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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki dturum yapan Genel Kurulda : 
OECD Genel Sekreteri ve AET Komisyonu ile 

ilgili olarak Paris'te yapılacak görüşmelere katılmak 
üzere 18-20 Nisan 1982 tarihleri arasında Fransa'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turgut Özal'a, Maliye Balkanı Kaya Erdemdin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Başkan
lığı tezkeresi; 

Halkevleri Derneğinin Feshine Dair Kanun Ta
sarısının yeniden incelenmek üzere, Danışma Mecli
si İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi; 

Gendi Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMlM'nin kuruluşunun 62 noi yıldönümü, Da
nışma Meclisinin 1 nci yılı dolayısıyla 23 Nisan 1982 

Cuma günü saat 11.00'de özel bir gündemle toplanıl
ması kararlaştırıldı. 

Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlandı. Tasarının maddele
ri üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 Nisan 1982 Cuma günü saat 11.00rde toplan
mak üzere Birleşime saaıt 19.00'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başjkanıvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

îmren AYKUT 
Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.50 

BAŞKAN î Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Yüce M êclisin 23 Nisan tarihli toplantısını açıyorum. 

II, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır; fakat bu 
yoklama alışık: olduğumuz şekilde bugünkü üyelerimi
zin adlarını zikretmekle değil, 23 Nisan 1920'de ilk 

TBMM'de Yüce Milletimizi temsil etmiş olan Büyük 
Şehitlerin adlarını okutmak suretiyle yapılacaktır. 
(Alkışlar) 

ADANA 
Abdullah Faik Efendi 
Dr. Eşref Bey 
Mehmet Hamdi Efendi 
Zamir Bey 
Zekai Bey 
AMASYA 
Ali Bey 
Ali Rıza Efendi 

TBMM BİRİNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ 

Bekir Sami Bey 
Dr, Asım Bey 
Hamdi Bey 
Mehmet Raıgıp Bey 
Ömer Lütfi Bey 
ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Hacı Atıf Efendi 
Hacı Mustafa Efendi 
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Hilmi Bey 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 

rekli alkışlar) 
Rüstem Bey 
Ömer Mıümtaz Bey 
Sahir Bey 
Şemsettin Efendi 
ANTALYA 
Ali Vefa Bey 
Halil İbrahim Bey 
Hamdullah Suphi Bey 
Hasanı Tahsin Bey 
Mustafa Bey 
Rasih Efendi 
ARDAHAN 
Hilmi Bey 
Osman Server Bey 

AYDIN 
Ahmet Şükrü Eferidi 
Cami Bey 
Dr. Mazhar Bey 
Emin Efendi 
Esat Efendi 
Tahdn Bey 

BATUM 
Akif Bey 
Ahmet Fevzi Efendi 
Ahmet Nuri Efendi 
Ali Rıza Efendi 
Edip Bey 

BAYEZİT 
Atıf Bey 
Dr. Refik Bey 
Hacı Mehmet Efendi 
Süleyman Sudi Bey 
Şevket Bey 
BİGA 
Hafız Ham>di Bey 
Hamit Bey 
Mehmet Bey 

BİTLİS 
Arif Bey 
Derviş Bey 
Hüseyin Hüsnü Bey 
Resul Bey 
Saduıllah Bey 
Vehbi Bey 
Yusuf Ziya Bey 

(«Burada» sesleri, sü-
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BOLU 
Abdullah Salbri Efendi 
Cevat Abbas Bey 
Dr. Fuatt Bey 
Nuri Bey 
Şükrü Bey 
Tunah Hihrii Bey 
Yusuf İzzet Paşa 

BURDUR 
Ali Ulvî Bey 
Fahrettin Bey 
Halil Hulusi Efendi 
İsmail Suphi Bey 
Mehmet Akif Bey 
Şevket Bey 
Veli Bey 

BURSA 
Hasan Fehmi Bey 
Muhittin Baha Bey 
Mustafa Fehmi Efendi 
Necati Bey 
Operatör Emin Bey 
Osman Nuri Bey 
Şeyh Servet Efendi 
CANİK 
Emin Bey 
Hamdi Bey 
Nazif Bey 
Süleyman Bey 
Şükrü Bey 
CEBELİBEREKET 
İhsan Bey 
Faik Bey 
Rasim Bey 
ÇANKIRI 
Behçet Bey 
Bü$tak Bey 
Neşet Bey 
Sait Bey 
Tahir Efendi 
Tevfik Efendi 
Ziya Bey 

ÇORUM 
Dursun Bey 
Ferit Bey 
Fuat Bey 
Haşim Bey 
İsmet Bey 
Sıddık Bey 
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DENİZLİ 
Hakkı Böhıiç Bey 
Hasan Efendi 
Mazlum Baba Efendi 
Mustafa Bey 
Necip Bey 
Yusuf Bey 
DERSİM 
Abdülhak Tevfük 
Diyab Ağa 
Hasan Hayri Bey 
Mustafa Ağa 
Mustafa Zeki Bey 
Ramiz Bey 

DİYARBAKIR 
Fevzi Bey 
Hacı Şükrü Bey 
Haindi Efendi 
Kadri Ahmet Bey 
Mustafa Akif Mey, 
Zülfü Bey 
EDİRNE 
Cafer Tayyar Bey 
Faik Bey 
İsmet Bey 
Kâzım Karalbekir Paşa 
Mehmet Şeref Bey 

ELÂZIĞ 
Hacı Fevzi Bey 
Hüseyin Bey 
Muhittin Bey 
Mustafa Şükrü Efendi 
Naci Bey 
Rasim Bey 
Tahsin Bey 

ERGANİ 
İbrahim Hakkı Bey 
Mahmut Bey 
Mehmet Emin Bey 
Nüzhet Bey 
Rüştü Bey 
Sırrı Bey 

ERTUĞRUL 
Ahmet Bey 
Halil Bey 
Mustafa Kemal Bey 
Necip Bey 
Osman Zade Hamdi Bey 

ERZİNCAN 
Emin Bey 
Hüseyin Bey 
Osman Fevzi Efendi 
Şeyh Hacı Fevzi Efendi 
TeVfik Bey 
ERZURUM 
Asım Vasfi Bey 
CelâleMin Arif Bey 
Hüseyin Avni Bey 
İsmail Bey 
Mehmet Salih Efendi 
Mustafa Durak Bey 
Nusre't Efendi 
Süleyman Necati Bey 
Zihni Bey 
ESKİŞEHİR 
Abdullah Azm'i Efendi 
Emin Bey 
Eyüp Saibri Bey 
Hacı Veli Efendi 
Halil İbrahim Efendi 
Hüsrev Sami Bey 
Mehmet Niyazi Bey 

GAZİANTEP 
Abdurrahman Lâmi Efendi . 
Ali Cenani Bey 
Hafız Şahin Efendi 
Kılıç Ali Bey 
Ragıp Bey 
Yasin Bey 
GELİBOLU 
Celâl Nuri Bey 
Ali Vasıf Bey 

GENÇ 
Celâl Bey 
Dr. Ali Haydar Bey 
Fikri Faik Bey 
Hamdi Bey 
Şeyh FİM Efendi 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi Bey 
Mehmet Şükrü Bey 
Mustafa Bey 
Ruşen Bey 
Veysel Rıza Bey 
HAKKÂRİ 
Mazhar Müfit Bey 
Tufan Bey 
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İÇEL 
Ali Rıza Efendi 
Hacı Ali Safori Efendi 
Haydar Lütfi Bey 
Naim Efendi 
Sami Bey 
Şevki Bey 

İSPARTA 
Cemal Paşa 
Hacı Tahir Bey 
Hafız İbrahim Bey 
Hüseyin Hüsnü Bfend; 
tsmail Remzi Bey 
Mehmet Nadir Efendi 

İSTANBUL 
Ahmet Fert Bey 
Ahmet Mazhar Bey 
Ahmet Muhtar Bey 
Ahmet Şükrü Bey 
Ali Fethi' Bey 
Ali Rıza Bey 
Dr. Adnan Bey 
Hacı Arif Bey 
Hüseyin Hüsnü Efendi 
Neşet Bey 
Numan Usta 
Selâhattin Bey 

