeni , \nayıısamızın dön~mi. 
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Bunlan nötr olarak ele ıılrn!:mın [)Olitik giiçliiğü ortadad ı r. Ancak, laşlara, ınozaiklere geçecek olan yazı , 

resim ve lıeı' !< el , figür ve kabartmaların bir gün tahrip t'<lilnıcmcsi i>teniyorsa olaylan nöt r olarak yorunılayıp 

taşiara nktarma zaınaııı gelmiş olmalıdır. Bu clbeıtck i gtiç bir iştir. Fakut bilimsel o lamk ve asgari polit<k 

ttki ilc ele alıııı r ve nispeten uzunca zaman süreci içhıric ııy;:ıı laııırsa başa rılabilir olduğu kanısınday ım. 

Önerilerimi saygıyle sunar, dinlediğiniz için teşekkürler ederim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - S:ıy ııı Payzın , hen de teşcl<lüir ede rim. 

Ş"mdi. S:1ğlık Kol<'ji Edebiyat Öğretmeni Celile K "ydcriıı tebliği va rd ır, kendileri horadalar ını efen

<• im?.. Tebliği okutuyo;uın efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 1 arlamento Ba~kanla rı , Sayııı lhşkıın, sayııı üyeler; 

Demokratik açıdan Tiirk M illi Tarihinin gelişmesini yaıı~ılacak sanat yapıtiannın 1071"den önce, Orta As

) adaki Tiirk devletlerinden başlatılmasının uygun ola ca~ı kanısındayım . 

Eski Tiirklerde halk iradesine dayanun demokratik l;ir idare slstcmi olduğunu, Ziya Gökalp «Türkçii

lli ğiin Esaslari>> adlı eserinin «Yata ni Aiıliik» hüiümüıı rlc şöyk anlatır : 

d~ski T ürklerde lıiiküınd:ırlık t re :ıi!t i . Küçiil< illerıle hlit!in il hir Millet Medisi h\ikmii ııılc idi. Hallu n 

nmkaddcralıııı bu Mecl is idare ederdi. Biiyük illerde. huy beylerinden oluşan «Şölen aı!ı Meclis İl'e ait 

i>,it•rc l;arar verirdi. Hakanlık larda, lllıanlıklaı·da ise Millet Meclisi mahiyetinde o lmak iizerc «Kurultay '> 

' · ardı. Bu Mcclis!crin m!i~averesiııe " Kinkıış» dc :ı i rdi . d im'i yaman, Bey'mi yaman?» dıırbımcsdi lıül<iiııı

u ;• rh~ın Hakan'dıı olmay ıp li'tlc olduğunu güstcri r. t,•;;n ıüi, Halı ;ı ıı"ı seçen ve luıl edebilen kıırııltaydı. 

1017 - !077 yılları arasııı1a ya~amış olan Yusnf Has Hadp"iıı « Kıı laılkubilig» ad lı escrindeki şu söı:lcrde 

l 'arlamcnto bi nasıı ııla an lamlı ulur kanısındayım. 

« İyi kanun koy, lıötü kanıın yapan kimse, daha lııı ).ıt!a ikt•n ülınii~ demektir.» 

«Adalete dayamın lıanım, bu gıii:(üıı direj;,idi r. Kamııı lıozulursa gök yerinde durmaz.» 

niriııci mc~rutiyctirı ilanı ve i:k t e~k i liıh e"'ı~ôyc Kaıı ıınıımın hazırlıınmasıııdıı emeği geçen Mithat Pa~a. 

Namık Kemal, Ziya Paşa gilıi Türk büyüklerinin hey .. cl veyıı büs!i cri ıı in anıtlar dizisinde kullaııılıııasın ı da 

Oncririm. 
BAŞKAN - Sayııı Giiran Erbck, buradalar m•. <:"cml iııı? .. Buyurun. 

G ÜRAN ERBEK (Hı!l<ukçu) - Sayın Paı·laınen ·c· Ba.~~anları , Sayın Baş~aıı , sayı.ı üyeler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ... Ve kampu ull'!a yer alması dü~iiııülen sanat yapıtların ; , Gii

rıcy - Kuzey ekseni boyunca kararlıışlırılmış - önceelen ünn:::yor - Tiirk milli tar ihinin gelişmesini ya nsıtmııs ı 

ciişüııülen aıııtlar dizisinde; Tiirkleriıı bu adı ulmalarıııdan 7.,mauııuıza kadar geçerek aşamaların gözönüne 

dınnıası gerekmektedir. 

Bura. l:ı genellikle 1071 tarihinden sunrasının değerlen dirmesinin yapılması, genel bir görii5 olarak kabul edi

lebilse ele Tiirk tarihinde çok önemli olan ve anılan tıuih!c ıı eski lere dayanun bazı hususların da ele alınması 

gerekmektedir. 

1. Türlderio Ya~aıılı sı 

Step kültürü adını da :ılan göçebe Türk'lerin y:ışayı~ tarzları ve örf ,.c adetleri ve bu k!il: .. rün ortaya ~ıkardığ ı 

sanat eserlerini kapsay:m tıir kompozlsy ıı ıııı yar:ıtı lm:ı~ı düşünülen kompleks içinde yer alnıası gerekmektedir. 

Ayrıra konuyle ilgili pek çok bilgiyi, Kars'm göçche Tiir~ ıncııkrinden, Balıkesir"in ve Çanakkale'nin yörüklc

rine kaı:ar bugünkü .va5aııı içinde Anadolu'da ed incb; ımck ve değerlendire bilmek o .ıınnğıda vardır. 

2. Türklerin tarihte Türk adını kulla narak lmn lukb · ı Giiktürk Devletine en padak dönemini yaşalan ve tari

himize Orhun Ahidesini bır :ık :m G ültck in, Bi lı;:c Ka:ın ve vczirlcri Tonyuktıl..' la anı!:;ıı Ahideleri kopsayan bir 

konıpozisyonun adı ı:c en mı:tlar dizisi arasımin yer :ıhııa ··ııııla bü~ ük yar:ırlıır b;ılunıuaktadır. 

3. Türklerin Ar.adolu"dn ycrlcş~bilınclcrin:lc en Öı" ·m ' i etkenlerden hirisi oları ve ePıel.ç'niıı dc·;le(in urulmıı

sıııa ve idaresine o lan katlusıııı gösteren «!\hilik,, kur,F.ı ınm :ımlıl rı nmthır d i?.f.i ııdc yer alınası clii~ünülebil ir. 
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4. Demokrasinin gelişmesine yardımcı olan devlet adamlarını kapsayncak bir kompozisyon düşünülebilir; 

5. Sanatkiirlarııııızı kapsayan bir kompozisyon düşünülcbili;. 

Mevlana. 

Yunus Emre. 

Pir Sultan Abd a l, 

Dadaloğlıı. 

Naınık Kemal. 

Şinasi ... gibi. 

Devrim Tarihimiz yönünden ise, 

J. Kuvvetler ayrılığını simgeleyen bir kompozisyon 

2. Anayasa kavramını işleyen bir kompozisyon 

3. Kurtuluş Savaşımızı konu olarak alan bir kompoziSJ'On düşünülebilir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Erbek, teşekkür ederim. 

Şimdi efendim, ufak bir atlama olmıı~, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik Işler Müdürü Mühendis 

Necdet Güran'ı davet ed iyorum. 

T. B. M. M. TEKN IK IŞLER M ÜD ÜRÜ NECDET GÜRA N - Sayın Parlamento Başkanları, Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

Bilindiği üzere bu bina Atamızııı önerileri ilc başlattığı ve Türk Milletinin alınteri ilc yapılmış bir binadır. 

Bu bina Türk Devletini temsil eder. Şimdi bu bina ve kampurunda Türk milli tarihinin gelişmesini yansıta

cak sanat yapıtlarının seçimi düşünülmektedir. 

Türk Devletleri Milaltan üncc kurulmaya başlıunış ve binlerce yıllar boyu değişik isimler altında devam 

edegelmiştir. Bundan sonra da sonsuzluğa kadar devam edecektir. Bu sayısız Türk Devletlerinden 16 lanesi 

dünya tarihçileri tamfından da ka bul ediimeı.tedi r. 

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı forsunda gösterilen J 6 adet yıldız tar ihte hağımsız olanı k kurulan bu 

16 Türk Devletini ve ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyetini sembolize eder. Tiirkiye Büyü!< Millet Meclisi 

salonunda da 16 büyük avize vardır. Bu 16 avize 16 Trük Devletini sembolize ctınek üzere konulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetinden önce kurulan bu 16 Tiirk Devleti ve devamlılık tarihleri ile kuruculan aşağıda 

sıralanmıştır : 

1. - Biiyük Hun Imparatorluğu (M. Ö. 204 - M . S. 216) 

Kurucusu : METE (Boğatır) 

2. - Batı Hun lınpamtorluğu (M. S. 48 - 216) 

Kurucusu : PANU 

3. - Avrupa Huıı lmparatorhığu (M. S. 375 - 454) 

Kurucusu : Muncuk. Oktar, Rua ve Aybars (Dört kardeş) 

4. - Ak Hun Imparatorluğu (M. S. 420 - 552) 

Kurucusu : Akşuvar (Aksungur) 

5. - Göktürk İmparatorluğu (M. S. 552 - 7-13) 

Kurucusu : Bumin Kağ<,ın (Tümen) 

6. - Avar İmparatorluğu (M. S. 562 - 796) 

Kurucusu : Bayaı· Kağan 

7. - Hazar Imparatorluğu (M . S. 602 - 1016) 

En büyük Hükümd:ırı (Hakan Yusuf) tur. İlk kurucusu hakkında kesin tarihsel bilgi yoktur. 
8.- Uygur Devleti (1\1. S. 740 - 1335) 

Kurucusu : Kutluğ Bilge Kul Kıığan 



9. - Karahanidar Devleti (M. S. 932 - 1212) 

Kurucusu : Saltuk Buğra Han 

10. - Gazneliler Devleti (M. S. 962 - 1183) 
Kurucusu : Alp Tekin 
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1 1. - Büyük Selçuk İmparatorluğu (M. S. ı 040 - ı 1 57) 

Kurucusu : Selçuk. 

12. - Harzemşalılar Devleti (M. S. 1077- 1231) 

Kurucusu : Kudrettin Mehmet (Harzemşah) 

13. - Altınordu Devleti (M. S. 1224 -1502) 

Kurucusu : Batur Han. 

14. - Büyük Timur İmparatorluğu (M. S. 1369- 1501) 

Kurucusu : Timur Gürgilni. 

15. - Babür İmparatorluğu (M. S. 1526- 1858) 

Kurucusu : Babür Şah 

16. - Osmanlı İmparatorluğu (M. S. 1299 -1922) 

Kurucusu :Osman Bey. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığını nedenlere dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kanıpusu içinde Türk 

milli tarihinin gelişmesini yansıtacak sanat yapıtlan arasmda bu 16 Türk Devletini belgeleyen bir panonun 

(hatta bayraklan da işlenerck) yer almasını öneriyorum. Saygılarımı sunanrn. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürun. 

Sayııı konuklar, 10 dakika ara veriyorum. On dakika sonra tebliğierin okunmasına devam t'<lcccğiz. 

( Kapanma saatı : 1 2.05) 



52-

IKINCI OTURUM 

Açılma saati : 12.15 

BAŞKAN : Tarık Rcııv. i Baltan 

BAŞK -\N - Sayın konuklar, tebl;ğlcrin okunmasına devam ed~ceğiz. Yalnız, tebliğiere başlamadan evvel 

hir hususu hatırlatmak istiyorum sayın misafirlcrimize. Cumhuriyet Senatosu Başkaııı Sayın Tekin Arıburun' 

un, sayın (mvctlilcrimiz şerefi ne, saat 15.1 5'te bir öğle yemeği vardır. Saat l3.15'te tatil yapacağız ve hep be

raber yemeğe gideceğiz, bütiin konuklarıınız davetlilerdirler. Ondan sonra saat 16.00ya kadar öğle yemeği ve 

Meclis bincısıııı ve icap eden yerleri sizlere gö•1ereceğiz, saat 16.00'da tekrar müzakerelere devam edeceğiz, Sa

yın Parlamento üyeleri de, öğleden sonraki toplantıda söz isterlerse, pek tabii kendilerine de söz verilecektir. 

Şimdi ,,ijz sırası Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Sanat Turibi Kürsü Başkaııı Profesör Doktor Olıış 

Arık Bcycf cııdidedir. 

Buyurun Sayın Arık. 

Dil. VE TARIH - CO(;RAFYA FAKÜLTESI SANAT TARIHi K ÜRSÜ BAŞKANI PROJ~. Dr. OLUŞ 

ARlK - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın başkanları, ınulıtcrcın üyeler; 

Ben sözlerime başlamadan önce bir nokta üzerinde durmak \stiyorum. Zannederim bugünkü toplantıya ge

lenler, ha.tı r!ıkl:ınnı çok kısa zamanda yapmak zorunda kaldılar. Gerçi davet sahipleri üzerlerine düşeni yap

mışlard ı belki; sonradan bu duyurma, çaresiz olarak ikinci defa tekrar baz ı üyclere duyurup davet etme 

gcdkti. Eu kısıtlı zaman içinde, bütün görüşler, isten diği gibi biçiınlcncmedi kanısınılayım. Belki bugünidi 

miizakerelcrdc ve belki daha sonraki bazı toplantı lmda daha geıı:ş fikir biçimleni~lcri olacaktır kanısındayım. 

Bunu kısaca arz etmek isted im. 

BAŞKAN - Bir dakika müsaade buyurur nıusu :ıuz? 

M üsterih olmıuz. Komitemizin ileride müteaddit toplant.larda bu mesclcdc bilim, sanat bal(lmtndan yetk ili 

olan üniversite mensupları ve diğer ehliyetli, d irayetli şahısları tekra r Koıni:eınize davet ederek onların fi

kirlerini alacağız. Bu itibarla sanat sever dlişiiniirle ri mizin ve JU işle ilgili üniversite mensubu sayın hocala

rımızın bize yeniden tebliğler vemıek veya bize yol gös :ermek için zamanları vardır, belirtir im efendim. 

Buyurun Sayın Arık . 

DiL VE TARIH - COGRAFYA FAK ÜLTESI SANAT TARİHİ KÜRSÜ BAŞKANI Prof. Dr. M. OLUŞ 

ARlK - Teşekkür ederim efendim. 

O~'ğind iğim sebepler dolayısıyle ben de, lütfc<lilip buraya ya.tıldığı gibi, hir tebliğ okuyacak değilim. Acele 

••lıırak aklıma gelen bazı notları sunmuştum, onları tek•a• okuyacağım. Bunlar, tam billurlaşmamış birtakım 

ham malzeme olaralt görülnıelidir. 

Önce ben mesleğim do!ayısıylc, sanat taribçisi oldu.';um için, kendimi daha ilgili ve yetkili sandığım biçim 

ve stil meselesi üzerine bir görüş ifade etmek istiyorum. 

Bana iletilen belgelerden anladığım kadar, ı smarla nış amacı ve ısnıarlanış biçimi, bu anıtlar dizisinin sem

bolik değerler tuşımasmııı öngürüldüğünii ortaya koymaktadır. Büylc konulu birtnkım değerleri simgeleyici 

niteliktc plastik eserlerin, prensip olarak, sanatta soyut tutum ve anlayışı monfigiiratif yöne vardırmaması ge

rekir, d iye düşünüyorum. 

Tabii uen burada sanatçılara, bütün fikirler gelişip biçirnlenip de konular verilip de uygulama safhasına 

gelindiğinde, sanatçılam akıl ö~retmek, ism:ırlama, giidiimlü sa.ıı:ıt doğrultusunu işi kaydınnak niyetirnde de

ğilim, böyle bir amaçla koııuşmuyorum. Her haliiki\ rda şartnamcl'.'r diizenlenirkeıı ve anıtların konu verilişiyle 

birl ikte yarışma ııçılması d üzenlenirken, bu konuya değinilmeli ' 'C yer verilmelidir, diye söyliiyorum bu kısmı, 

Çağdaş zevke pcklıla uyııcak ve orjinal yaratı5ları dcsteldeyecck ilham kaynakları olarak bin yı l boyunca 

hıılkmıtzın s::ııuıt aıılo yı~ını hem temsil etmiş hem de ş::ırtlandırınış bulunan biçimleri, sadece fik irleri besle

rnek iizcrc gözöniiııdc bulund ırr.uılıy ız. Bu herhangi Lir şekilde fonnülc ed ilme id ir, diyorum. Bu, sanıı tı 

nuzı beslc:·cn bir kök kaı.a nd ı rahi leccği kadar, halka yahancıla5nuyıın <iriinlcr yaratmak bakımından da iis-
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tiiııdc durulacak bir noktadır. Yani cntellektiiel planda, sanat eylemleri zaman ;r.aman halka yabancı kalmaya, 

haktan ko:mk kalmaya yüncliyorlar. Bu, bir entellektiielin yahut bir entellektiiel grubun ;r.evkine hitap etmek 

mnacını ta~ıınayan bir konudur. Bu, biitiin halka hitap etmek amacım taşıyan, halkın malı olmak amacını ta
~ıyan bir konudur. O bakımdan, aşın soyut ve monfigüratif biçimlere yönelinmemesi, her halükarda güdiimlii 

sanat anlayı~mı kalmamakla hirliktc, her halükiirda akılda hulundurulmalı ve şartnamelerde formiile edilme

lidir sanıyorum. 

s;;,. gdi~i iç Asya kiiltiir çevrelerinin koşuru takımı, kap - kacak, siliih gibi madeni eşya iizerindeki figiirlii 

i~!cmleri, minyatiir iilçckli olmakla beraber, anıtsal röl~al ölçülere agraııdize edilmiş gibi, birçok Selçuklu çağı 

madeni cşyalarınııı dekoratif işlemelerinde de göriiliir. Orta Çağ Tiirk - İslam sanatının başta giiriilcıı özcl

liklcriııılcn olan bu nıinyatiir kahartmalarm stili, arnisal ölçiiiere agrandize edilmiş gibi, birçok Selçuklu çağı 

aııılsal y:ıpılarındaki arslan, karta!, sfenks, ejder, boğa hatta fil kabartmaianna da yansımıştır. Bu gibi gele

neksel ve tarihi <halk sımatı ıuııtlart>> inl·elenerek zenginleşecek ilhamla, istenen konulardaki veciz sö~leri 

'''msıtan yazı koınppzisyonları, hu konularla ilgili tarihi ve milli olaylan ve kişileri simgeleyen orjinal plastik 

tasvir kompozisyonları diizenlemek kolaylaşabilir. 

Sanatçılam işlenınck iizere verilecek konu önerisi olarak da aklıma ilk gelen bazı notlan sunuyorum. Ne 

''a1.ık ki, hunlm' ıla ııçık SC\'İk olması istenmişti bize yollanan davet yazılarında. O açıklık ve seçiklikte billur
laşmış ve lornıiile edilmiş fikirler değil, yine birtakım ham notlardır. 

~imdi, bile ısınmlanan, bize davet olarak gönderilen yazılarda, Doğu - Batı ekseni boyunca işlemnesi 

dii,iinülcn · Atatürk ve Cumhuriyet kavramlarını odak alan konular dü~iiniihnekte. Bu konular, lıugiin her 

Türk aydıttııı iliklerine işlemiş, forıniile edilmesi, seçilmesi daha kolay değerler hazinemi7<1İr. Buna kar~ıhk, 

<~ıııtlarla ifade edip ya~atnıak, tarihi biilUnlük ve ılcvamlılığmıızı türedi bir topluluk olmayıp, kökiii ve evren
sri düleyde kültür varlığı olan hir topluluk olduğumuzu her an lıatırlahp, moral ve bilinç kazanmak üzere da

ha l'Ski tarihimizi de simgeleyen sanat eylemleri yok denecek kadar a7<lır. Bu düşiinceyle ve Doğu - Batı ekseni 

için konu tcklifinde çok daha yetkili kimseler bulunac:ığı; yani Atatiirk ve Cumhuriyet kavnımlarmda odak

la~an kon.ılar iizcrine çok daha yetkili kafalar \'C ağızlar bulunmaktadır. 

llu umutla ben iincc Giiney - Kuzey ekseni boyunca işlenmesi i•tenen Türk tarihine yönelik konulara de

i,iııınek istiyorum. 

Burada kısaca, yine i~in verirseniz Sayın Payzın'ın kaygıianna değinmek isterim. Elbette bugiinkü Tiirkiye 

bir yeni s.ntezdir. Bugünkii Türk toplumu bir sentez ifade etmektedir, yeni bir sentezi ifade etmektedir. 

Akdenizli >e Batılı özellikleri aiır ba•an bir sentezdir bu. Ama bir kurucu topluluk, bir müteşebbis heyet 

olarak, bu yeni senteze daha admı veren bir Türk varlığı bulunmaktadır. Kendileri konuşınalarında da bunn 
esasen yer yer belirttiler. Bu Türk varlığının geçmişine cğilmek, herhangi bir aşın akıına kapılmak anlamına 

asla gelmez. Böyle bir akınm kapılıp kapılmamak da csasen bizim kendi irademiz içinde olan bir durum 

dur. Türk tarihi içinde, en az I07l'den bu yana, (daha erkene ıle gidilebilir diye belirtilmiş bize gönderilen 

yazılarda) Türk tarihi içinde demokratik gelişim diye bir çerçe\'e konulmuş i~1enen fikirlere. Büyle denincc, 

iince şu notkaya aklını takılıyor: Avrupa kiiltiir ve me~eııiyetinin tarihi boyunca ortaya koyduğu gelişmelerin 

.sonucunda meydana gelen anlamıla demokratik kavramına uygun olayları bizim tarihimizde bulmak pek ko

lay değildir. Dini ve milli etkenlerle, problemleri ve yapısı çok başka biçimleıımiş dünyanın çocukları, halkın 

yiinetimi alanınıla tabii ki farklı bir düzen anlayışına sahiptirler. Ancak, 18 nci yiU.yılda devreye giren galiıı 

Avrupa'ııın etkilcriyle, bu diiıen değişmeye başlayıp, Ilahdakine benzer biçimde feodal güçler ortaya çıkmış 

iince zararlı yan iiriin olarak, buna tepki ve doğurduğu problemlerle birlikte ve ancak bundan sonradır ki, 

artarak d~vam c-den Avrupa elkileriyle gittikçe Avrupa'ı!akiııc bcnzeıneye başlayan melez bir toplumsal ortam 

hiçiınlenıniş, bugiin anladığımız nitelikte hir ılcınokra!ik gelişme siireci de ancak bundan sonra siiz konusu 

olabilnıiştir. llu ı;iireç, Atatürk ilkileri ve Cumhuriyet felsefesiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Benim aklıma ta
lulan, i~te hu süreçten ünrcki çağlan yok far;r. edemeyeceğimi7~1ir. 

IK nci ~Uzyıln kadarki Türk tarihi de ılünyıı tarihini etkilemiş, yönetim ve örgiitlcııme alanmda parlak ör

nekler vermiş gclişmelcrk doludur. Bunlar, bugünkü Balılı demok!'llsi kavramına yol açan gelişnıclcrle ayıu ni· 
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teliktc dei;ildir, fakat halka hizmetle övünmek, halkı mutlu edebilecek yönetim ilkelerini arayıp saptamak 

gibi esasiarn dayanan, çok modern ve hümanist bir dünya göriişiiııü yansıtmaktadırlar başka bir yoldan. 

Bu bakundan, böyle örnekleri de anıtsal sanat eylemlerimizde el~ almak, konu edinmek, millet imdesinin 

tecelli ettiği bu milli sarayımızda (öyle göıiiyorıım Meclisi) Türk yönetim tarihinin parlak yanlarıııı simgeleyen 

eseriere yer vermek doi!ru olur saıııyorurıı. 

Halka hizmetiyle övünen, tarihte milli bilinç yansıtan ilk sosyal fikir muhtevalı aıııtlardan olan Orhun 

Yazıtlarının, bana verilen broşürde, resim lJ'teki Kaskatlı Havuz çevresinde veya resim 16'daki ayııı eksenin, 

yani Güney • Kuzey ekseninin Doi!u tarafındaki çinıli alanda repredüksiyonu, yani aynı ölçekte, aynı boyutta 

bir benzeri, bir kopyası ve Bilge Kağan'ın bir heykeli yer alabilir. Bunlar, milli ve sosyal devlet, halkçı dev

let kavnımıyle bağdnşabilecek en eski tarihi belgelerdir. 

Ayııı bilinci ve gönlü yansıtan, fakat çok daha gelişmiş ve zengin muhtevalı bir edebi anıt diyebileceği

miz Kutad~u Bilig mutlaka anılması, benimsenmesi gereken bir J..aynaktır. Bu kaynakbın seçilecek bazı veciz 

sözler ve ilkeler, büyük kulvardaki panolanı işlenebilir. Zannederim, yanlış anlıunadıys:un, büytik kulvardaki 

panolar da bu Güney • Kuzey ekseni için düşünülen anıtlar dizisine hasredilccek, öyle zannediyorum öyle 

anladım, o zaman o panolam bu Kutadgu Bilig'den alımuı veya e~inlenilen birtakım kompozisyonlar işlcnebi

lir. 

Türk siyaset ve toplum edebiyatı tarilıinin bilinen ilk büyük yazar ve düşüııürleri olan Orhun'daki 1300 

yıllık Göktürk anıtları müellifi Yııluğ Tekin ile Kutadgu Biliğ'i 1000 yıl kadar önce telif edip Karaiınıılı 1m

pardtorıı Büyük Buğra Haıı'a sunan Yusuf Has Hacib'in biist veya heykclleri de buraya konulabilir. 

Tarihteı<i Türk Devlet ve Devlet adamlığı felsefesini yansıtan ~özlerle yazı ve bunlarla birlikte milli ilham

lı bazı motiflerle dekorasyon kompozisyonlan yapmak düşünüldüğtinde, Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Gtil

destc'si (Devlet Adarnma Öğtitler) diyebileceğimiz kitabı da yine ilgi çekici bir kaynak ol:ıbi.lir. 

Bunları, orada da yine dedii!im gibi Batılı anlamda, bizim bugtin benimsediğimiz anlamda demokratik ta

rifine uymasa bile, halka döntik, halk yararını gözeten bir Devlet anlayışının belirtilerini, fikirlerini bulmak 

mümktindiir. 

Bunlar m yanı sıra, Selçuk İmparatorlui!unun Devlet felsefesini yansıtan «Siyasetnmne» yazarı Niz:ını-ti l 

Mülkü Kanun lıfikimiyetini esas a lan biiyük Devlet adanılarıınız ardsında Fatih, Kanuni gibi biiyük şahsi

yetlere mullaka yer verilmelidir. Bunlar, daha sonraki çok daha ılramatik ve Avrııpai tipteki gelişme ve şah

siyetlerin y:ınında, ihmal edilmemelidir. 

Saygılarımla. (Aikışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Prof. Sayın Doğan Kubat Beyefendi buradalar mı? ... Yoklar. 

Tebliğini okuluyorum efendim. 

Sayın Senato Başkaııı, Sayın Millet Meclisi Başkanı , sayın üyeler; 

Anıtlar dizisi - önfikir araştırınası birinci toplantısı na geleıneyeceğim için öztir dilerim. 

Böyle l ı ir çalışınaya davet edilmek benim için onur vericidir. ilerideki toplantılııra katılacağını. 

Konuyle ilgili göıiişnıeleri aşağıda özetlemeye çalışhm. 

Birisi konunun içeriğine ilişkin, diğeri uygulamanın örgütleomesine ilişkin iki önemli sorun var. Konu o 

şekilde taıumlanmalı ki, sanatçılar için üzerinde tartışma yapılınadan kabul edilecek hareket noktaları olsun. 

Demokratik açıdan yansıtılması gereken Türk milli tarihi deyimini pek anlayamadım. 

Türk milli tarihi, kendilerine Türk diyebileceğimiz çok eski Asya topluıniarına uzanıyor. Türk Milletinin 

tarihi destanı, Batıya U7~ııan büyük göçün, bir dünya imparatorluğu örgütlenmesinde sonlanrnasıdır. 

