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Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Meslekten İhraç 
Kararına İtiraz

Ocak-Şubat  [?] 1948

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
12 Ocak 1948 tarihli ve 31-116 sayılı yazınızla tebliğ ettiğiniz, Ankara Üniversi-

tesi Senatosunun 10.1.1948 tarihli ve 187 sayılı kararına itirazımdır:
Ankara Üniversitesinin hakkımda oy birliği ile verdiği “Üniversite öğretim mes-

leğinden çıkarma” kararı, vuzuh, sarahat ve mantıktan uzak olduğu kadar hukuki 
bakımdan da sakat, usulsüz ve adaletsiz bir karardır. Şöyle ki:

1. Verilen kararda ihracı gerektiren sebepler asıl sebep ve ağırlaştırıcı sebepler 
olarak ikiye ayırılıyor. Asıl sebep, “Üniversiteler Kanunu”un 3üncü maddesi ile is-
tenilen “Türk devriminin ülkülerine bağlı ve milli karakter sahibi vatandaşlar olarak 
yetiştirmek” görevinden kendilerine düşenleri uygun yolda yerine getirmemiş ol-
maları” iddiasıdır. “Durumu ağırlaştırıcı sebepler” olarak da “Fakülte öğrencilerini 
birbirine düşürür vaziyetler ihdas etmeleri, geçmişteki halleri ve bilhassa çıkardık-
ları Adımlar dergisinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmasının gerekli görülmesi, 
Yurt ve Dünya ve Adımlar dergilerinin Türkiye Komünist Partisi lideri olan Şefik 
Hüsnü’nün mürakabasına tabi bulunduğunun İçişleri Bakanı tarafından resmen 
beya[n] edilmiş bulunması” keyfiyetleri zikredilmektedir.

Böyle bir karar bir kere usul bakımından sakattır. Senato’un “ithamı mucip 
maddeler”olarak tesbit edip bana bildirmiş olduğu ve hakkında müdafaamı istediği 
maddeler arasında “öğrencileri … yetiştirmek görevinden kendilerine düşenleri uy-
gun yolda yerine getirmemiş olmak” ithamı yoktu. Disiplin kovuşturması açılması 
kararında ileri sürülen itham maddeleri, bu ihraç kararında “durumu ağırlaştırı-
cı sebepler” ikinci olarak gösteriliyor. Bu suretle, ilk kararda esas itham maddeleri 
ikinci nihaî kararda arka plana geçiyor ve evvelce ima dahi edilmemiş olan yep yeni 
bir itham maddesi ihraç kararına mesnet yapılıyor. Bu yep yeni itham maddesi hak-
kında benim müdafaam sorulmuş ve istenmiş değildir. Senato bu hususta benim 
müdafaamı almadan karar vermekle Memurlar Kanunu’nun 55inci maddesini ihlal 
etmiştir. Bu madde uyarınca, verilen kararın bu noktadan nakzedilmesi gerekir.

2. 187 sayılı ihraç kararında “… bu öğretim üyelerinin şimdiye kadar türlü va-
silerle kendilerine yapılan tavsiye, ikaz ve ihtarlara ve alınan tedbirlere rağmen… 
kendilerine düşenleri… yerine getirmemiş oldukları” denilmektedir. Bu ifade te-
mamile hakikate aykırıdır. O kadar aykırıdır ki kararda nasıl yer alabildiğine hay-
retler ediyorum. Bana türlü vesilelerle tavsiyeler, ikazlar, ihtarlar yapılmış, o da 
kâfi gelmemiş ki tedbirler alınmış, fakat ben yine islâhı hal etmemişim, öğretim 
görevlerimi yerine getirmemekte israr etmişim… Bir öğretim üyesi için cidden feci 
bir durum… Böyle bir durumun sicilimde kayıtları olması gerekirdi. Aceba hangi 
şahıs veya salâhiyetli heyet tarafından bana “ihtarda bulunulmuştur”? Ne zaman 
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ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu ithamı külliyen red ederim. 10.1.1948 tarihli karar 
gelinciye kadar hakkımda hiç bir disiplin kararı alınmamış ve cezası verilmemiştir. 
Danıştay’ın ibta ettiği, “bakanlık emrine alınma”dan başka bir işlem de yapılmamış-
tır. Hasılı, öğrencilerimi, Türk Devrimi’nin ülkülerine bağlı ve millî karakter sahibi 
vatandaşlar olarak yetiştirmek görevini yerine getirmediğim hakkında veya verdi-
ğim öğretimin her hangi bir hususu hakkında bana hiç bir tavsiye, ikaz ve ihtarda 
bulunulmamış ve hiç bir tedbir alınmamıştır.