İZMİR 
Dr. Mustafa Bey 
Enver Bey 
Hacı Süleyman Efendi 
Mahmut Esat Bey 
Refet Bey 
Tahsin Bey 
Yunus Nadi Bey 

İZMİT 
Fuat Bey 
Haifız Abdullah Efendi 
Halil İbrahim Efendi 
Hamdi Namık Bey 
Sırrı Bey 

K. HtSARt SAHİP 
Al Bey 
Hulusi Bey 
İsmail Şükrü! Efendi 
Mehmet Şükrü Bey 
Mustafa Hulusi Bey 

Ömer LüMi Bey 
Nebil Efendü 

K. HİSARI ŞARKİ 
Ali Süruri Efendi 
Mehmet Vasfı Bey 
Mem/duh Necati Bey 
Mesut Bey! 
Mustafa Bey 

KARESt 
Abdülfeafur Efendi 
Haoı MuhMin Bey 
Hasan Basri Bey 
İbrahim Bey 
Kâzım Bey 
Mehmet Vehbü Bey 

KARS 
Ali Rıza Bey 
Cavit Bey 
Fahretltin Bey 

KASTAMONU 
Abdülkadir Kemâlî Bey 
Besim Bey 
Dr. Suat Bey 
Hulusi Efendi 
Sabri Bey 
Yuısutf Kemaî (Bey 
KAYSERİ 
Ahlmet Hilhü Bey 
Âlim Efendi 
Atıf Bey 
Osman Bey 
Remzi Efendi 
Rif at Bey 
Sabit Bey 

KIRŞEHİR 
Cemalettin Çelebi Efendi 
Cevdet Bey 
Müf ilt Efendi 
Rıza Bey 
Sadık Bey 
Yahya Galip Bey 

KONYA 
Abdüflhalıim Çelebi 
Arif Bey 
Hacı Bekir Efendi 
Hulusi Efendi 
Kâzım Hüsnü Bey; 
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Mehmet Vehbi Efendi 
Musa kâzım Efendi 
Ömer Vehbi Efendi 
Refik Bey 
Rifat Efendi 

KOZAN 
Dr. Fikret Bey 
Dr. Mustafa Bey 
Fevzi Paşa 
Hüseyin Bey 
Reşit Paşa 

KÜTAHYA 
Besim Bey 
Cemüll Bey 
Cevdet Bey 
Haydar Bey 
Ragıp 'Bey 
Şeyh Seyfi Efendi 

LÂZİSTAN 
Dr. Abidin Bey 
Esat Bey 
Necati Bey 
Osman Bey 
Ziya Hurşit Bey 

MALATYA 
Fevzliı Efendi 
Hacı Bedir Ağa 
Hacı Karip Ağa 
Lültfi Bey 
Reşit Ağa 
Sıtkı Bey 

MARAŞ 
Aratan 'B. Togöz 
Hasip Bey 
Refet Efendii 
RüşM Bey 
Talhısin Bey 
MARDİN 
Dertviş Bey 
Esait Bey 
Hasan Tahsin Bey 
İbrahim Bey 
Mithat Bey 
Necip Bey 

MENTEŞE 
Dr. Tevfilk Rüşltü Bey 
Etihemı Fehmi Bey 

Rifat Efendi 
Sadettin Bey 

MERSİN 
Fahrettin Paşa 
ismail Safa Bey 
Muhltar Fikri Bey 
Selânattin Bey 
Yusuf Ziya Bey 

MUŞ 
Abdülgan'i Bey 
Hacı Ahmet Hamkfi Efendi 
Haoı llyas Sami Efendi 
Kasım Bey 
Mahmuıt Sait Bey 
Osman Kadri Bey 
Rıza Bey 

BAŞKAN — Sayım Devlet Başkanımız teşrif et
tiler., 

((Devlet Başkanı Orgeneral Kenan EVREN Şeref 
LolcasındaJki yerini aldılar). 

Yoklamaya devam ediyoruz. 

NİĞDE 
Abidin efendi 
Hakiki Paşa 
Ata Bey 
Mulstafa Efendi 
Mustafa Hilrriil Efendi 
Vehbi Bey 

OTLÖ 
Rüistem Bey 
Yâlsin Bey 

SARUHAN 
AVn'i Bey 
İbnahirnıSüreyya Bey 
Mahmut Celâl Bey 
Mustafa Necati Bey 
Ömer Lütfi Bey 
Refiki Şevket Bey 
Reşat Bey 

SİİRT 
Hacı Mustafa Sabri Efendi 
Hacı Nurfi Efendii 
HaHil Hullki Efendi 
Kadri Bey 
Necmettfin Bey 
Salih Efendi 
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SİNOP 
Abdullah Eferidi 
Dr. Rıza Nur Bey 
Hakkı Hami Bey 
Rıza Vamık Bey 
Şerif Bey 
Şevket Bey 

SİVAS 
Emir Paşa 
Hayri Bey 
Hüseyin Rauf F. 
Mustafa Tâlkî Efendi 
Rasim Bey 
Vasıf Bey 
Ziıyaetitiln Bey 
StVEREK 
AbdlüUgani Bey 
Bekir Sıltfkı Bey 
Mehmet Sır Bey 
Mustafa Lültfi Bey 

TOKAT 
Hamdi Bey 
İzzet Bey 
Mulsitafa Vasfı Bey 
Nâzım Bey 
Rifat Bey 
TRABZON 
A l Şükrü Bey 
Celâlettin Bey 
Hafız Mehmet Bey 
Hasan Bey 
Hüsrev ©ey 
Nefbizade Hamdi BP 
Recai Bey 

URFA 
Ali Salip Bey 
Hacı Hayati Efendi 
Pozan Bey 
VAN 
Hakkı Bey 
Hasan Sıddıflc Bey 
Haydar Bey 
Tevflik Bey 

YOZGAT 
Ahfmelt! Bey 
Bahri Bey 
Feyyaz Ali Bey 
İsmail Fazıl Paşa 

Mehmet Hulusi Efendi 
Rıza Bey 
Süleyman Sırrı Bey 
BAŞKAN — Reisi Sin Sinloib Mebusu Şerif Be

yan ilk Meclisii açıma nutkunu okutuyorum!. 
1. Reisi sin Sinob Mebusu Şerif Beyin Meclisi 

açma nultku 
REİSİ SİN SİNOB MEBUSU ŞERİF BEY — 

Huzzara kiram! Isltanlbulun muvakkat kayd'ile kuva-
yi ecnebiye tarafından işgal olunduğu ve bültıün esa-
satile makamı hilâfet ve merkezi hükümetin istiklâ
li iptal edildiği malûmunuzdur. Bu vaziyete serfüru 
etlmek, milletimizin teklif olunan ecnebi esaretimi ka
bul etmesi demekti. Ancak istiklâli tam ile yaşamak 
'azmi katisinde olan minelezel hür ve serazad mille
timiz esaret vaziyetini kemali şiddet ve katiyetle red
detmiş ve derhal vekillerini toplamağa başlayarak 
Meclisi âlinizi vücuda getirmişitir. Bu Meclisi âlinin 
Reisi sinni sıfatile ve tevfiki ilâhi ile milletimizin da
hilî ve haricî istiklâli tam dahilinde mukadderatını 
bizzat derulhde ve idare etmeğe başladığını bütün ci
hana ilân ederek Büyük M'illet Meclisini küşad eyli-
yorum. Metfbuu aikdesimiz olan bütün müsKimanla-
rm halifesi ve Osmanlıların Padişahı Sûlltan Memed 
Hanı Sadis Hazretlerinin kuyudu ecnebiyeden tabii
sine ve ebedî-payiltalhltı saltanatı seniye olan Isitanlbu-
Iulmıuz ile işgal altında ve envai mezalim^ ve fecayi 
içinde maddeten ve manen bilâ insaf imha edilmek
te bulunan bilcümle vilâyatı mazlumemizin isltilâsına 
muvaffakiyet ihsan buyurmasını Cenabı Allahtan ni
yaz eylerim. 