Burada, çağdaş sosyal bilimlerin tanımladığı demokratik toplum tanımını bnlmak zor. Onun için, çok bü

yük mekan, zaman boyutlan içinde oluşan milli tarihe, birtakını sıfatlar takmadan, önemli aşamalarını genel 

olarak beli rlemek daha doğru olur. 

Devrim tarihimiz ise, başından beri Atatürk'Un «halk egemenliği» dediği bir yolda ilerledi. 

Önce, ~ultana bağlı devlet düzeni değişti; çok partili rejime nlaşıldı. Anadolu halkı Devlet idaresine ka

tıldı ve gittikçe daha çok katılıyor. Bu çizgide, Cumhuriyet tarihimi7Jn halkçı, yabancı ıleyimiyle demokratik 
bir özgü vıır. 
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Bu gend konu anlııııııııda. sanatçılardan çok spesifik, ekpisodelerin istenmesi, knnımca doğru olmaz. Ör

neğin, Ma:ıızgirt Sava~ı gibi bir konu yerine, Anadolunun fethi g;bi genel hir olgu belirlenmeli. Burada sanat

çı. Anadolu fatihini isterse Malazgirt Savaşıyle isterse başka bir konuyle yansıtabilir. 

l~lenccck konuların pr~nımını belirtmek için sanatçı, yazar ve dü~ünürlcr urasında bir fikir yarışııııısı 

da açılabilir. 

Sayın Başkan, 

Birçok jiiridc kiiltür yorumu. seçim kriteri gibi konularda çıiuın sorunlarla karşıla~ınış bir kişi olar.tk. ya

llltların seçimiyle ilgili bazı endişelerimi size duyurmak isterim. 

Ulusal tıırih, devrim tarihini konu alacak bu yapıtların Büyük Millet Meclisinize yakışau bir nitelikte ola

hitınesi içiıı. Türkiye'deki bütün yaratıcı sanatçıların katkısını ... ğlamak gereklidir. 

Gündelik politikaııın, külliircl tammları ne denli yozlaştırabileccğini sayısız örneklerle gördüğümüz için, sa

natçuıın yaratıcı yeten<-ği ilk ve tck kriter olmalı. Bu açıdan, size ve ilgili bütün yöneticilere büyük bir so

rumluluk dü~mektedir. Jürilerin seçiminde ve sanatçılara yapılacak çağınlarda politik aynnı yapılmadım seçim 

yapılması hliyük iineın taşımaktadır. 

Mt•ktulıunıuzda da aynı giirüşlere yer verildi~i için bu endişeleri duymamam gerekirdi, fukııt bütün dün

yada sanııt o kadar çok ı)(llitik amaçlara alet edilmektcdir ki, böyle bir uygulamada yiineticilerin kesin bir oh

jl-ktiflik içinde kalnuıları. Millet Ml'Ciisine ve Türk tarihine yıırdşan yapıtiann elde edilmesi için gereklidir. 

Bu dü~iincelerle, jiirilcrle ilgili hir iineriyi bilginize sunmak istiyorum. Jüriler iki kad<'llleli olmalı; birinci 

kaderneyi sanatçıbırdan meydana getimıeli, muhtelif yapıtlur için de başkn başkn jüriler olmalı. Y ııpıtlar birinci 

barajı ıı~tıktıın sonra esas jüriye sunuimalı esas jürilerin de birkoç tane olması öngörülchilir. 

Hu kez yeterince yardımcı olmııılıjlım için iizür dilerim. Hizmete hazır olduj!umıı belirtir. saygılarımı sıına· 

nın. 

BA~KAN - Prof. Aydın Sııyılı, buyuruııuz efendim. 

Doğan Kubat 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Mimarlık l'akültesi Dekanı 

PR()JI. A YDlN SA YILI - Sayın llaşkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, sayın dinleyicilerim; 

Bu konu iir.erinde genel olarak koııu~ma seliıhiyetiııi kendimde bulmuyorunı. Bu sanat eseriL·riniıı geııd 

1•laııı gayet J:ijr.cl hir ~ekilde tasarlaııınış ve lmrada 1 ana konu bdirmiş durumda. Bunun biri, Devleti

ınizin ve Cıımhııriyetimi1.in kurul'USil Ahıtürk'ii iin plan .la hir tema olarıık burada belirmesi. Ikincisi de, bu 

ıııilletiıı. ulusun tarihinin iiykii~iLoıii burada bilirmesi ıli(~ gelmesi konusu. Bunlar fcvkııliide geniş konıılıırdır, 

lmnıın türniinü ele alınaya çalışmak benim çok faydalı olabileceğim bir saha değil; çünkü çok geniş, benim 

ı. endi iir.el konııın bilim tarihi olduğu için hen de bilim tarihi bakınıınduu her iki konunun caıı alıcı bazı nok

lalarına dikkati çekmekle yararlı hir katgıda bulunahi h·reğinıi uınudıı. binaeıııdeylı benim yaklaşımını budm; 

~ani bıızı açılardıı kntgıda bulııııınak, ne gibi koııular iizcrinde iinemle durulması gerckti~ini belirtmek şek

linde tasavvıır ettim benim yap>ıhilcc<oğinı katgıyı. Teh liğimi de bu zihniyet ışığında hıı;r.ırladım. 

Türkiye Biiyük Millet Medbiııdc yer alııcak sanal <·st•rleri dizisi içerisinde.> Atatürk ilkelerine ilişkin olarak. 

Alatürk'ün insan hayalınd:ı, insan faııliyetlerini düzen ·enmesi ve başarıya ıılaştırılmasıııdıı bilime verdiği 

değer lıelirgin bir hiçimdc dile getirilmelidir, kanısındıı :.-ını. Atatürk, bıı düşüncesini hııyatta en gerçek yol 

ı;•>stericinin bilim oldu~unu hcyaıı eden wcihcsinde dcr;; toplu hir şekilde ifade ettiği gibi. başka vesilelerlc de 

hıı konuya dcğiıınıiştir. 8ıı ilke kiilhirdc, dilde. sıımıtta, ~ iiııetinıde ve ekonomide hağınısızlı~ı - bıı hi1-e gelen 

"mşiirdeıı alıyorum. - bağımsı,.lıiiı giivence altına alan en kalbur üstü etmenlerden biri cıldui{ıı gibi, gelişme 

"\'lk o!nıak ilke ve zonınlulu~ıı da eıı dolgıın temel ~artıdır. Sınırsız gelişme kabiliyelin sahip cılan bilim 

l:cnı teknolojiıle dizaili yollıırdaıı ileri atılımlar yapılma."nı· ba;r,an hiç mnıılmadık yollardan da olmıık üzere 

o,;ığlaınaktıı ve hem de lupluınlarııı dej!er yargılarının lıiliııçli hiçimlerde ve akla dayandırılarak oluşturuhıp 

~··killendirilme~ind~ yardımcı olabilmektedir. Bilim ':ıyesinde toplumlar kendi kendilerini her bakımdan 

ı~<·ride lıırakabilnıckte, kendi kendilerini a~ahilınekte: daha mutlu ve daha mulıtevali geleceklcre doğru cesa

ı~llc alılımlar yapahilnıckt<>dirler. lliliınin ve teknolcı.iinin günlük ihtiyııçlııra uygulanması işi de. her 7Jınııııı 
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devamlı olarak sağlam bilgi denetimi altında yapılmak zorundadır. Atatürk'ün bilim ışığıııda yürümek dışın

da herhangi bir ideolojiye itibar göstermemiş olması da yönetime ve ekonomide bilimin ve müspet düşün

ccnin önceden kestirilemeycrek gereklerine ve direktiflerine verdiği değerle kabili izah olsa gerektir. 

Toplumlar arası rekabetle bir toplumun geri planlara düşmemesinin ve saygıııhğını kaybetmcm~sinin 

~"cak bilimle gereği gibi bilime değer veren bir zihniFiin kılavuzhığu altında devamlı gelişme sayesinde 

mümkün olabileceğini tarih açık bir şekilde kanıtlaıııakü.dır. Yine demokrasinin sağlıklı bir biçimde gelişimi 

höylc temellere otıırtulmuş bir . kültür politikası ortaını içinde güçlenebilir. Bir toplumun her türlü sorununu 

ı;~rçek anlamda bilim ışığında ele alabilmesi, bilinıin ve bilime dayalı kültür kesiminin tabana incrck yaygınlaş

ması ve uluslanırası ölçüde saygııılık kazanacak düzeylere ulaşmasıyle orantılı olarak verimlilik kazanır. 

Bütiin bu gibi müliıhazaların Atatürk düşnceleriyle tamamen aheııkli olduğu görülür. Atatürk, bütün icra

atını sağlam bilgi ilc temellendirmcyc büyük önem \' ermiş, yaptığı devrimleri planlamazdan önce bu konu

larda ctmflı ve güvenilir bilgi toplamak hususunda bü) ük i h tirnam göstermiştir. Atatürk'ün harf ve dil inki

lapları onun bu yaklaşımı ve zihniyeti ışığında gerçek anlamlarıyle kavranabilmektedir. Eski harflerimizin 

bilginin yaygınlaşması bakımından bazı sakıncalarına ıleğiıımiş olan düşünürlcrc, zamanımızıla bin yıl öncc

~inden itibaren amda bir rastlaomaktadır. Yine, Tiirl<iyc'nin bilim ve kültür dili olarak geliştirilmesi ve 

geçerli hale gelmesi özlemini bu millet J 3 ncü yüzyıldan beri duymuştur. Ne var ki, bu köklü sorunlaruı lwsiıı 

,·özümlerc bağlanması çetin ve başarılınası güç işlcrdi. Gerek harf iııkilabııııız ve gerekse bilim terimlerini 

~adclcştirilcrck okul kitaplarına alınması konusunda Alatürk'ün Kasım J 937'deki bildirisi kanımca onun 

ilkelerini dile getiren sanat eserleri arasında yer almalıdır. Atatürk'ün bilime verdiğ i önem konusunda, bili

rnin dinamik yonuniin, yani bilimsel çalışmanın yoğun temel bilim araştırmasına ilişkin boyutunu nııı lıakkak 

l~msil edilmesi gerekir. Atatürk'ün Tarih ve Dil Kuruııılariyle, Dil ve Tarih - Coğrafya F akültesini kurıışa 

ve yine Tarih ve Dil Kıırnmlarıııın geleceklerini güven cc altına almak için bunla ra mali olamıklıır sağlamayı 

clkiıı biçimde dlişÜlllllÜ~, olması onun bu zihııiyctinc açıkça tamkhk etmektedir; yani biliminin dimımik olan 

boyutunu Atatürk'ün vurguladığı ve kastettiği bence burada yansımalıdır. 

Biiyiik Millet Meclisi biııamızı siislüyecek sanat eserleri amsında tarihimizi yaratanlanı şükran dııygu

l:ırııııızı dile getirecek sanat eserleri dizisi arasında fiki r hayatımızın da temsil edilmesi ve bu arada batılılaşma 

:~kımınııza yer ayrılması tabii olsa gerektir. Bu arada ıııiihendishanclerimizle, batı örnekleri üzerine kurıılan 

i!!> h bbiye ve üniversitelerimizin temsil edilmesi düşünü lebilir. Bu gibi bilim ve öğretinı kıırunılan arasmda 

üzeilikle Selçuklular devrinden itibaren medreselcr, hastaneler ve rasathaneler zamımiarına göre yiiksck 

<IÜzeydcki uygarlık çalışmaları amsında yer alır. Fa ra hi ve Beyrumi gibi kalbur üstü Türk bilim adamlarının 

Dünya uygarlık tarihinde seçkin bir yere sahip olduk ları da bu nıünasebetle gözönünde huluııdıırulmahdır. 

Dilimizin gelişmesinde, saygınlık kazanmasmda ve yabancı etkiler karşısıııdll varlığını korumasırıda önemli 

rolü ola n Yusuf Has Hacı, Kaşgarlı Mahmut ve Yu nus Emrc gibi kişilere bu sanat eserlerinde atıflıı rl:ı 

karşılaşması da uygun olsa gerektir. 107l'deıı önceki tarihimize ilişkin olarak bumda bir nokta üzerinde 

durmakta yarar görmekteyim. Sümerlilcr Dünya uygarlığında çığır açıcı rolleri bakımıııdaıı kalbur iistii 

l;iı önem taşırlar. Süıııerlilerin dili dilinıize bir çok bakımlardan benzediği için bunları bize akraba bir 

kavim kabul etmemiz, daha doğrusu bunlan atalarımız arasında saymanıız yerinde olur. Sümerliler, tarihte 

ilk defa alfcbeyi icat edip yaygınlaştırmış, bilimsel ça lı şmada ilk önemli ve temelli adımları ııtıııışlardır. 

nunlar gibi daha bir çok çaplı başarıları yanında Sümer Iii cr toplum hayalım bir hukuk düzenine dayalı hale 

r,c tirmek konusunda da tarihte şerefli bir yere sahip iirlcr. 

smda belörmesini doğru ve isabetli olacağı kanısında ı ı m. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Bu ııoktaııııı da söz konusu sanat eserleri ara

Üstiiıı saygılarınıla arz ederim. (AJkışlar) 

Son bir tebliğimiz vıırdır; öğleden sonra tartışıııala ra ve diğer söz isteyenlere söz vereceğim. 

Şimdi Sayın Emekli Generdi Refik Tulga'nın tebliği vardır, buyursunlar Sayın Tıılga. 

R EFIK TULGA (Emekli General) - Sayın Cumhuriyet Scnatosıı Başkaııı . Sayın Millet Meclisi Başkanı , 
Sııyın Başkım ve sayın üyeler; 

Tiirkiye Biiyük Millet Meclisi binası ve kampüsiiıı de yer alması düşünülen sanat eserlerinin aşağıdaki 

ıizcllikleri kııpsaıııası ııı düşiiuüyonını : 
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t. Yapıtlar halka hitap etmelidir; ı:erek hiçimsel ı::crek içerik bakınımdan halkın kolayca anlayalıileceği 

ııitclikte sanat eserleri olmalıdır, somut eserler olnıalu>ır. Bu hııkınıdan yapılacak heykel, figiir ve resimler 

wnıut olmalı, senıbolik ve soyut olmamalıdır. 
2. Ortaya çıkacak yapıtlarda halk önplana alınma hdır: asker veya sivil lider ve öncüler gerek giysi ve 

~erekse çizgiler bakımından halkın bir parçası olarak !~Österilıııelidir. Atatürk'ün her zaman söylediği gibi 

,, Her ~eyi yaratan ve yapan millettir; lider, milleti arkasmdan sürükleyen değil, milletin içinden çıkan ve onun 

iste~ini yerine getiren, her işi millete, milletle heraber yapan insandır, bir tapı bir ilfıh dc~ildiı',)) 

Bu nedenle heykcl, figür ve resimlerde lider, ilk ı•landa güze çarpmamalı, milletin içerisinde bulunma

lıdır; halkın lıir parçası olarak gösterilmelidir. 

3. Heykel, figiir ve resim olarak meydana ı:etirileu·k yapıtlar, tek tck olayları anlatacak yerde, birbirine 

iıağlı kronolojik biçimde sıralanarak, izleyicilerin söz konusu geli~imleri birbirlerine bağlı olarak aıılayahil

mesiııi sağlamalıdır. 

4. Yapıtların ycrle~tirilişleri de önemlidir. Bunlar birbirlerini tamamlamalıdırlar. 

5. Yapıtlarda klasik malzeme ile beraber modern malzeme de kullanılmalıdır. 
(Piexglas Klesiglas ve krome madenler gibi) Bu n.alzemelerden meydana getirilecek yapıtlar clektrikle 

ı~;klandırılmahdır. Bu suretle yapıtlar, giindiiz olduğu gihi, gece de izlenelıilmelidir. 

Modern malzeme özellikle panolarda, klasik malzemeden daha kolay kullımılabilir. 
6. Sanatçtiara verilecek konuları s:ıptam:ıdan önce, bu konuların hangi gerekçe ilc ve hangi ilkeye dayan-

dırılacağı saptanmalıdır. 

İlkeler iizerinde öneride bulunanlar, arasında bir nçık otunınıda hu, derinliğine tartışılmalıdır. 

Saygılarımla arz ederim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tulga. 
Efendim, şimdi bn toplantı vesilesiylc Koınitemizc ı"inderilmiş bazı telgraflar vardır birkaç tanesini oku

luyorum : 

Snyın Tarık Remzi Baltan 
Senatör. T. B. M. M. - Ankııra 

17 Mayıs 1976 günü yapılacak Tiirkiye Büyük Mill~t Medisi binası ve kampiisiinde yer alması dü~iiniilen 

,,sanat Yapıtları» konulu toplantıya, vaki nazik davetiıı:zi almış bulunuyorum. Teşekkiir ederim. Bu vesilc 

ilc ç:ılışm:ılarım7.da başarılar temenni eder, en iyi dilek krimlc saygılarımı sunarını. 

Sayın Tarık Remzi Baltan 

T. B. M. M. Anıtlar Komitesi Ba~kaııı - Ankara. 

Davelinize teşckkiir ederim. 

BAG - KUR toplantısı nedeniyle katılanıayacağımı bildirir, saygılar sunarım. 

Saym Senatör Tank Remzi Baltan 

T. B. M. M. Anıtlar Komitesi Başkanı. 

Semilı Sancar 

Orgener:ıl 

Genel Kurmay Başkanı 

A. Mahir Ablum 

Sosyal Giivenlik Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Amtlar Komitesinin toplantısına katılmayı şerefli bir görev sayıyorum. 

İhtiyarımda olmayan nedenlerle katılamadıiım için ııffınızı dilerim, saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Haluk Alp 

Istanbul Üniversitesi Rcktiirli 
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Sayın Tarık Remzi Baltıın 

T. B. M. M. Aıııtlar Kornitesi Başkanlığına - Ankara. 

17 Mayıs 1976 Pa~.artcsi günü Türkiye Uiiyiik Millet Meclisi binasındaki toplııntı için yaptığınız ııaLik da

vete tc~ekkür ederim. Gerek bilim ve gerekse sanat yönünden herhangi bir katkıda hıılumınıayaeağınıdaıı. 

toplantıya katılanıayacağınıı üzülerek nrz eder, ba~arılar dilerim. Üstün Saygılarla . 

Yasin Haşinıoğlıı 

T. R. M. M. lık Dönem Oltıı Milletvekili 

Komite Başkanlığına, 

Efendim, lstanbul'dmı yıldırım telefon ettiler, Güzel Sanatlar Akademisi Ba~kıııı ı l'rof. Sadun Erseıı Bey 

ilc görü~tiiın , çağrıııızı bugün saat II,OO'de almışlar, rı ı t•nınun olmuşlar. Yetkili bir eleman: ~adi (',.a lık Bcyi 

) cı buldukları takdirde ilk uçakla öj!lcden sonr.ıki toplantıya yetiştirmek ü:tere gtindcrccek lermiş. 

(lrnza) 

n ckan - 1. G . S. A. 

BAŞKAN - Efendim, bize inlikiii eden tebliğler ol;uııdıı. Bıı teb l iğler iizeriııdc veya tebliğ lıazırlaımımış: 

:ıma fikirlerini ifade etmek isteyen sayııı konuklarımız varsa onları söz sırasma alacağız, söz vereceğiz. 

Bir ricam var: ben nıuhtercnı konuklarınıızın adla n nı tek tck hilcmcycceğim: hir kfığıd:ı ad - soyad ve 

unvaniarını yazsmhır, kiirsüye giindersinler lütfen. 

'jinıdi söz alnıasalar dahi. iiğlcden sonraki otıırııııı da söz talep ettikleri takd irde sayın koııııklara siiz vt•rt•· 

(:t!i:iz cfendirn. 

S:ıyın konuklarını ı z, Oturumumuzun Birinci kısmını ka patıyoruz. Şimdi Sayııı Cumhuriyet Semı tusıı Uaş

kan ı Tekin Arıburun 'un davetine icabetlerinizi istirhnnı tdiyorunı. Hep her:ı ber yemeğe gideceğiz. 

Öğleden sonraki toplantım ız saat 16,00'da. Yemek ten sonra sayın konuklarınıı7.a Tiirkiye Uüyiik Millet 

Meclisinin binası ve etrafını göstereceğiz. 

Saat 16,00'da topinnmak üzere celseyi kapatıyorum cf<·nılim. 

Kapanma saati : 13.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 16,00 

IJ,\5KAN : Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN - Sayın Konuklanmız, oturumomuza devam edhoruz. 
Kıymetli misafirlerimiz arasında Atatürk Anıtı ve Anıtlar Dizisi mevzuunda söz talep edenler vardır. Bi· 

ze intikal eden isteklere göre süz sırasını okutuyorum. Bunun dı~ında yine konuşmak isteyenler varsa, lütfet

sinler bize büviyetlerini bir kilğıtla göndcrsinler. Qkutuyorıını efendim. 

«Sayın Profesör Afet İnan, Sayın Profesür Y. Hikmet Bayür, Sayın Profesör Mustafa Parlar, Sayın Pro· 
fesör Senıavi Eyice, Senatör İsmail İlhan, Sayın Profesör Enver Ziya Karai, Profesör Suat Sinanoj!lu, Sa
yın Profesör Gönül Tankııt, Mimar Yavuz Önen, Doktor Opcratiôr Cemal Uscr, Müzeler Geııcl Müdürü Hik· 

met Gürçay, Profesör Coşkun Üçok.» 

Efendim, bir rica vardır; okutuyorum, gereiii icabında yapılacaktır. 
SEBA Tİ AT AMAN (Zonguldak Milletvekili) Sayın Ba,kan. ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN - Hay hay efendim. 
SEBA Tİ AT AMAN (Zonguldak Milletvekili) Sayın Parlar'dan sonra. 

BAŞKAN - Kimden sonra dediniz efendim 
SERATİ ATAMAN (Zonguldak MiUetvekili) - Sayın Mustafa Parlar'dan sonra idi, aynı kilj!ıtta var· 

dır. 

BAŞKAN - Peki efendim, dikkate alınz, lıerlıalde amyıı girmiştir. 

Ricayı oı..utuyorum efendim. 
«Sayın Başkan, 

Çok ';>Crcfli hizmet ifa etmek üzere faaliyetlerine devanı edcıı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtlar, Sa· 
nat Yapıları Komisyonunda biz eski askerlerinde görevlcndirilmesiııe müsaadeterinizi i~1irham ederiz. 

Saygı lar. 

T. Asker • Sivil Emeklileri 
Konfederasyonu Genel 

Başkanı 

Ciltat Berkman:. 

Talep okunmuştur, Komitemizce dikkate alınacak icap ederse işlem yapılacak ve davet edilecektir. 

Şimdi !ÖZ sırası, Sayın Profesör Afen İnan Hanım cfendidedir. Buyurun efendim. 
Efendim, kayıtla ufak bir yanlışlık olmuş, şimdi düzclttik; Profesör Mustafa Parlar'dan sonra sayın miUet· 

vekilimiz Sebati Ataınan sıradadır, bir zülıul olmu.~ taslıilı edilmiş ve talepleri dikkate alınmıştır. 

Buyurun Sayın İnan. 

Prof. Or. AFET İNAN - Sayın Başkan, Sayın Senato Başka~ı ve sayın dinleyiciler; 

Bugün, ~eşitli konularda bu mescle üzerindeki önerileri dinledik. Yalnız, daha evvel bu meseleler üzerinde 
dunuadan, bu konunun bizim fakülteye de, yani Dil • Tarıh ve Coğrafya Fakültesine de gelmişti ve orada bir 

komisyon kuruldu; o komisyonda ben de çalışmıştım ve maddeler halinde kısa bir rapor dıı vermiştik. Yal· 

nız, sonradan bizim Profesörler Kurulunda bu mesele daha geniş olarak ele alınması dü~iinüldü ve ba:T.ı di
ğer arakd,ışlar da buna seçilerek çalışmalan istendi; fakat o henüz tamamlanmadı. 

Müsaad~ ederseniz, bu komisyonda bizim kısaca maddeler halinde tespit cttiklerimizi okuyacağım ve 
ondan sonra da bugünkü konuşmalar üzerinde ba:T.ı önerilerimi sunacağım. 

Şöyle dl~onız : 

«Komisyonumuz, Bilyük Millet Meclisi binası ve bahçesinde kurulacak anıtlar ve sanat yapıtlan üzerine 
yapılan çalı5malardaki aynntılı esaıılara göre şu ııenel noktalar li7erinde durmuştur: 
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Yazılar : 

1. Tiiı·kiyc Cumhuriyetinin kunıcusu Atutürk'ün. demokratik idare ve nıl•nılekd birliği hakkındaki fikir-

leri.» 

Tabii huıılıır somut cümleler halinde olacak. 

« 2. Bunda birincisi; 

22 Mayıs 1919'daki raporunda (Türk Milleti) birlik olup Jıakiıniyet esasını ve Tiirk duygusu nu esas alını~

tır» cünılc>i. 

Bunun iizcrinde ben bilhassa derslcrinıde ve etütleriınıle daima ıluruyoruın. Çünkli, 19 Mayıs'In At:ıtiirk 

çıknı ı~tır, evet biliyoruz bütün o taribi saflıalarını; fakat, belge ola rak asıl 22 Mayıs'ta Istanbul Hiikünıctinc 

uzun bir ra por gönderiyor. Raporun esasları da enieresan olmakla beraebr, burada ilk defa işte bu okudu

ğıını cünılede «birlik» ten; çünkü biliyorsunuz o sırada tanmın~n dajiımk memleket, evet cemiyetler kurul

muş, birtakım hareketler, Kuvai Milliye de harekete geçmiş, ama birlikten nıahrumnz, İşte Atatiirk'iin, bence 

vcsika olarak iizerinde durabileceğimiz bu cümlesi ve İstanbul HükUmetine bunu bildirnıesi, «Birlik» ten balı

scdiyor ve <<V ekviicut, kelimesini kullaıııyor onda; olup, hakimiyet esasını, (Hakimiyet esası bildiğimiz gibi, 

demokratik esasiard ır) ve Tiirk duygusunu esas almıştır. Bu o zaman herhangi bir ak is yapmıyor orada. Fakat 

vesika olarak, yani yazd ığı rapor olarak elimizde ve bence asıl bizim Kurtulu~ Savaşımızın f ikir hareketi olarak 

da bnndıın ba~lıyor. Onun için burada, Büyiik Millet Meclisinde, mesela böyle kısa cii nıleııin yer alınası ve 
bunun iizerindc durulması çok faydalı olur. Bunu vakıa bazı yerlerde yazdırdık ; mesela: Saınsun'tlnki Miize'de 

kondu. üs:<iidar'da yapılmış olan bir abideye de kondu bu cümle. 

Yalnız, rapora geçmeden kısa bir izahat veriyorum. Çiinkii, luıkikaten onunla başlıyor başlangıç olarak 

bence. 

Ondan sonra yine birinci noktada Sivas Kongresinin, memleket birliği üzeri ndeki kararları. Yine birlik 

meselesi ve bildiğiniz gibi iki cemiyeti birleştiriyor Anndolu ve Rumeli Miidafai Hukuk Cemiyeti o larak; yine 

birlik, ya ni 22 Mayısta söylenilen şey Sivas Kongresinde de kongre olarak ka rarını alıyor. 

U:ışka hir madde : 

«Birinci Biiyük Millet Mecli~inde kabul edilen prensipler. Tiirkiye Uiiyiik Millet Meclisi Hiikiimetiııin ku

ruluşu için verilen önergedeki maddeler.» 

Bunlar da malum, yine vesikalarımızda var o konuda. Yııni, Hiikiimet kurulması ve diğer maddeler var. 

Uuradıı, yani lmgiinkü Mecliste, tabii vesikalarında var; ama bir )azı olarak da olursa çok fııyılıılı olur kanaa

tindeyiz 

Sonra ; 

«19U · 1937'ye kadar Tiirk Anayasasındaki önemli maddeler.» 

Tabii hu 196l'e kadar da gelebilir; fakat bütün hepsi y:ıpılanı:ıyııc:ığına göre, yani hu birlik için yazıhıcak 

maddeler, tııbü bunlar seçilecektir. 

