
C 1 L T : 16 YASAMA YELİ t 2 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

»•-<< 

88 inci Birleşim 

23 Nisan 1983 Cumartesi 

<+*** 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
H. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kı'brıs Türk Federe Devleti Baş

kanı Rauf DENKTAŞ'ın, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla en 
iyi dilek ve temennilerini bildiren telgrafı. 

Sayfa 
634 

634 

634 

Sayfa 
2. — 23 Nisan 1920'de TBMM'de Yüce 

Milletimizi 'temsil etmiş olan Birinci Dönem 
Milletvekillerinin adlarının okunması. 634:640 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 640 

1. — TBMM'nin kuruluşunun 63 üncü 
yıldönümü dolayısıyla konuşmalar. 640:648 

•>-•-<« 



Danışma Meclisi B : 88 23 . 4 . 1983 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
1. — Beşir HAMIOĞULLARI, Önderimiz Bü

yük Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi 
ile bunun doğal türevi olarak oluşturulması gereken, 
Uluslararası Atatürk Barış ödülü; 

2. — Nihat KUBİLAY, Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP)'ın ünitelerinden olan Atatürk Barajı 
ve Urfa Sulama Tüneli Proje Uygulamaları konu
larında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

3. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının tümü üzerindeki müzakereler tamamla
narak, maddelerin görüşülmesine devam edildi. 5 in
ci, 15 inci ve Geçidi 2 nci maddeler, ka'bul edilen 
önergelerle birlikte Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna 'geri verildi. Komisyonun mehil talebi üzerine, 
Tasarının 'görüşülmesi ertelendi. 

4. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Danışma Med'isi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

23 Nisan 1983 Cumartesi günü saat 11.00'de top
lanmak üzere Birleş'ime saat 19.00 da son verildi. 

Vefik KİTAPÇIĞİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYİK 
Kâtip Üye 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

»>m<* 

BÎRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif et
tiler. (Sürekli alkışlar) 

(Sayın Cumhurbaşkanı Kenan EVREN ve MGK 
Üyeleri Şeref LocasındaM yerlerini aldılar) 

H. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf 
DENKTAŞ'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla en iyi dilek ve temennilerini bil
diren telgrafı. 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli 
konuklarımız, değerli üyeler; 

Meclisimizin 88 inci Birleşimini çoğunluğumuz 
bulunduğunu tespit ederek açıyorum. 

Bugünümüze renk ve şevk katan bir unsur da, 
Kıbrıs Federe Türk Meclisinin Başkanının ve arka
daşlarının yanımızda 'bulunmalarıdır. (Alkışlar) 

Bu vesile 'ile bugünümüzle ilgili Kıbrıslı soydaşla
rımızın bir telgrafını arz ediyorum. 

Sayın Ordinaryüs Profesör Doktor Sadi Irmak 
Danışma Meclisi Başkanı 

ANKARA 

Kıbrıs Türk halkı ve şahsım adına zatıâlilerinin 
ve değerli şahıslarında tüm Danışma Meclisi üyele
rinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra
mını içtenlikle kutlar, en iyi dileklerimizle derin say
gılarımızı sunarım. 

Rauf DENKTAŞ 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı 

(Alkışlar) 
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2. — 23 Nisan 1920'de TBMM'de Yüce Milleti
mizi temsil etmiş olan Birinci Dönem Milletvekil
lerinin adlarının okunması. 

BAŞKAN — Bugün 23 Nisan. Türk tarihinin, 
hatta insanlık tarihinin en anlamlı ve en aziz bir gü
nünde (bulunuyoruz. 

Türk Milleti, bütün haklarından yoksun kılınmış, 
bir 'büyük Cihan Harbini kaybetmiş ve intikam duy
guları 'bir türlü dinemeyen kuvvetlerin tesiri altında 
ve Türk Milletini tarihten silme kararı karşısında, 
«Bu olamaz» dediği gündür. 

Türk 'Milleti, Dahi Başkanının, Mustafa Kemal'in 
başkanlığında o gün bütün dünyaya, «Ya haysiyetle 
yani bağımsızlıkla yaşarım veya ölürüm» formülüyle 
ayağa kalkmıştır. 

Bu bizim tarihimizle ilgili en büyük, şerefli bir 
olaydır; fakat bu olay mevzii olarak kalmamış, bütün 
dünyaya yayılmış ve dünyanın bütün mazlum mil
letlerine örnek olmuş, ümit ve cesaret vermiştir. 

Bunun fiilî ispatı şudur ki, bizim Millî Mücade
lemizden sonra 26 esir millet mücadele ile bağımsız
lıklarına kavuşmuşlardır. Bu, 23 Nisan 1920 Hareke
tinin cihandaki tesirin en pratik bir görünümüdür. 

Şimdi 'bu Birinci Meclisin kahraman şahsiyetle
rini ebediyyen unutmayacağımızın bir sembolü ola
rak o Meclise dahil olmak şerefini kazanmış olan ve 
çok büyük bir kısmı Tanrının rahmetine intikal et
miş olanların adlarını okutuyorum. 