3. Üniversiteden ihraç kararında “durumu ağırlaştırıcı sebepler” olarak zikredi-
len hadise ve vaziyetleri evelce Senato’ya verdiğim yazılı müdafaamda muffassalan 
cevaplandırmıştım. O yazdıklarımı burada tekrarlamadan bir iki noktayı daha ilave 
etmek isterim: 

A. İhraç kararında geçen “Fakülte öğrencilerini birbirine düşürür vaziyetler ih-
das etmeleri” ifadesi temamile yersiz ve isabetsizdir. Öğrencileri birbirine düşür-
mek gibi aşağılık bir hareketin bana isnat edilmesini şiddetle redederim. Senato’dan 
kullandığı ifadelerde daha dikkatli davranması beklenirdi.

Disiplin kovuşturması açılması kararında ithamı mucip maddeler olarak ileri 
sürülenlerden ikincisinde şöyle bir mantık yürütülüyordu: Ben Adımlar dergisini 
çıkarmışım. Bu dergi diğer dergilerle münakaşaya tutuşmuş ve onlar tarafından sol-
cu, komünist olmakla vasıflandırılmış. Fakülte öğrencileri bu dergileri okumuşlar 
ve onlar da bizlere ve birbirlerine ad takmışlar. Bu ikilik Fakültede bir “huzursuz-
luk” doğurmuş.

Öyle anlaşılıyor ki bu “ithamı mucip madde” evrilmiş çevrilmiş ihraç kararın-
da “öğrencileri birbirine düşürür vaziyetler ihdas etme” şekline sokulmuş. En tabiî 
vatandaşlık haklarımı kullanarak Fakülte dışında çıkardığım, Fakültedeki görevim-
le ve Fakülte işlerile hiçbir ilgisi olmıyan bir dergiyi diğer bütün vatandaşlar gibi 
Fakülte öğrencileri de, diğer neşriyatı okudukları gibi okumuş olabilirler. Bundan 
dolayı benim ihdas ettiğim bir vaziyetten, hele öğrencileri birbirine düşürür bir va-
ziyetten bahsetmiye imkân var mıdır?

B. Adımlar dergisinin kapatılması ve içişleri bakanının meclisteki beyanatı ha-
diselerini de Senato’ya sunduğum müdafaamda cevaplandırmış bulunuyorum. 
Burada yalnız şunu belirteyim ki Adımlar dergisinin neşriyatını tatil ettikten iki 
ay sonra Bakanlar Kurulu tarafından kapatılması bugün artık Basın Kanunu’nda 
mevcut olmayan, anti-demokratik mahiyetinden dolayı hükümetin kendisinin de-
ğiştirmek zorunda kaldığı bir maddeye dayandırılmıştı. Bu madde kalkdığına göre 
bugün istersem Adımlar dergisini tekrar çıkarabilirim. İçişleri Bakanının Adımlar 
hakkındaki sözlerine gelince, bunlar, Mecliste yaptığı politik mahiyette bir beyanat-
ta geçmiştir. Resmi bir vesika teşkil etmez. Bu beyanatı hiç bir kanunî işlem takip 
etmemiştir. Beyanatın ihtiva ettiği tenakusları belirten ve Adımlar hakkında yaptığı 
isnadı reddeden, yalanlıyan yazılarımıza İçişleri Bakanı cevap verememiştir.

C. Adımlar dergisinin ve İçişleri Bakanının beyanatının Fakültedeki öğretim gö-
revimle ve mesleki durumumla hiç bir ilgisi yoktur. Binaenlaeyh bu hadiseler, bir 
disiplin kovuşturması açılması için, hele “Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 
cezası” için bir mesnet olamaz.