Soıır.ı ikinci grup olarak: 

«Tarih boyunca Türk devletlerinin kanunlar üzerindeki önemli maddeleri. 

Üçiincü o;ü : Türkiye Cumhuriyetinin eğitim, öğretinı , ekonomik ve sanat alanındaki yenilikleri belirten cüm

leler.» 

Bu, tabii hem Meclisin çalışmalarında, lıem Atatürk'ün sözlerinde pek çok şeyler ayrılabilir, tabii bu bir 

seçmeye de tabii olur. Fakat, meseleler olarak; meseiJi eğitim üzerinde, ekonomik meseleler üzerinde, sanat 

üzerinde lıakikaten bir toplumun bütün meydana getirdiği meseleler üzerinde, 

<<Dördüncüsü : Dünyada en eski uluslararası andiaşına olan Hitit - Mısır Andlaşnıasııun metni.» 

Bu, MÖ : 1270'tir. Bunu şurada da bir not koymuştuk: «BU metin, Birleşmiş Milletler binasında da bugiin 
yer :ılmıştır.» 

Bu şu bakımdan önemli: Çünkü, dünyada bugün bilinen tarihte en eski iki millet arasında yapılmış olan bir 

andiaşma ve bu da bizim ınemleketinUzi bugün ilgilendiriyor. D<.-diğim gibi Birleşmiş Milletler de buna chem

rniyet vererek metnini oraya koynıuşlardır. Bu, menıleketinıizdeki kendi varis oldııiiunız böyle bir medeniyete 

sahip oluşuıııuzu belirtmek; yani bir metin, çünkü maddeleri var ve bir anL'tşınadır, 
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«ne~incisi : Türk dilinin ve tarihinin en önemli aıııtlarınılaıı biri olan Orhuıı Aıııtı'nın dikilmc•i·» 

Bunun ilzcrinılc bugün de duruldu zaten, onun artık şekli ve durumu başka türlü de ı;:ıııalkilrlar tarafıııdan 

dü~üniilcbilir. 

«Planda öngörülen sinıgcleşmiş Türk nıotiflcri, roliycflcr, heykcncr için ise şu genel noktalar üzerinde 

durulmuştur: 

ı. 23 Nisan'ın ınılam ve önemini belirten heykcl ve röliyeflcr. 

2. Törk ve T ürkiye tarihinde kanwı, kuruluş ve yapıcılanıun röliycflcri. 

3. Cumhuriyet devri dahil, bütün Türk devletlerinde toplumla olan ilişkileri yansıtan ta~fir~~r. 

Bu önerilen e ı;:ı shır için yapınıma başlanacak eserlerin sanatkarlarıııın çalışmalarınıla ; akültcmizin ilgili 

iiyelcri her zammı yardımcı olabilirler» diye düşündük. 

~ i ınıli , bunda n sonra bugünkii konu~ulanlar üzcrinık ben şöyle bi r husus üı:crinde durmak istiyorum, bu 

"ashır ınalıfuz kal mak şartıyle : 

Üzerind e de duruldıığu gibi, bir kere tarihirniziu ta Orta Asya'dan başlayarak işte sıra hıııınıştı da tarihi, 

!· ronolojisi itih:ı rıylc. lln doğru. Evet, Alatiirk hakil,a lcn tarih çalışınaları için hem hir ö rgiit kurup, hem 

ık teşvi k ed ici vaziyeller ya ı>tığı zammı tarih iizerinde çalışmak için; bir kere T iirldcrin umumi tarihlerini, 

Orta - Asya'dan p,elcn, fakat bir de bir Türkiye tarihi var. Bu Türkiye tarihi, arkeolojik buluntulıırla yep

yeni hio· hüviyct ka7.anıyor. Mcsclfı : Uugiin Siimcrlcr iizerinde durahm. Evet. Tü rkiye hudutları içinde 

dt· i,iil Siimerler; fakat geli~ bakımından Orta - Asya ilc ilgili; tam kat'i olınarııakla beraber. Dilleri. Tuva ni

yen gruımna bağlı . Uıınunla bir rölasyon, bir bağıııtı lwrulabiliyor. 

1-l it itl er : F,,·et, o da bizim memleketimizin en eski medeniycti. Urarlular : Yine onların da dil hakımın

tla ıı, hııgii ıı hir çok telkikierde anlıyoruz ki, Tııvaniycn yahutta Aı:ıı•1inan denilen gnıpa mcıısu ı> . 

~imdi asıl siiylenıek istediğim hıı, şu bakırndan 

Ilir kere, umumi o larak tarihimiz burada belirli bir 1-roııolojik sıraya konu lduğu zama n, sadeec bu sırala

ııaıı Orta Asya devletleri için kafi dei:il; çiinkii orada d:ı olmamıştır. T:ıa F ransa'ya kadar Hun'larııı gittiğmi 

biliyoruz. J lııkat, as ıl ııı esclc, bunun y:ıııı başında biz bugiin oturduğumuz memleketteki tarih i, eski tarihi 

hdgderc malikiz ve hııııun vıı risiy iz. 

~unu da dli~iinii n : Evet, biz diyoruz ki bııgii u X ncu Asırdan itibaren; Malazgirt başta olmak iizere 

ele :ılı nsın ... Peki geldiği zaman burası bomboş mu idi? Elbette değildi . Ondan evvel Bizans devrinde gelen 

hi r çok T ii rk kavimlerinin mevcudiyetini de hiliyonız. Mescl:i : Antrparantcz belirteyim; hunıın için, Mimar 

~inan için bir şey m evzubahis olduğu 7lıınan, « İşte Hristiyandıı·» falan. Hristiyaıı ama, Bi7.a ıı shl:ır zama

nmda Kayseri'ye gelen biitiiıı gruplar, hepsi Türkçe i;mi taşıyorlar; «Aslan, Kaplan, Inci falan ... » diye. 

O zaman, demek ki öyle devirlerde buraya iskiin edilmiş ki, sonra buraya bugiin biz Hitit' lerin medeni

~ etini (Çiiııkii başka bir yere göç etmedi) başka bir millete mal edemeyiz. Muhakkak bu Anadolunundur 

n :ınaııc olarak da gelmiştir. Hristiyanlık mevzuubahis değildi o zaman zaten, din meselesi mevzuubalıisti. 

nir kavim değil mi; bu kavim buradadır. O halde onu kanun bakımıııd:ın da ele alacuk olurı;:ık ; Hitit' lerin 

de bııgiin eliıııiule kanun metinleri var. 

Onun için benim şurada üzerinde durmak istedi ğim Orta Asya, evet oralardan baş layalım . Bugün 

i~tc gördük, bazı yerleri konıılabilir ; fakat bir de asıl lı ıı mcmlckcte sahip oluşumuzun kronolojik bir shtc

nı in i vcrmcliyiz. 

Sonra, bir çok devirlerde siyasi hakimiyetler de de i(işmiş, isim olarak; fakat hulk o larak da biiyük bir 

u eğişiklik , bir çok zaaınnlar olmamıştır. 

1071 ılahi a lsak, bomboştu bu menıleket buraya ı,;cldik ycrlcştlk; bunu da kabul ediniz. Öteden beri 

gelen bir halk vardır ve bunun lciiltürü ve medcniyeti öevam etmiştir. 

O halde şimdi, iki taraflı olar.ık yahut da iki taraflı dcmiycyiııı de asıl bugiin memleketimizin bütlin kültür 

safhalarına malik olduğumuzu ve bunun varisi olduğumuzu bilerek, buradan gelen birtakım bilgileri de eğer 

iıuraya aktarrnanuz lazımsa ki, Hitit'ler en eski kanun yapıcıları olarak görüllir; Süıncr'lcr de öyle fakat 

asıl ınemlekctimi :r. olarak diişilndli i;-ü ınü.z vakit, kanıınlıırınııı metinleri fcvkalllde cııtcrcsaııdır. 
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Şimdi bu bakımdan, dernek ki, iki taraflı tarihimizi bence yansıtac:ıksak; bir kronolojik sıralama bakımın

dan öne almamız !azını. - ki, bugün bir arkadaşımız da bunun üzerinde durdu zaten -

Ond:uı sonra bu çeşitli devrclerin yansılılımısından sonra bilhassa memleket birliğini - demin söylediğim 

gibi - yansıtacak ve bunun üzeı-inde ki, bugün buna çok nmhtııcız bu fikir ayrılıkları olabilir; fakat asıl 

mesele bunun işlenmesi ve tarihi saflı:ılarımızda nas ıl meydana gelebilmiştir? 

Şimdi demek ki, Kurtuluş Savaşımızın elbette bir çok yönleri yansıtılacak. Tarihimiz, Tiirkiye ve 

umumi Türk tarihi bakımından kroııolojil> sır~ya kon:ı ]>ilir. 

Ondan son• ı da bu meselelerıle; şi mdi burası neyi t~msil ediyor? Bir Parlamentoyu evet; kurultaylar var 

Türk tarihinde. Hatta işte Hitit'le rıle meclisler de var. 

O halde onları yansıtacak metinler meyılana getiril miştir; fakat bunun yanında bilhassa siyasi v:ız iyet

lerden gayrı Türk halkının Türk toplumunuu gerek umumi tarihinde, gerek Tiirk tarihinde medeniyet eser

leri nelerdir? Bunlardan örnekler vermek. Bugün bir kısmı üzerinde durulılu . 

Selçuklardan çok eserlerimiz var; fakat öyle miiesH·~elerimiz var ki, bunları yalnızca siyasi bir vaziyct 

olarak değil. Demek ki, bir tarafta bir devlet kuruluşu \ 'C kanıınlar ; yani bunlar dcğerlenılirilebil i r. Bir tarafta 

da medeniyet tarihine yaptığım ız şeyler. 

Şimdi yine, son 7.:ımanlarda işittiğiıne göre, mesela - biraz popüler oldu vakıa bizim bn Piri ll.eisin Ame

rika Haritası; ama b:ışl•a k it:ıpla ra da geçti ; fakat ilmi olarak tetkik edildiği zaman göriilüyor ki, hakikaten 

H• ncı asırda bir Barbaros'un yanında bir Piri Rcis bir ilim adamı olanık ve ınüşahit olarak revkalilde cnte

r.•s:ın eserleri var. Bunun Amerika haritası Hirleşıniş Milletlerde de konmuştur. Çünk, haikkaten en eski 

olarak biliniyor. 

O halde bu bizim ıncdeniyct imizc hizmet eden bir kimse bunun tanınınası liızım. 

Tabii bunun gibi çok örnekler bu lu nabilir ve bir sınıya konulabilir. Mimaride, fikir Jıayatınd:ı, yahut 

(!iğer bütün bir çok müesseselerde birtakım mesele bu raya geldiği :r.:ıınıın, yahut da görenler. «Ha evet, 

Türklerin de sadece siyasi bir devlet olarak kurulmuş ıteğil; ama şu şu şu eserleri meydana getirmiş» diycbi

Jirler. Bizim binız noksanıı ııız bu oluyor umuıniyetlc tarihte. 

Işgal etmişiz, bir imparatorluk kurmuşuz; ama o im paratorlukta ne gibi şeyler meydana getirmişiz? Ve bu

ı.un vesikaları etbettc var ve işlendiği zaman üzerinde ~ ıynıetleniyor. 

Demek ki, bunda da şimdi iki saflıa var : 

Birincisi, kanun meselesi yahut antlaşmalar; onlar da nıülıinı. Çünkü, burası d:ı elbette nihayet bir 

müessese olarak bir devlet miiessesesi. 

Bunun yanı başında, bu şeylere h izmet etmiş olan, yahut da eser vermiş olan kişilerin - Id, bugiin i sinı

leri üzerinde duruldu bir çoklannın - yani onlann da yansıtılması iyi olur. 

Onun için, bu meseletle benim önerinı, bu cümleler iizerinde biz çahşabiliriz fakültemiz olarak. Zannediyo

nım arkadaşlarımız da buna memnuniyetle katılırlar. Eğer kabul edilirse, bu iki safhasıyle Tiirk tarihimizi; 

hem umumi Türk tarihi, hem de Türldye tarihinin hiç bir devresini unutmadan; yani onlara da sahip olarak 

iızerinde durmak ve nihayet asıl mcdeniyetimiz üzerindt" orijinal olan, daha da bulunabilecek olanhırı - yazı 

olarak, röliyef olanık, yahut bunu tıııııtıcı olarak - gösterilmesi hakikatcn tarihimiz için ve bugünkü yaşantı

ımza tesiri bakımından faydalı olur kanaatindeyim. 

Dinlediğiniz için l<oşekkür ederim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Profesöre biz de teşekkür ederiz efendim. 

Efendim, Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Sayın Başbakan Süleyman Demirel, seyahatteymişler, ara

bayla geliyorlarm ış. «Eğer vaktinde gelebilirse bu top lantımıza katılmıı arzusu içerisinde oldujiunıı;o bildir

melerini ifade etmişler; bize bildirdiler. Eğer erken ~e li rse bize leşrif edecekler. 

Efendim, şimdi Sayın Profesör Hikmet Buyur. 

PROFESöR HI.KMET BA YUR - Sayın Başkan, Sayın Senato Başkanı, sayın arkadaşlar; 

Burda çok istifade edilecek mevzular ortaya çıktı, ııöylenildi. Hepsinden alınacak pııylar vardır. Ben de bir· 

kaç fikir üzerinde dunnak istiyorum: 
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Ünce Devrim Tarihimiz bukımından, isterim ki, gönül ister ki, Erzunmı Kongresi bütün özelliğiyle ulvi

yetiyle tem'iil edilsin. 

Erzurum Kongresi şunu ifade eder: Padişah yasak eder, Padişalı o mcmleketi vermeye hazırdır; fakat biz, 

bora lıulkı vermeyeceğiz, ölünceye kadar Cihan Harbi galiplerine kafa tutacağız ve hicret dahi etmeyeceğiz. 

Uunu belirten bir pano lıizımdır. 

Sivas Kongresi Cumhuriyettir nilıuyet; yani hiç padişalı nll1'~ın itibara alınmadan, padişahın yasağına rağ· 

men, bütün memleket murahhaslan toplanıyorlar ve onıda kendi başlarına memleketi idare etmeye karar 

veriyorlar, Heyet-i Temsiliye seçiyorlar, o da bir Hükümet gibi hareket ediyor. Bunu ifade edecek bir şey 

lfizım. 

Sonra Tiirkiyc Büyük Millet Meclisi açılması konusu büyük bir inkılliptır ve bize derler ki, «taklittir, şu

dur, budur» Bu. tamamıyle taklit dışı; yani taklide isnut edilemez. Çünkü Atatürk'e sorduktan vakit, <<BU 

yaptığınız şey. nerede vardır, hangi memleketten, nereden :ıhyoNunuz» dendiği vakit, «Biz, bize benzeriz» 

diyor. 

Demek ki, taklitten, Avrupa'nın şeyinden, hepsinden sıynlmış olarak, kendi başına iş görüyor; yani memle

ketin ihtiy.ıcı neyse, 7.arurctler neyse onun iizeriııde kuruyor ve ııu da Cumhuriyetin kurulmasıdır; yani ayrı 

şeylerin her biri Cumhuriyet kuruluşunu tenkit eden ~cylerdir. 

Şuna d~ dikkat etıııclidir: Bundan sonraki bütün devrimlerimizıle hep memleketin menfaatleri, zaruret· 

leri ııa7.arı itihanı alınmış ve ona göre yapılmıştır. Daha evvel hirç<>k devrim olmuştur; Tanzimat, bilmem 1 nci 

Meclisin açılması. sonra gene ikinci defa Meclisin açılması. Bunların hepsi de ya Avrupalıların tesiri altında ya· 

pılmıştır, )ıthut da onlara yar.ınıııak için yapılmıştır. Tanzimaim tanı:iminde hünycsiz, Ingiliz Ye Avustur· 

ya biiyükelçileri çok mütees.~ir olmuşlardır. Onlar da çahşmı~lardır <> işte ve her yapılan inkıllipta bir fikir var· 

ılır; yani < Bunu yaparsam. Frenklere yar.ınınm.» Bundan sonra yotkur bu. Din lnkillibı yapnıışı7, kadın er· 

k~k ~~itliği y:ıpnıışız, şunu yapmışız, bunu yapmışız; Harf İnkıtibı, bize yarar diye yııpmışızdır. Taınamiyle 

beyin inkıliıhıdır, bu. Bunun da tehariiz ettirilnıesini rica cderdim. 

Sonra hcı askeri konulan da bır.ıknıaınak llizımdır. Bir defa dlıan taribini değiştiren vaka Çanakkale'dir; 

yani Rıısya'da k<>münizm çıksm, Ingiliz Imparatorluğu o kadar fakirleşsin ki, artık eski tahakkümüne devam 

edeınesin, denizler lıfıkimiyeti için mücadele edemesin. Bütün bmılar Çanakkale'de olmuştur ve dönüm nok· 

tası da Conkhayır'dır. Bu da belirtilmelidir; yani cihan tarihi üurinde bugünkü hali yanıtan Türkiye'ye ya· 

pılmak istenilen zulmün bir neticesidir. 

Şimdi, Sakarya'yı ele alıyorum. Hürriyet Gazetesinde gürdük; bu Marcşal söylememiştir bunları; fakat ona 

atfen yazılmıştır ve bu propoganda yapılmaktadır; yani ne bilcyim Çanakkale'yi deniz muharebesini Cevat 

Paşaya mal etmek, bilmem Sakarya Muharebesini Fevzi Çakmak'a mal etmek; bu gibi denemeler vardı. Bu 

Sakarya Muharebesi sarahaten gösterilmelidir. 

Atatürk'ün iki kaburga kemiği kınk, biri çatlak, bir koltuk üzerinde yirmibir gün yirmibir gece kuman

da etmiştir. O belirtilmelidir; yani maddi ~'llrette bunların belirtilmesi artistin kuvvetine bağlıdır, dehasıııa bağ

lıdır. Işte o yapılmalıdır. 

Büyük Zafer, gene iiyle, belirtilmelidir. Şimdi deriz ki bi7~ "Tarih vesikalıır üzerine yazılın Bu bir dere

ceye kadar d<>ğnıdur. 

Şimdi, Başkumandanlık Meydan Muharebesini, Büyük Taarruzn ele alalım; Atatürk'ün Iilfı y<>ktur orta· 

da. o vermiştir «ŞU şu şekilde plan yapın, şunu yapın» ama adı yoktur. Ondan sonra muharcbe gelişirken mü• 

him gördli~ yere koşar, gider. Orada mesele bir tümen karargılhı ise, der ki, «Öyle sanıyorum ki, tümen ku• 

mandam beyefendi veya paşa hazretleri şu emri vereceklerdir» dcr. Onu yazar tümen komutanı n emri ve· 

rir; ama ıümcn komutanının imzası vardır. Dahiyanc bir şeydir belki <>; ama onun imzası vardır. 

Binaenaleyh tarih yalnız vesikalara sıimaz. V esikay ı, 7.amanın hadiBatını bilenler vesaireyle bemher mü• 

talaa etıııek llizımdır. 

Şimdi bu umum devrim içiıı, aenel tarihimiz için «Selçuk Devletiıo dedi bir arkadaşımız. Doirudur; fa

kat Selçuk, kendisi efsanevidir, ne yapmıştır pek şey değildir yani. Selçuk Devletini kumn Tuğrul Beydir. 
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Malazgirt Zaferini kazananık Anadoluya bilkirniyeti tesis eden ve bugün Türk adının yıışamasııun mümkün 

kılan adam Alpaslan'mış. Bu da belirtilmelidir. Yani, Malazgirt Zaferi olmasaydı, burası Türkleşmi5 olma

saydı ne \'ardı? •.. Bugün Orta Asyada Özbek vardır, Türkmen urdır, Kırgız vardır Kaçık vardır; ama Türk 

yoktur. Çin Türkistarunııı da adı Sinkiln'dır. Yani Türkistan falan kalmamıştır. Bu, bizim için çok önemli bir 

noktadır. Jlurda belirtilmelidir. Yani, bunlar hep artistin dehasımı, kuvvetine bağlıdır. 

Sonra, bilginlerimizden, arkadaşımız I<arabi ve Beybuni'den bahsetti. İbni Sina'yı atladı. Herhalde unut

kanlıktan ııtlamış olacaklar. Yıılııız, Farabi ne kadar Türk ise, lbni Sina da o kadıır Türk'tiir. Fark şundan 

ibıırettir. Hirinin biiyük babasımn :ıdı Tıırlı:ın, Fıırııbi'nin. İkisi de Madam'yı Nelıirdendir, ikisi de Buhara 

lıııvalisindcndir; ama Fıırabi'nin büyük babasının adı Tarhan'dı. Orudan Türk olduğuna lıükmediliyor. O ol

masaydı, o da İran'da olurdu. İbni Sina'nın büyük babasında öyle bir şey yok ... Yahut da rastlanmamış. Bi

naenaleyh, bu o sırayıı girmiyor. Atatürk bunu çok önemli tutarılı. 

Bir olay anlatayım. Atatürk'e, Atatürk adı veriliyor. Ben o gün sofrada yoktum, yani karar veriliyor. Er

tesi gün ;tittiğimde Atatürk bana dedi ki, Atatürk adıııı alıyorum. Ben de dedim ki, Mustııfa Kemal adı alhn

da bu kadar inkililplar yaptınız, bu kadar :r.aferler kazandınız, Devlet kurdunuz; bu ismi nasıl bırakırsınız. 

Onun bana cevabı şu oldu: İbni Sina'yu neden kızıyorsun, Yani bıı şey onun kanaatini gösteıir. İbni Sina'ya 

neden kızıyoruz? ... Çünkü adı Türk değil. Tııbii bu ilim adamlan ıırıısıııda da Cihan ilmi üzerine tesir etmiş 

olanlan almıık Ulzımdır. Bu mesela Varabi, İbııi Sinıı, Beynıni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Piri Reis vesaire. 

Sinan i;ırcrinde birkııç kelime söylemek istiyorum. Sinan'ıı deYşirme derler. Yııııi, Rum fililn derler. Hal

buki Kayseri Mııbkemeyi Şeriye evral>ı arasuıdıı İkinci Sultan Selim'in bir emri vardır, ferm:uıı vardır. Sinan 

kulumun uKrabıısı Kıbrıs'a gönderilmesin diye. Kıbns'a gönderilen Türklerdir. Orayıı Rum gönderilınez. Kıb

rıs'ı Türkleşiirmek için gönderiyorlar. Sinan kulumun akrııbıısı ı:önderilmesin demekle, Sinan'ın Tiirk olduğıı

nu tastik etmiş oluyor pııdişalı. Bu lııısııstaki düşüncelerimi, ricalarımı bildirmek için sizlerin vııktinizi ııldım. 

Teşekktir ederim. (Aikışlıır.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim. 

KWtür Bakanımız Sayın Rıfkı Danı~mıın seyahatten dönmüşler ve toplantımıza şeref vermişlerdir. Kendisi

ne hoş geldin deriz. 

Şimdi söz sırası Sayın Profesör Mustafıı Pıırlıır'dıı efendim. 

Prof. MUSTAFA PARLAR (İstıınbul MiUetvekili) - Sııyııı Başkan, Sayııı Senato ve Meclis bıışkanlıırı

mız, dcğet"li misafirlerimiz, iiniversiteleriıııizin temsilcileri, milletvekili arkadaşlarım, bııyanlar ve bnylar; 

Bugiln bumdıı yapılan konuşmaları ve sunulan bildirileri okuduktan sonrnı şu soruyu gayri ilıtiynri 

kendi kendime sordum. Acııbn biz, burııda hııkikaten ülkemiz için bir noksanlık olan bir Türk tarihi, Türk 

sanatı mü.ıesi kurmak için mi toplanmış bulunuyoruz, yoksa bu büyük milli hôkimiyetimizin tecelligllhı 

olan Meclisimizin bazı noksanlaruıı sanat açısından tamamlamak için mi bir çalışma yapıyoruz?... Bu soru 

zannediyorwn ki, sorulması gereken bir sorudur, ülkemizde böyle bir eser yoktur, böyle bir eserin kurulmıı

sma mutlaka Meclislerimiz ele almabdır, Sayın Kültür Bakıımıııızın da bu konuyu not etmesini bilhassa rica 

cdiyonun. 

Sayın dinleyicilerimiz, bu sene 9 parlamenter arkadaşltı bir Moskova'ya gittik. Esas hedefimiz Kopen

lıııng'tı orııda enterasan bir scrglyi gezdik. Müşterek gczdiğirniz sergi Leninin devrimleri sergisiydi, ve ha· 

kikaten ilginç bulduk. Zamanımız azdı, orııda ancıık 4,5 saat gezebildik; fııkat öyle sanıyorum ki, o türde, 

o anlamda bizim açımızdan, bizim devrimlerimiz açısından, bizim buradıı yapmak ve yıırııhnak istediğinıiz 

toplunılan kurma açısından böyle bir eserin de Türkiye'de bulunması şıırt ve Jazımdır. Bu büyük noksanlık
tır. 

Şimdi bakın, Meclisi gezdiııiz, Türk turibinin bütün zenginliklerini dile getirecek yeri burııda bulamazsımz. 

O kadar bnlamnzsınız ki, şu şeref galerisinde gördünüz, duvarlam gayet şey bir şekilde Meclis komisyon1an· 

nın toplantıya çain davetlerini gördünüz. Şimdi, bir tarafta o yazılıır duracak, öbür tarafta sanat yapıtları

lll eserleri koyacak yerler arııyacajiız. Olıımıız değerli arkadıışlarım, bu bir çelişkidir. 

Şimdi ~ize şunu arz etınek istiyorum; 5 madde balinde sun:ıcaiım hususlann nazan ltibara alınarıık bu 
çalışmalara yön verilmesi zarureti vardır. 
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Birinci, bu Meclis tarnamlanamamıştır, değerli arka1aşlarım. ·~ıı Mecliste milletvekillerinin çaidaş toplu· 
mun gerek,inmelerine uygun çalışma yerleri yoktur. Binaenaleyh, bir gecekondu gelişmesi gibi bu güzel bina· 

nın etrafında bazı binaların yapıldıklarını göreceğiz. O lıaldc, Meclisin bundıııı beş sene, on sene sonra ala· 

cağı şekli l!ilmeden nereye neyi koyacağımızı bugün burada biz 'JJrtışırsak, zıınnederiın ki hatalı hareket etmiş 

oluruz. O bakımdan, sadece arıanirengi noktalarını tespit etmek lfızınıdır, ve o bilimsel sanat çalışmalarını ya· 

pan arkadaşların da Meclisin yarınki gelişmelerinin ne islikamcıte olacağını, ne lürde binaların nerelere ko

nacağıııı n.uarı itibara alarak bu çalışmaları buna göre yapmaları lazımdır. Bunun üzerinde Sayın Ziya Pay· 

zııı'ın mümkünse izahat vermesini rica ediyorum. Çünkü, bakın, ~uradaki bir plan üzerinde 4 - 5 tane binamu 
daha ilave edileceğini görmüş bulunuyoruz. Planlanmış şeyler yaınlacak. Nasıl binalar yapılacak, bilmiyorum; 

fakat bugün milletvekillerinin çalışabildikleri yerler, şu arka duvarda bulunan ve bizim dedikodu yaptığımız 
yerlerden başka yerimiz yoktur. Hiçbir milletvekilinin odası, kafi bir yeri yuktur. Bu ortam altında milletve

killeri nasıl bu çağın gereksinmelerine uygun çalışma yapabilirl~r. Bu mümkün değildir. 

Binacn:ıleyh, biz i~1esek de, i~1emesek de; kabul ehck de, elnı<>ek de, Iıuraya milletvekilleri ıçın, senatör· 

ler için muazzam bir bina dikilcceklir. Öyle ise, asıl halk ve millctvekil!criniıı teması yapacakları yerlerin 
merkez noktaları değişecektir. Şu halde sanatı da halkımız için yapacağıınu.a göre, bu giizel sanat eserlerinin 

konulacağı yerlerin ağırlık noktası değişiyor. Birinci konu bu. 