TBMM BlRİNCt DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ 

ADANA 
Abdullah Faik Efendi 
Dr. Eşref Bey 
Mehmet Hamdi Efendi 
Zamir Bey 
Zekaî Bey 
AMASYA 
Ali Bey 
Ali Rıza Efendi 
Bekir Sami Bey 
Dr. Asım Bey 
Hamdi Bey 
Mehmet Ragıp Bey 
Ömer Lütfi Bey 
ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Hacı Atıf Efendi 
Hacı Mustafa Efendi 
Hilmi Bey 

Gazi Mustafa Kemal Paşa «(Burada» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

Rüstem Bey 
Ömer Mümtaz Bey 
Şakir Bey 
Şemsettin Efendi 

ANTALYA 
Ali Vefa Bey 
Halil İbrahim Bey 
Hamdullah Suphi Bey 
Hasan Tahsin Bey 
Mustafa Bey 
Rasih Efendi 

ARDAHAN 
Hilmi Bey 
Osman Server Bey 

AYDIN 
Ahmet Şükrü Efendi 
Cami Bey 
Dr. Mazhar Bey 
Emin Efendi 
Esat Efendi 
Tahsin 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 Sud'i Bey 
Şevket Bey 

BİGA 
Hafız Hamdi Bey 
Hamit Bey 
Mehmet Bey 

BİTLİS 
Arif Bey 
Derviş Bey 
Hüseyin Hüsnü Bey 
Resul Bey 
Sadullah Bey 
Vehbi Bey 
Yusuf Ziya Bey 
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BOLU 
A'bdüllaih Sa'bri Efendi 
Cevat A'bbas Bey 
Dr. Fuat Bey 
Nuri Bey 
Şükrü Bey 
Tunalı Hilmi Bey 
Yusuf İzzet Paşa 
BURDUR 
Ali Ulvî Bey 
Fahrettin Bey 
Halil Hulusi Efendi 
ismail 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 
Müştak Bey 
Neşet Bey 
Sait Bey 
Tahir Efendi 
Tevfik Efendi 
Ziya Bey 

ÇORUM 
Dursun Bey 
Ferit Bey 
Fuat Bey 
Haşim Bey 
İsmet Bey 
Sıddık Bey 

DENİZLİ 
Hakkı Behiç Bey 
Hasan Efendi 
Mazlum Balba Efendi 
Mustafa Bey 
Necip Bey 
Yusuf Bey 

DERSİM 
Abdülhak Tevfik Bey 
Diyab Ağa 
Hasan Hayri.Bey 
Mustafa Ağa 
Mustafa Zeki Bey 
Ramiz Bey 

DİYARBAKIR 
Fevzi Bey 
Hacı Şükrü Bey 
Hamdi Efendi 
Kadri Ahmet Bey 
Mustafa Akfif Bey 
Zülfü Bey 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Bey 
Faik Bey 
İsmet Bey 
Kâzım Kara'bekir Paşa 
Mehmet Şeref Bey 

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

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

ERTUĞRUL 
Ahmet Bey 
Halil Bey 
Mustafa Kemal Bey 
Necip Be35 
Osman Zade Hamdi Bey 
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ERZİNCAN 
Emin Bey 
Hüseyin Bey 
Osman Fevzi Efendi 
Şeyh Hacı Fevzli Efendi 
Tevfik Bey 

ERZURUM 
Asım Vasfi Bey 
Celâlettin Arif Bey 
Hüseyin Avni Bey 
İsmail Bey 
Mehmet Salih Efendi 
Mustafa Durak Bey 
Nusret Efendi 
Süleyman Necati Bey 
Zihni Bey 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Efendi 
Emin Bey 
Eyüp Sa!bri Bey 
Hacı Veli Efendi 
HaMl İbrahimEfendi 
Hüsrev Sami Bey 
Mehmet Niyazi Bey 

GAZİANTEP 
Abdurrahman Lâmi Efendi 
Hafız Şahin Efendi 
Hafız aŞhin Efendi 
Kılıç Ali Bey 
Ragıp Bey 
Yasin Bey 

GELİBOLU 
Celal Nuri Bey 
Ali Vasıf Bey 

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

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi Bey 
Mehmet Şükrü Bey 
Mustafa Bey 
Ruşen Bey 
Veysel Rıza Bey 

| HAKKÂRİ 

I Mazihar Müfit Bey 
I Tufan Bey 

İÇEL 

I Ali Rıza Efendi 
Hacı Ali Sa'bri Efendi 

I Haydar Lütfi Bey 
I Naim Efendi 
I Sami Bey 

Şevki Bey 

İSPARTA 

I Cemal Paşa 
I Hacı Tahir Bey 
I Hafız İbrahim Bey 
I Hüseyin Hüsnü Efendi 
I İsmail Remzi Bey 

Mehmet Nadir Efendi 

İSTANBUL 

Ahmet Ferit Bey 
I Ahmet Mazhar Bey 
I Ahmet Muhtar Bey 
I Ahmet Şükrü Bey 
I Ali Fethi Bey 

Ali Rıza Bey 
I Dr. Adnan Bey 
I Hacı Arif Bey 
I Hüseyin Hüsnü Efendi 
I Neşet Bey 

Numan Usta 
Selâhattin Bey 

İZMİR 

I Dr. Mustafa Bey 
I Enver Bey 
I Hacı Süleyman Efendi 

Mahmut Esat Bey 
Refet Bey 

I Tahsin Bey 
Yunus Nadi Bey 

İZMİT 

Fuat Bey 
Hafız Abdullah Efendi 
Halil tbra'h'im Efendi 
Hamdi Namık Bey 

I Sırrı Bey 
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KARAHtSARI SAHİP 
Ali Bey 
Hulusi Bey 
İsmail Şükrü Efendi 
Mehmet Şükrü Bey 
Mustafa Hulusi Bey 
Ömer Lütfi Bey 
Nebil Efendi 

KARAHtSARI ŞARKİ 
Ali Süruri Efendi 
Mehmet Vasfi Bey 
Memduh Necati Bey 
Mesut Bey 
Mustafa Bey 

KARESİ 
Abdülgafur Efendi 
Hacim Muhittin Bey 
Hasan Basri Bey 
İbrahim Bey 
Kâzım Bey 
Mehmet Vehbi Bey 

KARS 
AM Rıza Bey 
Cavit Bey 
Fahrettin Bey 

KASTAMONU 
Abdülkadir Kemali Bey 
Besim Bey 
Dr. Suat Bey 
Hulusi Efendi 
Saibri Bey 
Yusuf Kemal Bey 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi Bey 
Âlim Efendi 
Atıf Bey 
Osman Bey 
Remzi Efendi 
Rifat Bey 
Sabit Bey 