D. “Durumu ağırlaştırıcı sebepler” arasında bir de “geçmişteki halleri” denil-
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mektedir. Bu nasıl bir söz? Sanki mazileri meşkûk ve karanlık şahıslardan bahsedi-
liyor. Bu “geçmişteki halleri” sözü, tıpkı bundan evelki “tavsiye, ikaz ve ihtarlara ve 
tedbirlere rağmen” ve “öğrencileri birbirine düşürür vaziyetler” ifadeli gibi şahsımı 
kötüleyici ve küçültücü bir mâna taşıyor. Bu da, bitaraf, hak ve adalete saygılı ol-
ması lâzım gelen Senato’nun hakkımızda ne gibi bir zihniyetle karar verdiğinin bir 
endeksidir.

Sonra bu ifade müphemdir de. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmamı 
gerektirecek “geçmişte” ne gibi bir “halim” olmuş? Belki bunda da “ithamı mucip 
maddeler”de sözü geçen bir hadiseye atıf vardır düşüncesile o maddeleri bir daha 
okudum, fakat bir şey bulamadım. “Geçmişteki halleri” denilmekle ne kastediliyor, 
bilmiyorum.

4. “Türk devriminin ülkülerine bağlı ve millî karakter sahibi” öğrenciler yetiş-
tirmemek ithamının kendisine gelince, Senato bu hususta hiç bir delil ve mesnet 
göstermeden hüküm veriyor. Yukarıda da söylediğim gibi bu itham, bana tebliğ 
edilen “ithamı mucip maddeler”de yoktu, ihraç kararında ise bu hüküm ceffelka-
lem verilip geçiliyor. Bu hükümle bana “icraî” değil, umumî ve müphem bir şekilde 
“ihmali” bir suç isnat olunuyor. Öğrencileri yetiştirmek görevinde bana düşenleri 
yerine getirmemiş olmakla itham ediliyorum. Müşahhas ve sarih olarak, öğretim 
görevimde hangi şeyleri yapmam gerekiyormuş ta yapmamışım? Yapmak mecburi-
yetinde olup da yapmadığım fiil ve hareketler nelermiş bildirilmiyor.

Aceba, benden ders gören bazı öğrencilerde, hiç değilse birinde, devrimin ül-
külerine ve millî karaktere aykırı hareketler, haller veya vasıflar müşahede edilmiş 
te ondan mı böyle bir hüküm veriliyor? Hangi öğrencilerde, ne gibi hareket, hal 
veya vasıflar? Böyle bir müşahede yapıldığını farzetsek bile, bunun, benim verdiğim 
öğretimin neticesi olduğu nasıl iddia edilebilir? Benden haftada ancak bir kaç saat 
ders gören öğrencilerin karakterlerinin ve fiil ve hareketlerinin bütün mesulü ben 
miyim?

Eğer bu itham, verdiğim ders ve konferansların muhtevasından çıkarılıyorsa, 
hangi mevzuda ileri sürdüğüm görüş veya metod, ne sebeple millî karakterde öğ-
renci yetiştirmiye uygun görülmüyor? Adlî kovuşturma dolayisiyle derslerim, kon-
feranslarım inceden inceye elendi. Yalnız benim verdiğim ders notları değil, öğren-
cilerin kendilerinin tuttukları notlar da tetkikten geçti. Bu kovuşturma dosyasının 
muhteviyatından Senato haberdardır. Aceba neden takrir ve konferanslarımdan bu 
ithamı haklı gösterecek misaller verilmiyor? Yoktur da ondan.

Asıl mühimi “millî karakter” ve Türk devriminin ülkülerine bağlı olmak”nın 
kıstasları nelerdir? Meselâ, “milliyetçilik” namına nümayişler tertip edip üniversi-
telere hücum eden, rektörlerin şahsına yüz kızartıcı taarruzda bulunan, eşya kırıp 
kitap parçalıyan öğrenciler, “millî karakterde ve devrim ülkülerine bağlı” mı ye-
tişmişlerdir? İstenilen bu ise, itiraf ederim, ben böyle öğrenci yetiştirmek gayesini 
gütmedim. Bununla övünürüm.