Diğer lwııulara da kısaca değinmek istiyorum. Ben,hiç!ıir şekilde Türk sanatçılarına direklif verilmesini, 

totaliter rejimlerde görüldüğü gibi doktriner açıdan eser hazırlayan şekilde bir yönteme itilmesini uygun gör· 

müyonım. Tiirkiye, hu aşamalardan geçmiştir. O tür hastalıklara yakalanıııı millellerden çok daha ileri bir 

nıillettir. Biz sanatçılarımızı serbest bırakmahyız. Onlam sadeec Yl'rlcri giistcrclinı, o yerleri onlar doldursun· 
lar. Yani, Iııı hakınıdan kesin direklif verilmesi fikrine karşıyım. 

Üçüncü hu~"US, demin birinci hususta bahsetmiş oUuğuın ilkderin ı~ığı altında, Meclisin nereleri halka 
açıktır, nereleri değildir. Bugiin Kuzey, Giiney hattın:lan hahscitik; Doğu, bazı hattından bahsettik. Değerli 

dinleyicilerim, bu hatlar, halkımıza açık değildir, rahat<;a. Milletvekilleri hile bazen bazı i~1ikametlerden içeri 

ıı:irememektedirler. 

Binaenuleyh, koyacağınız sanat yapılarını eğer uzaktan dürbünle göreccklersc, bunların bir aniann yoktur. 

Organik bir bağ bulunması lazım. Eserle halk arasında organik bağın bulunacağını salilayacak yerleri tespit 

etmeliyiz. O yer bugünkü Kuzey - Güney hattı veyat da Doğu - Batı istikamcti oldujju kaııısında değilim. 

Meclisin yeni yapılacak olan binalarının sonunda ortaya yeni bir arter çıkacaktır. O artere aii;ırlık taşıyacaktır. 

Çünkü, halkla, halkın temsilcilerinin organik bağlarının y·apıldığı yerde bu eseriere de biz tutunmak mecburi· 

yctindcyiz. 

Bir dördüncü konu; benim kişisel görü~iimdür, burada Tiirk tarihini ve At'ltürk'ün bir ilkesini geniş an

lamda işlemeliyiz ... ve bunu öyle işlemciiyiz ki, gerçekten Tiirk cııeınenliğinc, halkın egemenliğine hiçbir kim· 
senin bir •'aha gö.~: koyması gibi bir hastalık içimize sinmesin. O da şudur: «Egemenlik kayıtsız şartsız mil

letindir» ılkesi, burada en yüce doruğuna çıkabilmeiHir. Konulacak olan eserlerde buna biiyük ağırlık veril

melidir. Bunun dışında, bu Atatürk'ün olduğu için de ister istemez elbetteki Atııtürk'üPiüzii de burada yücelt· 
miş oluyoruz. 

Burayı, Anıtkabirili bir rakibi miiessese halinde, Atatiirk'ün o yüce kişiliği altında, onnn karaklerine biiıiin· 

diirınenıeliyiz. Bilmiyorum, ben Atatürk Anıtını sık sık gezerinı re onun sözleri o yüce anıtın duvarlarına nak· 
şedilnıiştir. Her okuduğumda biraz daha Atattlrk'e yaklaşıyorum, biraz daha bir şeyler öğreniyorum, bana bi· 

raz daha ınana kazandırıyor. Ejier biz, aynı yüceliği burada yapmaya kalkacaksak, o zaman burası Ikinci 

bir Anıtkabir olur. Bunu da doğru bulnıuyorum. 

Son olarak bugün burada yapılan konuşmalarda, Türk tarihinin biiyük bir Jıi>Iümünü nedense bir tarafa 

ittik gibi uir tutum içine girdik. O da, Osmanlı tarihi ilc ilgili J..imse bir şey ~öylcmedi burada. Bana hak· 

kımız olmadığı kanısındayım hen. Bir ayrılığın karşısın d ayını. Osınanh tarihi de insanlık tarihine bilyük etkileri 

olan 600 J..üsiir sene bu topraklarda egemen bulunan büyük bir medeniyelin yönetilıliği, yürütüldüğü bir dev· 

ri knpsam:ıktadır. Bu bakımdan, eiier buraya eserler konncnha, 16 devleti simgeleyen bunlann içerisinde 

herhalde Osmnnlıların payını bu 16'dan en büyüğil alması gerekir. 
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Teşekkür ederim, saygılarımı sunarını. (Aikışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Parlar. Yalmz bir hususıı hatırlatmak isterim efendim, sayın konuk 

larıınızın !•irinci derecede kendilerini ilgilendiren mevzuu, Atatü;·k Aıııtı ve anıtlar dizisi mcvruu olduğu ve 

davetlerimi>:in de bu esasa göre yapıldığı için, Meclis ek inşaatı meselesini bur:ıda komite olarak dile getir

medik. Yalnız Saym Parlar'm ~arct ettiği hususlan biz de dii.~ünüyoruz ve Meclise yapılacak Atatürk Anıtı ve 

anıtlar dizisi inşaatı ilc Meclis ek inşaatınm birbirine uygun ve birbirini tamamlayıcı mahiyette olmasıııı ve 

parlamenterlerin hakilmten şu gördüğünüz kulisten başka, fikir tcati yerleri olmadığım bilerek tedbirleriınizi 

de komite olaral> bu istikamette hazırlıyoruz. Yalnız bir az evvel işaret ettiğimiz gibi bugün asıl mevzuumuz 

Atatürk Anıtı ve anıtlar dizisi olduğu için, sizi yormamak için :> mcvzuda fazla bir izahııttıı bulunmadık. 

Efendim, şimdi söz sırası milletvekilimiz Sebati Atamaıı Beydcdir. Buyurun efendim. 

SERATİ ATA MAN (Zonguldak Milletvekili) - Sayın Ba~kan, dei\crli nıisııfirleriııı iz : 

Öyle sa nıyorum ki, konu bu yii ksek ıııii esscsey i kunın, tarihiınizin en büyiik i nsanı Atatürk Aıutım Y:tl>-

m:ol>tı r. Amtlar d izisi kelimeleriyle ifade ed ilen lnısm. <> aıı ı la Atafii rl< Anıtımı miitcferri ol:ın diger tali 

m:ı:ıiyctıe eserler olacaktır. 

Sabahla n beri diniediğim konu~malar, bende ~u iııt i bııı uyaıulırııu~lır ki, burada llüyii k Millet Medbine 

Tü.·k tarihinin çok zengin ul:ı n hiiıü n Türk tarihini IJa~tan a~ağ ı cıın laııdıracak bir amtlar manzumesi yap

ıımk gibi bir fikir, bir intiba ed inmiş bulunuyorum. Halbuki konu. Inı ıııücssescyi. Türk iye Biiyük M illet 

M eclisini kur.ın , bu müesseseyi yaralan büyük adamın nnıtmı dikıııd< ve o vesileyle o anı lı tck başııuı deği l . 

y:ımııdaki bir anıtlar manzumesi ilc tıı nıaınlamaktadır. Konuyu bt·mleniz böyle aıılıynruın. Belki yanı lıwş 

,,;,.bilirim. 

Onun için, şiip lıesiz Büyük Atatürk'ün sınırlı çev rcler arasında bilinen; fakat Atatiirk t :ırafından T iirk 

milietinin (tabiri caizse yed isinden yetmişine kadar T ii ı k milletinin) vicdamna yerleştirilen bir hakil<ati can

landırmak. yine Atatürk Amtı yapmak fikrinin zaruri bir ncticcsidir. Bu hakikat Türk tarihinin 1071 'dc ve

}" Hicri tar ihle 699'da haşlamadığmı, Türklerin, J)uğu Anadohı'da yaşayarı Türk milletinin çok uzaklarda n 

ııdd iği hakikatid ir. Du hakikat Alatürk'c gelinceye kaılar belki bazı aydm çevrclcrcc bilinmektc id i. Bilim 

ç<•vrelerincc bilinmektc id i; fakat biz çocukluğumıu.da mcktcı>lerdc, tarihimizi hatttı Sclçuldular'dan dei:il. 

~elçuk Sultanının Osman Bey e gönderdiği o da vul, san cıık, fılenı gibi egemenlik işaretleri nden başlar biliyor

ııuk. lliitün Türk milleti de böyle biliyordu. Atatürk Tii rk milletinin oradan başhımadığmı, çok uı.aklardarı 

geld iğini, Türk milletinin yedisinden yetmişine kııd:ır, \' iflhınına ilk defa yerleştirmiş olan adamdır. O halde 

o ının aııı tına , Atatürk'ün bu fikrini caniand ıracak eser ler ilave etmek meeburiyetindeyiz. 

Nereden l"ışlayacağız? Çok muhtcreın Sayın J)ilaç:ır, bunu Orhorı 'dan başlattı. Halbuki, bugünkil J)ev

lctimizin senıholii ola rı , J)evlet Reisimizin forsurıda 16 tane yıldız ve ortasında da giirıeş var. 16 t:ıne yıldı· 

7ın birincisi Orlıon'dan çok daha evvel, çok daha iiıH <'ye gidiyor. Şiiphesiz bu bilim adamlarmın, ilgil i bilim 

adamlarıııın üzerinde anlaşanık tespit edeceği bir ııokt:odır. Herhalde bir yerden başlamak, tartışmaya mii

sait bir yerden başlamak caiz olmadığ ı ka naatindc.yim. Mademki 16 yıldızı oraya koyduk, artık o 16 y ıldızı 

t:ırtış<ımayı>:. 16 yıldızın birincisinden başlamak mecburiyetindeyiz. Yoksa, Orhon'dan başl:ıdığınıız zaman. 

o rayı gelip gczecek olan tonın la rı nı ızd ıııı bir tanesi ' Bu 16 yıldız ne, buradakiler ne?» diye bi;ıılcn, bizim 

1uhumuza so ar tabii. 

Üzerinde durmak istediğim asıl ik inci nokta şu : Buraya yapılacak olan, burada canlandırılıınıl< olan 

hiırlisc ve şalı siyetlerin herhangi bir tartışııııı konusu olmayan, olanıayacak olan, artık tari hte yerlerini almış, 

l ıitm iş: haldannda gerek bilim alanında , gerek sosyal alanda, gerek miiH alanda kesin lıükiim verilmiş ola!! 

lımlise ve şahsiyetler olması lfız ını. Tarih burııda b it ıı ıiyor, devam ed iyor. Politik miinakaşu lara bahis ko

ıt ı.sıı olahilecek olan, haklurında tartışınalarm ccrcyan e tt iği veya edebileceği şahsiyet ve hadiseleri burada 

değcrlcııdinııek . ileride yarıacağımız anıtın tarihi kıy metini zedelcmck olur. Onıııı için, mesela, Tanzimat 

:ı ih i, Mit ıat Paşa gi bi, İkinci Meşrutiyet ı:ibi. lıaklarıııılıı objektif, ilmi, yargı verilmemiş ve hillil nıiiıııık aıı: ı 

l < oıııı su oları şeyleri burııyu sokm:ınıamız gerekir. 

2..1 N isan, tama m. Hııttiı 14 Mayıs 1950'dc tmnmn. 23 Nisan'da «Hakimiyet kayıtsıL şıırtsı z ıııilletiııı l ir. ;, 

prcn~ih i ıııiişalıhııs olıırıık tııtbiluıt saha sında yıılnız hiLinı tarihimizde değil . biitiin Şark'ın tarihinde ilk defa 
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<>rtaya, uygulamaya konmuştur. 14 Mayıs'ta da bu uyı;ulamanın ikinci safhası olarak, yine Türkiye'nin ve 

Lütüıı l>oğu aleminin tarihinde ilk defa olanı k milletin serbest ve lıür o :ı lıırıyla bir iktidar te~kkül etmiştir. 

llunun üzerinde münaka~a edilmez, tartışılamaz viıkal;ırdır. 

1071 tarihindeki Malazgirt ;r_aferi, Anadolu'daki Türk hakimiyetinin ba~langıç tarihidir. Şüphesiz ondan 

r.vcl birçok Türk göçleri olmuştur; uma 1071 tarihindeki Malazgirt zaferi iııl<iir edilemez, tartışılamaz, de

ğeri üzerinde poltik şu veya bu manaya çckilemez haoı§elerdir. 

İııkıliıp tarihimizde de, bu neviden artık tartışma ı<ışı kalmış hakikatler varılır; ama hilliı tartışma konu

su olan bazı hadiscler, hattil bazı şahsiyetler de vardır. 

Bugünkü dşüııcelerimiz ve bugünkü siyasi görüş ve kanaatlerimizle değil, diiııdcn gelip yanna gidecek 

dan ve kolay kolay dewşmeyecck olan (diinyada dej',i~meyen bir şey yok; ama kolay kolay değişmeyecek 

ülan) unsurlara dikkat etmemiz gerektiği kanaatindcy im. 

Bir ünçüncü noktaya daha temas etmek istiyorum: 

Bu yapılacak olan aıııta ve anıtlar dizisine, şüphesiz. bazı ya.ııtlar da ili'ıvc t-'<lilccek. Yazılar... Özellikle 

Atatiirk'ün sözlerinin, Atatürk tarafıııdan siiylendiği şd>ilde yazılması kati lıir lüzumdur. Atatiirk'ün sözle

rini, zamanın Türkçe'ine çevirmek keyfi bir tasall u! ıur. Çiinkii. dil hugün bizim, bugünkü dile çevirdiiii· 

miz dil yıırın değişecektir. l>eğişnıcktedir. Mütemadi ~ t•n değişmektedir; fakat Alatürk o sözleri ai{zıadan 

~ıkardığı ;r_aman, artık o siizler hir daha asla dcğişmc)•'cek şekilde, larilıin sinesine hakkedilmiştir. kazılmış· 

tır. Artık onu oradan silemeyiz. Onun, 7Jtmanııı Tiirkçesiııe çevrilmesi, zamaııııı Tiirkçcsi ilc genç kuşaklanı 

ımiatıiması işini, taşlar değil, o taşlar hakkında yazılacak olan biiroşürler. \'C saire anlatacaktır ve o bii

ı oşürler de zamanla dejiişecektir. 

Bir misal arz edeyim: Şimdi çok muhtercm arkada~•mız, iistadıını.ı Dilaçar, Oıı'loıı kitabelcriııdcn bir cüm· 

lenin hur.ıya, yapılacak olan aıııtlarda yazılmasını önerdiler. Onun Türkçesini de siiyledilcr. Orhon harfiyle 

tıiaıı cümlenin şeklinin klişesiııi vermişler, okımuşunu 'crmi~lcr, çe,· irisini vermişler. «Ey Türk Ulnsu, toprak

larının egemenliğini sonsuz olarıık elinde bulunduracaksın.» diyor lcrciimc. htırap kahilinden ar.ı edeyim, ha

n·• kıılırsa Orhon kitabelerinden yazacaksak, bunu yaz ınamıılıyız. Çünkü, bu yazıklıktan sonra, bunun hitap 

dtiği Türk Ulusu, ki Göktürkler'dir, onlar egemenliği maalesef sonsuz olarak elinde bulunduramamışlardır. 

Egemenlik kalmamıştır; ama Orhon kilabclerinde Türk milletinin adeti'ı canlaııdır.ın, te~hüs ettiren, Türk 

ıııilletinin medeni vasfıııı belirten başka cümleler de •ardır, ölmez cümleler vardır. Misiıl: Orhun okunuşu 

ilc nasıl okuııduğunu bilmem, ama yine bugünkü Türkçt• ile okunduğum gibi arz edeyim. Orhon kitabeleriade 

diyorki, «Açları duyurdum, çıplakları giydirdim.>> Bir milletin egemenliğini elinde bulunduran kimsenin açia

rı doyurmakla, çıplakları giydirmeklc iiğünmcsi, o millet için gerçekten cGüveıılik aıııtıadaki » ilk kelimenin 

"" kadar haklı olarak yazıldığım ispat t-'tlen ölmez ve hiitün zamanlar içinıle ya~yacak olan bir dü~iinccdir. 

"Açlan doynrdum, çıplaklan giydirdim.» ve insani bir düşiinct'tlir. Buraya yazılacak olan yazıdır. Buraya 

yıızıldığı zaman, işte şu kadar gün, bu kadar sene evvel Türk milleti açiarı doyurmak ve çıplakları giydirmek· 

k öğünen bir milletti, diyebiliriz. Egemenliği chediyete kadar muhafaza edcmemiş. 

Şimdi asıl siiylemek istediilim ci h et, tercümeden 'az geçelim muhtcrenı misafirlerimiz. Tercüme, o sözü 

•iiyleyen büyük adaının yerine adetil kendini koymak gibi, (tabiri mazur görün) baka.~na•lıktır. Hele o 

tcrcümeyi, ölümsüz denebilecek kadar veya yaşayacak olan taşa, kazmak bütün bütüne hakşinaslıktır. 

,\ uıtürk ne dediyse. o dediğini o zamanın diliyle yazınıdıdır, ta~a kıızııımalıdır; çünkii kendisi onu tarihe 

l,azımıştır, onun bizim silmeye hakkımız yoktur; ama onun izahını yapmaya hem hakkımız vardır hem de 

ı.u bizim görevimizdir. 

Bendenizin manızatım bu kadar, hepinizi saygıyla ,..ı:imlarım. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ataman. 

A. DILACAR (Türk l>il Kurumu Başuzmaııı) ~or. rica ediyorum Sayın Ba~kaııım. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

A. DILAÇAR (Türk l>il Kurumu Başuzınam) - Efendim, ben Türk tarihini Orhon Türkleriyle lıa,Jat

madım. l<'akat, elle tutulur, gözle görlilür yazı ve heyket bırakmış olan bir Tlirk Ulusudur ve orada söyle

nen söz «Benııü il tuta olurtaçısen Türk budulb dur. «Beııgii il tuta olurtaçısen» Orlıon Türkleri dejildir. 



-68-
Türk Milletine hitap etmiştir. Türk Milleti ebediyen hakim olacaktır. «Bcngii il tuta» «il tutmak» lıiikiim 

siirmcktir. .-- Oiurtaçıscn » tahta oturmaktır. Bu biitiin Türk Mitlcti için söylenm iştir. Yoksa, bu l Ağustos 

732 tarih inde söylenmiştir, Gültekin Anıtında. Fakat bu en eski Orhon anıtıdır, tarih taşıyan anıttır. Yoksa, 

G iiktiirk MiUeti Tiirkliiğii, Aral Denizine kadar uzanmıştır. Bumlan 150 sene evvel Aral Denizine kadar ya

yılmış ve Hizanslılar 600 tarihlerinde Damakos adında bir elçi .ı,ıöndcrmişlcrdir. Tiirk hal>anına. Oradaki İpcli 

Yolunun rıııniyct altına alınması için. Yoksa, bunlar daha eskidir; fakat bir şey yok. Hun'ca bir heykcl yok, 

Hun'ca bir yazı yok. Hun'ca dilden bir şey kalmamıştır. Bir küçük cümle var. Daha tiirkoloğlar onu çözcmc

ınişlcrdir. !! çeşit çözüm var. 

Benim maruzatını bu. Yan i, ben Türkleri Orlıon Türklcriyk başlatmadını . Hunlar dal ı:ı eskidir; fakat 

Orhon Türl;lcri heykcl bırakmıştır, tarih bırakmıştır, yazı bırakmıştır. Ilir de büst var. Buıııı da göstcrdinı 

size. Gültcl,in'in biistii. Bundan birkaç sene önce, 1958 senesinde urtaya çıkarıldı ve bugün Moğolistan Mü

zcsindedir. 

Maruzalım bundan ibaret. (Aikışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Efenelim Profesör Sayın Scnıavi Eyicc, buyurun efend im. 

SEMA Vi EY ICE (Sanat Tarihi Prof.) - Sayın Başkan , Sayın l'arlıınıcnto başkıınhm, sayın d iııleyidlcr; 

Ben buraya geç bir davet aldım. Onun için hazırlıklı gcleıncdiııı . İstanbul Üniversitesinde Sanat Tarihi pro-

fcs'irüyiiın . Tabii bizi ilgilendiren bir konu bu. Bir kere bahis konusu eser bir sanat eseridir. Şu

nu iincc belirteyim ki, tarihimizde iincc Parlamentolar olmuş; fakat hep güçche binalarda, y:ıni ilk Mecli

simiz de l,viçreli bir mimar tarafından yapılan «Kotzaki» tarafından yapılan ilk Dariii Fünun binasında ku

ruhnu~tur. Ancak, iki sene yaşamış bir Dariii Fiinunıımu:ı var, •• binayı Meclis binası yapıııışız. Bu şek ilde 

dol:ış ıııış ilk defa olarak iddialı bir sanat eseri olan, Meclis yaıııyoruz. Şu halde bu, gayet tabiidir ki, bir

takım paııolarl:ı. birtakım aıııtlarla, birtakım eserieric süslenccck ve bir sanat eseri olacaktır. Yani, kuru bir 

bina değil ; fakat bir sanat eseri olmaya mecburdur. Dünyanın her bir yerinde de bu böyledir. Ancak, biz 

bunu •üslcrkc ıı, nelere dikkat etmemiz lazım? Bunun iizcriııdc biraz durıııaınız gerekli. Bir kere görüyoruz 

bütün duvarlar hoş. Uu hoşluklar pekiila doldurulabilir; ama ne ~ekilde doldurulur? Bu Milletin motifleriyle 

doldurulur. Maalesef bizim sanatkiirlarımızın bir kısmı da eski Türk sanat motiflerinden bir d ch~ct duyu

yorim·. Yani, ne kadar ıııodernc gidilirsc, çok ileride oldukları zehabıııı uyandırdıklarını saıııyorl:ır zannediyo

rum. Bundan hiraz kurtulmamız lazım. Şurada bakıyoruro salonda, bir renkli c:ıın var. Bizim ne güzel 

alçı prnccrcleriıniz var. Bunların barkulade motifleri var. Uuııun kendi başına bir de tekniği var ki, Avrupa 

tckııiğindcıı, Batı tekniğinden tamamen farklı. E ... Ne diye modernize ederek yaşatmıyoruz? Pekilla modern 

şeylere solmlabilir. Motiflcrlc eskiden alamk ve bunun başka milletlerde çok evvel örneklerini de görüyoruz. 

Mcselii İr:ın'da birkaç yıl evvel yapılan muhteşem bir anıt 'ar. İmn'daki, kendi sanatlarından «ki, bir 

kısmı da oıııııı Türk sanatı » omdan alınma ınotiflcrlc yapılmış, muhteşem bir anıt var. Pekiila başka millct

ler bunu yapıyor. Şu halde, ben bir defa bu motifleri seçip ve \.ıunlarııı kullamlmasına taraftarıııı. İkincisi, 

konular, panolar. Bunlar da tespit edilmeli. Gayet tabii tarihiıııizdl•n alınacak. Mesela burada bir şey olwndm> 

Efendim '1-falazgirt Savaşından biraz çekiniyoruz» Niçin? Eğer ht~gün buradaysak, Malazgirt sayesinde bura

dayı z. Onun için Malazgirt gayet tabii olacaktır ve şunu da unutmamak liizını ki, Malazgirt aynı zanıaııd:ı 

Türk bütünlüğünün de bir seınbolüdiir. Çünkü, Malazgirt Savaşı olurken, pel• çok yerlerden beraber olduğu

nu Sclçuklıı Sultanına bildirenler olmuştur, katılanlar olmn~tur H unutmamak liizımdır ki, Bizans Ordusu

nun içinde o sırada Türkler var ve bu Tiirkler karşıda Türkçe konuşulduğunu duydukları vakit, onlar da kar

şıya geçmi5lcrdir. Yani, bir bııknna Malazgirt Savaşı Anadolud:.ki Türk bütiinliiğüııün de scnıboliidiir. Şu 

halde, Mal:ızı:irt Savaşını muhakkak ki, burada bir panoyla cbedilcştircceği7- Yani Malazgirt Savaşından da. 

ıııüsmıden iLic ürkıııeyeliııı artık. Bir misal de vcrecc]iııı. Alıııaııya'dıı Alman İmparatorlannııı Gosl:ır'da 

hir sar:ıyı v:ır. Burada 19 ncu yüzyılın sonlarında birtakım panolar yııptırmışl:ır. l ' rcsko r~simlcr duvıırlar:ı 

bunlar 1 O - 12 kadar resim. İşte. Martin Lu ter'in Protcstaıılığı -ıey yapması . İşte falan irııparııtorun ~~ıııu yap

ması. bmm yapması filan. O arada, kocaınan bir pano var. Bıı panoda ne tasvir edilmiş? Alınan İınp:ıratoru l'rc

derik Barbıırassa'ııı 3 ncü Haçlı seferinde Konya Savaşı. T:uııameıı uydurma bir şey. Çünkü, Konya'da evet bir ~.ar

pışma olın•ış Sclçuklnlarla; fakat ne olduğu pek belli değil. Karışık bir iş ve o arada bir Haçlı kuvveti belki 
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Konya'ya lhanetle ııJnniş, bir yangın çıluınmş ve dışan çıkanlınış ve KroııiJderin yazdıima aöre de, Iki ailn 
~nra da zııten Mersın'da alış • veriş etmişler, parasını vererek ltirlderden. Yani bir zafer fi.liJı deılil bu. Ne 
olduğu pek belli değil bunun. Aman efendim bir tablo var deh~t bir şey. Fredcrik Barborossıı, bir Peygam

ber kıyafetinde şııhlanmış bir atın üstünde, bütün Türkler yerlere •erilmiş ve hepsini doğruyor. Bu işte Abnan• 
ya'da, kaç defa da do~tumnz olan Alnıanya'nın bir sarayında. Alman tarihinin en biiyük panolarından biri, 
olayianndım birini canlandıran bir pano olarak duruyor; mevcut, bugün duruyor. G~r'da &örebilirsiniz 
bunu. Şu lınlde, ben bu panolan ve Türk TariWne biz Türk medeniyetinde isim olmuş şahısların herbanıı;i 

bir şekilde burada anılnuıaınıı taraftanm ve bunun ya Jılması gerekli. Ancak, bunu yaparken, buıılan nasıl 

seçeceğiz. Demin pyet güzel bir hususa işaret edildi. Bazı şahıslar var ki, evet üzerlerinde tartışılabillr. Onun 
için bunu ı.celeye getirmeyip, gerek pano halinde tasvir edilecek olaylan, gerek şııhıslan, buolan seçici bir 
kurulun çah~ması gerekli. Her şeyden önce bu kurullan seçmek l~zım. Diğer bir mesele de jüriden bahsedildi. 

Memleketimizde benim bildlğlme göre, bir jüri yasıısı mı, tüzüğii mü ne var ki, buraya ancak mimarlar ve 
mühendisler giriyor. Yani biz giremeyiz. Kamn onlar verir. Biz istediğimiz kadar kendi Medisimizde «Şu 

eseri istemiyonız» desek bizim buna hakkımız yok, sc'alıiyetimlz yok. Bu vaktiyle kabul edilmiş, bu böyle. O 
zaman bunun da çaresini düşünmek Jazım. Yani, jüri kurulacak'!B, benim evim olacak evdeki eserde, mü

saadenizle benim de hakkım olsun konuşacak. Şu halde, benim sö.:ümü bitirirken, bir tekliflm var. Bu i5i enine 
boyona görüşmek lAzım. Görüşülmesi Için de, belki biraz daha geniş 2 • 3 gün sürecek bir simpozyum şek· 
linde, bir toplantı yapılmasını tcklif ediyorum ve orada alacağıınız neticelere göre de, bu hepimizin evi olacak 
olan binayı ona göre ve gelecek nesillere kalacak bir sanat eseri olarak ve modern Türkiye'nin bir abidesl 

olarak yapalım. Bunu nceleye getirmeyelim. Bunu enine boywıa düşünerek yapalım.. 

Hepinize teşekkür ederim. (Aikışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Senatör İsmail İlhan, buyurun efendim? •.• Yoklnr. 

Profesör Sayın Enver Ziya Karai Beyefendi, buyn-ıın efendim. 