'BAŞKAN — Mustafa Kemal Paşanın İlk Meclisin 
hangi azalardan teşekkül edeceğine dair beyanatını 
okutuyorum. 

12. Mustafa Kemal Paşa (Ankara) nın Meclisin 
hangi azalardan teşelkkül edeceğine dair beyanatı. 

(MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Meclisi 
âliniz malûmu âlileri salâhiyeti fevkalâdeyi haiz ola
rak yeniden intihaib edilen mebusanı kiram ille duçarı 
taarruz olan makam saltanattan tahlisi nefis ile bu
raya gelen mebusanı 'kiramdan mürekkebdir. Tabiisi 
nefis edip gelebilecek olan mebusan ile birlikte 'bir 
Meclisi âli vücude getirilmesi ancak yeni inti'hato edi
len tarzı imtiihabda mevzübahs olmuştur. Bu anda mec
lisimiz münakiddir. Evvelce inti'hab edilen mebusanın 
dahi aynı derecesi salâhiyette ifayı vazife etmesinin 
mebusanın tarzı intihabından daha ziyade şümullü ol
duğu içtin 'bunun muvafık olacağı kanaatındayım. Bu 
hususu tıeyid etmek isterim. 

'BAŞKAN — Ruhları şad olsun. 
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Ult — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

O : 1 

1. — T.B.M.M'nin kuruluşunun 62 nci yıldönü
mü, Danışma Meclisinin 1 nci yılı dolayısıyla ko
nuşmalar. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi günümüzün anlam 
ve önemini anlatmak üzere söz almış olan beş arka
daşıma alfabetik sırayla söz veriyorum. 

Sayın Alpaslan'ı rica ediyorum. 
TBVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Dev
let Başikanım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 62 
nci yılında, birinci yılın ilhamını, .kuruluş günlerinin 
heyecan ve imanını 'yeniden yaşamanın gurur ve he
yecanı içindeyiz. 

Osmanlı İmparatorluğu, 1911 ile 19118 tarihleri 
arasında yedi yıl içinde üç savaşa girmiş, Çanakkale 
Zaferini kazanmış olmasına rağmen »bu savaşların her 
«birinden toprak, can, mal ve itibar kaybetmiştir. 

iMiondro'S Mütarekesinin imzalanmasından sonra 
Türk toprakları yabancı devletler tarafından istila 
edilmeye başlandı. İtilalf devletlerinin Türk Vatanı
nın topraklarını bölüşmek ve Devletin istiklalini yok 
etmek teşebbüsleriyle Osmanlı Hükümetinin böyle 
bir durumu önlemek hususundaki aczini gören Türk 
Milleti, inaklarını her türlü vasıtalarla korumak için 
yer yer millî cemiyetler teşkil etti. 

Düşman İzmir'e çıktıktan bir gün sonra, yıkılmak
ta olan Osmanlı İmparatorluğunun merkezinden, İs
tanbul'dan eski 'bir ıgemi Samsun'a hareket etti. Sam
sun Çaltı Burnundan Anadoluya yeni bir .güneş 
doğdu. Mustafa (Kemal büyük bir fikir ve heyecan 
ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Mustafa 
Kemal Samsun'da memleketin durumunu şöyle görü
yordu : 

«Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu grup Oihan 
Har'hiride yenilmiş, Osmanlı Ordusu her tarafta ze
delenmiş, şartları -ağır bir mütareke imzalamış, büyük 
harbin uzun yılları içinde millet yorgun ve fakir bir 
•hale düşmüş, millet ve memleketi Cihan Harbine sü
rükleyenler kendi hayatlarının gailesi içine düşmüş
ler, memleketten kaçmışlar. 

«Samsun'a çıktığım gün elimde maddî hiçbir kuv
vet yoktu. Yalnız, Türk Milletinin asaletinden doğan 
ve 'benim vicdanımı dolduran yüksek bir manevî kuv
vet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, Türk Milletine 
güvenerek işe başladım.» 

Vatanın savunmasına sağlamak ve yeni bir devlet 
kurmak, her şeyden önce millî birliğin kurulmasıyla 
mümkün lol'ablirdıi. Milî (heyecanı yaymak ve ayakta 
tutmak, askerî birlikleri bir kumanda altında topla
mak, vatansever duygularla meydana gelmiş olan mil
lî cemiyetleri bir tek teşkilat içinde eriterek Türk 
Milleti adına söz söylemeye yetkili bir teşekkül ya
ratmak gerekiyordu. Atatürk, Amasya Tamimi ile 
Türk Milletine, millî ihâkimiyeti eline alması husu
sunda bir davet yaptı. Atatürk, milletin duygularına 
ve düşüncelerine tercüman olarak Ankara'da bir mil
let meclisinin toplanmasını gerekli gördü. Bu Mec
lisin devlet sistemini değiştirecek yetkilere sahip bu
lunması lüzumuna inandığı için, kurucu vasfını taşı
masını uygun buluyordu; fakait yaptığı görüşmeler 
somunda kurucu vasfıyla bir meclisin toplanması fik
rinden (vazgeçti. Olağanüstü yetkilere sahip bir millet 
meclisini toplantıya çağırmaya karar verdi. Memle
kette yenıi, seçilen milletvekilleriyle İstanbul'dan ka
çarak Ankara'ya gelen milletvekilleri 23 Nisan 1920'de 
Ankara'da toplanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni kurdular. 

Yunus Nadi Bey, Hacı Bayramdan Meclise ka
dar ol'an töreni şöyle anlatır: 

'«Meclise sen ıgitmek istiyorsun; o halk da git
mek istiyordu. Dava millet davasıydı. Halk da onun
la senıin kadar ilgiliydi.. Bundan ötürü halk ie bir
likte dalga dalga ilerleniyordu .»ç 

iBu Meclis, kendisinde beliren millî iradenin vatan 
mukadderatında hâkim tek unsur olduğunu, kendisi
nin üstünde hiçbir kuvvet bulunmadığını, kanun yap
ma ve kanunları yürütme yetkisine sahip bulunduğunu 
tespit etti. 

Meclis, 24 Nisan'da 111 vekilden müteşekkil «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti» adıyla hükü
met kurmayı karar altına aldı. Meclis Reisi bu Hü
kümetin de başı olacaktı. Bu suretle, 23 Nisan 1920'-
de yeni bir Türk Devleti kurulmuş oldu. Ankara Şehri, 
bu Devletin Başkenti oldu. 

Atatürk, Mecliste verdiği nutukta : 
«Milletimizin kuvvetli, mesut ve istikrarlı yaşa

yabilmesi için Devletin, tamamen millî bir siyaset ta
kip etmesi ve bu siyasetin iç teşkilâtımıza tamamen 
uygun bulunması ve dayanmış olması gereklidir. 

Millî siyaset, dediğimiz zaman anladığım ve an
latmak istediğim mana şudur : Millî hudutlarımız 
içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak 
varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketi ger
çek sadet ve umrâna çalışmak, 'boş emeller peşinde 
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milleti oyalayıp zarara sokmamak, medenî cihandan 
medenî ve insanî muameleye karşılık dostluk bekle
mek.» 

'Meclise varlık veren fikir, vatanın (güvenliğini ve 
Devletin istiklâlimi sağlamaktır, vatanın 'her tarafında 
ve hemen aynı zamanda (beliren ve millî kongrelerde 
bir teşkilât olarak da ifade edilen millî iradedir. 

«Hükümet kurulması gereklidir.» 'hükmünü kabul 
etmekle Meclis, kendisinde kuruculuk vasıflarının da 
bulunduğunu göstermiştir. 

Meclis, aldığı kararlarla bundan böyle İstanbul 
[Hükümetini Türk Milleti adına söz söylemek ve iş 
görmek yetkisinden malhruz ediyor ve millî 'hâkimi
yetle dayanan yeni bir Türk Devleti kurulmuş olu
yordu. 