Her sosyal müessesenin cemiyette esas bir fonksiyonu vardır. Dünyanın her ye-
rinde üniversitelerin esas fonksiyonu tetkik ve araştırmalarla ilimleri geliştirmek 
ve öğrencilere ilim metodunu, zihniyetini ve ahlâkını vermektir. Üniversitelerin 
bu esas ilmî fonksiyonu ile “millî karakterde ve devrimin ülkülerine bağlı vatan-



1137

daşlar yetiştirmek” diye ifade edilen eğitim fonksiyonu birbirine bağlıdır. Çünkü 
hakikî millet ve vatanseverlik ancak hakikat ve gerçekler üzerine kurulabilir. Millet 
ve vatanseverliğin tazammum ettiği ahlâkî vasıflar ilim zihniyeti ve ahlâkında var-
dır. İlim, hakikat uğrunda fikrî cesaret ve namus, şahsî ve zümrevî menfaatlerden 
sıyrılma, cemiyete hizmet etme aşkı, feragat ve fedakârlık ister. Bütün bunlar aynı 
zamanda iyi vatandaşlık vasıflarıdır. Ben mütevazi tedrisatımda, bunları ilim yolu 
ile öğrencilerime vermiye çalıştım.

5. Hakkımda ileri sürülen ithamların bir an doğru olduğunu kabul etsek bile, 
bunlar, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmayı gerektirecek mahiyette değildir. 
Üniversiteler Kanunu’nun yalnız ve yalnız bir fıkrasının bir bendi öğretim mesle-
ğinden çıkarılmıya mütealliktir ve manâsı gayet sarihtir:

 Madde 46. D. “Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma- Üniversite öğretim 
mesleğinde kalmasına yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç 
işleyenlerin üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmasıdır.”

Hakkımda yapılan isnatlarda ise ne “şeref ve haysiyet kırıcı bir vasıf”, ne de “suç 
işleme” fiili vardır. Bunlardan birincisinin takdiri Senato’ya bırakılmıştır diye iddia 
edilse dahi -böyle bir salâhiyet de mutlak ve hudutsuz olamazsa da- “suç işleme”nin 
sabit olup olmadığı Senato’nun takdirine bırakılmış olamaz. Bir kimsenin suç iş-
leyip işlemediği ancak ve ancak bir yargılama neticesinde sabit olur, bu yargılama 
hakkını ise Anayasamızın 8inci maddesi sadece bağımsız mahkemelere tanımakta-
dır. Suçluluğun mahkeme kararı ile sübutu şarttır.

Senato da bu işin farkında olduğu için ihraç kararında “şeref ve haysiyet kırıcı” 
fiil ve hallerden ve “suç işlemek”ten bahsetmiyor. “4936 sayılı kanunun 3üncü mad-
desinin delaletile 46ıncı maddesi uyarınca D bendindeki ‘üniversite öğretim mes-
leğinden çıkarma’ cezasının tatbikine” diyor ve böylece, Üniversiteler Kanunu’nun 
maddelerini kırpıp biçerek istediği şekilde bir kuşa benzetmiye çalışıyor:

a. 3üncü maddede üniversitelerden birer teşekkül olarak, bütünlüklerinde is-
tenilen görevleri, kanunun 21 ve 25inci maddelerinde zikredilen, doçent ve 
profesörlerin ferdî görevlerimiş gibi alıyor,

b. 3üncü madde ile böylece oynadıktan sonra bunu 46ıncı maddenin birinci 
fıkrasındaki “... öğretim görevlerinden kendilerine düşenleri uygun yolda ye-
rine getirmiyenlere…” ifadesine bağlıyor,

c. buradan da D bendinin son kelimelerine, “öğretim mesleğinden çıkarma”ya 
atlıyor.

Bu şekilde verilen bir hükmü tavsif etmekten çekiniyorum. Kanunun hem lafzı-
na, hem ruhuna aykırı hareket edilmiştir.

Kanuna baktığımız görüyoruz ki “milli karakter sahibi ve devriminin ülkülerine 
bağlı vatandaşlar yetiştirmek” üniversitelerin görevlerine aittir, yani üniversitelerin 
bütün öğretimlerinin ve eğitim faaliyetlerin müşterek neticesi tasrih edilen vasıf-
larda vatandaşlar yetiştirmek olacaktır. 46ıncı maddenin birinci fıkrasının ilk kıs-
mında ise öğretim üyelerinin 21 inci ve 28 inci maddelerde tasrih edilen görevleri 
kastediliyor.