Prof. ENVER ZIYA KARAL - Sayın Başkan, Sayın Senato Başkanı, Sayın Millet Meclisi Ba~kanı, 

sayın dinleyiciler; 

Söz aldığım vakit henüz birçok arkadaşlanmız konuşmamış!ı. Belki konuşmasam da olur; ama söz al· 
dığım için ben de konuştum demek için konuşuyorum. Mazur görün. 

Evveli konumuzun sınırlannı tespit etmek şart. Bu istikamette konuşulmadı değil; ama sınıriann tespit 

edlldljine !lııni değilim. Bu bakımdan iki kelime sınırlar üzerinde maruzatta bulunacaj!ım. Türk Milletinin 
bir tarihi \'ardır. En zengin varlığı tarihtir. Hiçbir mil!etin tarihi, Türk Milletinin tarihi gibi değildir. Bir 
J<'ransız Genel Tarihi yoktur. Yalnız F'ransa tarihi vardır. Bir İngiliz Genel Tarihi yoktur. Yalnız İngiliz ta
rihi vardır; ama bizim tarihimiz ikidir. Birisi, Türk Genel Tarihi, birisi Türkiye Tarihi. Bunu ayırt etmemiz, 

dikkate alnıamız şart. Genel Türk Tarihi nedir? 16 devletten balıo;e1tik. Bu 16 devlet Cumhurbaşkaııının for• 

sunda 16 yıldız olarak vardır. Fakat bu Meclisin kapısında dalıı;nıanan Türk Bayrağında yoklur. Bu bir iki· 
llktir. Nedt•ıı orada var, niçin burada yok? 

Değerli arkadaşlarım, 16 Türk Devleti tarihtir, gelip geçmi~lcrdir. Tarihte iz bırakmı;;lardır. O biiyük 
Türk UJu,-unun Genel Türk Tarihi anlamıııdaki izidir; ama Türkiye Cumhuriyeti tarihi yalnız bir tarih değil
dir; bir tarihtir, bir baldir, bir istiklr.ıldlr. Bu üç şeyi birleştiren bir olay karşısındayız. Bu yeni tarih Türki

ye Büyük MiUet Meclisi Hükümetinin kurulmasıyle ve Türkiye Cumhuriyetine inkılibetmesiyle başlıyor ve 
devam ediyor. Bütün önceki devletleri ltiltırn olarak, tarih olarıık yaşatan bu yeni tarihlmi7dir. Bu olmasay

dı, 16 degil 116 tane devlet kurmuş olsaydık. Onlar bugün yaşaınayacaktı. Bu büyük olay yaşatıyor Türki· 
ye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyetinin olayıdır ki, diğer tarihierin Türkiye Tarihinde yer al· 

ması neticelerini biliyor ve bizim vasıtanuzla -istikbale bunlar artık yürüyecek. Bu bakımdan iki şeyi ayırt 

etmek lizım. Burada yaşatılacak olan Türkiye Cumhuriyetinin '(ıınıluşndur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 
ve gelişmeı.idir. Ön planda bu yaşayacaktır. Neden? Tarihin akı5ı bunu emredlyor. Bizim tefsire ihtiyacıma 
olla bile, lıu tefsir ki.ımeyi başka türlü düşündünneye tevk edemez. Tarihin akışı bu. Bu&iin var olnn bir 
Türk Tarihi vnr. Budur. Türk Milletiııln tarihi bu. 
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Değerli dinleyiciler Atatürk, Türk Milletini nasıl tarif 'ediyor? Bugün çok güçlülde kabul cdeceğinıU;; fa·· 

kat bir gün mutlaka Türkiye'de kabul edilecek olan şu tarifi yapıyor. «Türkiye Cumhuriyetini kuran, Türkiye· 

halkına Türk Milleti danir.» Tekrar ediyorum. «Türkiye Cumhuriyetini kuran, Türkiye halkına Türk Millet~ 

denir» bu .ondan önceld tarihi, i.ııkılr değildir; ama bu olaylan kim yaratıyorsa yaratıcılann o olaylarla ya• 

şamasıdır. Atatürk ondan sonrn genel Türk tarihine geliyor ve :.urada konuştuğumuz 16 devletin tarihini de 

inceliyor •. Ama tekrnr ediyorum, onlar. şu olayın sonucudur: Tekrar ar.ı ediyorum, evvelce söylediğim şeyi 

tekrarlıyorum; çeşitli bölgelerde, çeşitli zamanlarda kurulmuşlardır ve bir devamlılık göstcrmiyorlar. Nasıl 

bir devamlılık? Modern devlet anlamında olduğu gibi. Bir Fransa dendiği zaman Fransa tarihi belli<lir, İngi

liz tarihi bellidir, Alman tarihi bellidir; belli bir coğrafya bölgesinde sivrilmişlerdir. Ama genel Türk tariliiode 

üç kıta üzerinde yaşayan devletler görüyoruz. Hindistan'da kw-ulan Babür Devletinin Türkiye üzerinde~ 

etkisini düşünebilir miyiz? Hiçbir etkisi yoktur arkııdaşlar. Evet, Türk Devletidir ama dinasli (dynastie) Dev· 

!etidir; payidar olamamıştır or.ıda. Ama bir şeref payı bize intikal ediyor tarihten. 

Yalnız Babür Devleti mi? Ne oldu Kuzey Afrika'daki Tiirk devletleri? Hiçbirisi yok bugün. Ama, tarih· 

leri, yine genel Türk tarihi çerçevesinde bizimdir, fakat o kadar. 

Binaenaleyh, bunların burada zikredilmemesi diye bir iddiarn yok yanlış anlıışılınl!j olınayııyım ama, Ata· 

türk'ün vasiyeti vardır. Büyük zaferi anlatırken bu zaferin Tlirk ıoanatçılan tarafından · yaşatılınıısını Meclistcld 

nutkuııd:ı söyler. Sakarya'yı da öyle söyler. Bu zaferierin içinde yalnız askeri zafer yoktur. «İki ulusun daha 

doğrusu Türk Ulusunun büti.in varlığı ile çarpışmasıdır:o dcr. Bu bir hayat, memat meselesi olarak çıkmıştır 

Türk mücadelesi ve dünyayı da şaşırtmıştır. Dünyaııın şaşırmııya da hakkı var: Anlamadığı için buna mucize 

demi~tir. Çünkü hangi kuvvetle yapılmıştır. Elbette bunun içinde tariliten gelen kuvvd vardır. 

Sonuç : Burada yaşatılacak olaıı Atatürk Anıtnun yanıııda yan anıtlar Tiirk Ulusunun 1stikhil Savaşında 

ve iı~!uliiptaki payını belirtmelidir. Yalnız Atatürk değli, ya; sırtmda cephane taşıyan kadın, kajlnı, Kayseri ki· 

tirninden kaput diye üzerine sırtinmış olduğu eşya ile sa:•aşan asker, paçavmlar içinde bulunan komuıan, 

bunlar ca.ılandınlmah. Otel olmadığı için, pansiyon olmadığı için muallim mektebinde siliihlannı başının ucu

na asıp orada leyli mektep talebesi gibi yaşayan mebuslar... Bu İstikiiii Savaşı belirtilınezse, biz istediğimiz 

kadar eski biiyük devletlerden parçalar göstermiş olalım, ne kendimizi hulabiliriz, ne kendimizi ileriye kadar 

kuvvetle ·;ürdürebiliriz. 

Onun için benim istirhamım şöyle olacak: Genel Türk tarihine giren devletlerin münasip görülecek yerde 

ve şöyle büyük bir levha üzerinde evveıa büyüklerinin adı, genel Türk tarihinde yetişen büyükler bımlar. Son· 

ra bir diğer levha, üzerinde genel Ti.irk tarihinin büyük olaylan yazılmalı. Ama, bwılann dışında bilinmeyen 

şahıslar hakkında uydurma heykeller şeref getirmez Türk tarihine, ne sanata, ne yüksek Meclise. Bunlar. 

doğru değildir kanaatindeyim. 

tldncisi : Teker teker hadiseler değil, co büyük sanat eseri devlet kuruculuğudur. Devlet kurueniuğu sn· 

nıldığı kadar basit değildir ve bir mimaridir. Bu böyle bir mimaridir ki belki Türkün bütün kudreti orada 

görülüyor. Bu bakımdan bizim son devlet kw-uculuğuınuzun içinde, önceki biitün devlet kuruculuğumuzun 

tradisyonlan yaşar. 

Bunu belirtmek ve arz ettiğim gibi diğer tarihteki büyiik şaıııslanmızı ve· biiyük olaylarımızı Meclisin 

nerede uy~n görülürse görülsün en münasip yerinde göstermek uygun olur. Bu, belki önceden söylenen söz

lerden çok farklı bir şey olacak ama, kanaalim odur ki bu muvafık olanıdır. 

Mamafilı , son karar verilıneden önce, Meclisinizin uygun bulacağı bir veya iki kişilik bir heyet, dünyada 

birkaç örnek Parlamentoyıı göriirse, ve oradan birtakım intibalar getirirse, onl:ın taklit etmeyi söylemiyorum, 

fakat kıırnr verilmesinde daha büyük isabet olur. 

Son koııuşmam eğer biraz politik olursa beni af buyurun ama, tarih bakımından konuşacağım: 

Değerli arkadaşlannı, tarili olaylannın ne olduğunu, nasıl olduğunu, hangilerinin tarih olup olmadığım ta· 

rih usulü tespit eder. Bunu bu kadarlık burnda bitiriyorum. 

İkincisi • Atatürk'ü, fikirlerinden buraya girecek olanlarının tercüme edilerek konulmasına şahsen taraf· 

tanm: Arkadaşlar, neden taraftanm: 

Atatürk maondır, şekil değildir. Bir mnon anlıışılmıızsa, yaloız harf olarak kalırsa, oodan kimse istifade 

edemezse oııuıı bir sanat değeri olur ama biz istiyoruz ki, Atatiirıc: fikir olnrnk yaşasın. 
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Sayın Raşkan, U7.attımsa özür dilerim, teşekkür ederim. (Aikışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Profesör Sayın Suat Sinanoj!lu, buyurun efendim. 

Prof. SUAT SiNAN OC LU - Sayııı Başkan, Sa. ın Senato Başkaıu, Sayın Millet Meclisi Başkanı, ba· 
yanlar, baylar. 

Beni en çok etkileyen gelen davetiye:le demokratik açıdan Türk milli tarihinin gelişimi, gibi bir deyim 

oldu. «Demokratik» kelimesi iizerinde burada üstü ka ııalı bazen de açık birtakım kuşkular, birtakım tt>rerl

dütler ifade edildi. Denmek istedi ki; Acaba, Türk tarihinde Batıdaki demokratik gelişime paralel, buna 

benzer bir gelişme var mı, bıı çeşit müesseseler Imiunuyor ınu bulwımuyor mu?» Bunun üzerinde biraz dur· 

mak isterim. 

İkinci bir sorun: Binız evvel münakaşa edildi; Türk tarihi nereden başlar? Afet Hanım mesela Asya'daki 

Türkler yanında bir de Anadolu'nun katkılarının ele nhnması gerektiğini söyl~'!li. Tesadüfe bakınız, bugün 

öğle posta tcvziatında bir mektup aldım. Paris Ünivc._:ıesinde etnoloji ve uygarlık tarihi profesörü bir bayan 

var, Türktiir; Melılika Aktok Kaşgarlı. Bana miijde veriyor; uzun yıllardan beri Rusya'da daha doğrusu 

Rusya'ya bağlı Türk cumhuriyetlerinde yapılan kazılan giirmck aı-r.usunda idi. Rusl:ır bu konuda son derece 

l;t•sin davraıııyorlar, değil Türkleri. hiçhir Batılı alimi dahi kolaylıkla o kıızılar-.ı sokmuyorlar. Nihayet bunu 

başarmış nasıl başanmşsa, «25 gündür Özbekistan'da i<lim» diyor. «Taşkent, Kervar'dan kazılanna katıldım» 

diyor. Biliyorsunuz Ruslar son :~.amanlarda muazzam. ~oğun, sistemli kazılar yapıyorlar ve Asya'da Türk uy
farhklannı ortaya çıkarıyorlar, yepyeni şeyler çıkıyor. Onun için Türk tarihinin nereden başladığılll l;.ıgün 

btz tespit edecek durunıda değiliz. Bildiğimiz, bilınedik k rimizin yanında hiçtir. 

Bunu şu bakımdan siiylemek istedim: E~er biz burada Türk tarihini ve ı:encl Türk tarihinin belli başlı 

t:ırih olaylannı ve büyiiklerinin anıtlannı herhangi bir ş~kilde tasvirlerini yapmaya kalkışacak olursak, Büyük 

Millet Meclisi bir anıtlar onuanı içinde boğıılur. 

Öbür taraftan Türk tarihini başlangıcından bugüne kadar getirmeye kalkışırsak, kusnra bakmayın, tabirim 

iımiyane olacak ama, Türk tarihinin fotoromanı gibi hir ~ey olacak ve bir şey ifade etıneyecektir Meclisi ge

zrnlere, ziyaretçilere. 

Mimar değilim, belki zaruretler bunu icabettirir ama bir eksen üzerine genel Türk tarihinin belli başlı olay

lannı dizmek, öbür eksen üzerine sanki aynı yiinde değilmiş gibi, hiç değilse 90 derece inhiraf etmiş gibi dev-. 

rim tarihini ve olaylarını dizrnek de bana yersiz gibi göründü. 

Bir mübaliiğa değildir, gerçekten biit!in bu olaylan <lile getinnek sanat diliyle dile getirmeye kalkışırsak bir 

onnan kurulur, dedim. Çünkü biraz enel Sayın Enver Ziya Karai temas ettiler, Türk tarihi başka memleket

krin tarihine benzemiyor. Biz bir Amerika Birleşik De>letlcri değiliz; 200 senelik tarihi var. Zambiya, Koııgo 

lıiç değiliz, on ~cnelik yinni s;,nclik tarihi olan bir millet değiliz. 16 devletten bahsediliyor bunlar belki çoğalacak 

ı;ra~tırınalar devam ettikçe. Bu bakımdan bana öyle geliyor ki, F.nver Ziya Beyin görüşüne katılmamız fayda

lıdır ama, bütün öbür tarihimizi ihmal mi ecliyoruz? Ba ~a öyle geliyor ki, ihmal etmemize Iüzum yok. İlımal 

efmeyeceğiz, şu bakımdan: 

Atatürk hUyilk bir tcvazu gösterir, Büyük Nutkunda bütün yaptıklarını önce Heyet-i Teınsiliyeye, Meclis ku

ıulduktan sonra da Meclise ve Türk milletine maleder. llu tevazudur. Fakat Atatürk tevazu için dahi yalan 

