aktararak bugünlere değin yaşattığı
önemli kültür değerlerimizden
birisidir. Yüzyıllar boyunca kutladığı
mız Nevruz Bayramı, bu yönüyle
birlik beraberlik ve dayanışma
duygularımızın ö n plana çıkmasına
vesile olmuş, toplumsal huzur ve
barışa katkıda bulunmuştur.
Nevruz Bayramı'nın bu temel
özelliğine karşın, son yıllarda bu
bayramı temel amacından uzaklaş
tırmaya ve yozlaştırmaya yönelik
girişimlerde bulunulmuştur. Ancak,
Yüce Milletimiz her zamanki
basiretli ve kararlı tutumuyla bu
heveslerin gerçekleşmesine izin
vermemiştir. Bundan böyle de
vermeyeceğine inancım tamdır."
DÜNYA TİYATROLAR G Ü N Ü
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
dolayısıyla da bir kutlama mesajı
yayınlayan Akbulut, tiyatronun,
malzemesini doğrudan insan
hayatından alan, insanın kendisini,
çevresini ve dünyayı algılamasını
ve değerlendirmesini sağlayan önde
gelen bir sanat dalı olduğunu
hatırlatarak şöyle dedi:
"Tiyatro ile kendimizi, kültürümüzü
yaşarken, evrensel bir bağla diğer
kültürleri, toplumları, yaşantıları
tanıma ve öğrenme imkanı buluruz.
Tiyatro, yüzyıllardır Anadolu insanı
nın değer verdiği sanat dallarının
başında gelir. Ortaoyunuyla,
meddahlarıyla, kukla oyunlarıyla,
tiyatro, kültürümüz-geleneklerimiz
arasında önemli bir yere sahip
olagelmiştir.
Klasik, geleneksel ve çağdaş tiyatro
dallarında, ulusal ve uluslararası
alanda çok başarılı sanatçılarımız,
yazarlarımız yetişmiştir, yetişmekte
dir. Gerek devlet tiyatroları, gerekse
özel tiyatrolarımız, dünyanın ve
ülkemizin değerli sanatçılarının
eserlerini büyük bir başarı ile
sahneye koymakta ve büyük takdir
toplamaktadır.
Vatandaşlarımızın, sanatçılarımı
zın, yazarlarımızın, t ü m tiyatro
Çalışanlarının 'Dünya Tiyatrolar
Günü'nü kutluyor, kendilerini sevgi
ile selamlıyorum"

Siirt Milletvekili Nizamettin
Sevgili, Hacda vefat etti
A N A P Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili,
Hac için gittiği Mekke'de geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti. 15 Mart günü, ra
hatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan Sevgili, Mekke'de toprağa verildi.
1946 yılında Siirt'de doğan, serbest ticaretle
uğrasan Sevgili, il Genel Meclisi üyeliği
yapmış ve 20. Dönem ile 2 1 , Dönem'de Siirt
Milletvekili olmuştu. Nizamettin Sevgiil'nin
vefatıyla ANAP, Meclisteki üyeliklerinden biri
kaybederken, boş üyelik sayısı da 6'ya
yükseldi.

Ali Güner FP'den ayrıldı, Bekir
Gündoğan DSP'ye katıldı
Mart ayı içinde, Nizamettin Sevgili'nin hayatını kaybetmesi yanında bir
milletvekilinin partisinden istifa
etmesi, bir bağımsız milletvekilinin
de DSP'ye katılması üzerine
Meclis'teki sandalye dağılımı yine
değişti. FP İğdır Milletvekili Ali Gü
ner partisinden istifa ederken, Tun
celi bağımsız Milletvekili Bekir Gün
doğan DSP'ye katıldı.

İğdır Milletvekili Ali Güner, partisin
den ayrılmasına gerekçe olarak, parti
politikalarının yetersizliğini ve teşkilat
sorunlarını gösterdi.
Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan
ise, bu ilden bağımsız milletvekili
olarak Meclis'e girmişti. Gündoğan,
DSP Grup toplantısı sırasında
düzenlenen bir törenle, 8 Mart günü
DSP'Iİ oldu.

Olağanüstü Hal
Meclis,
37 nci kez
Cumhurbaşkanını
uzatıldı
seçmeye
hazırlanıyor
Halen 5 ilde devam etmekte olan
2 1 . Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel'in görev süresinin dolması
dolayısıyla, 16 Mayıs günü göreve
başlayacak olan yeni cumhurbaşka
nını seçmeye hazırlanıyor. C u m 
hurbaşkanı seçimi nedeniyle yoğun
bir hareketlilik yaşayan TBMM, bu
görevini tamamladığında Türkiye
Cumhuriyetinin 10 uncu Cumhur
başkanı, 16 Mayıs günü andiçerek
görevine başlayacak. Cumhurbaşka
nı Süleyman Demirel 19. uncu
dönem T B M M tarafından 16 Mayıs
1993te bu göreve seçilmişti.

Olağanüstü Hal uygulaması, Başba
kanlık tezkeresinin TBMM'de kabul
edilmesiyle 37 nci kez ve 4 ay
süreyle uzatıldı.
Diyarbakır, Sımak, Hakkari, Tunceli
ve Van illerini kapsayan olağanüstü
hal uygulamasının 30 Mart günün
den itibaren dört ay süre ile uzatıl
masına ilişkin karar TBMM'nin 28
Mart günkü 72 nci birleşiminde
kabul edildi. 304 milletvekilinin
katılımı ile yapılan olağanüstü halin
uzatılması oylamasında 234
milletvekili kabul, 69 milletvekili ret,
1 milletvekili çekinser oy kullandı.
TBMM BÜLTENİ
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