İkincisi, 46 ıncı maddenin birinci fıkrası her ne kadar “öğretim görevlerinden 
kendilerine düşenleri uygun yolda yerine getirmiyenlere” diye başlıyorsa da hemen 
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arkasından “veya meslek vekar ve haysiyetine uymıyan hareketlerde bulunanlara ... 
disiplin cezaları verilir” ibaresi gelmektedir. Sıralanan dört çeşit disiplin cezasından 
D bendindeki “meslekten çıkarma” cezası yukarıdaki ifadede “veya”dan sonra gelen 
“meslek vekar ve haysiyetine uymıyan hareketler”e mütealliktir.

“Meslek vekar ve haysiyetine uymıyan hareketiler”in dahi hepsi D bendine gir-
miyor. Hafif mahiyette olanlar için B bendindeki kusur bildirme cezası var. “Meslek 
vekar ve haysiyetine uymıyan hareketler” ancak ilgilinin “üniversitede kalmasına 
yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı” mahiyette olursa ve bu hareketler 
bir “suç” teşkil ederse üniversiteden çıkarma cezası tatbik edilebilir. 46 ıncı madde-
nin bütünü ve D bendi şüpheye yer bırakmayacak kadar sarihtir. Bu maddenin bu 
bendi dışında da hiç bir bahane ile bir öğretim üyesi üniversiteden çıkarılamaz.

*

Yalnız verilen karar değil, disiplin kovuşturmasının bütün seyri hatalı olmuştur. 
Disiplin kovuşturmasının açılması, yürütülmesi ve nihayet bir karara bağlanması 
hep dış tazyik ve tesirlerin altında cereyan etmiş ve bu hal çeşitli usulsüzlüklere 
sebep olmuştur. Bu tazyik ve tesirlere mukavemet edemiyen Senato tarafsızlığını, 
objektifliğini kaybetmiş, hakkımızda peşin hükümlerle harekete geçmiş, evvelâ ka-
rarını vermiş, sonra bunu kanunî şekline uydurmıya çalışmıştır:

1. Bilindiği gibi, Senato, hakkımda disiplin kovuşturması açmadan önce adlî ko-
vuşturma açılmasına karar vermiş ve kanun gereğince Rektörlük iki tahkikçi tayin 
ederek adlî kovuşturmayı başlatmıştır. Senato’nun bu kararı ve neticesinde açılan 
adlî kovuşturma 1947 Mart ayındaki talebe nümayişlerinin neticesi olmuştur; yani 
daha başlangıçta haricî bir tazyik ve tesir vaziyeti vardır. Senato gazetelerde yayınla-
dığı tebliğde hadiseyi sebep ve amillerile araştıracağını bildirdiği halde yalnız bizim 
hakkımızda adlî kovuşturma açmış, nümayiş yapan, üniversite kapısının camlarını 
kıran, Rektöre kabalık eden öğrenciler hakkında bir tahkikat açdırmıya lüzum gör-
memiştir. Disiplin yönetmeliklerini baştan başa ihlâl eden öğrenciler hiç bir ceza 
görmeden Fakülte koridorlarında birer kahraman gibi dolaşmışlardır. Daha ilk 
adımda Senato, peşin hükümlerle, tek taraflı harekete geçmiştir.

2. Adlî soruşturma Haziran ayında tamamlandığı halde Millî Eğitim Bakanı 
dosyayı altı aya yakın bir zaman bekletmiş, Danıştay’a göndermemiştir. Bu arada 
Senato’ya “Disiplin bakımından bir kovuşturma açılmasına lüzum görülmüyor mu” 
yollu bir yazı göndererek disiplin kovuşturmasının açılmasını doğrudan doğruya 
telkin etmiştir.