söylenıez, dernagoji yapmaz. Demek ki, bu sözlerinde bir gerçek payı olması lazımdır. Ben bunu araştırdım ve 

~~~ kanaale vnrdım: Atatürk gibi bir dahi Türk değil de Mısır'lı, Irak'lı veya Suriye'li olsaydı ve aynı şekilde bir 

ihtiliil, bir kurtnlıı.5 !'!avaşı ve bir riin~sans yapmayı tasariasa idi acaba Suriye'de, Irak'ta veya Mısır'da veya 

Libya'da Atatürk başarılı olurmuydu? Ol:ıınazdı. Çünkiı, Atatürk'ün bütün yaptığı yenilikler o halklarda bir 

lrarşılık görcmeyecckti; Türk Milletinden glirınüştür. 

Bu bakımdan devrimin (Devrimi Dil Kurumunun SÖ1.!üğündeki anlamda. devrime eşit inkillip anlamında. ih 

tiliii anlıımında değil, yani ihtilalden çok daha geniş kap mnlı bir kelime olarak kullanıyorum) Atatürk devrimi 

Türk Milletinin lıirtakım milli lıasletlcri saye~indc ger~·ckl<-şnıiştir. O halde biz ŞÖ)Ic yapııbiliri.ı: Duygu dU

:Icyinden vazgeçelim biraz. Tarih olaylan düzeyinden de ılıdıa yükseleliın, fikir düzeyine çıkalun. 
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Fikir düzeyinde biz Türk taribinin birlkiıqi olaıı birtakım kavranılan inceleyelim ve bu kııvnıııı,lan oi.S(l olsa 

amtlara yaosıtalım. Çünkü bu kavramlar, daha doğrusu bu ilkeler, bu diinya ııörüşU Türk Mllletinde olpııısııy· 

dı Atatürk devrimini başaramayacaktı. Bütün dclıasıııa mğmen. 

Birkaç tane, Türk milletinin hayat görüşünü, dünya r,örüşünij ve bağlı olduğu değerler sistemini gözden ge· 

çirmek istiyorum. Daha ziyade de geleneklerini, milli e tphesini alıyorum, dini, islami cephesini bir yana bıra· 

kıyonım. 

Türklerio bağımsızlık sevgisi, aşkı, tııtknsu; bunun üzerinde bilmem durmaya değer mi, t:ırilıine göre hiçbir 

zaman köle, esir yaşamaya razı olmamış tek millet ta rihte Türklcr'dir. Bunun üzerinde durmayım, daha 

i.ioemli bir şey daha önemli bir knvram üzerinde durmak istiyonım. Özgürlük; özgürlük bağunsızlı!<tan 

farklıdır. Özgürlük kişinin Devlete karşı birtakım ha ~darını koruyabilmesidir. Özgürlük Türkler'de var mı· 

dır? Türkolaklar benden daha iyi cevap vereceklerdir buna ama, bu bakımdan Türider yakın doğu ııygarlık· 
lımndan farklı uygarlıklar kurmuşlardır ve bir Tanrı lıiikünıdar knvramına ben şahsen nıslanmadığını görü· 

:; onıın. Anadolu tarihinde, o dcvriıı şartları ve o devri n ölçiiieri içinde Köroğlu'nu, Datlaloğlu'nu dii~iinccek 

o!ursak ve hatta CeHUi isyanlarını düşünecek olursak, merhum Prof. Mustafa Akııa ile bu konuda u~un 

uzun konuşmuştuk. Ccliili isyanlarının temelinde yalnız dini sebepler yatınıyor, içtimai ve özellikle ekonomik 

S<·bcpler yatıyor. AIUidolu halkı sömürülmüştür ve bu na zaman zaman isyan ediyor. 

Başka bir knvramı alalım, Türk toplumlan yakın doğunun mistik toplumlanndan farklı göriinüyorlar 

bana. Halk edebiyatı baştan başa bunun en güzel örııcğini veriyor. Türk toplumları yahut da Türk millet

leri, Türk Milleti, Türkler dünyaya dönüktürlcr, yeryüzüne dönüktiirlcr, hayata dönül<türlcr, ahrctçi değil

dirler. Yani bir bakıma, o zamana göre bir ncolojizim l>ullanayım liıyik ruhludurlar. Karacaoğlan'ı hatırla

mak, hatta bugün Yunus Emrc'yi alabiliriz. Yunus Emı c'ııin o tanrısal aşkının yanında, sevgisinin yanında 

j· ııhut da onunla kanşan bir de dünyaya dönük sevgi ;i vardır, insanlara dönük sevgisi vardır, bu bakımdan 

bana Yunus Em re şiir filan olarak değil. Fakat düşün cc yapısı bakımından humanistlcrin önctlsü sayılan 

.l<etrantayı hatırlatmaktadır. Bu da bir Türktür. Ondan sonra Türkler'in zayıftan yana olduğu kanaııti yay
gındır ve biliyorsunuz Türkler zayıfı daima korurlar. Bir şövalyc ruhu vardır bunlarda. Zayıflıktan yana ol

manın anlamını, Türkler kendileri incclememişlerdir l'ma, batılılar bunn 2 SOO sene evvel incelemişlcrdir. 

Bir batılı şair şöyle diyor, nmnmiyctlc galip gelen hak l ı dahi olsa, ölçü yaşar ve haklı iken haksızlığa dönii· 

şür onun haklılığı çünkü, mağlnp ettiğini ezer, zıılmcder, kötiilül< eder. Dolayısıyle daima galip olan haktan 

yana değildir. Haktan yana olan kayberlendir. Zayıf alandır. ezilendir. O halde bu Türider'in haslcti, za. 

yıfı konıma aslında hak, hııkul< ve mcş~ııluk kavramına bağlılığı ifade eder. Burada bir parantez açayım, dc

(iim ki; Türkler'in bir dünya görüşü vardır, bağlı ol d nk an birtakım değerler vardır ama, bunları yaşar
lar. Yaşarlar da fikir hayatına aktarmazlar, sistem haline geirmezler. Teorik düşünce olarak, kavram olarak 

karşımıza çıkanrıazlar ama, günlük hayatlannda bu değerlere bağlıdırlar. A vnıpalılar daha do~nıstı batı· 

lılar diyeyim, batılılar bu kavramları güçlükle bir bir çıkarmışlar ve lşlemişlcr. Işlemişler ama, bir zümrc

ııin malı olmuş, kitle bu zümreyc . ve bu ilkelere bu yü ksek dünya görüşüne bu yüksek hayat felsefesine kolay 

lolay yanaşamamıştır. Buna mukabil Türkiye'de bu il keler, bu değerler sistemi halka kadar, sokak adarnma 

kadar yayılmıştır. Zayıftan yana olma aydının okumuş ııdamın bir tutıımu, özel bir tntıımn değildir, her 

fiirk'ün tııtumndur. En cahil kimsenin tııtumndnr. Demek ki, bu bütiin topluma mal olmuş değerlerdir. 

Ondan sonra bilmiyorum, ama eskiden sık sık kentli .niz değilse de köyliimüziin bir yemini vardır, benim 

çQk hoşuma giderdi. Mahatabm başı Uzerine yemin ı:der. Başın Uzerine dcr, başını üzerine demez. Çünkü 
l<atşısındakine kendisinden fazla değer verir. Bunu da kavram olarak ifade etmek isterseniz, bu insancıllık· 

~ır, vcyahut da HUrnaııizmdir. HümanM dünya görüşti lül', insana değer vermcdir. 

Bir tarih olayım alayım. Türkler Anadolu'yu istilil ediyorlar. Fakat Anadolu'da tutunabilmek için deniz· 
lere hakim olması gerekiyor ve bu hat üzerinde ve çadırda yaşamış uzun yüzyıllar boyunca, bu millet kısa 

:ııımaııda Marmarada tersaneler kuruyor ve Bizans de na nmasına karşı çıkıyor. Akdeniz'de tersaneler kuruyor 
ye denize hakim olmaya çalışıyor ve b:1şarıyor. Bu bir tarih olayıdır ama, anlamı biiyü!J.tür. Tarihte buna 

befJzcr bir olay galiba Roma tarihinde vardır. Rom:ıhlnr Kartacalılnrla döğüşmek için bir kara devleti iken 

kısa zamanda bir donauma yapıyorlar ve kısa zamanda dn Kıırtacalılıın bozguna uğratmayı başanyorlar. 

Ama, bir Romalılar vıır. nrkııdun du bir Selç ııklıı lıı r görillüyor. Bu ne demektir? Bu hayat mücadelesi 
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demektir, bu her alanda önplana geçmek hırsıdır, bu mücadelcd ruh tevckkür anlayışının tam aksidir ve gene 

yakıo Doğu milletlerinin kendilerine has dcj(ildir, Türklere lıastır. Ondan sonra Karaman buyruğunu kısaca 

alayım, bu millet kendi diiine sahip çıkmak istiyor. Bu milletle akılcı biı· tutum da vardır, hastalıklan üfürük

çülükle, nıuskacılıkla halletmiyor. Her ne kadar bu nun da tezalıürleri arada çok çok görülüyorsa da, fakat 

biı· halk tabalıeti vardır. Bugün bunları bi.ıiın eczacılıkfakülteleri bu halk lllbabetini ortaya koydujiu devalan, 

iiJiçlan bir bir incelemektedir ve pek çoğunun da maksada uygun olduğunu bir bir tespit etmektedir. Uzun 

bir tecrübenin gelişi olarak bir halk tahalıeti ortaya çıkmış oluyor. 

Demek ki, Türklerin birtakım hasJelleri vardır. Bun ~ar Türk tarihinin bir birikimi oluyor. Bunlan bir bir 

gö7Aien geçirdim, yahut birkaç tanesini kı!kıca gözden gcç:rdim. Ona varmadan şunu da söyleyeyim. Ana

dolunun Türkleşmesi ne anl;ıma geliyor. Biliyonu. ki o zaman Anadoluda Türkler 40 milyon değil, hatta 

belki de 10 milyon insan yaşamıyorrlu ama, her halde 7 - 8 milyon hiç olmazsa 6 • 7 milyon Anadolu yerli 

halkı vardı. Bunlann içinde, ve bunlann bir kısmının Türk olup olamayacağı münakaşasını bir yana bırakı

yorum, fakat Anadolu'da hakim bir kültür vardı, Bizans kültürü, Türkler kısa zamanda Anadolu'yu kendi 

kül türlerinden, uygarlıklanndan müessese ve örgüilen me bakımından üstün olan Bizanslılara rağmen, nasıl 

kısa zamanda Türkleştircbilmişlerdir. Bunun bir tek cevabı vardır, Türkler örgütlenme, devletin ö~tlenmesi 

bakımından Bizanslılardan asla üstün değildirler, çok aşağıdadıı1ar. Ama, Türklerin üstün bir dünya görüşü 

vardır, Türklere Anadolu halkı sığınmıştır, Bizans valilerine ve Bizans kilise adamlarının sömürüsüne karşı 

Türkler yerli halkı korumuş ve kısa zamanda kaynaşmışlıırdır. Şövalye ruhu burada bir defa daha ortııya 

çıkıyor. Şu saydıklarımı, Türk Millelinin d~ğerler sisteminin temellerini le}kil eden şu ilkeleri bir gözden 

geçirdikten sonra, şimdi size sormak isterim, Batı uygarlığının temelinde başka ilkeler mi var, yoksa bun

ların tıpa tıp aynısı mı var? )<arklı mıdır, bu Türk Milletinin ııeleneksel diyelim tutumu dünya görüşü 

ile, bugünkü batının çağdaş uygarlığa sahip olan milletierin dünya görüşü pek farklı mıdır? Tekrar edeyim, 

bağımsızlık, özgürlük, dünyaya dönüklük, hak, hukuk ve meşruluğıın egemen ohışu, yahut egemen olmasının 

al'7l.ısu, insancılhk, hayat mücadelesi yani tevekkiil değil, herkes kendi kaderinin yapıcısıdır fikri. Kendi 

milli diline lıiıkim olma vesaire vesaire ... Demek oluyor ki, Atatürk aslında bu büyük ihtiiJilini ve bu büyük 

Kurtıılıış Savaşını bu Türk rönesansını yaparken Türk Milletinin en gizli kalmış, çok defa boğulmuş olan 

birtakını ar.ıulannı yerine geti ı rnekten başka bir şey yapmamıştır. O halde biz bu anıtlı:r konusunda yal

nızca Devrim tarihinin büyük olaylarını ele alsak dahi, Türk tarihinin birikimi olan bu değerleri de ister iste

mez dile getirmiş olacağız. Bu bakımdan benim kanaat'me göre o iki ekstremi bir yana bırakarak, beni bir 

noktada ve diyelim Atatürk bütün bu ilkeleri, yani Türk Milletinin özünü ifade eden bir dahi olaıılk kar

şımıza çıkıyor. Atatürk'ü temsil eden anıtın etı-dfında bu nasıl diyeyim soyut kavramlan ifade ede('ek başka 

aıntlara da yer verebiliriz. O ekstremler iizerine Isterseniz aynca ne bileyim ben, biiylik Türk devletlerini 

sembolize eden eserler konabilir. Türk büyükleri ele alınabilir ve Tilrk büyükleri derken yalmz devlet kuru

tolannı kast etmiyorum, sanat adamlannı, fikir adamlarını, bilim adamlannı, reformculan da kast ediyorum. 

Onlar aynen koıuıbilir. Fakat asıl anıt yani Meclisin ruhunu ifade edecek olan anıt 7.anııediyorum ki, bu 

benim üzerinde dnrdu~um değerler sistemidir ve tabii değerler sistemini ifade eden ve Türkiye'de yerleştiren 

Atatürktür. O :r.amıın zannediyorum ki, bir bütünlük bir vahdet elde edilebilir ve bir anıtlar ormanından ve 

Atatürk Tarihi foto romanı gihi bir sergilem~-den de kurtulmuş oluruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Sayın Prof. Suat Sinanoillu'na teşekkür ederim. 

Söz sırası Sayın Prof. Güniii Tankut'tadır, buyurun efendim. 

Prof. GÖNÜL TANKUT - Sayın Başkan, Sayın Parlarncııto Başkanlan, sayın dinleyiciler; 

Bugün açık silylernek lazım ki, öğleden sonraki eleştiriler çok ilginç ve verimli geçmektedir. Bu nedenle 

ben şunu söylemek isterim, Sayın Sinanoi!lu'ndan son ra konuşmak da biraz, donık noktasına gelmiş bir hava 

Içinde benim için biraz şanssızlıktı. Şimdi hemen şunu da eklemek istiyorum. Bu toplantının daveti çok geç 

elimize geçmiş olduğundan bir bildiri ile katılamamak durumu vardır, ben sadece sabahleyin verilmiş olan 

bildirileri değerlendirmek, derlemck, toplamak, bundan çıkan önerileri eleştirrnek ve bir de bugün öilcden 

10nm yapılan eleştirireri de de alarak bir sonuca varmak ııibi bir amaçla burada bulunuyorum. 
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Şimdi ilk defa birinci nokta problenıin tanımının henüz açık olmadığıdır. Burada Sayın Doğan Tuna'nın 

göriişüne katılmamak elde değildir. Bu açıkhğın, eksikliği öğleden sonraki tartışmabırdan da iyice . gözükmek~ 

tedir. Anlaşılan şu anda oturuma kahlmış olan çe.~it li disiplinlerden gelen kimseler hepsi kendilerine göre 
başka başka problem taııımlamalarına girmiş ve buna göre bildirilcrini ve eleştirilerini yapmışlardır. Şimdi 

verilen bildiride ki, bunlann altısı yazılı olarak elimi'Le verilmiş, üç tanesi de söziii olarak bize anlatılmıştır • 

. Bur.ıda çok .. çeşitli noktalara vıırgıılaı· yapılmaktadır. Şimdi ben bunları şu üç yönden değcrlcndinnek istlyo-

rum. 

Bir manevi yön, iki sanat yönü, üç konu yönü. Böyle bir vurgu yaptım, bunun içinde değcrlendireceğim. 

T:ıbii bu bildiriler artı, daha önce Meclisin mimarı tarafından yapılmış olan açıklama konusunu da buna 

katıyorum. 

Şimdi mimari yönden şu noktalar dikkitimizi çekmektedir. Sayın Payzın çok iyi ve geniş ' kapsamlı bir 

açıklama yapmıştır. Buradan anıtlar dizisi denilen ve iyice tanınılanmamış olan bu konu, şimdi anlıyoruz ki, 

bu belki anıtlar disizi de değildir. İçin, eksenler öngö rülmcktedir, bu bir. 

Bir defa bu eksenierin ne kadar geçerli olup olmaya cağı da ~on konuşmacı tarafından yerinde olarak ele 

alınmıştır. 

Şimdi, ikinci nokta; Meclis binasının son d.urumunu almamış olmasıdır. Kanımca bu önemli bir · noktadır. 

Demek ki, gelişmekte olan bir sistemin içinde dondurolmaya yönelik bazı kararlar almak durumundayız. 

Bu da herhalde çelişkin bir dunım yaratabilecek gibi gözükmektedir. 

Şimdi, eğer bu eksenlerin, de ııaıa geçerli olduğunu var sayarsak; • ki, bunlardan bir tanesi Güney- Ku

zey ekseniılir- bu daha belirgin bir eksendir. Bunun belki daha da uzaması söz konusudur. Yani, bize planda 

gösterilmesinin ötesinde halk girişi denilen, kapıdan da çıkarak •)nündeki açık alana yayılınası ve halk bah

çesi diye ,Jüşünülen yerin de bir anıtlar veya rölyefleri içeren bir bahçe olarak geliştirilmesi düşünülebilir. 

Şimdi, Doğu - Batı eksenine gelince; eğer Meclis genişleyecek ve yeni yapılar eklenecek ise halk kapısı 

dediğimiz !<apı önem kazanacaktır. Nihayet burası halkın egemenliğinin simgesi olan bir mekandır. Onun için, 

herhalde Doğu - Batı ekseninin anıtsal vurgulanması belki de bu eksene kayacak bunu da düşünmek gerek. 

Şimdi, ikinci nokta; Anıtlar Dizisinin iç ve dış mekanlarda olmak üzere düşünülmüş olduğudur. Dış me

kanlan da hiç olmazsa seçenekler vardır, karar venne olanakları vardır. İç mekanlarda ise; yerlerin şimdiden 

belirlenmiş olması biraz rahatsız edici bir yöndür. Çünkü, o zaman bu yerlere - ki, bu yerler de kanımca çok 

geçerli yerler değildir - göre anıtlar dü~iinülecektir. Yoksa düşünülecek, ıınıtlıışması gereken mesajiara göre 

mekanlar değil, tabi bu da bir çeli~kin olaydır. 

Şimdi, sanat yönüne çok kısa değinmek istiyorum. Çünkü sanatçımn yetki alanına girmek gibi bir niye

tim yok. Sanat yönünden de birtakım temel fikirler vardır, yani lıurada anıtlaşacak mesajların apstraksyonu 

söz konusu mudur? Eğer bu sorunun yanıtı evet ise; bunun derecesi nedir? Burada herhalde kanna bir grupun 
kar.ır vermesi gerekir. Tabi bu da sanatçının ne yapacağım ona söylemek anlamına gelıne-.ı. 

Şimdi, konu yönünden biraz da değinmek istiyorunı. Herhalde bu grupun birinci derecede ilgilendiren nok

ta konudur. Bu kon~ nedir? Çok güzel değinikli, eleştiriidi enine boyuna konunun kapsaını nedir, içeriği ne
dir, amacı nedir? Bütün bunlar burada belirlenmemiştir, yani anlaşılamamaktadır amaç, demek ki, yansıtmak 

istediğimiz, amtlaştınnak istediğimiz mesajlarda bu belki benim anlamama göre şöyle ele alıyorum. Türkiye'nin 

evrim ve devrim tarihleri diye bir ikilerneye girebiliriz. Burada amaç optimizasyon ve sürece sokmak istediği
miz fikirler nelerdir, temel ilkeler nelerdir? Bunlann saptanması gerekir. 

Kapsam nedir? Yani bu bir süreç olduğuna göre; amtlaştınn.ık istediğimiz olay bir süreç, dinapıik bir 
süreçtir. Bu sürece yapı !<azandıracak hiyerarşik vurgulama nasıl olacak, nerede başlayacaktır, neleri i~erecek
tir? Bütün bunların da bir şekilde üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. Tabii bundan sonra yöntemler ge

lir. Bu şekiller, kararlaştınlmış olan amaç ve kapsaının yansımasındaki yöntemler nelerdir? Burada Sayın Se
ma Vehice'nin göriişüne katılınnı. Bu konuda yoğun olarak fildr tiretmek için sempozyum yapmak gerekir, 

araştınna }apmak gerekir, konkur açmak gerekir; fa kat bu bir tüm olayıdır, yani burada mimar olınak, ger
çekten bu bir disiplinler arası bir grupun beraberce üre teceği fikirler anlamında düşünülmelidir, 
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Şimdi, lılr başka noktaya değinmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapı olarak anıtsal bir ya

pıdır. Mimarisi bakımından bu topluma yabancı bir mimaridir. Neoklasik bir tiptir. Bu bakımdan, yanca 

da bir anıt tepe değildir. Halkın egemenliğinin yansıması gereken bir platforrndur. Dernek ki, burada bir 

cins belki toplumla yabancılaşma vardır. Bu nedenle, şimdi yapılması diişiinülen Anıtlar Dizisi bize bir şans 

tanımaktadır. Halkla bu olgunun btitünleşmesi şartını tanımaktadır. Bu fırsattan da yararlanmak gerekir; fa

kat bu yaklaşımda Meclisin kendi mimari yaklaşırnından farklı bir yaklaşıma girmek gerekir. Yoksa, aynı 

hataya bir Ikinci defa düşmek gibi bir durum çıkacaktır. 

Herhaldt!, doğru anlıyorsam burada bir müze yaratılmak istenmemektedir. Demek ki, önemli olan şu olgu

·nun halkla bütünleşmesidir. Burada herhalde planlanmış olan Anıtlar Dizisinden yararlanacağımızı beklemek 

yanlış olmaz. 

Çok teşckktir ederim. (Aikışlar) 

BAŞK>\N - Sayın Profesör Gönül Tankunt Hanımefendiye t~şekkilr ederiz. 

Söz sırası Mimar Sayın Yavuz Önen, buyurunuz efendim. 

MIMAR YAVUZ ÖN~N - Sayın Başkan, sayın dinleyicilerı 

Özellikle öğleden sonraki oturumda gerçekten çok değişik görüşler, bugün Meclis binası çevresinde .yapıl

ması düşünülen konunun çok değişik boyutlarını iyice açığa çıkumıştır. 

Ben, sö.ıü sırf bu konuda daha fazla düşünme şansına sahip o[abilmek için süre istemine ayırmıştırn. Mi

marlar odn;ı olarak bu soruya muhatap olduğurnuzda gerçekten konuyu bütün boyutlariyle tam olarak anla

mak istediğimizi konuştuk. Bu anlamda bazı öneriler yapılmıştır. Bir sempozyurn önerisi gerçekten konunun 

daha deriııliğine ve bütün boyutlarıyle ele alınmasını ve sonuca gidecek görüşlerin belirlenınesini sağlayacak

tır. Bu göriişe katılıyoruz. 

Ben, yirıe öğleden sonraki tartışmalardan meseleniıt gerçekten bir Meclis binasının donatılrnası, süslenmesi 

olayı olmadığını, gerçekten bugünkü inwnımızın 'tarihi bir süreç içinde, tarihi geçmişini değerlendirmesini ya

pacağını ve bunu hem bugünün insanına hem gclec~ie bir mesaj olarak değerlendireceğini çıkanyorum sonuç 

olarak. 

Bunun için de çok sağlıklı, tutarlı bir senteze ihtiyaç var. Bütün konuşmacılar olayı çok dqişik yanlanyle 

lek tek dile getirdiler hepsine tek tek katılmak mümkün, gerçekten hepsi tek tek doğru, belli konulara ağırlık 

vermesine rağmen tek başına katılmamak mümkün değil. Ancak her biri tek başına olayı büyüttüğü, rneseleyi 

ele aldığınrla yanlış ve eksik olabilir. O bakımdan bu sentezin tarihi bir süreç içinde ve bütün unsurlarıyle 

t:taya koıımasında yarar \',ırdır. 

Ben, :ıenelliklc ulusların tarih süreci içinde her türlü faaliyetinin bir ··kültür kelimesiyle ifade edilebilece

ğini çok yerlerde okuduın. Gerçekten doğrudur. Ulusların kültürü salt devlet yönetime açısından ele alınmaz, 

salt sanat ı:cısından ele alınmaz, salat üretim süreci açısından ele alınmaz, tüm toplumsal faaliyetleri kapsar. 

O bakımdan, gerçekten tarihi bir süreç içinde topluıniann her türlü faaliyetini do&ru olarak ve hiçbiri yad~,

rnadan yerli yerine koymak gerekir. 

Bazı arkadaşlar yalnız başına 16 Türk Devletinin ifade edilmesini dile getirmişlerdir. Bazı arkadaşlar bu

na; örneğin belli bir dönemde Anadolu'da gelişen ahiliği, bazı konuşmacılar bir halk hareketi olarak Celall 

isyanlannı yaruna koymuşlardır. 

Ben de bir başka örnekle; örneğin bir Şeyh Bedrettin olayını ekleyebilirlm. O bakırndan bu sentez yapılır

ken gerçekten kültürün ikili yanını, yani yönetenlerle yönetilenlerin kültürlerinin farklı olduğu gerçeğini de 

eklemek gerekir. Örneğin; bir Osmanlı kültürünün tümüyle yön~ttiği halkiann kültürünü temsil ettiğini iddia 

edemeyiz. Anadolu insanının Osmanlı sanat \'e kUltüründen mümkiln olduğu kadar uzak ve kopuk olduğunu 

hepimiz biliyoruz. O açıdan objektif bir sente'.ıin gerçekten halk hareketlerini olduğu gibi yansıtmn.~ı ve bu

nun özellikle Mustafa Kemal'in kurtuluş hareketiyle simgelediği bir olay haline de gelmişken - bu halk ha· 
rekcti - ve özellikle Türkiye Bilylik Millet Medisinde ifadesini bulacakken, egemen kültürle yelinmenin ve 

onun tarihi yorumlamasıyle yelinmenin eksik kalacağını ifade etmek isterim. 

Genelde konuya ilişkin görüşlerimlzl daha açıklayacağı:r:. Ancak, ben Sayın Payzın meseleyi somutladığı 

Için birkaç şey söylernek istiyorum. 
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Gerçekten verilecek olan bir mesaj söz konusu olduğUila göre; Ct>riye dönüp daha önce va~ olan bu so

nucu irddemek daha kolay oluyor. Bazı konuşmacılar değindiler. İki aks olarak ayrılmış buluıaan Türk Dev

rim Tarihiyle, Türk tarihi arasındaki bu şeınatik yaklaıımın herhalde bundan sonra deiişebileceijni zannedi

yonım. 

Ay nca, tucih nasıl olursa olsun meselenin kavranabilir liği de önemli. Bu mesajın kime, nerede, nasıl verileceği 

de önemli, yani hakikaten tarif edilen akslar ne olayı ne Türk Devrimini bütünüyle ne de Türk tarihini bü· 

tünüyle ne içeriye gelen insanlara tıım anlatııbiliı· ne de halka ıınhıtabilir. O bakınıdan bu meselenin de ayrıca 

lrdelenmesi gerekiyor. Zannederim yan~malardaB söz edildi, bu mesele salt uygulama açısından ele alınnııı

.malı. Sayın Kuban'ın önerisine ben de katıhyonım. Meseleyi düşünce platformunda da yarışmaya çıkarnıalıdır. 

Ve hatta uygulamayla birlikte deminden beri üzerinde bütiin konuşmacılann durduğu boyutlanyle ele alına

bileceği bir ortamın yaratılması gerekir, yani hem düıünce hem uygulama konolanıu kapsayabilecek değişik 

ekipterin belli yorumlannı yorum olarak da ifade edebiliriz bu tarihi gelişimi salt bir müze gibi değerlendi

rip belli olaylan sergilemek değil, belli kavramların yorumlamak şeklinde de ifade etti Sayın Sinanoğlu ona 

da katılmamak mümkün değil. O bakımdan bu yarışmalan mümkün olduğu kadar serbest bırakmak ve bu 

sentezi irdelemek söz konusu olabilir. Belki bu yanşmanın yöntemi yeniden ele alınabilir, bu bir mimari ve 

mühendislik yarışması olmasının ötesinde çok daha geniş boyutları olan bir olay olduğu için kendine özgü 

bir yarışına yöntemi de seçilebilir. 

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra bize görev verilirse biiyük bir kıvançla yerine getiri-

riz. 
T*kkür ederim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Sayın Önen Bcye teşekkiir ederim. 

Sayın Operotör Doktor Cemal User, buyurun efendim. 

OPERATÖR DOKTOR CEMAL USER - Sayın Başkan, Sayın Senato Başkanı, Soyın Büyiik Millet 
Meclisi Ba~aru, sayın üyeler; 

Bendeniz de bu konuyo daiıa başka açıdan bakarak söze başlayacağım. 

İnsan psikosomatik madde ve ruhtan ibaret bir varlıktır.- Madde yalnız başına bir şey ifade etmez. 

Somaya hükmeden psişik faaliyetler, yani beynin faaliyetleridir. Atatiirk cibi dahi bir büyüğii ancak bü-

yük milletler yaratabilir. Müsşahade buyurursanız sanatkirlan benim dilimle, yani ııair tabip olaralt dilimle 
çerçevelediğim bir şiiri okoduktan sonro altı madde halindeki önerimi okoyaymı: 

«EY mazlum milletlerio kabesi Aııkııro, 

.Ne mutlıı sana. bainnd• yatıyor, 
Ne mutlu Türtı.üm diy'en. 

Ey soylo inail, eşsiz kahraman büyük Ata, 

Ey ŞIIIOiar. şereflerle dolu Tütk taribinden alanılı !uz, 

Dalgatanır Anıtkabrio afalunda mıığnır ayyıldız. 

Sellinle ne kadar prur duysa azdır. 

Ey koskoca yüzyıllar boyuDea Rlregeleo tarih, 

Haşmctindeo kork, heyebetioden iirk, 

Geliyor en büyiik Türtı., Kemal Atatürk, 

Ey Ulu Öııder, eşsiz lider, 

İnsanlık sizleri yetiştirir ender, 

O da ancak büyük millellere mukaddcr. 

Bir Türk olur icabında, bütün dünyaya bedel, 

Gür seslnle haykınn, artık yeter bu şaşkınlar, 

Geldikleri gibi· &iderler. 

Hür vatan ufuklannda işitilecek bu kutsal nefe&in, 

K.ı.klanm.ızda çınlıyor bizleri uyaran hilii tok ve erkek leSiıı. 

Muhtaç olduğumuz kodret damarlanmızda dolaşan soylu kan, 
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İlkelerine dil uzatanları boğmak Için tetikte bekler heran, 

Ey yeryllzünti aydınlatan tutsak uluslam yol gösteren eşsiz günq, 

Var mı evrende senin meşalene benzer böyle muazlllm bir eş, 
Karanlıklan aydınlığa kııvuşturur gözleri kamaştıran güzel seberin, 

Müsterih uyartan dünya durdukça durauık aziz ve muhterem •>serin, 

Ebediyen büyük Türk Milletinin kalbidir yerin.» 

Saygılarımla. (Aikışlar) 

Şimdi şunu arz etmek isterim: 25 nci ölüm yıldiinümünda UNESCO Atatürk senesi yapmıştı. Esefle söy

lemeyeyim ıırtık. Atatürk'li dünya milletlerinden dünya büyükleri hizden çok daha iyi anlamışlar ve çok daha 

iyi simgelemişler, çok daha iyi tarif etmişlerdir. Benim buradaki onerilerimden bir tanesi; burada anıtlar yapı
lırken, onl.ınn yani panoların meselıl Kenedy'nin, meselıl İkbalin, mesclıl Habip Burgiba'nın Atatürk için ve

ciz sözlerini yazmak, Atatürk'ü, açık söyleyeyim bizden çok daha iyi anlamış olmakla beraber, çok daha de