Türk Ulusunun dünya ulusları arasında şerefli 
yerini alabilmesi için en çetin tartışmaların yapıldığı, 
ölüm ikalım kararlarının alındığı bu küçük salonda 
milletvekilleri okullardan getirtilen sıralarda oturdular. 
Meclis salonu petrol lambalarıyla aydınlanıyordu. Ba
zı 'bakanlıklarda daha masa yerine, lilk aylarda gaz san
dıkları kullanıldı; fakat savaşmak heyecanı ve Türk 
Milletinin geleceğine olan ümidi o kadar kuvvetli idi 
'ki, herkes bu güç şartlar altında 'büyük bir neşe, ümit 
ve feraga'tl'a çalışıyordu; »bugünkü gibi 

Türk Milleti, en güç şartlar içinde en büyük acı 
ve mahrumiyetlere katlanarak dünyaya yeni (bir Türk 
mucizesi gösterdi. Bundan sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, İstiklâl Savaşının idaresini ele aldı. 
Anadolu'da Hükümetin otoritesi kesin olarak ku
ruldu. 

Meclisin '20 Ocak 1921 tarihinde esas teşkilatına 
giren aşağıdaki maddeler büyük önem taşımaktadır : 

««Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.» 
«İdare usulü, halkın kendi kendini idare etme 

esaslarına dayanır.» 
«(Kanun yapma ve kanunları yürütme kudreti Mec

liste toplanmaktadır.» 
/«Türkiye Devletli, Türkiye Büyük -Millet Meclisi 

tarafından idare olunur ve Hükümeti «Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi Hükümeti» adını .taşır.» 

Bu maddelerde açık olmamakla beraber saltanatın 
ve Osmanlı Devletlinin ortadan kaldırıldığı belirtimek-
ted'ir. 

Atatürk, istilacılar için, ^Bir gün geldikleri gibi 
giderler» demişti. Evet, geldikleri gübd gittiler; fakat 
Türkün iradesine uyarak ve mağlup olarak. 

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş
kanı ve orduların Başkomutanı olarak İstiklâl Sava
şını kazandı. 

(24 Eylül 192'3'te Ataltürk şu beyanatı yayınlıyordu : 
«Anayasaya göre hâkimiyet kayıtsız şartsız mil

letindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde toplanır.» Bu iki hamleyi bir 
keîimeyle anlatalbilmek için, hangi sözlükte aranırsa 
aransın geçen sözlün kelime anlamı «Cumhuriyet» ola
caktır. Bundan ötürü Türkiye'nin içtekâmülü, henüz 
tamamlanmamıştır. Daha başka değişmeler ve geliş
meler «Cumhuriyet» esasına varacaktır. Bugün oldu
ğu kadar gelecekte de daha ziyade demokratik bir 
cumhuriyet teşekkül edecek ve Ibu Cumhuriyet, hiçbir 
suretle Batı Cumhuriyetleri esaslarından farklı olma
yacaktır.» 

'62 yıl miHetimizin hayatında siyasî, sosyal, ikflisadî 
ve kültürel alanlarda büyük değişme ve gelişmeler 
meydana getirmiştir. 

(Damşm'a Meclisinin kadirşinas üyelerinfin, Tür
kiye ıBüyük Millet Meclisinin Birinci Dönem Millet
vekillerini ve onların büyük hizmetlerM takdir ve 
minnetle andığını ifade etmekle bahtiyarlık duyuyo
rum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşkm'ı rica ediyorum. 
Zamanımızın kısıtlı olması dolayısıyla sayın ha

tiplerimizden 10 dakikayı aşmamalarını bilhassa rica 
ediyorum. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Kurucu 
Meclisin sayın üyeleri, Sayın Devlet Başkanım; 

ıBuglün 'burada huzur ve güven içerisinde topla
nıp 62 nci yılidönümüntü kutlamaya çalıştığımız bu 
çok önemli Ve o büyük olayın hangi şartlar içerisinde 
gerçekleştiğini ve hangi olumlu gelişmelere yol açtığı
nı anlataıayacağım. Birer Türk vatandaşı ve Türk 
olanak bunları zaten bilmek görevimiz ve bunları de
ğerlendirmek vazifemizdir. Ben, Büyük Millet Mec-
lisünlin kuruluşunun iki önemli yönü üzerinde dur
mak işitiyorum. 

Bunlardan birincisi, Büyük Millet Meclisi veya 19 
Mart 192Qrde Büyük Kumandan Mustafa Kemal Pa
şanın çıkarmış olduğu ilk davetiyedeki gitoi «Mec-
lis-i Müessesan», daha sonra ikinci davette kullanıl
dığı gtSbi «Fevkalade Yetkilere Sahip Meclis», daha 
sonra Meclisin toplanmasında kendiliğinden ortaya 
çıkan «Millî Meclîs», onun ardından «Meclis-i Alî» 
ve daha sontfa yine o Meclisin, o ilk Meclisin çalış
malarında ve kanun hazırlıkları içerisinde giderek 
gelişerek «Büyük Millet Meclisi» ve nihayet «Türki
ye Büyük Millet Meeli&i» ve «Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Hükümeti;» 'şeklinde gelişen ve bu gelişme 
'süreci içerisinde halkla başladığı gündeki arzular is
tikametinde güderek bütünleşen bir olayın iki önemli 
yönüne değineceğim. 

'Bence, Türkiye Büyük Millet Meclisimin veya 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, Türkiyefae Türk 
Milletinin hür yaşamla, hürriyet içinde yaşama, istik
lalini koruma, vatanının ve milletinin bütünlüğü
nü sağlamamın müesseseleşmiş olduğu bir tarih ve 
ortaya çıkan önemli bir müessese söz konusudur. 

Bilindiği üzere, müesseseleşme ile bir hareketin 
başlaması arasında her yönü ile fikirde ve fiiliyatta 
'büyük farklar vardır. Hatta, yüksek müsaadeleriniz
le, demokrasinin bir tanımlamasını bile müesseseleş
meye dayanarak yapmak işitiyorum. Eğer dikkat edi
lirse ve bültün etrafı ile gözden geçirilirse görülür ki, 
demokrasi, hür demokrasi, müesseseleşmiş hürriyet
ler sMemıi demektir. Dolayısıyla, devletleşmiş hürri
yetler diktatörlüğü, isltfibdadı; başıboş hürriyetler ise 
anarşiyi tanımlar. 

iBu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
rulmuş olması, sadece hukukî bir şeklin ortaya çıka
rılmış olması değil, onun çok ötesinde, Atatürk'ün 
çok iyi değerlendirdiği ve bu akılcı ve çok iyi değer
lendirme neticesinde varmış olduğu bütün neticele
ri hülasa eden, bu netliceler içerisinde işıgâl edilmiş 
ve parçalanlmış vatanın düşmandan kurtarılması ve I 
Misakı Millî hudutlarının güvence altına alınması, 
ıburaya varıncaya kadar içte huzurun temin edilme-
si, iç düşmanlarla savaşılması, hatta ekonominin dü- I 
zen altına alınması ve u'kıisiararsı platformlarda Türk 
Devletinin tanıtılması ve haklarının tescil edilmesi gi-
ıbi, bütün yönlerini kapsayan bir müessesedir. Bu 
müessese sayesindedir ki, Türküye bugünlere gelebil
miştir. Dolayısıyla ik'inoi yönüne geçiyorum, Ibu bü
yük; olayın. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her devletin kuru
luşunda olduğu gıibi, sadece bir devletin kurulduğu
nu belirten bir foelge, ıbir olay, bir netice değildir. 
İBu, ilerideki gelişmeleri o günden başlayan, daha 
Meclisin ilik toplantısından itibaren, hatöta Meclise j 
gelmeden önce, Büyük önderin AmasyaMan başlaya- j 
rak, Erzurum, ve Sivas'tan geçerek yapmış olduğu 
bütün toplantı ve kongrelerde giderek gelişltiriMiği, 
devlet ve milletin bütünleşmesi, devletle Ordunun I 
beraberce memleketi kurtarması yönündeki arzu, is- S 
tek ve Türk Milletinin hislerine tercüman olan görüş- j 
lerinin bir neticesüydi. j 

I 'Bu nedenledir ki, eğer bugün Birinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışma şekline, getirmiş oldu
ğu yasalara ve onun daha sonra doğurduğu olumlu 
Ve büyük neticelere ve Atatürk'ün en 'büyük eseri 
olan Cumhuriyete kadar varan neticelere bakltığımız-
da, hiçbir dönemlin Meclislerine nasip olmayan, hüç-
ibir dönemin Meclislerinin kolay kolay omuzlayama-
yacağı; ama Türk Milletinin hasletlerinin bizatihi 
kendisi olan büyük olayların, büyük değerlerin mev
cut olduğunu görürüz bu Meclislerde. 