KIRŞEHİR 
Cemalettin Çelebi Efendi 
Cevdet Bey 
Müfit Efendi 
Rıza Bey 
Sadık Bey 
Yahya Galip Bey 

KONYA 
Abdülhalim Çelebi 
Arif Bey 
Hacı Bekir Efendi 
Hulusi Efendi 
Kâzım Hüsnü Bey 
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 
Cemil Bey 
Cevdet Bey 
Haydar Bey 
Ragıp Bey 
Şeyh Seyfi Efendi 
LÂZ1STAN 
Dr. Abidin Bey 
Esat Bey 
Necati Bey 
Osman Bey 
Ziya Hurşİt Bey 
MALATYA 
Fevzi Efendi 
Hacı Bedir Ağa 
Hacı Karip Ağa 
Lütfi Bey 
Raşit Ağa 
Sıtkı Bey 
MARAŞ 
Ardan Bey 
Hasip Bey 
Röfet Efendi 
Rüştü Bey 
Tahs'in Bey 
MARDİN 
Derviş Bey 
Esat Bey 
Hasan Tahsin Bey 
İbrahim Bey 
Mithat Bey 
Necip Bey 
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MENTEŞE 
Dr. Tevfik Rüştü Bey 
Ethem Fehmi Bey 
Rifat Efendi 
Sadettin Bey 

MERSİN 
Fahrettin Paşa 
İsmail Safa Paşa 
Muhtar Fikri Bey 
Selâhattin Bey 
Yusuf Ziya Bey 

MUŞ 
Abdü'lgani Bey 
Hacı Ahmet Efendi 
Hacı llyas Sami Efendi 
Kasım Bey 
Ma'hmut Sait Bey 
Osman Kadri Bey 
Rıza Bey 

NİĞDE 
Abid'in Efendi 
Hakkı Paşa 
Ata Bey 
Mustafa Efendi 
Mustafa Hilmi Efendi 
Vehbi Bey 

OLTU 
Rüstem Bey 
Yasin Bey... 

YASİN BEY 
kışlar) 

Buradayım efendim. (Sürekli al-

SARUHAN 
Avrii Bey 
İbraMm Süreyya Bey 
Ma'hmut Celâl Bey 
Mustafa Necati Bey 
Ömer Lütfi Bey 
Refik Şevket Bey 
Reşat Bey 

SİİRT 
Hacı Mustafa Sabri Efendi 
Hacı Nuri Efendi 
Halil Hülki Efendi 
Kadri Bey 
Necmettin Bey 
Salih Efendi 

SİNOP 

Abdullah Efendi 
Dr. Rıza Nur Bey 
Hakkı Hami Bey 
Rıza Vamı'k Bey 
Şerif Bey 
Şevket Bey 

SİVAS 

Emir Paşa 
Hayrı Bey 
Hüseyin Rauf Bey 
Mustafa Tâki Efendi 
Ras'im Bey 
Vasıf Bey 
Ziyaettin Bey 

SİVEREK 

Abdülgani Bey 
Bekir Sıtkı Bey 
Mdhmet Sırrı Bey 
Mustafa Lütfi Bey 

TOKAT 

Hamdi Bey 
İzzet Bey 
Mustafa Vasfi Bey 
Nâzım Bey 
Rifat Bey 

TRABZON 

Ali Şükrü Bey 
Celâlettin Bey 
Hafız Mehmet Bey 
Hasan Bey 
Hüsrev Bey 
Nebizade Hamdi Bey 
Recai Bey 

URFA 

Ali Saip Bey 
Hacı Hayali Efendi 
Pozan Bey 

VAN 

Hakkı Bey 
Hasan Sıddık Bey 
Haydar Bey 
Tevfik Bey 

— 639 — 



Danışma Meclisi B : 88 23 . 4 . 1983 O : 1 

YOZGAT 
Ahmet Bey 
Bahri Bey 
Feyyaz Ali Bey 
İsmail Fazıl Paşa 
Mehmet Hulusi Efendi 
Rıza Bey 
Süleyman Sırrı Bey 
SÜLEYMAN SIRRI KIRGALI — Sayın Başkan, 

bir küçük hatayı düzeltmeme müsaade eder misiniz 
efendim. 

1. — TBMM'nin kuruluşunun 63 üncü yıldönümü 
dolayısıyla konuşmalar. 

BAŞKAN — Şimdi, günümüzün izlenimlerini ve 
düşüncelerini yansıtmak üzere altı arkadaşımız söz 
almış bulunuyor. Alfabetik sırayla kendilerini kürsü
ye davet edeceğim. 

İlk olarak Sayın Cebeci'yi rica ediyorum. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Sayın Cumhurbaşka
nımız, Millî Güvenlik Konseyinin Sayın üyeleri, Sa
yın Meclis Başkanımız, Bakanlar Kurulunun Sayın 
Başkanı ve üyeleri, sayın konuklarımız ve değerli ar
kadaşlarım; 

İlk Büyük Millet Meclisinin Kurucu Meclis nite
liğinde 23 Nisan 1920ı Kuruluş Gününün 63 üncü yıl
dönümünde, büyük ulusun her yıl en içten sevinçler
le karşılayıp kutladığı bu kutsal Bayramın anlam ve 
önemi üzerinde kısaca konuşmama izinlerinizi dile
rim. 

Ulusal Andımız olan Millî Misak ile yeni Türkiye 
Devletinin değişmez sınırları, salt bağımsızlık aşk ve 
iradesiyle çizilmişti. Sınır taşları Türk Askerinin yal
çın göğsüdür. Salt bağımsızlığın güvencesi ise, ulusun 
yüreğinden fışkıran «Ya bağımsızlık Ya ölüm» ka
rarı olmuştur. Cumhuriyetin temel taşı olan Ulusal 
Andı, İstanbul Mebusan Meclisi oybirliğiyle benim
seyerek dünyaya duyurmuş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de kuruluşunu izleyen günlerde onaylamıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemi, 
Türk ulusal savaşım gücünün kalbi ve Kâbesi ol
muştur. 