ğerlendirir, çünkü evrenseldir, çünkü entcsnasyonaldır. Atatürk yalnız bizim Türk Milletinin büyüğü değil, 

dünyaya gelen büyüklerio en büyüğüdtir. Çünkü Atatürk devrini yaşayan bizler çocukluiumuzdan itibaren hiç 

ümitsizken, yani açık söyleyeyim bir mucize eseri olarak Türkiye'nin kurtulmasını başarması her kula naslp de

ğildir. O da büyük mllletlere mukadderdir ve bir şanstır. 

Ve Atatürk hakkında söz söylemek isteyenler, zavallılar çıktığı zaman ben şahsen defterimin başına yaz
dığım şunu okurum: Yani sen bunları istemiyorsun demektir. Arzu ederim ki, Atatürk anıtının altına kendi

sinin şu ifadesi yazılırsa çok memnun olurum, yalnız bir şartla gelecek kuşaklara da hitap edebilmesi için, 

şimdiki Türkçe ile yazılmalıdır, çok daha iyi olur. 

«Hürriyet ve istikliil benim karekterimdir, 

Bence bir milletle şerefin, haysiyetiıı, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmcsi mutlaka o millelin 

hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyle kaimdir.» Şimdi diğer önerilcrimi arz edeyim. 
Mesela Anıtkabrc gidiyorsunuz efendim, her gidişiıııde üzülerek ayrılınnı. Orusını bir Türk miman 

yapmıştır, fakat biliyorsunuz mozaiklerini halyanlar yapmıştır ve Atatürk'ün bulundui{u yerin yukarısına 

bakarsanız bir halı deseni vardır. Bu halı deseni bizıle çok halı desenleri vardır, bulup bulup onu mu bul

dular? Bir haç şeklindedir. Atatürk uyamp ona baksa çok üzülür, neye bana bir Türk bayrağını münasip 

görmediniz der. Oraya kırmızı üzerine bir ayyıldı.tlı bayrak işlenmiş olsaydı çok iyi olurdu. 

Şunu da arz etmek isterim: Mesela bu yap;la::ak nıonimanların abidelerin altlannı münasip gürülecek 

güzel yazılar, şiirler seçilecek bir heyet tarafından ko nulursa çok daha iyi olur. Bir tanesini ben arz edeyim : 

Meselıl demin bahsettiler niye 16 yıldı.ı yok dediler. Ben de o bayrağın altına taşın üzerine şunun yazılına

sını arzu ederim. 

~Ey Türk kanından reuk alan şanlı bayrak, 
Haşmetinden titrer tarihte yaprak, 

Ay yıldıza tapan Türkoğluna biı bak, 

Ebediyyen senden istediği tek hak, 

Şahikalarda şaııla d:ılgalanmak.» 

Veya bunun gibi şeyle;·. 

Şimdi efendim ünerilerimi tekrar arz ediyorum : Demin bahsetmi~1im, şimdi tekrar balısedeyim. Dünya 

basinında Atatürk için çıkan veciz sözler bu panolara alınmalı. Dünya büyüklerinin Atatürk için söyledik· 

leri kısa, vcciz cümleler keza. 

Ondan sonra Atatürk için yazılmış şiirleı·, 

Ondan sonra 50 nci yılda çıkan şiirler. 

Ve en son ricam da şu olacak : Bu anıtların bilhassa Türk sanatkarlan ve mimarlannın yapmasını arzu 

ederim. 
Saygılarımla efendim. (Aikıslar) 

BASKAN - Operatör Doktor Sayın CeiiiBI Uııer Beye teşekkür ederiz. 

Müzeler Genel Müdürü Sayın Hikmet Gürcay, buyurunuz efendim. 
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MÜZELER GENEL MÜDÜRÜ Hİ KM ET GÜR CA Y - Sayın Başkan, Parlamentonun sayın Başkan· 

lan ve mulıterem üyeler; benden cvver konuşan arkadaşlar, konuyu enine boyuna münakaşa ederekten dile 

getirdiler. Bendenizin bunlara ilil'te edecek biiyük bir şeyim kalmadı. Ama şu hususıı belirbnek Isterim. 

Ankara'mn belli başlı son ılevrin en biiyük anıtlarınılan ikisi; birisi Anıtkahir, diğeri de içinde bulundu

ğumuz Parlamento binasıdır. İkisi de Tilrk sanatını sembolize edecek mahiyette değil. yani modern anıtla· 

nn bugiin mimari tekniği ile karşı karşıyayız. 

Anıtkabirde Atatürk enine boyuna dile getirilmiştir. Büyük Atatürk için ne yapılsa az. Burada da bunun 

her türlü yaşantısı, faaliyetleri, bu memleket ve bii millet için dile getirdiği her husııs yerini alacaktır. 

Kanaatimce daha evvel konuşmacıların belirttikleri gibi, bir genel Türk tarihi, bir de Anadolu Devleti ve 

hatta Anadolunun içerisinde doğmuş bugiinkü Türk Devleti var. Anadoluda bir çok kültürler medeniyetler 

doğmuş, ölmüş biri diğerini tamamlamış ve ondan son'ra bugünkü Türk Devleti ve Türk medeniyeti meydana 

gelmiştir. Kanaatimcc bu husııslann bu anıtta dile getirilmesi zaruri. Yalnız bir lııısusu belirtmekte ben 

fayda görürtim ki, burada yapılacak tasvirler ifadeleri bakımından halkımızın bu seyredenleri anlayacağı şe· 

kilıle olmalı. Bunu söylerken, kusııra bakmayın sanatki\rı hiç bir zaman küçük görmüyorum, outann son 

sanat akımlan neticesi bu şekilde belki tecelli ediyor, ama ben burada Parlamentoda yapılmış olan bir tasviri 

seyrederken, onu tefsire tabi tutmak istemem. Oradaki meşkedilen, neşredilen, orada dile getirilen hususu 

olduğu gibi gönuekte fayda görürüm. 

Figürler, motifler modemize edilebilir, ama bunlar halkın tefsire imkan vermeyeceği şekilde olmasında 

fayda görürüm. 

Bendeniz, belki yeri vt>ya dt>ği l, ama burada şu lıusıısu da dile getinuek için söz almış bulunuyonım. 

Burada belki amtlar ıl isizi, belki bunlar birer sözle birer ınotifle, birer şekille dile getirilecek, ama bunlar 

arasında Türk halk motiflerinin bugün bizim olan motiflerin, kilimlerdeki, çomplardaki ve bizim köyümilzde, 

kentimizıle halkımızın taşıdığı motifterin yer almasında fayda görürüm, -bunlar da bizim birer sembolümüzdür. 

Yapılacak eserler bir anıtın dış çevresinde bir de içinde yer alacaktır. Bir eksenlerden bahsediliyor. Kanaa

tinıce eksenler değil de, bunun beyin noktası olnı:ılı • Bu belki içerde veya dışarda olabilir • ama bu beyin 
noktası etrafınılan motifler elıemmiyetine göre dizilmeli, sıralanmalı ve halkunıza öylece takdim edilmelidir. 

Arz ettiğim şekilde bazı şekiller, motifler, abiıleler, yahutta herhangi bir motif veya kabartma dışanda veya 

içeride olabilir. Ama içerisi bütün halkımızın gezebileceği bir yer değildir, öyle olması lazım, herkes içeri 

girip gezemez. Nihayet plana ve programa göre dışa nda halk için çok güzel bir yer düşüniiimUş ve halk 

burada gezip bu anıtın çevresinde yapılacak diğer yer leri gezip görebilecek, ama içeridekilerin de hiç olmazsa 

dışandaki panolarda veyahutta başka şekilieric halka tanıtmak yararlı olur sanınm. 

Benim dile getirecı.-ğ inı husııslardan birisi de bu binanın yapıtışından bugüne kadar geçirdiği bir devir, 

bundan evvel de başka binalarıınız ve buna önceliğini yapan Parlamento binalanrnız var. Bunun içinde 

veya binaya katkııla bulunmuş bazı husııslar vardır, mesela buraya gelen devlet misafirlerinin veyahutta bu 

binanın temelinin atılışında bulunan bir kazma veya mala, veya harcın atılışında kullanılan aracın, bu bina

nın yapıtışı için birer değerdir. Bugün Sultan Ahmet Camiinin temel atılışında kullanılan kazma bizim eli

mizdedir. Bunu en yakın 7.amanda İstanbul'da yerini değcrlenılirip halkımıza gösterebileceğiz. Burası için 

de belki böyle bir şeyler vardır, bilmiyonım. Sonra burası için, bumnın dekore edilmesi için Anadoluda 
seyelıat yapıldı, resimler yapıldı, belki bunlar buranın dcpolannda, iyi yerlerinde saklanıyor, bunlan değer

lendinuek ve bu husııslan da ve bundan sonra gelecekleri de bunun içerisinde muhafa7.a edip gelecek nesillere 
intikal ettirebilmek için, bir milzc nüvcsinin kurulmasında fa yıla görüriim. 

Arz ederim efendim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gürcay'a teşekkür ederiz. 

Söz sırası Prof. Sayın Coşkun Üçok'tadır. Buyunı nuz efendim. 

Prof. COŞKUN ÜÇOK - Sayın Başkan, Cıımhu :iyet Senatosıınun Sayın Başkanı, Millet Meclisinin 

Sayın Başkanı, sayın dinleyiciler; söze başlamaılan hemen şunu belirteyim : Benden evvel konuşmuş olan 

Sayın Hikmet Bayır'ın ve Sayın Enver Ziya Karai'ın söylediklerine tamamen katıhyonım, onlan tekrar etme· 
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yeceğim. Sayın Ataman'm da söylediklerinin yansına katılıyorum. Yansından sonra da bazı noktalanııa 

katılıyorum, bazı noktalarda aynlıyorum. 

Efendim, bir kere şu 16 Türk devletinden işe girmek istiyorum: Sayın Enver Ziya Karai, açıkladılar, ta

rihin böyle çok gerilerine doğru gidersek şaşınrı>"., bulamayız, bilemeyiz de. Nitekim bu 16 devlette bilmedi

ğimiz bir devirde saptanmıştır. Şimdi size okuyorum sırasıyle; 

1. Büyük Hun Imparatorluğu, bunlar Türk mil değil mi bilmiyoruz. Hükümdarlan Mete. Türkçede 

«M» ile başlllyan kelime yoktur. Yuııanlılar, kendilerinden olmayanlara «barbar» demişlerdir, Araplar kendi

lerinden olmayanlara «Acem» demiştir, Çiniiter de kendilerinden olmayanlara «Hüyunglu:o yani «Hun:o 

demişlerdir. Buıılann içinde Türkler de vardır, Moğollar da vardır, Eftalitler de vardır... Daha benim ismini 

bilmediğim bir yığın ulus vardır, Bir uiu•lar topluluğunu ifade eder bu. Bizim Türk tarihinde niye Büyük 

Türk Huıı Imparatorluğu ile başlıyor, birinci Devlet olarak bilemiyorum. 

Arkasından Batı Hun Imparatorluğu, Avrupa Hun Imparatorluğu hangi Türkçe metin kalmıştır Avrupa 

Hun İmparatorluğundan, Türklüğünil i~pat eden, var mı yilzıt bir belge? Veya o zamanki orta çaji Avrupa 

tarihçilerinin yazmış olduğu «bunlar Türktüler, Türkçe konuşurlardl>> diye bir belge var mı yok. Onun için 

bu 16 Tlirk devletinin içinde bunlar yer almaması lazımdır. 

Arkasından Ak Hun Devleti. Göktlirk Devleti, evet. Elimizde belge var, biliyoruz kesin olarak Türk 

olduklannı biliyoruz, oradan başlayabiliriz. 

Arkasnıdıın Gazneli Devleti geliyor. Gazneli Devleti, Tlirk Devleti mi?.. Sayın Enver Yaykamlı'nın 

.söylediği gibi, Babür Devleti için söylediği .gibi, yalnız Hükümdar soyu Türk. BUllin devletin sakinleri Türk 

değil. Bunu sayıyoruz. O halde neden Bulgar Hanlığını saymıyoruz? •. Ta günümüze kadar Kazan ve civa

nodaki Türkleri yaşatmış olan, hütlin kültürleriyle ed e hiyatlanyle yaşatmış olan, sonra da bir bölümü bugünkü 

-Bulgaristan'& gitmiş, Elmas Hıının Başkanlığında lıükiim sürmüş, sonra slavlaşmış olan Bulgar Hanlığını 

saymıyonr.r., ona mukabil tutup, yalnız hükümdar soyu Tiirk olan Gazne Devletini sayıyoruz. O halde niye 

Akşit, Tolunoğullarıııı ve hele hele niye Safiri Devletini saymıyoruz? .. Iran'da lıütlin halkı Türk, hükümdan 

Türk ve hiikümdan Türkçe divan yazmış Hatii adiyle. Onu saymıyoruz, ona mukabil Türk edebiyatına, kül

türline hiç bir katkısı bulunmayan, yalnız hükümdar soyu olan Babür Imparatorluğunu sayıyoruz. Yani bu 

16 devlet zaten yanlış saptanmış. Bundan vazgeçmek lilzım. Eğer illa saptamak gerekiryorsa, yeniden otu

rup Türk Devletlerini diişünmek, tespit etmek litzını. O zaman ben size söyleyeyim; 16 değil, belki 160 bula

caksınız. 

Niye IJ7un Hasan Devleti yok, Akkoyunlu, Kara Koyuulu Devleti yok? .. Hepsi Türk. Halkı da, hüküm

dan da Türk. Bunlar niye yok? .. Saymaya kalkarsak yığınla, yani dediğim gibi 160'ı bulabiliri7~ Niye 

Osmanoğullannı sayıyoruz da, HıımitoğuUannı, Karaınanoğnllannı saymıyoruz? .. Hepsi devlet. Ayrıca Ana

dolu Selçuklularını da saymamışlar. Onun için bunu bir kere bırakalım. Dediğim gibi, eğer tarihin böyle 

ııeriliklerine doğru gidersek, şaşınr kalırız. 

Yine burada sabahleyin konuşulurken, demokrasinin Türkler arasında başladıj!ı, çünkü Kudadku Bilik'te 

buna ait siizler bulunduğu ve Türklerde kurultayın toplandığı söylendi. Kurultayın toplanması ne demokrasi• 

dir, ne de bir şeydir. Ben Türklerde kurultayın toplandığını bilmiyorum. Yalnız Moğollarda kurultay top

lanıyordu, biliyoruz. Niçin toplanıyordu? .. Eğer taht boşalır ve veliaht da helirtilmemişse hangi soydan 

hanııi prensin veliaht 

dir?.. Bu oligarşidir. 

oligarşidir, demokrasi 

olacaijını, yani hükümdar olacağını tayin etmek için toplanıyordu. Bu demokrasi mi

Beyler toplanıyor, hükümdan seçiyorlar ve kendill·ri de ona baitlı oluyorlar. Bu bir 

değildir. Kndak ku Bilikieki sözler çok güzel. Evet; ama kudak ku Bilik doğrudan 

doğruya Aristo felsefesiyle yazılmıştır. Yusuf Hasacip, İbni Sina'nın talebesidir ve okutuyorıı7., okuyoruz da; 

Yusuf Hasacip, hocası lbni Sina dolayısıyle Aristo felsefesinin ve bulunduğu uygur bölgesi dolayısiyle de 

Çin'deki Budist felsefesinin etkisiyle bir ideal devlet kitabı yazmıştır, oasd olmasa gerektiğini göstermiştir. 

Yoksa Uygurlar öyleydi demek değildir. 

Demokrasi parlamentoyla gelişmiştlr. Parlamentoyu kuran da Atatürk'tür. Demokrasinin gelişebilmesi 

için tki unsur var. Birisi; Sayın Ataman'ın çok haklı olarak belirttiiii üzere, en milkemmel bir biçimde öz

Ilir oylarta halkın temsil edilmesi. Ama bu, demokrasi için yetmez. Gökten zemhille Inmiş bir seçim kanunu 
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getirin, biç kimse itiraz edemesin ona, yoktur böyle bir şey; ama olsun diyoruz; seçtiniz Meclisi. Meclis 

ertesi gün kanun çıkardı; yann göLleri yeşil obınlar idam edile~ektir.. Bitti. Demokrasi mi bu şimdi? .. 
Demokrasinin gerçekleşmesi için demek ki ikinci bir unsur daha lilzım. O da, eline yetkiyi, iktidan verıll

ğiniz kuruluş mu, şahıs mı, her ne ise; onun otoritesini de sınırlandırmak, bir Anayasaya göre sınırlandırmak 

lazım. 

Biraz ileriye gidiyorum, yani söyleyeceklerimin önüne geçiyorum; parlamento tarihimize bakacak olursak, 

bizde önce Seçim Kanunu istenilen bir biçime sokuldu ve gerçekten de 14 Mayıs l9SO'de halk gizli oy, açık 
tnsnifle oyunu belirterek halk iktidarını kurdu. Hiç şüphe yok. Ama devlet otoritesi sınırlandırılmamıştı. 

Bunun içindir ki, 27 Mayıs oldu. 27 Mayıs'tan sonra Anayasada devlet otoritesi sınırlandınldı. Yargı, ya
samayı denetleyecek, yasama yürühneyi denetleyecek. Bunlar kondu. Ondan sonra demokrasi var diyebiliriz. 

İngiliz tarihine baktığımız zaman, İngiltere'de demok rasi ınagna karta libertatumla başlamıyor. Mağna

!ı.arta libertntum, baronların bazı h:ıklannı Kırala kabul ettirınelerinden ibarettir. Başka bir şey değilki, 

yani orada da bir oligarşik ilerlemenin ilk adımıdır. İngiltere'de 17 nci yüzyılda devlet otoritesi, Kralın şah~ 
S!nda beliren devlet otoritesi kişi hakları , hürriyetleri bakımından sınırlandırılmıştır ve seçim kanwıu ne za
man mükemmelleşıniştir? .. Benimle yaşıt; 191 8"de, yani bi7.den 16 sene evvel. Biz de kadın - erkek eşit seçim 

hakkını .1934'te kabul etıniştik; ama oy verme usulü başka. 

Şimdi, eğer buraya bir anıt yapacaksak bu anıtta muhakkak, yalnız Enver Ziya Karai hocamın söylediği 

gibi, bu parlamentonun kumluşunu kim ve nasıl hazırladı? .• Onu gösterrneliyiz. Hele hele Atatürk'ün unutut
maya terk edildiği, hatta unuttunılrnak için elden geleninin yapıldığı bugünlerde; ancak açık konuşuyorum, son 

zamanlarda Basın - Yayın Umum Müdürlüi\ümiiz bir küçük Türkiye Tarihi çıkartmıştır Fransızca olarak ve 
bu ta rih 1922'de bilmektedir. Cumhuriyetin lıifı yoktur bunun içinde. Atatürk'ten bahsedilıhemcktedir. 

Türkiye tarihi l922'de bitiyor. Biz burada Türkiye tarihini nasıl amtlaştıracağımızı düşünüyoruz, resmi 
bir kuruluşun çıkarttığı Türkiye tarihi l922'de bitirilmektedir. 

Şimdi, Say:n Enver Ziya hocaının söylediği ve Sayın Ataınan'ın söylediği gibi, burııda Atatürk belirtilme
l idiı·. Ben mimar değilim, estet de değilim, sanat tarihinden de anlamam; eğer iki eksen şeklinde olacaksa, 

bir eksende doğrudan doğruya milli mücadelenin askeri cephesi; kağnılarla, çullarla, çaputlarla savaşan asiı.erler, 

Birinci İnönü, İkinci İnönü, Gaziantep, Maraş olay lan, Sakarya, Durnlupınar. Öbür tarafta da sivil; 
Samsuna çıkış, Arnasya bildirgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, BiiyUk Millet Meclisinin açılışı ve 
J 4 Mayıs, 27 Mayıs. Bunlar belirtilmelidir. Bunun dışında eğer biz tarihin derinliklerine doğru saparsak, 

sonra ileride Türk olmadığı ortaya çıkan milletleri borııya Türk diye koyarsak veya tersini yaparsak gülünç 
duruma düşeriz. Onun için yalnız ve yalnız parlamentonun oluşmasını sağlayan ve demokrasiye bizi götüren 

süreç içinde belli noktaları tebarüz ettiren bir panomu, eksen mi bilmiyorum ne diyeceğiz; onunla anıtlaştı

mlım. 

Teşekkür ederim efendim. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Sayın Profesör Üçok, teşekkür ederiz. 

Son olarak söz sırası Sayın Sadık Atnk'tn. Buyuriınuz efendim. 

SADlK ATAK - Sayın Başkaolar, kıymetli dinleyiciler; hepinizi saygıyle selıimlatım. 

Şimdi, bu binamızın bir tarih çerçevesi içinde düzenlenmesini tanzim için toplandık; atııt yapalım, şunu 

yapalım, bnnu yapalım. Ama nereye yapalım? •. 

Şimdi bciıim önerim, bize takrir yapan mimar beyin önerisinin tersine diyorum ki, Türk Halkı, köylüsü, 
şehirlisi MiDet M eclisini gezrneye gelirler çoluk çocuklanyle. Anadoludan gelen bir aile şu Millet Mec.llıiini 

bir göreyim der; ama içeriye giremez. O halde biz işe, içeride olmakla beraber binanın dışından başlama

ınız gerekiyor ve diyorum ki, Millet Meclisi binasının Kuzeye bakan tarafı, yani şeref kapısının bulundojiı 
yer, onun bir başından son başına kadar ikişer metre yüksekliğiJMie patıolar yapalım. 

Bunun bir örneğini biz Polatlı'da yaptırdık. Sakarya Şehitleri Abidesi var. Güzel Sanattar AkademiSi, 

lieyltelin a1tındaki mUze bölümüıı(ln bÜtün duvarl:ınnı süsledi ve ltapıdan girince sağ tarafton başlıınanız; 

istlkJiil Savaşı nasıl başlamiş, cepheler mt.pheler, bilmem nefer, böyle dönersiniz İstikilll Jlarblnlıı sonuna kadar 
oNda seyrederııioi:ı:. 
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Demek ki, buraya gelen köylü ve hem eğitimi baloırundıuı, hem de tarihi bilgisini artırma balwnıııdan ve 

birçok faydalar bakımından Meclis binasının dış kısmından geçerken panolara bakacak. Hani nasıl Ulw'ta 

eski Millet Meclisi binasında devamlı panolar konuyor da halk onun başııulan aynlmıyor. Bakıyorlar, orada 

lterkesi göriiyorlar. İşte, buradaki panolar da böyle olmalıdır diyorum ve iki metre yüksekliğinde olmalıdır 

ve ba~1an sona kadar Türk milli tarihi, bilhassa İstiklıil Savaşı, bilhassa aziz Atatürk lıu panolarda yerli 

olarak, kabaptaıı olarak haşmetli olarıık belirtilmelidir. Biz güzel saııatlara, şunu buna kııçmayalım. Şimdi bu 

panolar hakkındıı da kısaca düşüncelerimi ar.ı edeyim. Kim ne derse de>in Anadolu Türkleşmesine Malaz• 

girt Meydan Muhıuebesinden başlamıştır. Eskiden Türkler varmış falıın; ama biz Anudoluluyuz ve Anadolu 

savaşını yapmış kimseleriz. Onun !çin kurtardığımız ve içinde ya~adığımız Anadolunun tarihinin Malnzgirtten 

başlaması gerekir. Demek ki, bil panolann başından itibaren Malazgirt Meydan Muharebesi tersim edilmeli· 

dir. Buna dair görürsünüz birçok Ievhıılar vardır. Onlarla ta baştan bii~ le sUslerneye başlarnalıyız. Köyiii 

gelince baksın; ha demek ki biz şuradan başlumışız, I070'ten beri böyle gidiyoruz desin, öğrensin. Köylü 

bilmedikten sonra ben hilmişim kaç pııra e<lcr? .. Meclisin içini, dışını süslemişini7, heykeller yapmışsınız, 

bilmem neler yapmışsınız; ama köylüyü eğitınek Iıizıın, kiiylüye Türk tarihini bildirmek lazım. Demek ki, 

panolar Miliazgirt'ten başlayacak. Sonr.ı nereye gel<eek?... Mohııça gelecek. Buna dair güzel tablolanınız 

vardır. Meselıi Macaristan'ı işgalden iince Kanııni Sullan Silleymmı, Macal' Ovasına Balii\ Bey kumandasında 

bir süvari tümeni sürmüştür ke')if için. Ama yalnız keşif ılc~ii. hepiniz b!lirsinöz ona talimat vermiştir, B~liğ 

Beye, demiştir ki; «Siz 12 000 athsınız. Her biriniz terekenize bir erkek çocuk a!ııcaksımz. Bunun yaşı 

15'le 18 yaşında olacaktır; ama yakışık lı olacaktır» Ba liğ Bey de girmiştir Mohaç O>asıııa. bir başından bir 

başına buna ait birçok fotoğraflar, tablolarıla •·ardır, hu genç çocukları terckcyc almış, memit•ketc getirmiştir. 

1937 senesinde bir gece Bndapeştc'de güzel bir binaıun iietilnde, bir ptalfonnda bir z!yafettc bana bir Macar 

ııonlıı; «Peki dedi. memleketimize girdiniz, altını üstiine getirdiniz, kızlarımızı aldınız götü:dilnilz. Oğlan

lanmızdan ne istediniz» dedi bana. «Ha, çok güzel bir nokt'lya dokııııdıın» dedim. «Biz oğlanian düşün

düğün gibi kötü niyetle götünnedik Anadoluya>> O 7.amanm padişahı Kanuni Sultan Süleyman, bakıyor Türk 

ırkındıı bir gerileme var. Bunun kaııına bir aşı vennek lazım. Dilşiinmilş, düşünmüş, en yakın bize ırk bakı· 

ınından Maçariardır demiş. Macaristan'dan J 2 000 oğlanı getirmiş mcmlckctc; ama dedim, oğlanlan n gelir 

gelmez rnenılekete hepisi Milstilman oldu. Pazarlarda satıldı bunlar. Bütün Anadoluda pa7.arlarda satıldı. 

Zengin adamlar bunlan aldı, okuttır, yazdırılı ve sonra da kızını verdi. narnal etti. Dcvietimi:rrle o gelenler
den ne kadar sad1'117.am yetişnıiştir, ne kadar kumandan yetişmiştir. Binaeııaleyh biz onlan kötü niyetle alma

dık. Bu niyetle aldık, kammızı tasfiye için aldık, dedim. Adam çıt dedi sordu; ama o Budin var bilir

siniz, Budin Kalesi orada bir cami vardır. Budin ka lesinde. Şimdi kiJised ir. Minareyi yıkmışlar, cami ol

duğu gibi durur. Tıpkı Beyazıt Camisinin sitiiindedir. Minareyi yıkmışlar, çan koymuşiar, çalıyorlar, o za

man. O caminin kubbesi var, kubbcsi. Tıpkı Beyat.ıt Camisinin kubbesi kadar bir kulılıesi var. O kub

bede baştan aşaji:ı bir at resmi var. Bir tek resim var, bütün kubbede. Beyazıt Camisini düşünün o kubbede 

bir tek resim var. O resim de bir kıratın ü•1ünde pala bıyıkh bir yeniçeri bıçaklan, kamaları, kılıçlan takmış, 

yeniçeri, atın üstünde gidiyor. Gidin giiriln. Bir ko,nna dolamış bir M'lcar kızı. Çok güzel bir kız. O 

böyle melek gibi olmuş uçuyor, resimde bu. ))ii!cr koluna bir Macar oi\lanı dolamış. O da biiyle melek 

olmuş uçuyor. Biz Mohaç Meydan Muharebesini ki, Baliğ Bey fırkasının bir resmi vardır, çok giizei kırata 

binmiş uçuyor Baliğ Bey ve dikkat buyurursamz, top la nmış biiyle oğlanları dıı orada, o r.-simde giirC<"eksiniz. 

Kim yapmışsa yapmış. Ben Trahzon'dıı ordu evinde hu resmi gördüm. Geçen hafta gidin giiriin. Bina· 

enaleyh Mohaç Muharebesinin başlangıcı olan, yahut Macaristan seferinin başlangıcı olan Mohaç seferin

deki Baliğ Bey fırkasının o güzelim resmini mutlaka bu rluvardııki resimlerin arasına da koymak Iıizım. 

Sonra Sakarya Muharebesi, Sakarya Muharebesi Kurtuluş Savaşının dönüm noktasıdır. Sal>arya da 

pvur yii.ıiinil bir batıya çevirdi, bir dıılıa bu yana çeviremedik. llcfolılıı gitti, orudan da denize diiküidil. 

Diinüm noktasıdır ve Sakarya da Giilhaşı var ya şurada, Gölba~'nın üstünde Çaldııi\ı vardır. O Çal Daj~ına 

düsnıau çıktı. Gelmişti yani, Ankara'ya gelmişti. An:..ara'ya gelmiş olsa idi ne Türkiye kalırdı, ne Türk 

milleti kalırdı, hepimizin kansı. oiilu. kızı hep aevur olurdu. Bunu böyle bilmek liizım. O halıle bunun, 

buaüuün nesiine böyle açık açık anlatmak Için bu motifleri Meclisimizin bu ııüıı:cl duvarının üıerine ko•'llo 
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koca levlıalarla asmak lazımdİr. Sakarya Muharebesinde bir noktayı daha açıklamadan gcçemeycccğlnı. 

Sakarya Muharebesinde kazanılan zafer, yalnız Türk Cumhuriyetinin, Türk Devletinin ternetlerini atmamış

tır yalnız. Sakarya Muharebesinin sonuna kadar, İst ik iili Savaşını Idare eden Başkomutan, yahut K omutım 

Mustafa Kenıııl Paşa, paşa değildi. Neferdi, nefer. Sakarya'nın sonuna kadar Mustafa Kemal neferdi, on
başı bile değildi. Neden? 1-Iukukcn öyle. Padişah vermiş ona paşalığı; ama padişah bir emirle bepisini 

aldı. Biliyorsunuz onu nefer yaptım dedi. Hemen İstanbul'a gönder dedi, Kazını Karabekir'e fetvııyı 

çaktı; ama Kazını Karabckir ertesi sabah geldi, hem o fermanı Erzurum da okudu Mustafa Kemal ·Paşaya 

hem de bir selıım çaktı 15 nci kolordu eml'inizdedir dedi. O akşınn o fetva geldiğinin ak5aını hani o 

19 Mayıs'ta Saınsun'a çıkanlar vardı. Böyle Atatürk'ün arkasında, yanında, hepisi bir dcliğe tıkıldılar. Hepisi 

pır. Yalnız yaveri Muzaffercik vardı o kaldı; ama Kazım Karabekir'in bu cestinden sonra yine doldular he

men etrafına. Efendim sabaha kadar uyuınadık. Fa Iii n, filan. Demek ki, Sakarya Mulıarebesinden, zafer

den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve Atatürk'e Miişiı· rütbesini verdi. Yani mareşal yaptı, 

yani neferlikten aldı ordunun başına getirdi. Bunlar hakikatlir. Bunların içinde bulunmuş insanlarız. Onun 

için Sakarya zaferinin bütün ihtişamı ile, bütiiıı teferruııtı ile o panolarda görünmesi lazım. O zafer abide· 

sini gezmenizi tavsiye ederim, hatta ~u topluluk şu hafta içinde binmcli otobüse ve Ba~kanııı başkanlığın

da S:ıl<arya abidesini gidin görün, oradaki panoları görlin de ibret alın ve içiniz göğsiinüz kabarsııı ki bu 

memleketin evlatları neler yapıyor, neler yapıyor, neleryapıyor. Dem~ ki, bu panolarda Sakarya Mu!ııuebcsi 

bütün teferruatı ilc görünmelidlr. 

Gene ufacık bir şey söylemeden geçemcyeceğim. Telcvizyoııda gördük. Sakarya Muharcbesini faliin kişi 

idare etti diye. Günahtır, yalan söylemek günahtır. Hepimiz içindeyiz. O haliyle Mustafa Kemal gene 

atıııın ü~tünde, al bir atı vardı, cepheleri sab:llıtan akşama kadar dolaştı. Gözünıle görınüşüm, o Atatürk'e 
gnvur diyenlere tcpeye gelir, yanımızdan geçerken durur bir yerde bir şeyler okur üfler, Allalı'ın . bize nasip 

ettiği böyle bir başa nasıl küfredilir kaddeşim. Çok yazık çok. Yani sizler üzülürsünüz bu işleri okndukça, 

gördükçe; ama bu işin içinden yetişmiş 80 yaşındaki bu adıımııı duyduğu izdarabı hiç biriniz duynmazsınız. 