Dolayısıyla biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kurulusunu bugüne kadar ve bundan sonraki Türki
ye'nin, hür demokratik sistem içerisinde gelişmesinin 
ve büyümesinin ıbir başlangıcı, bir dayanağı ve de-

I vam eden ve devam edecek olan bir kaynağı olarak 
I görmek durumundayız. Bu yönü ile meseleyi alııyio-

ruimL 

I Taisavvuir ediyor musunuz ki, 700 sene süren bir 
imparatorluk pançalanmıış, orduları yenilmiş, terhis 

I edilmiş, vatan kendi içinde bölünmüş, görüşler, çatış-
I malar başlamış; bu durumda, kurulan daha bir ilk 

Mecliste, geleceğin hükümdtlinin şekli, bu hükümetin 
boyutları ortaya atılabilmeklte ve bu Meclis, o bü
yük tartışmalar içerisinde iki sene sonra padişahlığı 
Ikaldırabi'lmekte, üç sene sonra Cumhuriyeti kurabil
mektedir. Bu, o Meclis içerisinde, o Meclisin çalış
ma tarzında Türk Milletinin devamlı örnek alacağı 
bazı özelliklerin mevcut olduğunu gösterir. 

Bu özelliklerden bence en önemlisi, memleketin 
içinde bulunduğu kargaşalıkların Meclise yansımış 
olan bütün güçlüklerini, Meclisi ikna ederek, kendi 
içinde anlaşmalarını sağlayarak, yorulmadan, usan
madan ve sabırla yapılan açıklamalar neticesinde oy
birliği ile alman kararlar ancak o güçlüklerin üstesin
den gelmiştir. 

İşte 'bu örnek, Türkiye'nin o gün olduğu gibi bu
gün de, yarın da mutlaka üzerinde dikkatle durma
sı ve değerlendirmesi gerekli olan bir özelliktir. Bu 
özelliği dolayısıyladiır ki, Birinci Türkiye Büyük 'Mil
let Meclisi her yıldönümünde saatlerce anilsa, de-

| ğerlendirilse yeri vardır. Zira bu kaynak, o gün va-
j tanı kurtarmanın ötesinde gelişmemizin de teminatı 
} ve bunun için gerekli bütün temel fikirleri içeren ve 

çalışma yöntemlerini gösteren bir müessesedir. 
I Dolayısıyla 23 Nisan 1920 yılında Türk Mifet'i-
S nin birbiri ardından gerçekleştirmiş olduğu büyük 
| 'başarıların en önemlilerinden biri olan bu tarihî say-
J gı ile, hürmetle, şükranla anıyor, onun yaratıcısı, ku-
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rucusu Ulu Altaltiirfk'ü ve o devrenin mebuslarını say
gı ve hürmetle anıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eroğlu'nu rica ediyorum. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Devlet Başkanım, 

Sayın Danışıma Medİlsiı Başkanım, ve çok saygıdeğer 
Kurucu Meclis üyeleri; 

23 Nisan 1920\Ie Türkiye Büyük Millet Meclisi 
açılmıştır. M'iHet, egemenliğine sahlip çıkmış, millî 
irade hâkim kılınmıştır. 

23 Nisan millet egemenliğinin baiyramıldır, millet 
bayramıdır. 23 Nisan l'920\le Ankara'da Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinin açılması ile Türk Milletinin 
tarihinde yeni b'ir dönem başlamış, yeni bir devletin 
temeli o gün Ankara'da atılmıştır. Bu yeni devletin 
kuruluşu İstanbul'a başk'akhrân ve işgal kuvvetlerine 
karşı gelen, millî kuvvetlerin millet iradesine daya
narak başardığı bir sonuçla sağlanmıştır. 

Anadöloda gelişmeye başlayan Millî Mücadele, 
yeni kurulan ve millî niteliği bulunan ve millet ege
menliğine dayanan Türküye Büyük Millet Meclisimin 
acıtması ile başarıya ulaşmıştır. 

Erzurum Kongresi kararlarına da uygun olarak, 
«Millî gücü etkili ve millî iradeyi egemen kılmak» 
(temel fikrine dayanan bu yeni Meclis, millî bir Mec
lis idi ve Mulsltafa Kemal Paşanın Hev'et-i Temsili-
ye Reisi sıfatı ile 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle 
açıkladığı esaslara uygun olarak, seçim yolu ile iş
başına gelen bir Meclis idi. 

Bu Meclis, 1876 Anayasasının öngördüğü Heyet-i 
Ayan ve Heyet-i Mebusan adları ile iki ayrı heyet
ten oluşan Osmanlı Meclis-i Umumisinden farklı bir 
Meclis idi. 

23 Nisan 19201de yeni Devlet kurulmuştur. Bu 
Devlet, Türk Devletti adını taşımaktadır. 23 Nisan 
1920'de açılan Meclis de Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. «Osmanlı» sıfatını taşımayan yeni Türk Dev
letlinin, Türk adını taşıyan Meclisidlir. O'nun yasa
ma organıdır., 

Yeni Devlet, Osmanlı Devletinden; Devletin un
surları bakımından, amacı ve uyguladığı politüka ba
kımından farklılıklar arz etmek'tedir. 1921 Anayasa
sının 3 ncü maddesinde «Türkiye Devleti» denilmek
le, 23 Nisan 19201de kurulan yeni Devlet, Anayasa 
hükmüne göre de adlandırılmış bulunmaklCadır. 

Yeni kurulan Devletin siyasî rejümi, açıkça be
lirtilmemekle beraber, egemenlÜğin kayıtsız şantsız 
millete ait olması, idare usulünün halkın kaderini 

kendi elinde bulundurması esasına dayanması, de
mokratik rejimi ve Cumhuriyeti öngördüğünü açıkla
makta idi. 

Yenli Devletin siyasî rejimi, adı konıullmahıakla 
beraber, Cumhuriyet yönetiminden başka bir şey 
değildi. Nitekim, Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 
29 Ekim 1'923'te tanınmış tarihçi Abdurrahman 
Şeref Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 

, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denlildikten 
sonra, kime sorarsanız sorunuz, bu,. Cumhuriyelfitir; 
doğan çocuğun adıldır.» demiştir. 

23 Nisan 1920 Meclisi yetkilerinde çok kıskançtır; 
ancak Millî Mücadelenin Şefi ve Lideri Mustafa Ke
mal Paşa'ya yetkiler vermekte, şuurlu bir şeklilde, 
inançlı bir şekilde cömert davranmıştır, 

,Bu MecDis, kendi koyduğu kurallarla önce anaya-
saısmz anayasa düzenini kurmuş, daha sonra da 20 
Ocak 1921 tarihli Anayasayı hazırlamıştır. 

Anayasayı hazırlamış olması, bu Meclise, Kuru
cu Meclis hüviyetini kazandırmıştır. Bu Meclisin 
hazırladığı ve 'yürürlüğe koyduğu Anayasa, ayrıca 
'bir onaylamaya ve halkoyuna sunulma gereği olma
dan hüküm iıade etmliştir. 

(Bu Mecliste Müsltafa Kemal Paşa, millî birlik ve 
ıberaberliğü, miEî ruhu temsil etmiş; her imrenilen 
faziletin timsali, her yüksekte tutulan idealin kah
ramanı olmuştur. Zafer kartalı, O'nun elinde tılsım; 
savaşta başarı, O'nun sıcak kalbinin atışı olmuşltur. 
O, bir rulh ve espiri olarak, bir fikir ve ideal olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsilcisidir, baş
kanıdır, yeni kurulan Devletin de Kurucusudur,, 

Mustafa Kemal Paşa, Meclisin ruhudur, ülsitün 
dehası ve birleştirici gücü ile bu Meclisin başı ve 
Millî Mücadelenin Şefidir. 