Bu Meclis, tarihe «Millî Mücadele» diye geçen bu 
kanlı ve şanlı savaşımın her bir sayfasında varlığını 
görkemli bir anıt olarak yüceltmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu şanlı döne
mi o denli ulu, o denli anlamlıdır ki, Atatürk'ün 22 

BAŞKAN — Lütfen... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, iki 

seneden beri bir isim yanlış okunuyor. «Karesi Me
busu Hacı Muhittin» deniliyor. Halbuki bu kişi, Ala
şehir ve Balıkesir Kongrelerini yapmış, gerçekleştir
miş ve Başkanlığını yapmış, Şark istiklal Mahkeme
leri Başkanlığını yapmış, 30 sene Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görev almış bulunan Hacim Muhittin' 
dir; Hacim Muhittin Çarıklı'dır. 

BAŞKAN — İkazınıza teşekkür ederim, bu isti
kamette düzeltme yapılacaktır efendim. 

Haziran 1919'da yayınladığı Anayasa Genelgesinde : 
«Ulusun bağımsızlığını, yine Ulusun kesin kararı ve 
direnişi kurtaracaktır. Ulusun durumunu, davranışını 
göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip dünyaya 
duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kur
tulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.» diye 
dile getirdiği Ulus iradesini bir ayet gibi vicdanına 
yazmış ve gerçekleştirmiştir. 

Nitekim, Ulusun bağımsızlığını kurtarmak için ke
sin kararı veren, her cephede direnişi örgütleyen Bi
rinci 'Büyük Millet Meclisi olmuştur. Her türlü dene
tim ve etkiden bağımsız olarak Ulusun durumunu ve 
davranışını göz önünde tutup, haklarını bütün dünya
ya duyuran yine bu Meclis oldu . Görülüyor ki, 
Amasya Genelgesinden aktardığım ilk ilkesinden ulu
sal egemenlik kutsal bir kavram olarak doğdu. İkinci 
ilkesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal ege
menliğin yüce ortağı olarak kuruldu. 

Yeni Türkiye Devletinin temeli salt bağımsızlık, 
özü ise, ulusal egemenliktir. Birinci Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisinin Türk Ulusunun savunma kalesi ola
rak Ankara'da yükselmesi, dünya düşünce alanında 
yalnızca bir kavram niteliğinde kalmış olan ulusal 
egemenlik düşüncesini dinamizme kavuşturmuş, bir 
sistem olarak gerçekleştirmiş, işler duruma getirmiştir. 

Atatürk 24 Nisan 1920'de Hükümet kuruluşu üze
rine yaptığı konuşmasında şöyle demişti : «Mecliste 
beliren ulusal iradenin yurt yazgısına doğrudan doğ
ruya el koymasını benimsemek temel ilkedir. Türki
ye 'Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur. 
Ulusal egemenliğin her şeyden önce kendisini gös
termesi için Yüksek Meclisiniz olağanüstü yetkilerle 
toplantıya çağrılmıştır. Ulusumuz hiç kimsenin iznine 
gerek görmeden ve izin vermeyenlere karşı isyan ede
rek ulusal egemenliği almıştır. Alınmış olan egemen
lik hiçbir biçimde bırakılamaz ve geri verilemez.» 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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«Ulusal egemenliğin temsil olanağı 1876 Kanunî 
Esasisini göstererek, bu kara kitapla sağlanamaz.: 
Esas teşkilât kanunumuz doğrudan doğruya her ulus 
bireyinin vicdanında oluşmuştur.» Birinci Büyük Mil
let Meclisi toplumun bütün kesimlerini temsilcileri 
aracılığı ile kendi yapısında toplayan bir kuruldu. 
Değişik görüşle, değişik inançlı bu temsilcileri millî 
egemenlik ilkesiyle salt bağımsızlık kararı birleştiriyor, 
birbirine kopmaz bir örgü bağıyla bağlıyordu. Bura
da uzlaşma değil kaynaşma söz konusudur; çünkü 
uzlaşma bir sosyal sözleşmedir, Ulus ise, sözleşmeden 
değil, ulusal tarih bilinciyle ulusal ülkünün kaynaş
masından doğar. 

'Birinci Büyük Millet Meclisinin tarihte eşine rast
lanmayan en belirgin bir niteliği de, yasama ve yürüt
me güçleri ile İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasından 
sonra, yargı gücünü de varlığında birleştiren kuvvet
ler birliği esasına dayalı devrimci bir kurul olması- J 
dır. O; köhnemiş, bütün kurumlarıyla çökmüş, tarih
sel yaşamını tamamlamış Osmanlı saltanatını yıkacak, 
ulusal egemenlik ilkesine dayalı Cumhuriyeti kuracak
tır. 

Nitekim Atatürk, onun devrimci niteliğini belirle
mek üzere, «Kurucu Meclis» adını almasını uygun 
görmüştür. O zamanki tutucu anlayış buna eğilim 
göstermedi. Bütün anayasa hukuku bilginlerinin bir
leştikleri üzere «Kurucu Meclis» adı Fransız ihtilal 
meclisi gibi, eski düzeni yıkan meclislerin adıdır; fa
kat Birinci Büyük Millet Meclisi devrimci niteliğini 
adıyla olmasa bile, tutum ve davranışı ve eylemle
riyle bütün dünyaya kanıtlamıştır; çünkü en büyük 
devrim olan Cumhuriyet gerçekte 23 Nisan 1920 günü 
kurulmuş, adı üçbuçuk yıl sonra 29 Ekim 1923'te ko
nulmuştur. Bu gerçek üzerinde de bütün anayasa ve 
kamu hukuku bilginleri birleşiktir. 