O zavallı adama, zavallı değil, o mübarek adama yapılan şıı memleketteki muıımeleye bizim kadar ıstırap du

yan yoktur içinizde. Ya böyle i~te. 

Nasılki Müslümanlıktan önce dünya a lemi burda baş içinde, kötülükler içerisinde yuvarlanırken Ccnabı 

Hak bir peygamber gönderdi bu dünyaya. İstikiiii Sa vaşında da bu çökmüş olan memlekcte Mustafa Kemali 

Allah göndermiştir ve onun makamı da cennettir. 

Biraz şeyden çıkıyorum, kusur.ı balonayın; ama bunları bilmeniz lazımdır. 

Aksaray da Valide Camisi var. Bir gece Ramazan gecesi ben oradayım. Arkada: onun bir kahve gibi 

bir yeri var. Caminin müştcmiliitıdır; -ama sabaha kadııı· Ramazan geceleri orada kahve içcr, çay içer, sa

hunı da yerler, oradan sabah namazını kılar giderler evlerine hocahır. Ben de onlann arasına karıştım din

ledim. Aman efendim neler, neler, neler. 12'ye doğru idi onlara sordum: «EY hoca efendiler, siz İngilizler 

İstanbul'u işgal ettikleri devrelerde Istanbul'da mı idi niz? Evet htanbuldayız. Peki şu camiye kaç vakit 

geLip de cemaatle namaz kılyordumız? Sabah narnazına gelemezsiniz, gün doğmamış, öyle gelirsin, ikindi gelir 

sin; ama akşam narnazına da gelemezsin. Güneş batm~ gece yasağı var, başlıyor. Yatsı narnazına da 

gelemezsin. Demek ki 3 defa, 3 vakitte bu camiye gelip namaz lolıımazsın. Ya şimdi? Suhum kadar yiyor

sun, içiyorsıın, bilmem ne yapıyorsun, bir de o adamın aleyhinde konu~uyorsuıı. Günahtır, Atatürk'Un şu 

caminin kubbesi kadar fünalıı olsa Allah gene onu Ceıınette yatınr, çünkü alemi İsiama hem rehber olmuş, 

bak senin bu caminde, camini 5 vakit açık tutuyor, 5 vakit namazııı ı lolyorsun, onun yeri Cenncttir» dı..-dim. 

P~ dedi düştü. Onun için Atatiirk'e Iii( edenlere biz ölüyonız, ölüyoruz. Allalı kalırettin naınussırzlıın. 

Snkarya da bir iş daha var. Sakarya da Yunan Ordnsunun Ba~kumandaııı kimdi? İçinizden söyleyin. 

Ben aşikar söyleyeyim. Papolas. Değil mi General Papolas? Değil, değil Sakarya Muharebesinde Yunan 

ordıısunun Başknmandaııı Mnstafa Kemal'di. İspat mı istiyorsunuz? Mu~1afa Kemal o zaman Bnşkumandan, 

daha pıışa falaıt da değil ; nma herkes pa~'ll diyor tabi, herkes hümıet ediyor. Çiinkü herkes biliyorki memle

kette her birimiz bu Mustafa Kemal'iıı tırnajiı bile olamayız. Bunu diyen !dm? En bUyüğündeıı en kilçti

ğiine kadar bütün kuınaııdanlıır, ki o nefer olduğu halde hepisi kumandasına girdi, İnönii Muhııberclerinl 
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yaptı, Sakarya'yı yaptı, bilmem neyi yaptı. Paşa olnncuya kıldar tekrar nefer olarak ordoda bulunduiiu halele 

ve idareyi elinde çevirdiği halde kimse ona gık diycmcdi, çünkü herkes biliyor ki bütün yukıından aşağıya 

hepsi, bizimıle o zamanki teğmen ve üsteğmcn olduğumuz kadar bildiğimiz kadan ilc biliyoruz ki, o za

manın bütün kumandanlan bilmem neleri, bilmem ne leri, hiç birisi Mustafa Kemal'in tırnağı olamaz ve 

gördiinüz o öldükten sonra neler oldu. Öyle biiyük adam ve onu bize Allah göndeı·di. 

Size Pnpolası diyordum. Yunan ordusunun Ba~kumandanı General Papolas değil, Mustafa Kemal Paşa. 

dır. Nasıl oluyor mu? Polatlı'dan Haymuna'ya karlur cephe. Yunan iki kolorduyla gclm~ Afyan'dan, bizim 

güney kanadımıza vurmuş, biz de orada zayıfız ve çekilıııişiz Afyon'dan, tu Sakarya'nın gerisine. O za• 

man Mustafa Kemal Ba~nmandan olm~. Daha paşa maşa da değil. Dikkat buyurun, zaferden sonradır 

paşalığı. Yani orduya kumandan, yani riitbcli olarak Sakarya'dan sonra Millet Medisinin çıkardığı bir 

kanunla subay olmuş ve müşir riitbesini almış, takmış 'ır. Şimdi Yunan Ordusu taarruz ediyor Haymana' dan. 

büyük iki kolorduyla; bizim de zavallı o zamanın kolordularımız 

Size bir süvari kolordusunu ben anlatayım. İ~1e bu da oraya geçecek, panolara geçecek bir eserdir. Sü

vari kolordu~u var, 5 nci Kolordu. Allah rahmet eylesin, l<'ahrettin Altay da onun kumandam üç tane de 

süvari tümeni var, 2 bin, 3 bin, 5 bin atlı. Hepsi 15 - 20 bin. Bunlar, kim bu süvariler biliyor musunuz? 

Köyde atı var oğlaııın, delikanlının köyde atı var. Atı olanlan siivariye alıyorlar. Atıııı alıyor, ıınası da ona 

bir yorgan veriyor mu, al oğlum akşamlan üstüne örtersin, onu do sarıyor mu? Zavallı o~lan, bir ip de 

geçiriyor mu başına, bir de ipten üzengiler. İşte süvari kolordusu oğlum. Yani Yunan Ordusunu geriden 

çevirip de koskoca 40 bin kişiyi üstüne çeken işte bu. Hani ne derler, bilmem ne, tahta kılıç falan filan ... 

Böyle bir süvari kolordusu idi. Ama o stivari kolordu ;u diişmmıın canına okudu. Demek ki bu süvari kolor

dusunun harekatı da bu şeyde göriinmeli, asılacak olan yahut i~lenecek olan panolarda bunlar da göriinmeli. 

Gelelim Başkumandanhk Meydan Muharebt•si de mutlaka bu panolarda görlilmeli. 26 Afu~1os mutlaka 

görülmeli. Biz düşmandan, düşman ordusundan bir misli aşağıdayız. Yani düşman ordusundan biz bir misli da· 

ha azız. Ama o büyük kumandanın debası bütün kuvvetlerini Sandıklı'ya topladı. Şu cephe ya, şorası Afyon, 

şorası Eskişehir ~urası da Ege Denizi, Afyon; bütün kuvvetlerini buraya topladı. Kumandanlar itiraz etti, 

bazılan. Yahu, ya düşmanın burada, Altındaşdöverde 40 bin kişilik ikinci kolordusu var; ya sen buraya top

ladığın vakit kuvveti ikinci kalordu Çay - Akşehir istikametinden taarru7.a geçersc, ki zayıf orada çok zayıfız, 

hep kuvvetler burada, o 7.aman ne yapanz dediler. Bütün bizi Antulya Körfezine atar, bu bizim son atımımız 

da mahfolur gider dediler. Bunlar, anlattıklanm, hem bildiklerimi7.dir, hem de turibierin yazdığıdır. Atatürk, 

«Hayır, burada toplanz.» Şimdi Atatürk'ün büyüklüğünü böyle ınıısalarda otunnakla kitup okumakla anlaya

mazsınız. Siz, ben Genelkurmaya teklif ettimıle Harp Akademisini bize verdi de, biz onlan adım adım gez

dirdik Sakarya'da ve Dumlupınar'da, Kocatepc'dc, izah ettik onlara, oraya sizleri götürmeliyiz de, orada Atıı

türk'ün büyüklüğünü görün. Orada belli oluyor Atatiirk'ün büyüklüğü. Çünkü cephe ~u ya, cephenin Af

yon'dan Kuzeye doj!ru olan bölümü maazallah, dimdik. İzmir'e giderken Köroj!lu Geçitinden geçersiniz, belki 

de istimhat edeniniz orada, islirahat edecek yerler var. O Köroğlu Geçiti ı:avurlardaydı, Yunanlılardaydı. Bu

rası tabiaten dik. kayalık, beJalı bir şey. Gelelim şu Sandıklı'nın burası, aşağıya doğru, hafif hafif tepeler, ha

fif hafif tepcler. Altı Sincan Ovası. Atatürk buradan 26 Ağustos sabahı taarrııza geçtiği vakit i~1e bu alçak alçak 

tepelere vura vura ve zayıf da tutmuş aptul adam burasını, bütün kuvveti burada çünkü adamın, zayıf da tut

muş. Vura vura Sincan Ovasına, ikinci günü Afyon'a, kalesine bayrak diktik. Bu büyük dchayı, bu büyük 

kumandanı anlamak için size tavsiye ederim, gidin Kocatepe'de bir arazi incelemesi yapın, o kadar. Orada 

anlarsınız o Başkumandanı. 

Demek ki, ne diyordum, Sakarya'da Yunan Ordusu Başkumandam Atatürk, yani Mustafa Kemal idi. Çün 

kü öyle bir plan yaptı ki, böyle o Haymana'nın Güneyine o düşmanı getirdi, getirdi, getirdi, emri o veriyor 

çünkü, Mustafa Kemal veriyor Yunan Ordusuna emri, getirdi, ;:etirdi, getirdi arkasını Tuz Gölüne, çöllere 

attı nu? Kim yaptı bu manevrayı? Yunan Ordusuna kim yaphrdı bu manevrayı? Papulas mı? Yok canım, 

Mustafa Kemal yaptırdı.. Kendi kuvvetlerini öyle idare etti ki, dlişman arkasını Tuz Gölüne verdi. Hayvania

nna Içecek, motoruna koyacak su bulamadı ve defoldıı gitti Sak,ırya'dan. Onun için diyorum ki, Sakarya'da 

Yunan Ordusunun Ba~omutanı Mustafa Kemal idi. Bunun teferrııatını lstedljiiniz vakit benden lııteyin, ııize 

ıreleybn konferans vereyim, içinde bulunmuş bir adamım. . . ' 
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Kocatepe'de bir resim vardır. Hepiniz bilirsiniz. Hani şöyle, Atatürk'ün şöyle kaynlar üstüod.e şöyle blf 
resim. Ama bu ne vakit çekilmiş, klın çekmiş, neden çekilmiş, ·pek bileniniz yoktur. Hatta ben en büyUklere de 
sordum, onlar da bilmediler. Ben size söyleyeyim de siz bilin. Jlu fotoğrafı çeken Etem Taıı isminde bir fotoğ
rafçı yedek subaydır. Yedek subay tcğmendi o zaman, kiınSemizde de fotoğraf makinesi yok idi. Biz fotoğ
raf makinesi falan, motorsikletnıiş, bisikletmiş bilmedik oğlum o 7MtUtn, bllmezdik. Kimsede fotoğraf makine• 
si yok, mülkiye mektebini bitirmiş, yedek subay obnu5 Etem isminde bir teğmen fotoğraf makinesi gebniş, 
Atatürk de onu yanına abniş, İstikiili Harbinde eğer o rahmetli Etem Ten olmasaydı, Atatürk'ün bugün bir 

tek resmini, İstiklill Harbine ait ama, Cumhuriyet devrinde o ne fotoğrafçılar çıktı piya:ınya, neler neler, 

el'an onlar pazarını yapıyorlar o işin; ama İstik181 Harbinde bir fekcik fotoğrafçı vardı, Etem, o çekmiştir. O 
bana anlattı, iyi arkadaşımdır. Bana hem o fotoğrafı verdi, hem anlattı, o 7.aman. Şimdi diyorum ya hani, 
büyük taarnızda şurada YunanWann 40 bin kişilik kolordusu var dedim ya ve bütün Atatürk'ün korkusu 
da bu ko.lorduda. Burayı çökcrtirim ama, ya bu kolorordu Çay istikametinde taarnız ederse ·ben ne yapanın di

yor. Ama tedbirli adam, tedbirli, ben ne yapanın yok. Buraya, t:ım o çayın olduğu yere ikinci kolorduyu koy
du. Ali Hikmet Paşanın kolordusunu koydu. Tümen kuınandanhın da biri Orbay'dı, rahmetli; biri de Nacl 

Paşa idi, hani Atatürk'ün hocası var Naci Pa.5a, o idi, tümen kumandaolanndan da birisi. O kolorduyu bu iş 

burada haUoluncaya kadar, yani 26 Ağustos akşamına kadar kullanmadı. Bu bir. Burada tuttu. Öyle boşuna 
havadan iş yapnuyor o. Sonra 100 Km. dii5man hatlarının gerisiilden bir süvari kolordusunu gönderdi. Hangi 
süvari kolordusunu? Hani demin anlattığım ipten başlıklı, yorg ıııılı süvari kolordusunu; ama hepsinin tüfeği 
vardı, hepsinin de içi can atıyor. Bu süvari kolordusu dÜ!jmanın gerisine doğru saldırdı. Habersiz, düşmanın 

da haberi yok. Binaenaleylı, burada kolordu kumandanı da o süvari kolordusuna karşı korunmak için elindeki 

üç tümeni, ya 40 bin kişiyi o aptal kolordu kumandanı bu süvari kolm·dusu üzerine tevcih etti, yöneltti. Bu rapor 
Atatürk' e geldi Kocatepe'de, hani Atatürk'ün korkusu var ya bu 40 bin kişiden, hani ya böyle geliverirse korkusu 

var. Şimdi ımiaşıldı ki, raporda bu 40 bin kişi süvari kolonlusuiıa doğru yayılnuştır, elden çıkmıştır yani. Bu ra• 
poru okuyunca affedcrsiniz, rafedersiniz bilhassa hammcfendilcr; «Ulan Trikopis ananı bilmem ne ettim:. 

demiş. Ethcm anlatıyor. Vaziyet odur ve o fotoğrafta odur. Öyle ya burada kuvvet gitti ya, dağıldı ya, fe
raha kavmıtu ya Atatürk, bundan sonra artık Yunan Ordusu sıfır, ulan Trikopis, Trikopis de Yunan Ordu
sunun Başkumandanı, ulan Trikopis ananı falan, filan ettim diye kon~1u. İşte o fotoğraf hakkında da bilgi• 
niz olsun. 

İşte, İstikiiii Harbine ait meraklıyım ben, muharcbe içintic dahi topladığım bir albümiim var. Kimsede 
yoktur bu, hatta Genelkurmay bundan beş altı sene evvel bunu benden aldı, Foto Film Merkezine verdi, kop
yasını ;ıld ı, te!lrnr bunu bana böyle inci gibi dizilıniş olamk gönderdi. 

Şimdi, biz hu çalışmalanmızıla bu yapılacak panolarda fa lan çok bunlardan faydalanırız. Bakın şurada 

rahmetli Atatürk'ün bir fotoğrafı var ve or.ıdan bııslıvor 1919 • 1922. bu foto~afta hiç görmemişinizdir, 

Atatürk o zaman Şelısinusi vardı ya Libya'da, onun Anadolu'ya gelip de Mustafa Kemal'e hediye ettiği 

dıilal» dcrler bir cübbe var ve başına sanp falan filan var, onları hediye getirdi Libya'dan buraya. Onun da 
fptoğrafım çektiler, bu fotoğı-.ıfı haııi Mustafa Kemal gavurdur diye Padişah ilan ediyordu ya Anadolu'ya, 
Mustafa Kemııl ::avur değil, bak işte Müslümandır diye bu fotoğraf her tar.ıfa. köylere kadar atıldı, yayın

b&ndı bunlar. Yani oradan başlıyor bu, İngilizlerin İstanbul'a çıkıncaya kadar şapka inkilabı bilmem ne 

hepsi hepsi hepsi bu albiimiiıı içinde mevcuttur. Ben bunu bu yaplıac::ık panolarıla eğer ar.ıu ederseniz size 

veririm ama bir şartla veririm; senet atırım, bu çok kıymetli milyon .. Benim pııra ilc alakam yok, Yalnız 

bunun avnını hemen fotoğraf lıanenize alırsaııız bana bwm böyle yinç kız ı:l bi tcsliın edersiniz. Bu ş::ırtla 

veririm. 

Yine bu panolarda mutlaka ve mutlaka çetecilerin kahramanlıkları da belirtilmelidir. Neden değil mi, 

n~>den? Yunanlılar İzmlr'e kaç Mayısta çıktı? Dün akşam söyledi daha, 15 Mayıs'ta çıktı ıleğil mi. Ata. 

türk Samsun'a lıangi tarihte çıktı? 19 Mayıs değil mi. Bu dört gün içinde İzmir'e çıkan iki tümen 12 bin 

kişilik iki tümen ne Manisa'ya yllrüycblldi, ne Balıkcsir'e yürüyebildi. Diyelim ki, Mustafa Kemal o gün 
~ıııri kumanılayı eline ıılmış olsun, ıınıa nradıı dört giln fark var, o dört günde Yuııaıı Ordusu adım ııta_• 

nıadı İzmir çevresinde. Kim tuttu bwıları? Ordu yoktu, kim tuttu. Ya, bu millet tuttu, millet. Oııun icin 
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ben n'fliğim konferanslarda bu noktayı aydınlabnm ve 1ençlcre derim ki, Allah korusun, böyle bir tıaı ZU• 

Jıur etse memlekette başkumandan, kumandan kimseyi dinlemeyin, alın lüfeğinizi çıkın gavunın karşısına. 

Ya, o efeler, hele içinde onun böyle dünya güzeli gibi bir oğlan vardı, Yüıük Ali lll yaşında ama, mahiyette 

SO ya~ında efeler var, öyle bir kahraman, öyle bir güzel yakı~ıklı. Niye bunun da duvara yapacağımız 

panolarda çeteciler göıünmesin, bunlara da ait bende fotoğraflar var. 

BAŞKAN - Sayın Albayım bir dakikanızı istirlıam edeceğim, yine konu~hilirsiniz. Vakit çok ilerledi. 

iinerilerimiziıı yazılı vermenizde mümkündür ve komitemizcc değerlendirilecektir. Ancak, :~.aman çok ilerle· 

diği için ... 

SADlK ATAK (Devamla) - Özür dilerim efendim. İyiki kestiniz ben duramazdım. 

BAŞKAN - Hayır sözünüzü kesmenı mahiyetinde söylemiyorum, yine de huyunın konuşun ... 

SADlK ATAK (Devamla)- Özür dilerim, iyiki kestiniL, yoksa hen dunınıazdım. 

BAŞKAN - Estağfunıllah, estağfurullah efendim.. Rica ederim. 

SADlK ATAK (Devamla) - Efendim, hepinize çok tc~ekkür L'tleriııı beni dinlediğiniL için (Aikı~lar) 

BAŞKAN - Efendim Sayın Ziya Payzın. çok kısa bir açıklamada bulunacaktır. 

MILLET MECLISI TEKNİK GENEL St:KRETt:R YARDIMCISI ZİYA PAYZIN- Jo:fendinı, sayın 

üyelerimizin çok güzel fikir önerilerine ve ilerideki çalışnıalarıııa belki biraz vıızulı verir di}e. bir iki noktayı 

açıklamak i~tiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; hinamızın halka açık olması konusu. Bina belirli koşullar altında halka açıktır. 

Önceden haber verilmek üzere, okullar, ilkokullar, yüksekokullur. belirli kuruluşlar 7.aman :~.aman gelirler 

binayı gczerler ve binayı görürler. Şimdiye kadar biiyle olmuştur, ~imdiden sonra da biiyle olacaktır. 

Halka açık demek mutlaka pa7.ar yeri gibi her gün toplanılacak yer olmak aniamma gelmeyeceği için, 

anıtlarınıı•ııı da halka açık olma ~rtlanna uyacağı kaııısını arz etmek isterim. 

Ikincisi : Eksenler bir ifade şekli idi; belki y:ınlış ifade etmiş olabiliriz. Hiç bir :~.aman kesin bir sonuç 

arz ctmemcktL'flir. Bir tarihi gelişmenin içerisinde Atatürk'ü küçük bir nokta gibi göstermernek üzere, ikinci 

bir dikey gelişmeyi genişleterek, Atatiirk'umiizii yeterince ve kendi liıyik oldujiıı değer iilçiileri içcri•indc ifade 

L'fiebilmek imkiinıııı anlatmak isteıni~tik; ama tnıfik hakımından planda mevcut iki eksen vardır. belki bu 

eksenleri ifade tıır.tımmla çok iyi açıklayamadık, iizür dileriz. 

Üçüncüsü : Jüri bakımından hemen açıklamak isleriııı. sayın üyelerimiLin çalışmalannda çok müsterih 

utmaları gerekir. Çiinkü, burada zaten şu broşürün 10 ncıı sayfasında iizel durumuna değindik. Safya 10 

<d>anı~man iiyelcrin seçimi» diye. Buradaki jüri en geniş anl:ımıyle, en yetkili bilim üyelerinden oluşa

caktır. Bu yolda kurulu~umuzun çalışma tarzı Başkanlık l>ivanının yetkilerindL'tlir, Ba~k:ınlık l>ivaııı Bakan· 

lur Kurulu, yani kararname seviyesindedir. Mevcut hiç bir kurııl bunun üstünde de;:ildir. ~u halde bura· 

daki jüriııin de en üstün niteliktc seçilmesi için hiç bir engel yoktur. Sayın Başkanlarımız da huradalar. ken

dileri de bu duruma katıldılılarına göre, size en büyük gar.ıntiyi de vermiş oluyorlar. Sayııı üyelerimiz (alış

malarıyle, getire<·ekleri fikirleriyle bu jüriye r.ıbatça üye olııbilirler, olamayız endi~i olmamalıdır. 

Bugünkii toplantımwla hakikaten çok güzel fikir, çok dcjiişik açıdan giiıüşler iincrildi: fakat sayın iiyele· 

rimizin çn!l:ıı geç haber alnıaktan miitevellit, hazırlann manıaktan mütevellit üzüntülerini belirttiler. simpozyum 

tcklifinde hıılıındnlar. Biz lmııiin daha hazırlıklı bir toplantı yap:ıcağımızı düşünerek, programlamıştık. bir 

bilim komitesi seçip, gelen eleştirileri yahut ünerileri bir siizgeçtcn geçirecektir '" kendiniu·e s..-çilccek bir 

bilim komitesi tarafından bu süzgeç k unacak idi. Hal bu ki, zannettiğimiz şekilde olmadı. Ila bu çok çalış· 

mayı arzu eden üyelerimiz ekseriyettedir. Üniversitemiz adına konu~n Sayın Afet İnan Hocamız da, daha 

çok çalı~ıcaklanııı üniversite olarak, vaadettiler, bu çalışma imkiinlarıııı da sağlamak üzere bugiin seçim 

yapmaktan vazııeçmi~ durumdayız. Bundan sonraki çalışıııamızı mevcut konoşmalannı, buııünkü konuşma· 

lurııı zapta ıı:cçmiş biitümlerini iyice inceledikten soıırıı hir ay içcri•indc yeni bir çalışma yapmayı düşünüyo

ruz. ,\yrıca. çalışmanın şekli n yeri niteliği hakkında hilgi ulaştmıcajiız. IJiz bu 7.ahmctlerinbe kısaca te• 

şekkör etmekle, dinlemiş olmaktan miitevellit teşekkürl<·rimizi arz etmekle son verdim. (Aikışlar) 
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YAVUZ ÖNEN - Müsaade ederseniz, bir istekte bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN ~ Bu:yuruiı efendim. 

MİMARLAR ODASI AI>INA YAVUZ ÖNEN - Bundan · sonra çağınL-ıcak, ı:örevlendirilecck kişilere bu

glinkü toplantının zab ıtlnrı olduğu gibi gönderilebilir mi? Çtinkü, hakikaten gek'Cek toplanilyrı bir hazırlık 

yapmak bakımından, en azından bııgiinkü· toplrınhda bulıırımayanlarn bir ışık tutacaktır, bunu belirtmek is

tedim, 

BAŞKAN - Ifade edeceğim efendim o hususu zaten. 

Efendim her ne kadar Anıt ve Anıtlar Dizisi Parlamentomuzıla yapılacaksa da, bütün mendeketi ilgilen

dircceği cilıetle bunun da Hükümet olarak, Kültür Bakanlığı yetkili ve sonımlu bir teşckkül alması hasebiyle, 

toplantımıza Şctef veren Sayın Kültür Bakanı acaba bu mevzuda, bir fikirıle bulunmak isterler ml? 

KÜLTUR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (Enurum Milletvekili) - Sayın Başkan, değerli misalirler; 

Çok önemli bir konu üzerinde çalışmaktayız. İhtiyaç olarak duyulmuştur, ve çok şükür bir ihtiyaç bu

ı:ün tatbik sahiısın:ı kouacak şekilde iinemlc ele alınmıştır. İki hatıraiuı bu konuda an etmek isterim. 

Bunlard;ın bir tanesi; yabancı ülkelerden birisinin parlamentosunu gezerken, daha kapıdan içeriye girmc

den şöyle bir konuşma ilc karşılaşmıştım. Parlamentoyu gczdirecek şahıs «bu binaya girece;,z sizi bütün te

fernıatına J..adar gezdireceğim» dedi. ,,Burada yabancı hiçbir şey görmeyeceksiniz ,mimari bakımdan, süsleme 

bakımından, ve binanın kullanışı bakırnından diğer tefernıatı ve teçhizatı bakımından yabancı hiçbir un~-ııra 

rasbı~yacaksınız, tamamı bize aittir, bizim ülkemize aittir.» 

Ikinci halıram; bir İngiliz profesörii Parlarnentornuzu gezdirirken karşılaştığırn bir hiitımdır. Binayı gezip 

tamamladıMan sonra, kapının önüne çıktığın-uzıla bana şöyle söylemişlerdi. «Çok güzel binanızı beğendim, 

ihtiyaçlanııızı karşılayacak durumdadır, büyük ernekler sarf edilmiştir, büyük paralar harcanmıştır, ilıtişanılı

dır ve birçok memleketlerin parlamentolarından çok daha her bakırndan iyi durumdadır. Yalnız, size ait, Türk 

Milletine ait olan şeyleri çok az buldum, hatta bu amda Atatürk'ün bir heykelinin veya bir büstüniin bu rnan

zunıe içerisinde bulunmadığını da çok büyük bir eksiklik olarak gördüm» demişlerdi. Bunlar gösteriyor .ki, 

bakikaten bugün ele alınan konu büyük bir ihtiyaçtır ve bizim, Türk Milletinin şanına, tarihine düşüncesine 

yakışır bir taf'Lda yerine getirilmelidir. 

Konunun önemli olması dolayısıyle, kısa süre içerisinde ve malıdut zaman içerisinde değerlendirilerek bir 

sonuca varılması hiç şüphesiz ki mümkün değildir. 

Benim bilhassa iizerinde durmak istediğim husus şu olacaktır; Bakanlığırnız hiç şüphesiz Türk tarihi ile, 

Türk kültürii ile, anıtlarıyle yakinen meşgul olan bir teşckkiil olması hasebiyle ifade ediyorum, evveffi konuyu 

esaslı bir çerçevelemeliyiz. Bugünkü konuşmalardan da göriiieceği gibi, fikirler oldukça dağılıyor, burada sey

redilen fikirlerio her biri için lehte ve alcyhte mütalaa beyan etmek mümkündür. Bir defa konuyu iyi bir 

çerçeveleyelim, bir lıudutlandıralım sonra bu konuda derinlenrnesine, teknik açıdan ve fikir açısından çalışa

cak bir heyeti vazifelendirelirn, konu üzerinde, tıı rtışılabilir, fikir serdedilebilir hale gelsin, boyutları belli 

olsun bizde Bakanlık olamk, hiç şüphesiz gerek fikir planında, gerekse proje çalışmalarında elirniz.den gelen 

gayreti göstereceğiz. Bu aslında bizim görevimizdir, böyle bir çalışma ile rneseleyi fazla w.atmadan kısa bir sü

re içerisinde sonuçlandıracağıınızı umuyorunı. Bize dii~en giirevi yapacağımiZI da belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarırn. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Efendim iki tane telgraf vardır, okutııyorurn: 

Sayın Tank Rernzi Ballan Anıtlar Kornitesi Başkanı, 

Anıtlar Dizisi Önfikir Araştltınası Toplansın da yoğun çalışmalıının sebebiyle aranızda bulunarnadığırn için 

Uzgiiniim. Nazik davelinize güniiiden teşekkilr eder çıılışrnalannızda başarılar dileği ile saygılarımı sunanm. 

Ali Naili Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
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BAŞKAN - Efendim Sayın Başbakan Ankara'ya henüz gelmişler. Kendileri herhalde çok yorgun ola

addar veya yetişme iınkilnı olmaz diye bir mesaj. göndı:~ler, onu da okutuyonım: 

Sayın Tank Remzi Baltan Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi ve Anıtlar Komitesi Başkanı: 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi binasında yer alınası dü~ünülen büyük Atatürk'ün anıtının Türk milli tari

himizin büyük mazisini ve geleneğini yansıtması, yapılacak anıtın büyük milletimizin göriinüşüne ve arzusuna 

cevap vennek şeklinde ele alınması ve sanat bakımından en ileri seviyede yapılması tabiatıyle ar.ıu edilen 

husustur. Bu göriişleri tespit etmek üzere toplanan üniversite mensuplan ve diier yetkili zevata çok şerefli 

ve o kadar da ağır olan görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Anıtlar Komitesi Ba~kanı olarak size ve de

ğerli komite üyelerine ve ulvi teşebbüslerindc ve çalışmalarında başanlar diler, tebrik ve takdirlerimi suna

nm. 

Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN - Mnhterem misafirlerimiz, sabahtan beri sizleri yorduk. Büyük ilgilerinizden dolayı çok 

mütehassis kaldıJ... Tekrar tekrdr teşekkür ~-deriz, ancak bugün gündemimiLde bir Bilim Komitesi kurulması 

mevzuu vardı. Yalnız sayın üniversite mensuplarının ve bu konuyle ilgili yetkili zelatın çok değişik açılardan 

hirtakım onerileri şifahen ve yazılı venniş olmalan kar~ısında bu önerileri deşifre etmek ve değerlendirmek 

mccburiyetindeyiz. Bu toplantıya katılan kıymetli zevatın yanı başında arzu etmelerine rafmen bugün yetişe

meyen, hatta Ankara'da olup yetişerneyen veya hazırlıklannı yapanındıkları için iizür dileyen ve ilerideki bir 

tarihte bir toplantı olursa, buna memnuniyetle gelecek'erini ve fikirlerini tespit edeceklerini ve tespit ettikleri 

fikirleri ayrıca yazılı vereceklerini ifade etmişlerdir. Bu bakımdan komitemiz şu karara varmı~1ır. 

Bugün konuşan çok kıymetli hatiplerimizin serdetıiği fikirl<!riui deşifre etmek, değerlendirmek. yapmak 

ve iki konu.~rnacımızın bize teklif ettiği ilerideki bir tarihte bir >:cmpozyumu temin etmek için bu konuşma

ları, bu sempozyuına davet edeceğimiz bugünkü çok kıymetli ·t.cvat ve ilerdeki toplantı için bugün mazereti 

dolayısıyle gelerneyen dijicr üniversite nıen&'tlbu arkaşianınıza ve dijier kıymetli zivata bugünkü 7.abıtlan da 

günderrnek &-uretiylc. tutanaklan da ıı:iindermek suretiyle daha hazırlıklı gelmelerini temin maksadıyle Bilim 

Komitesini ilerideki bir tarihte kurmayı komitemiz kararlaştırmı~1ır. Sayın üniversite yetkililerine, kıymetli 

bilim sanat men~'tlplarınıı Komitcnı adıııa tekmr tekrar k"iekkür eder. 7.ahnıetlerinin boşa gitmeyecei:ini ve 

Tiirk Milletinin aı-Lularınu ve giinüllerine uygun bir eser ortaya koymak için yapılacak çıılışmal:ırda kıymetli 

giiriiş ve likirierinin yer alacağını, bu itibarla bize yapmış oldukları yardımlar•n çok büyük deyer taşıdığını 

tckmr tekr.ır ifade eder, teşekkürlerimi Komitem adına sunarını. Bu gdecek toplantıda Cekrar giiriişmek ve fi

kirlcrinıizi t~kmr tartışmak üzere bugünkü oturumu kapııtıyurum, bütün kıymetli misafirlerimc teşekkür eder 

hepsini Komitem adına saygı ve sevgiyle selılmlanm. (.\lkışlar) 

Kapanma saatı : 19.15 
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