Meclise yön vermiştir; birleştfırici gücü ile tek bir 
hedefe 'Meclisi yöneltmiştir. 

Samet Ağaoğlu'nun deyimiyle, «Mustafa Kemal 
Paşa, bu büyük İtidal ve iradesi ile Birinci Büyük 
Millet Meclisimin, zaman zaman taşmaya 'hazır he
yecanına istikamet verebilmiştir. Ondan başkası, bu 
Meclis karşısında, nihayet, Meclisi kapatmak, yeni
den seçim yaptırmak gibi 'bir yola Ibaşıvurmakltan 
kendini kolay kolay alamazdı ve böyle bir hareket, 
ıbelkti de Millî Mücadelenin ölümü olurdu. 

Atatürk'ün hu büyük vasıfları, fikirlerde ne ka
dar aykırılık olursa olsun, Millî Mücadelenin karan
lık günlerinde, fbütün Meclis azalarının kendi etra
fında toplanmasını ve hür bir Meclisin hir adama, 
tarihte misli görülmemiş yetkiler vermesini sağlamış
tır. 
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!Bu 4Q yaşındaki genç Meclis Başkanı ve Başku
mandanın güzel ve 'manialı yüzü, Meclisin yarıkaran-
lık salonunda ıher zaman 'bir şafaık ışığı gîilbi parla-
mıştır. Atatürlk, tarihte Birinci Büıyüik Millet Meclisi 
Başkanı olarak efsaneleşmiş bir yüzdür.» 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi, millet iradesini 
simgeleyen Ibfir Meclilsltir; Millet temsilcileri ile Dev
let yönetimini sağlamak, Atatürk'ün siyasî dehasının 
eseridir. Millî Mücadelenin Şefi ve Lideri Mustafa 
Kemal Paşa, Millet Meclisi kurmadan Millî Müca
deleyi yüriiıtlmeyi, üsitün ve sınırsız yetkilerle Devlet 
yönetimini hiçbir zaman arzulamamı ştır. Musltafa 
Kemal Paşa'nın en Ibüyüfc gücü; millet istek ve di
leklerine yer veren, millet sevgisine dayanan, millî 
irade yolu ile başarıya ulaşmak olmuştur. 

Bu maksatla, îsmet İnönü, «Atatürk, 'insanların 
tanıyabileceği en güç santiar içindeki Millî Mücade
lenin askerî hareketlerini ve 'millî hâkimiyet Hüküme
ti idaresini ilik gününden, 'Büyük Millet Meclisi ile 
beraber yürütmüştür. Kudreti eline alırken ilk dü
şündüğü şey, bir Millet Meclisi kurmak olmuştur,» 
demektedir. , 

iYeni atılımlar, inkılâplar, 'blir milletin yaratma gü
cünü gösterir. Toplumu ileriye götüren, olağanüstü 
durumlar ve olağanüstü insanlardır. Olağanüstü bir 
durum, olağanüstü bk insan, yeni bir durum yarat
mıştır. Atatürk, olağanüstü olaylar sonucu ortaya 
Çiklmış olağanüsıtü bir insan olarak toplumu ileriyle, 
ileri Hedeflere yöneltmiştir. 

Toplumların Ibunalımlı dönemlerinde olağanüsıtü 
şartlar ve durumlar ortaya çıkar. 1919'un bunalımlı 
döneminde, 1922'nıin parlak zaferine ulaşmasında, 
Türk Milletinin tarihî gücü ve şerefi en toülyüik et
ken olmuştur, 

Milletlerin hayatında bunalımlı dönemler her za
man görülebilir. Asıl başarı, anlilletin kaderine sahip 
çıkmak, millet davasını başarı ile yürütmektir. 

Kurucu Meclislin bir kanadını teşkil eden Danış
ma Meclisi, büyük bir tarihî sorumluluk içinde, mil
let hizmetinde vazife görmenin bilinci içindedir,, 

'23 Nisan 1920'nin 62 nci yıldönümü Danışma 
Meclisinin kuruluşundan sonra kutladığı ilk yıldönü
müdür. Bugün de tarih önünde, millet huzurunda 23 
Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, 
onun fonksiyonlarına benzer hizmet ve vazife gör
mek, 1981'in Kurucu Meclisinin görevi olmuştur. 

23 Ekim 198'llde açılan yeni Kurucu Meclis, yeni 
Devleti, yeni bir cumhuriyeti kurmakla görevli değil, 
(tehlikelere karşı, Türk Devletini yıkmak isteyenlere j 

karşı, Devleti yenüibaşitan hukuk düzenine kavuştur
makla vazifeli, görevli bir Meclistir. 

1981'in Kurucu Meclisi, 1920'nin Kurucu Mecli
si giilbi, Atatürk fikir ve idealinin takipçisi, millet 'bir
liği ve bütünlüğü davasının savunucusu bir Meclis
tir. Millî Güvenlik Konseyi ve Danışıma Meclisinden 
oluşan Kurucu Meclis, Türk Milleti adına, Türk Mil
leti için vazife ve hizmet görmekle görevli blir Meclis
tir. 

1981 'in Kurucu Meclisi, Millî Güvenlik Konlseyi-
nin çılkartitığı bir kanunla, kuruluş yetkisini kazan
mış bulunmaktadır. Yeni kurulan 1981 Kurucu Mec
lisine kuruluş limkânı hazırlayan, Devleti yeni baştan 
kurma yolunu açan 12 Eylül 1980 Harekâtıdır. 

1'2 Eylül1 1980 Harekâtı, kamuoyunda onaylan
mış, halk bütün manevî desteğini göstermiş, olaya ka
tılmış, ülkede çok kısa zamanda güvenlik ve düzen 
sağlanmış, adalet rehber kılınarak hukukun hâkimi
yeti temin edilmiş ve böylece 12 Eylül 1980] Askerî 
Harekâtı tam anlamıyla, kuşkusuz meşruluk kazan
mıştır. 

12 Eylül 19'80\ie yıkılan, sarsılan, bozulan Dev
let otoritesi yeni hastan kurulmuş; Devlet, anarşistin, 
teröristin ve eşlkiyanın elinden kurtarılmıştır. 

12 Eylül 1980 Harekâtının amacı, sağlıklı ve sağ
lam bir demokratik düzen kurmadır. Millî Güvenlik 
Konseyinin yasama görevini yerine getirişine 'katkı
da bulunacak ve açık müzakerelerle daha geniş bir 
kamuoyu ilişkisini sağlayacak bir meclisin kurullmas,ı 
Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiş 
ve kabul edilmiştir. Bu düzenleme, «Türk Milleti adı
na kurallar koyan bir organın, Millî Güvenlik Kon
seyinin eseridir. 

Esas görevleri yeni Anayasayı, Siyasî Partiler ve 
Seçim Kanunlarını hazırlamak ve genel anlamda ka
nun yapmak gibi, yasama işlerini yerine getirmek 
olan yeni kurulan Kurucu Meclis, tıpkı 1920 Mec
lisi gilbi, büyük tarihî görevler ve sorumluluklar üst
lenen bir (meclistir. 

Bu Meclis, Atatürk'ün kurduğu Türk Devletini, 
Türk Cumhuriyetini Atatürk ilkelerine, Atatürkçü 
fikir ve espriye uygun olarak yeni baştan inşa ede
cektir. Yeni şartların getirdiği hukukî düzenlemeleri, 
Türik toplumunun tarihî şartlarına da uygun alarak, 
yeni ibaştan yapacaktır-

'Bu Meclis, 1920'nin Meclisinden farklı olarak, 
«Kurucu Meclis» adını taşımaktadır. Ayraca, hazır
layacağı Anayasa da, modern anayasa temayüllerine 
uygun olarak, halkoyuna sunulacaktır. Anayasanın 
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halkloyuna sunulmasiyla, Anayasa, sadece Kurucu 
Meclisin değil, Milletin malı olacak, Türk Milleti İra
desiyle Anayasayı benimsemiş olacaktır. 