'Bu 'Meclis İstanbul'da düşmanla birlik olmuş, Millî 
Mücadeleye ölüm fetvalarıyla, Anzavurlar komutasın
da hilafet ordularıyla karşı çıkan Padişaha ve onun 
hain hükümetlerine karşın yurdun birçok bölgelerin
de meydana gelen iç ayaklanmaları bastırmış, İnönü, 
Sakarya Savaşlarıyla düşmanın kesin yenilgisiyle so
nuçlanan Dumlupınar Meydan Savaşını Büyük Baş-
buğ'un dehasıyla zafere ulaştırmış kahraman bir Mec- | 
listir. 

Saltanatın kaldırılmasına bu Meclis karar ver
miştir. Lozan Barış Antlaşması bu Meclisin simge
lediği ulusal birlik ve savaşım ruhunun gücü ile im
zalanmıştır. Bu antlaşma siyasal tarihlerin yazdığı, 
devletlerarası hukukun övdüğü en parlak ve en uzun 
ömürlü bir zafer belgesidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel seçimlerle 
oluşan ikinci dönemi Birinci Meclisin bütün erdemli, 
yürekli, canını esirgemez üyelerinin nöbet değişimin
den başka bir anlam taşımaz. Cumhuriyetin adını bu 
Meclis koymuş, bütün dünyaya ilan etmiştir. Halife
liği tarihin karanlık sayfalarına gömmüş, Medenî Ka
nunu kabul ederek hukuk devrimini başarmıştır. Da
ha sonraki devrimleri Ulusun bağrından kopan ira
deye dayanarak hazırlamıştır. 

Genel seçimlerle işbaşına gelerek ulusal egemen
liği zerre kadar ödün vermeden Türk Ulusunun tam 
bağımsızlığını hakkıyla temsil eden, daha sonraki dö
nemlerin yurtsever meclisleri de övgülerle anılmağa 
değer. 

Türk Ulusunca Cumhuriyeti, salt bağımsızlığı, 
ulusal egemenliği, yurtta ve dünyada barışı koruyup 
kollamakla görevlendirilmiş olan Cumhuriyet Ordu
larımız, bu yasal görevlerini her zaman değişmez 
Başbuğlarının takdirine layık olacak biçimde yerine 
getirdiklerini buradan, bu yüce kürsüden dile getir
meyi de kutsal bir 'borç sayıyorum. 

Ne yazık ki, gaflet, delalet ve hatta hıyanet için
deki siyasal iktidarların çoğunluk sağladıkları Millet 
Meclislerinde, özellikle Birinci Büyük Millet Meclisi
nin kaynaştırıcı, devrimci ruhu çökertilmiş, çıkar kay
gıları ile Türk Ulusunun kanı ve canı pahasına ka
zandığı tam bağımsızlığın, ulusal egemenliğin, tek 
sözle 23 Nisan'ların 'sığı söndürülmüş, bu kutsal 
yurt içte ve dışta verilen ödünlerle tanınmaz hale 
getirilmiştir. Cumhuriyetin bütçesi ve bütün olanak
ları yine, özellikle Cumhuriyeti çökertmeye yöneltil
miş, genel seçimlerde iğrenç delege oyunlarıyla ulu
sal irade, ulusal temsil felce uğratılmış, Türk Ulusu 
tam bir iç savaşın eşiğine değin sürüklenmiştir. 

Cumhuriyet Ordumuzun daha fazla gecikmeden 
yurtsever girişimi ile 12 EyMl'de açtığı kurtarıcı, ona
rıcı, yaşatıcı, aydınlık döneminin içinde Kurucu Mec
lisin bir kanadı 'olarak üyesi bulunmakla onur duy
duğumuz Danışma Meclisimizin hizmet verdiği süre 
içinde 'Büyük Ulusumuzdan kazandığı saygınlığa da 
burada değinmeyi kaçınılmaz bir görev sayıyorum. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının siyasal ve 
hukuksal anlamında en az Cumhuriyet Bayramı öl
çüsünde büyük bir Ulus Bayramı olduğu kuşkusuz
dur. Cumhuriyetin ve öbür Atatürk Devrimlerinin 
temeli olan Ulusal Egemenlik bilincinin Türk çocuk
larının yüreklerinde yeşerip çiçeklenmesi için bu en 
Büyük Bayramı Atatürk Türk çocuklarına adamıştır. 

23 Nisan Ulusal Egemenliktir. 
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23 Nisan Ulusal egemenliğin kalbi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

23 Nisan temeli Millî Misakla atılan ilk Ulusal 
Türk Devletinin adıdır, bu adı kalbinde, kafasında 
ve Bayrağında yükseltmeye 'kararlı olan Türk Ulu
sunun kutsal andıdır. 

Sözlerime son verirken, ulusal savaşımı başaran, 
çürümüş bir imparatorluktan çağdaş bir devlete ge
çişin bütün aşamalarını gerçekleştiren, Türkiye Bü
yük Millet Meclislerinin sonsuz yaşamlarına erişmiş 
olan yiğit, erdemli ve yurtsever üyeleriyle Bağım
sızlık Savaşımızın kahraman şehitlerinin kutsal anıla
rı önünde saygıyla eğiliyorum. 

Salt 'bağımsızlık ve ulusal egemenlik temelleri üze
rinde ilk ulusal Türk Devletini kuran Atatürk'e gö
nül borcumuzun coşkusu içinde hepinize en sıcak 
kutlamalarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamza Eroğlu'nu rica ediyorum. 
'HAMZA EROĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, 

Sayın Başkanım, Sayın Kurucu Meclisin üyeleri; say
gılar sunarım. 