187 sayılı ihraç kararının ilk kısmında yazılanlardan da hadiselerin seyri istidlal 
edilebiliyor: 27 Haziran 1947 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Rektörlüğe bir yazı gön-
dermiş, 28 Haziranda Senato disiplin kovuşturması açılmasına karar vermiş, 30 Ha-
ziranda da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yönetim kurulu Senato’ya hakkımızda 
bir teklifte bulunmuş. Halbuki Üniversiteler Kanununa göre evvela Fakülte yöne-
tim kurulunun teklifte bulunması, sonra Senato’nun bir karar alması, Millî Eğitim 
Bakanının ise bu işe hiç karışmaması lâzım gelirdi. Görülüyor ki Millî Eğitim Baka-
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nı Üniversiteyi bir disiplin kovuşturması açılmasına zorlamış, Senato bu zorlamıya 
boyun eğmiş ve sonra bu hareket kanunî şekline sokulmak istenmiştir.

3. Disiplin kovuşturması kararında tesbit edilen “ithamı mucip maddeler” hak-
kında müdafaamı beklemeden, 1947 Ağustos ayında Senato hakkımda ihraç kararı 
vermiştir. O sırada İstanbul’da ve rahatsız bulunduğum için bu hadiseyi vaktinde 
öğrenemedim. Benimle beraber hakkında aynı kovuşturma yapılan Prof. Pertev Bo-
ratav bu kararı protesto etmiştir. Ben de sıhhî mazeretim dolayısile geciken müda-
faamın sonunda bu yolsuz harekete işaret ettim.

4. Senato’nun 46 ıncı maddenin B bendinin tefsirini Büyük Millet Meclisinden 
talep etme kararı yine dış tesirler altında alınmıştır. İki Senato üyesinin, Prof Esat 
Arsebük ile Prof Hirsch’in Senato’dan istifası hadisesi bunu açıkça gösteriyor. Yine 
Senato üyelerinden bay Nüzhet Şakir Dirisu, 28 Aralık 1947 tarihli Ulus ve Anka-
ra gazetelerinde çıkan demecinde, bu iki profesörün evvela tefsir talebini kabul et-
tikleri halde daha sonraki toplantıda bu kararın iptalini teklif ettiklerini ve mucip 
sebep olarak ta Senato’nun dış tesirler altında kalması ihtimalini ileri sürdüklerini 
açıkladı. Aceba Prof. Arsebük ile Prof. Hirsch neden iki Senato toplantısı arasında 
kanaat değiştirdiler ve dıştan tesir edilme tehlikesinin farkına vardılar? Çünkü bu 
iki toplantı arasında Millî Eğitim Bakanının gazetelerde tefsir talebi hakkında bir 
demeci çıktı. Bakan, tefsir talebini terviç ediyordu. D bendinin Büyük Millet Mecli-
sinden tefsirini isteme fikrinin nereden geldiği aşikârdı. Bu vaziyette, Prof. Arsebük 
ve Hirch Senato’dan istifa ettiler.

5. Büyük Millet Meclisinden tefsir talebinde bulunduktan sonra, bu tefsiri bekle-
meden hakkımda nihaî kararın verilmesi de Senato’nun garip hareketlerinden biri-
dir. Bir heyet muayyen bir meselede bir karar aldıktan sonra hareket hattı o kararla 
mukayyettir. Aksi takdirde karar almanın bir mâna ve ehemmiyeti kalmaz. D ben-
dinin sarih olmadığına, tefsire ihtiyaç gösterdiğine kani olan Senato nasıl oluyor da 
aynı benddeki cezayı tatbike kalkıyor?

6. Yine Nüzhet Şakir Dirisu’nun demecinden Senato’nun nasıl peşin hükümlere 
vardığını, müdafaalarımız alınmadan karar verildiğini öğreniyoruz. Dirisu’nun ifa-
desine göre Senato “disiplin bakımından da bu hocalar (yani benimle iki meslekda-
şım) hakkında bir işlem yapılıp yapılamıyacağını tesbit etmek üzere” bir komisyon 
teşkil etmiş. Komisyon, disiplin bakımından kovuşturma yapılıp yapılamıyacağı 
hakkında kararını bildirecek yerde, “bu üç hocanın karyer akademiğin istedikleri 
niteliği haiz olmadıkları ve Üniversite içinde kaldıkları mü[d]detçe bir disiplinsizlik 
ve huzursuzluğun devam edeceği kanaatini oy birliğile Senatoya” bildirmiş ve Se-
nato da “raporda yazılanları müttefikan kabul ederek isnatlara karşı savunmalarını 
yapmaları için kendilerine tebligat yap”mış. Açıkça görülüyor ki ihzarî komisyon 
salâhiyetini aşarak biz üç öğretim üyesinin Üniversite[de] kalmasını[n] doğru ol-
mayacağı kararına varıyor. Senato da bunu müttefikan kabul ediyor ve ancak ondan 
sonra bize savunmamız için tebligat yapılıyor.