62 yıl sonra, 23 Nisan 1920 bütün tazeliğiyle ya
şıyor. Tarihî boyunca bağımsız yaşamış, halk ve hür
riyetleri için savaşmış olan Türk Milleti Millî Ege
menlik Bayramı ile muitlu ve şanslı olmaktadır. 

Millî Egemenlik 'Bayramı, Kaderde, kıvançta ve 
Itasada ortak, bölünmez bir bültün olan Türk Milleti
nin bayramıdır, millet bayramıdır. 

Bu Büyük Millet Bayramında, Ölümsüz Afca-
türlk'ü, Millet Kuritariicısr, Devlet Kurucusu Atatürk'ü, 
özgürlüğün ve 'bağımsızlığın sembolü olan Atatürk'ü, 
insanlık idealiriin âşık ve mümtaz siması Büyük Ata
türk'ü saygıyla, minnetle, şükranla anmak, millî ve 
insanî bir vazifedir., 

Millet Bayramı kutlu olsun. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Feyzioğlu'nu rica ediyorum. 

FEYZİ FEYZÎOĞLU — Sayın Başkan, Kurucu 
Meclisin sayın üyeleri, Sayın Devlet Başkanı, Sayın 
Başbakan ve Bakanlar Kurulunun değerli üyeleri; 

Tam 62 yıl önce, yine böyle bir Cuma günüydü, 
Simidi müze olarak kullani'lan, Ulus'taki iHk 'binasın
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış toplantısı 
yapılıyoridu. Meclis Başkanlığını, en yaşlı üye olma
sı hasebiyle, Sinop Mebusu Şerif Bey üstlenmişti. 
Saçları ağarmıştı, heyecandan benzi biraz atmıştı; 
fakat sesinde bir tokluk ve kararlılık vardı. Şerif 
Bey, bu tok ve kararlı sesiyle, kürsüden, o zamanki 
dil ile tarihî açış konuşmasını yapıyordu; biraz önce 
dinlediğiniz tarihî açış konuşmasını. 

Şerüf Bey, bu konuşmasında ilk defa, «Büyük Mil
let Meclisi» deyimini de kullanıyordu. Bu belki bir 
intafc-ı hakti, belki bir ilhamın sonucuydu ve ardın
dan, dinmeyen alkışlar arasında Büyük Kurtarıcı 
Mustafa Kemal kürsüye çıkarak, olağanüstü yetkileri 
haiz olan bu Meclisi oluşturan üyelerin durumlarını 
ve yetkilerini dile getiren kusa konuşmasını yapıyor
du^ 

24 Nisan 1920 sabahı Meclis, yine Şerif Beyin 
Başkanlığında açılmıştı. Mazbataların kabulünden 
sonra, Musltafa Kemal Paşa Ankara MebuSu sıfatıyla 
söz alıyor ve 30, Ekim 1918 Mondros Mütarekesin
den, Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihine kadar-
ki devrede cereyan eden Siyasî olayları biMn açık
lığıyla Meclise arz ediyordu, 

Bu vesileyle, 23 Nisan 1920 Meclisin Ankara' 
da toplanmış olmasının hukukî izahını da yapıyordu. 

I Büyük Ataftüırk, Büyük Mille(t Meclisinin Ankara'da 
toplanışını şu 3 hukukî sebeple izah ediyordu: 

Birincisi; İstanbul'un işgali, şekil ve mahiyeti iti-
I barıyla Osmanlı Devletinin hâkimiyetini esasından 
I uskat etmekftir. Meclils-i Me'busan basılmış ve cebren 
j dağıtılmıştır. O halde, yasama kuvveti ortadan kal

dı rülmısjtı. 
I ikincisi; yürütme kuvveti, siyasî esaret altına alın-
I mıştı. Her türlü zelilane harekete boyun eğen Ferit 
I Paşa Hükümeti, millet aleyhinde düşmanla ittifak 

halindeydi., 
Üçüncüsü; milletin yargı hakkı elinden alınmıştı. 

Oysa, milletlerin kaza hakkı, istiklallerinin birinci 
şartlıydı. Atatürk'ün deyimiyle, «Kuvve-i adliyesi 

I müstakil olmayan bir millettin- devlet halinde mevcu
diyeti kabul olunamaz.» Böylece, devlet inkıraz, Ana-

j yasası da inhilal etmiş duruma girmişti. Bu boşlu-
I ğun derhal doldurulması zarureti vardı. Aksi halde, 
I yine Atatürk'ün deyimiyle, «Vatanımız da müthiş ve 
I feci bir anarşinin hükümran olması tabiî idi.» işte bu 
I mülahaza ve zaruretler sonucu, 19 Mart 1920\ie alı-
I nan karar derhal uygulanmaya konulmuş ve her. li

vadan 5 üyenin secimi 15 gün içinde yapılmak sure-
töyle, 23 Nisan l'92G/de îlik Büyük Millet Meclisi An-

I kara*da toplanmıştır. 

I Bu hesaba göre, İstanbul Meclisinden gelenler 
I hariç, 170 kişiden oluşması gereken Meclis, seçim-
I lerin bir kısım yerlerde tamamlanamamış olmasa so

nucu, İstanbul'dan gelenler dahil, ancak 120 kişiyle 
I toplanalbilimfiştir, 

Türkiye Devletinin İlk Büyük Millet Meclisi, ger
çekte biraz önce konuşan sayın arkadaşlarımın da 

I 'belirttikleri gibi, bir Kurucu Meclis niteliğindeydi. 
I Ataltürk'ün Büyük Nutkunda bunun açık ifadelerini 

görüyoruz. Ulu Önder, «Efendiler, ben ilk yazdığım 
I müsveddede Meclisi Müessisan (Kurucu Meclis) tabi-
I rini kullanmıştım. Maksadım da; toplanacak Mec-
I lisin, rejimi değiştirmek yetkisine ilk anda sahip bu-
I Iunlmasını sağlamaktı; fakat bu tabirin kullanılmasın-
I daki maksadı gerektiği gibi anlatamadığım, ya dia an-
I latmak istemediğim için, fevkalâde selâhiyete malik 
I yahut olağanüstü yetkiye sahip bir Meclis tabirini 
I kullanmakla yetindim.» dliyordu. 

I Mulhlterem arkadaşlar; 
I Birinci Millet Meclisi, aslında gayri müitecaniz 
I bir MeclMi. Farklı görüş ve düşünceleri taşıyan, kar-
I maşık bir yapıya sahipti; fakat bu karmaşık yapının 
I temelinde coşku halinde bir vatan ve millet sevgisi 
1 yatıyomdu. Her ne pahasına olursa olsun, ülkenin ve 
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milletin bağımsızlık ve bütünlüğünü kurtarmak azmi j 
ve andıyla eşsiz bir Liderin etrafında kenetlenmişler
di. Meclis içindeki gruplaşmalar, münakaşalar sırasın
da Atatürk'e dahi baş kaldırmalar, vatan ve milletin 
tamamiyet ve istiklal konulan ve sorunları ortaya 
gelince, derhal bir tarafa bırakılıyor ve aynı gaye uğ
runda büMnleşiliyordu. 

192)1 Anayasası da bu kahraman Meclisin eseri 
olmuştur. Bu Anayasanın birinci maddesindeki ilik 
yazılış tarzıyla, «Hâkimiyet biıl'â kaydü şart Milletin- I 
dir» sözü, bir amenitü gibi hepitoizlin kafasında ve kal
binde silünmez yerini almıştır. 23 Nisan Millî Hâki
miyet ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilirken, yeni 
kuşakların bu ilkeyi geleceklere doğru bir bayrak gi-
'bi başlarda ve gönüllerde taşımasını temin etimek fik- I 
ri ide hâkim olmuştur. [ 

Aziz arkadaşlarımı; { 
Tarih deriş almasını bilenler için en büyük öğret- j 

mendir. 23 Nisan 1920, bizler için hem bir tarihtir, 
hem bir başlangıçtır. Birinci 'Büyük Millet Meclfei, 
Başkanıyla, asker - sivil tüm üyeleriyle vatan ve mil
letin varlığı ve istiklali yolunda kendilerine düşen gö- I 
revi başarıyla yapmış ve tarihimizdeki müstesna ye
rini almıştır. 