23 Nisan 1920 kuruluş ve kurtuluş günüdür. Türk 
Milletinin milletçe bayram yaptığı gündür. Büyük 
Millet Bayramıdır. 23 Nisan 1920'de 'Millet egemenli
ğine sahip çıkmış, millî irade hâkim olmuştur. Se
çimle işbaşına gelen millet temsilcilerinden oluşan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi >o gün kurulmuş, yeni 
Türk Devletinin temeli o gün atılmıştır. Adıyla sa
nıyla Türk olan Türk Devleti o gün tarihî hüviye
tiyle insanlık âlemi içerisinde yerini almıştır. Kurulan 
Devletin siyasî rejimi şeklen ilan edilmemekle bera
ber, nitelikleriyle Cumhuriyet olarak tarihte yerini o 
gün kazanmıştır. 

Millî egemenlik, milletin kendi kaderini kendi 
eliyle çizmesi, kendisini yönetenleri her türlü baskı 
ve etkiden uzak olarak seçmeleri, o gün «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» parolasıyla dile getiril
miş ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

'Mustafa Kemal Paşa'nın millî egemenlik ilkesine 
dayanan ilk açıklaması Samsun'dan 'Sadarete (Başba
kanlığa) 22 Mayıs 1919 tarihli Raporunda belirtilmiş
tir : «Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk milli
yetçiliğini ka'bul etmiştir, bunun için çalışacaktır.» 
Mustafa Kemal Paşa aslında 'bu Raporla saltanata 
karşı gelmekte, bir ihtilal programı hüviyetini taşıyan 
raporuyla gerçek kimliğini ortaya koymakta idi. 38 
yaşında genç bir generalin bu dahice buluşu, onun 
birleştirici ve yapıcı şef ve lider olarak da gücünü 

ortaya koymuştu. 21 - 22 Haziran tarihli meşhur 
Amasya Tamimi ile «Milletin istiklalini yine mille
tin azim ve kararı kurtaracaktır» parolasıyla Türk 
Milleti millî egemenlik ve millî bağımsızlığı hedef 
olarak seçmiştir. Erzurum'da kabul edilen «Kuvai 
Milliye'yi amil ve millî iradeyi hâkim kılmak esas
tır» prensibi Sivas'tan da geçerek, onaylanarak 23 Ni
san 1920'de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 
olmasına dönüşmüştür. 

Büyük Atatürk, millî egemenlik esasını işlemekle 
ve onu yeni Türk Devletinin temel taşı yapmakla 
devlet ve hükümet şeklini de tayin ve tespit etmiş 
oluyordu. Gerçekten «Millî egemenlik» ilkesinin tam 
ve tabii şekilde gerçekleşmesi ancak Cumhuriyetle 
mümkündü. Cumhuriyetle egemenlik, daha doğrusu 
egemenliği gerçekleştiren bütün kuvvetler milletin 
elindedir. Cumhuriyetin kurulmasıyla halk idaresi 
gerçekleşmiştir. Halk, reaya, yani köle, uşak olmak
tan kurtulmuş, kendi kendini idare edecekleri seçme
ye hazırlanan efendi olmuştur. 

Atatürk, bir konuşmasında açıkça, «tdarei Dev
leti cumhuriyetten bahsetmeksizin hâkimiyeti milli
ye esasatı dairesinde her an cumhuriyete doğru yü
rüyen şekilde temerküz ettirmeye çalışıyorduk» de
mektedir. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının 
eski deyimle ruhu aslisi, esas ruhu, temel yapısı mil
lî egemenliktir, millet egemenliğidir. Millet egemenli
ğiyle şahıs, sınıf, zümre, aile egemenliğine son ve
rilmiş, millet bizzat kendisi egemenliğini eline almış
tır, 

Hasan Ali Yücel'in deyimiyle «Hâkimiyet mille
tindir». 40 yıl, evet, tam 40 yıl önce kanurilaştırılan 
bu iki kutsal kelime millî hayatımızın temelidir. Be
raberinde Millî Mücadele tarihini yürüten bu iki ke
limeyi «Egemenlik ulusundur» diye özleştirebiliriz. 
«Hâkimiyet milletindir», cumhuriyet buna dayanır, 
hürriyet 'buna dayanır; demokrasinin besmelesi bu
dur. Çünkü millet egemen değilse, bu benzeri varlık
lar yok olurlar. 

Atatürk, millet egemenliğine büyük değer ve yer 
vermektedir : «'Hâkimiyeti milliye öyle bir nurdur 
ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar ya
nar, mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş 
müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.» 
Atatürk Annesinin mezarı başında hâkimiyeti milli-
yeyi dile getiriyor : «Hâkimiyeti milliye uğrunda ca
nımı vermek benim için vicdan ve namus borcu ol
sun.» Yine bir diğer konuşmasında : «Bütün cihan 
bilmelidir ki, artık bu Devletin ve bu Milletin başın-
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da hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yal
nız bir kuvvet vardır, o da millî egemenliktir; yalnız 
bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve 
mevcudiyetidir.» 

•Millî egemenlik, Türk 'inkılabının bir temel pren
sibidir. Millî Kurtuluşun parolası, Millî Zaferin si
hirli derneği Millî Birliğin yapıcı gücüdür. 

Atatürk, millî egemenliği savunmakla her şeyden 
önce millî birliği sağlamayı amaç edinmiştir. Millî 
idarenin üstünlüğü ileri sürülerek milletin kararına 
uyması zorunİuğu ortaya konulmuştur. Atatürk, mil
lî egemenliği savunmakla yeni Devletin kuruluşunu 
müjdelemiştir. Millî bir devlet, millet gerçeğine da
yanan bir devlet, millet iradesiyle kurulmuştur. Ata
türk, millî egemenliği savunmakla demokrasiye yö
nelmiş ve en gelişmiş devlet ışekli olan cumhuriyeti 
hedef olarak seçmiştir. Atatürk, millî egemenlik teo
risini işlerken büyük bir 'beceri ve büyük bir bilgi gü
cü ile Türk gerçeğine cevap verecek şekilde bunu ele 
almış ve geliştirmiştir. Aldığı sonuç zaferdir, başa
rıdır. Seçtiği siyasî rejim, Türk milletinin karakteri
ne uygundur. Yol, millî egemenlik, demokrasi ve 
Cumhuriyettir. 