7. Aynı demecinde Nüzhet Şakir Dirisu “… bu öğretim üyelerinin Üniversiteler 
Kanunu’nun 3 üncü maddesindeki (öğlencileri millî karakterde yetiştirmek vazife-
lerini) yapamıyacakları kanaatindeyim. Bu sebeple de öğretim üyeliği mesleğinden 
uzak tutulmaları memleket menfaatleri bakımından zarurî olacaktır” diyor. Bu su-
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retle, peş[i]nen kararını izhar etmiş oluyor. Prof. Zeki Mesut Alsan, Zeki Pamir ve 
Abdülkadir Noyan’ın da biz üç öğretim üyesinin Üniversiteden ihracına taraftar 
olduklarını söyliyor. Önceden reyini izhar eden ve izharına müsaade eden bu dört 
Senato üyesi hukuk prensipleri bakımından nihaî kararın verilmesinde rey sahibi 
olmamaları icap ederdi. 5.1.1948 tarihli bir dilekçe ile bu noktayı belirterek “reddi 
hâkim” talebinde bulundumsa da diledim isaf edilmedi. Bilâkis Nüzhet Şakir Dirisu 
hakkımızda bir karar tasarısı hazırlama üzere görevlendirildi.

8. Üniversiteler Kanunu Üniversite Senato’larının kimlerden teşekkül edeceği-
ni tasrih ettiği ve hiç bir maddesile Millî Eğitim Bakanına Senato toplantılarında 
bulunmak hakkını vermediği halde Millî Eğitim Bakanı Ankara Üniversitesinin 
hakkımızda yaptığı son toplantılarında hazır bulunmuştur. Kanuna aykırı bu ha-
reketini alenen bildirmekte Eğitim Bakanı bir mahzur dahi görmemiştir. Bakanlık 
binasının yanması dolayısiyle Mecliste yaptığı ve gazetelerde çıkan demecinde, yan-
gın başladığı esnada Senato toplantısında bulunduğunu söyledi. Millî Eğitim Baka-
nı Senato’ya müdahele etmiştir.

9. Bir taraftan Millî Eğitim Bakanı Senato toplantılarına gelerek resen müdahe-
lede bulunurken, diğer taraftan, hariçten kışkırtıldığına şüphe olmıyan talebe nü-
mayişleri, Üniversite binasına ve Rektörün şahsına taarruz, Senato üyelerini hem 
maddî, hem de psikolojik tazyik altına koymuştur. Son karardan önceki müzake-
relerde 46 ıncı maddenin D bendinin biz üç öğretim üyesine tatbik edilemiyeceği 
fikrini müdafaa etmiş olan Prof. Necmettin Halil Onan ve Prof. Enver Ziya Karal, 
şu satırları yazdığım sırada Senato üyeliğinden ayrılmış bulunuyorlar. Bu iki istifa, 
Senato’da işlerin nasıl döndürüldüğünün son belirtileridir.

Dıştan tesir ve müdahalelerle ve garazlı, peşin hükümlere göre yürütülen ha-
talı ve usulsüz bir kovuşturma sonunda alınan bir karar elbette adalete uygun, 
haklı bir karar olamazdı. Hakkımda bu şekilde verilmiş olan Ankara Üniversitesi 
Senato’sunun 187 sayılı kararındaki sakatlıkları, mantıksızlığı ve adaletsizliği kısaca 
belirtmiye çalıştım. Üniversiteler Kanunu’nun 48 inci maddesi uyarınca bu karara 
itiraz ediyor ve nihayet adaleti tecelli ettireceğine emin bulunduğum Üniversite-
lerarası Kuruluna bu dilekçemin sunulmasına müsaadelerini Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğünden saygılarımla diliyorum.

Akalp apt. 2,
Erden sokağı, Öncebeci
Ankara.
Behice Boran

[Belgede her sayfanın kenarına kendi elyazısıyla “B. Boran” yazılmış.]
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