Danışma Mecİsimizin gerek oluşum biçimi, ge
rekse görevlerinde gözlenen kısmî benzerlik, bizlerin 
İlk Büyük Millet Meclislinden çok daha dersler al
mamızı icap ettirtmektedir. Son Kurucu Meclis men
supları olarak hepimizin büyük tarihî görevimizin I 
(bilmeli ve sorumluluğu içinde, Büyük Atatürk'ün izin
de tik Büyük Millet Meclisinin heyacanı ve azmi ile I 
Idolu olarak özlenen hedefe erişeceğimizi, kayıtsız; 
şartsız milletimizin olan egemenliği parlamenter de- I 
ımokraltik rejim içinde, ülkemizde en iyi bir biçimde 
yerleşltîirebileceğimizi ümit ve temenni ederek hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlü. 
Günümüzün slon Hatibi olarak Sayın Karal'ı rica 

©diyorum. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Devlet Baş

kanım, Danışma Ovlecliisinin Değerli Başkanı, Yüce Ku
rucu Meclisin saygıdeğer üyeleri, Sayın Başbakan ve 
Bakanlar; 

Bugün Millî Gülvenlik Konseyi ve Danışma Mec
lisinin birilikte oluşturduğu Kurucu Meçisin açılışın
dan sonraki ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını 
kutluyoruz. 62 yıl önce Büyük Atatürk'ün Liderliğin
de toplanan, Cumhuriyetimizin gerçek Kurucusunu, 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisini, kanımca her şeye I 

| rağmen, ilk Kurucu Meclisimizi minnet ve şükranla 
anarken, kısa konuşmamda .benden önceki değerli ar
kadaşlarımın değindiği konular üzerinde fazla durma
yarak, sadece siyaset Mimi açısından !bu muhteşem 
Meclisin başlıca özelliklerini vurgulamak istiyorum. 
Çünkü; böylesine 'büyük 'bir tarihî bir Meclisi layıkiyle 

j anmak, ancak onu doğru anlamak ve 'bugünümüze 
ışık (tutmasını sağlamakla mümkün olur. 

'Birinci Türkiye Büyük Müllet Meclisi ıher şeyden 
I önce 'bir devrin bir İnkılap Meclisiydi. Bütün Cum

huriyetçi devrimler, egemenliğin, bir hanedanın, bir 
j monarşinin, 'bir saltanatın elinden alınıp, talkın ve 

onun temsilcilerinin eline geçmesi olayıdır. 

'Bu bakımdan, 23 Nisan 1920 siyasal iktidarın yer 
değiştirdiği, halka indiği gün .olarak, 3 yıl sonra da 

J ismfi konarak, resmen ilan edilecek olan Cumhuriyet 
| devriminin gerçek tarihidir. 

j !Bıı 'Meclis, Türk siyasî tarihinin tüm iktidarı elinde 
bulunduran ıen güçlü Meclisiydi. Temsil ettiği siyasî 

j sistem Modelinin de ötesinde, yalnız yasama, yürütme 
J gübıi klasik güçlerin değil, fiilen bütün güçlerin temer-
j küz ettiği tek siyasî organdı. Türk Orduları, Büyük 

Millet (Meclisi Ordularıydı. Başkomutanlık Meclisin 
uhdesindeydi. Yasama, yürütme, hatta yargı da bu Bü
yük Meclisin elindeydi, tş savaşıyla dış savaşıyla ta
rihin en karmaşık kurtuluş 'hareketini sevk -ve .idare 
eden Meclis ,ve Meclis adına Meclis Reisi ve Başku-

I mandan, o zamanki efsanevi adıyla Mustafa Kemal'
di. Adeta Mustafa Kemal meclisleşmSişti, Meclis Mus-

I ta'fa Kemal'İeşmişti. 
'Bu Meclisle Önderi, Ahadolunun yalnız mütevazıi 

maddî imkânlarım değil, bütün gönlünü, kalbini, ru-
'hunu seferber ederek halkla bütünleşmiş, o yorgun 
savaşçıdan bir kahraman Anadolu yaratmıştır, 

i , \ 

©öylesine güçlü bir Meclisle 12 (Eylül öncesinin ka
nun yapamayan, karar alamayan, seçim yapamayan, 
diğer 'bir deyimle ,bir ıtürlü parlamento olamayan güç
süz meclis modeline gelmiş olmamız, acı acı düşünme
miz gereken bir siyasal gerçeğimizdir. 

Türkiye'de memleketin kaderine sahip çıkacak, 
sorumlu, güçlü meclfoler niçin devam etmedi?.. Aca-

I ta Türkiye'nin 'bugünkü 'büyük sorunu güçsüz hükti-
I metler mli yoksa güçsüz meclisler miydi?.. Bir türlü 

parlamento olamayan, zayıf, iradesiz, kararsız mec
lisler nasıl gelişti?.. Siyasal çıkmazımızın nihayet 12 
EyM'le düğümlendiği bu dönemde ilk Büyük Millet 
Meclisinin, diğer bir deyimle ilk Kurucu Meclisin 

I üzerinde derin derin düşünmemiz gerekir. 
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Birinci Büyük (Millet 'Meclisi de bugünkü anlam
da tam 'bir genel seçimle 'kurulmamıştı. Ancak, üyeler 
o zamanın toplumundaki çeşitM kesimleri şaşılacak 
derecede başarıyla temsil ediyorlardı; hem de Meclis 
yalnız meslek, zümre, köken itibariyle çeşitlilik gös
teren (bir topluluk değjil, birbirinden farklı düşünce 
ve ıgörüşlerin temsil edildiği, uygarca tartışıldığı 'bir 
fikir meydanıydı. O Meclisin tutanakları bu tarihî tar
tışmaların parlak örnekleriyle doludur. Bu vasfıyla o 
Büyük Meclis adeta bugünkü terimiyle çoğulcu 'bir 
Mıeclisti; ama üyelerinli ıbirleşltıiren iki güçlü unsur 
vardı; ulusal amaç ve ulusal lider Kahraman Mustafa 
Kemal. 

Toplumumuzun yapısı itibarıyla bugüne oranla 
daha az kaynamış olduğu 'bir dönemde bu 'Büyük 
Meclis eşsiz Lideriyle birlikte 'birlik ve bütünlüğümü
zü sağlayalbilmıişti. 12 Eylül öncesi Meclisleri ise bu 
birleştirici, 'kaynaştırıcı fonksiyonlarını ifada başarı 
gösterememişler, tam tersine Türk Toplumunu 'böl
müşlerdir. Bu da başka bir acı gerçektir. 

'Bir rejimin bekası değerlerinin, müesseselerMn, 
gelecek nesiller tarafından 'benimsenmesiyle mümkün-
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dür. Bunun içindir ki Ulu Atatürk, ulusal bayramla
rımızdan birini gençliğe, bugünü de çocuklara ithaf 
ve emanet etmiştir. Bu anlamda dünyada aynı za
manda çocuk bayramı olan ıtek Ulusal Egemenlik 
Bayramıdır. Ulusal Egemenlik Bayramımızın aynı za
manda çocuk bayramı olması, ıbugünlkü ısiorunlarımıza, 
geleceğimize ışık tutan 'büyük bir meşale gibidir. 

Ulusal egemenliğimizin bu ku'tlsal bayramında Mil
letimize, demokrasi ve bağımsızlık yolundan millî hâ-
kimiyetıin üstün kudretiyle sıonsuza dek sürdüreceği da
ha mutlu yarınlar diler, Yüce Heyetinize saygılar su
narım: (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşe'kkür ederim. 

jBu tarihi Oturumumuzun programı tamamlanmış 
'bulunuyor. 

Sayın Devlet Başkanımız ayrılıyorlar... (Alkışlar) 

26 Nisan 1982 Pazartesi günü saat H.OO\e toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.05 
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Saat : UM '• 
1. — BAŞKANLIĞIN OEİNEL KURULA SU

NUŞLARI 

<!1) — TjB.M.M,'nin kuruluşunun 62 noi yıldö
nümü, Danışma Meclisinin 1 nci yılı dolayısıyla ko
nuşmalar. 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
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