Bu büyük millet bayramında; ölümsüz Atatürk'ü, 
millet kurtarıcısı, Devlet kurucusu Atatürk'ü, insan
lık idealinin aşığı ve mümtaz siması Atatürk'ü say
gıyla anmak, minnetle anmak, şükranla anmak, kut
sal bir vazifedir. 

Şair Ayhan tnal'ın diliyle, Büyük Atatürk'e ses
leniyorum : 

«Millî bağımsızlığın sönmeyen alsancağı 
Tarihte bir görülen mazlumların şafağı. 
Doğuştan hürriyetçi, en büyük milliyetçi, 
İnsanlık sevgisinin Coşkun akan ırmağı. 
Bize şeref - şan verdin, sarsılmaz iman verdin 
Çelikleşmiş bir ordu, yıkılmaz bir vatan verdin» 
Sayın Cumhurbaşkanım, Türk milletinin meşru 

temsilcileri, Kurucu Meclisin yüce kişileri; 
Millet Bayramında, bu şeref ve Devlet Kurucula

rına saygı gününde; 23 Nisan Bayramımız, Millî 
Egemenlik Bayramımız, Millî Bayramımız, milletçe 
kutlu olsun. En büyük saygı, en büyük şükran siz
lerin olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sırrı Kırcalı'yı rica ediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Cum

hurbaşkanım, Millî Güvenlik Konseyinin sayın üye
leri, Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulunun sayın üye
leri, Türk Kıbrıs'ın sayın temsilcileri, değerli Da
nışma Meclisi üyeleri arkadaşlarım; 

Bugün, çok mutlu bir günün, Türk milletinin 
yeni bir Devlet daha kuruşunun ve dünya tarihinde 
yeni bir devir açışının yıldönümünü kutluyoruz. Bu
gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
63 üncü yılı; bunun için seviniyoruz, bayram ediyo
ruz. Türk milleti bu Bayramı 62 yıldan beri tekrar
lıyor. Gerçekten, daha Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kuruluşunun, o muazzam olayın cereyanının 
ertesi yılı, bu günün bayram olarak kutlanacağı ka
nunlaşmıştı. Saruhan mebusu Refik Şevket Bey'in 
«Ulvî ve mübarek tarihi milliye, mebdei olan 23 Ni
san gününün, Ayanı Milliyeden addine...» diye baş
layan teklifi, 23 Nisan 1921 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde ciddî tartışmaların sonunda, yurdun 
o tarihte henüz düşmandan kurtulmadığını söyleyen 
ve bu nedenle daha bayramı hak etmediklerini iddia 
eden muhaliflere rağmen, büyük bir çoğunlukla ka
bul edilmişti. 

23 Nisanı yaratan Meclis, olayın önemini daha o 
zaman anlamıştı, Hacıbayram Camiinden 23 Nisan 
Cuma günü öğle namazından sonra hakla omuz omu
za Meclise gelen, sayıları çoğunluğu dahi tam ola
rak bilinmeyen bu Meclisin üyeleri, bir tarihi yaratı
yorlar ve bunu da biliyorlardı. Gerçekten, o sırada 
Mecliste bulunan bir görevliye o günlere ait anıları 
sorulduğunda, «Tarihin geçtiği yerde hatıra kalır mı?.. 
Bütün olaylar, birer tarih olur.» diye cevap veriyor. 
Burada bir tarih yaşanıyordu, Türk milleti bir Dev
let daha kuruyor, insanlık tarihinde yeni bir devir 
daha açılıyordu. Yüce Türk Ulusunu esir edecekleri
ni sananlara bu gerçek bir şamardı. İnsanlara zulme
deceklerini sananlara da en büyük ikazdı. 

Tanrı, Türk milletini en yüce şeyleri yapsın diye 
yaratmıştı. Devletler kuruyordu; en büyüğünü, en 
sağlamını, en adilini, en uzun ömürlüsünü. Ülkesi
ni kurtarıyordu; en yüce şekilde, en hasından. Mec
lisler kuruyordu benzeri olmayan. Hâkim oluyor, hü
küm sürüyordu, en asilce. Egemenliğini arıyordu, en 
cesurca. Liderler yaratıyordu, benzerleri bulunmayan; 
en mertinden, en yiğitinden, en güzelinden. Yücelik 
onun kanında vardı, kartalların en yücelerde uçma
larının kanlarında olduğu gibi. 

23 Nisan 1920'de, Sayın Başkan Sadi Irmak'ın 
dedikleri gibi, o aziz ve sadeliğin haşmetini taşıyan 
devirde, Türkiyeyi asırlardır bağımsız ve cihangir ya
şatmış olan ruh şahlanmıştı. Meclisin toplanması ger
çek bir sorundu. Dışta düşmanlar ve içeride padi
şah ve ihanet. 23 Nisan, bir buhrandan çıkışın baş
langıcıdır. Bir ruhtur. Bir uyanıştır. Bir yenilenmedir. 
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Mustafa Kemal ve arkadaşlarının beyaz geçen gece
lerinin, yıllardır çekmediği ıstırap kalmamış, bulu
nan Türk milletinin eseridir. Türk milletinin yeni bir 
Devlet kurduğu, insanlık tarihinde yeni bir devir açan 
bu olay, acaba yeterince incelenmiş midir? Dünyayı 
ve ülkemizi, milletimizi büyük ıstıraplara gark eden 
olaylar ortaya konup, nedenleri araştırıldı, onlardan 
yapılan hatalardan, uğranılan ihanetlerden ilham alı
narak gelecekte bunları tekrarlamamak için bilgi sa
hibi olundu mu?.. Buna ne dünya tarihi inceleyici
leri, ne de Türkiye için «Evet» cevabını vermek müm
kün değildir. 

Dışarıda bir kısım devletler, zulümden kurtulan
ların pek çoğu imkânsızlıkları nedeniyle konuya eği-
lemediler. Diğerlerinin ise, işine gelmedi. Ya içeride, 
özellikle Atatürk'ün ihtiyaç hissederek yararını düşü
nerek kurduğu, tarihi incelemekte yükümlü kuruluş
lar ne yaptılar; bize isteneni, onlardan umulanı ver
diler mi?.. Bu konuda yakın tarihimizi inceleme ve 
gerçekleri, isteneni ortaya koymada başarılı oldukları 
söylenemez. Onların halka kadar yayılacak inceleme
lerle güven verecek, objektif ve bilimsel incelemelerle 
nasıl başarıya ulaşacağımızı ortaya koyarken, bizi kö
tü günlere getiren hataları, ihanetleri de ortaya çıkar
maları gerekirdi. Böylece, bu ülke ve bu millet, ba
şarıların mutluluğu yanında, bir daha aynı ıstıraplara 
uğramamanın dikkat ve gayreti içerisinde bulunurdu. 

Osmanlı Devletinin son bir asın, gerçekten bu 
bakımdan çok ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulma
lıydı. Koskoca bir İmparatorluk çöküp gitmiş, Anka
ra'da vatanın bağrında toplanan bir avuç kahraman, 
imkânların en kısıtı ile yeni bir Devlet kurmak du
rumunda kalmıştır. Eğer, 23 Nisan olmamış, Türk 
milleti yeni bir Meclis ve Devletini kurmamış olsa 
idi, bir insanın kaybedilenlerin ıstırabına dayanma
sına imkân yoktu. 23 Nisanda ulaşılan, bir ülkenin 
sınırlarını aşan basandır ki, bu milletin tesellisi ve 
yaşama gücüne kaynak olmuştur. 

tşte, 23 Nisanlar yalnız bir tören olarak yaşanan 
değil, bütün bunların gözden geçirildiği günler olma
lıdır. Hele, 12 Eylüle getirilen, içinde yaşadığımız 23 
Nisanların devamı olan bu mutlu ve tarihî günlerde, 
23 Nisan nıhu ona yakışır bir decerede değerlendi
rilmelidir. Ulusal Egemenliğimizin Bayramını, çocuk
larımızın Bayramı ile birleştirmenin başka ne anlamı 
olabilir. Neyi, kime emanet ettiğini çok büyük bir 
isabetle tayin eden ve bunda yanılmayan Büyük Ata
türk'ün, Ulusal Egemenliği, Çocuk Bayramı ile bir
leştirmesi, onun dehasının büyük eseridir. 

Yeni Türk harfleriyle bulup okuyabildiğim ilk ga
zetelerde, 1929 yılı 23 Nisanında çocuk haftası yer
leşmişti bile. Gazetelerde haftanın nasıl yaşandığı, 
Cumhurbaşkanı Gazi Paşanın, çocukları nasıl kabul 
ettiği, onlarla neler görüştükleri, resimleriyle uzun 
uzun anlatılıyor. Bu, Türkiye için olduğu gibi, dünya 
için de büyük bir olaydı, şimdi de olduğu gibi. 

Ulusal egemenliğin, kendi bayramlarıyla kutlan
dığını gören çocuğun bilmesi ve şu gerçeği görmesi 
istenmiştir; Türk milleti en kötü koşullardan dahi 
birgün çıkmak, kurtulmak gücünü gösterir, tşte size 
örneği, 23 Nisanda bunu bulursunuz. Önemli olan, 
ona hizmet etmek şansına kavuşabilmektir. Buna eri
şenleri o unutamaz, onları takdirle anar, onları baş 
tacı eder. «Sen de egemenliğinin önemini, Türk Mil
letine hizmet etmenin değerini böyle bil.» demek is
tenir; fakat bütün bunların başarıya ulaşabilmesi, 
henüz çocuk olanlara bu konuda geniş bilgi vermek
le olur. 

Nereden nereye gelinmiştir ve nereye, hangi yola 
ulaşılacaktır..? 

23 Nisanı kutlamak demek, bunları bilmek, Türk 
tarihini bilmek, Türk Milletini bilmek, Atatürk'ü bil
mek, dünyanın en sağlam ideolojisi olan, benim mil
letim için en uygun, gerçekleştirmesi her kişinin harcı 
olmayan, ancak yiğit, mert, ülkesini, milletini sevmek 
gücünü gösterecek, kişisel çıkarlardan arınmış insan
lara Özgü olan Türk tarihinin derinliklerinden kopup 
gelen, Atatürk'te odaklaşmış bulunan ideolojiyi, Ke-
malizmi bilmek demektir ve onları sevmek, onlara 
uymaya yeniden ahdetmektir. 

Büyük Bayramınızı candan kutlarım. Derin saygı
larımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Utkan Kocatürk'ü rica ediyorum. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Cumhurbaşkanı, 
Sayın Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Sayın Başkan, 
Sayın Başbakan, sayın bakanlar ve Meclisimizin de
ğerli üyeleri; 

Her milletin tarihinde dönüm noktası teşkil eden 
Önemli günler vardır. 23 Nisan 1920, bizim tarihimiz
de belki de şereflerin en 'büyüğüne layık bir gündür. 
O gün ki, memlekete ufuklarını saran kara bulutlar 
sıyrılmış, eşsiz kahraman Atatürk'ün direktifi ile topla
nan Büyük Millet Meclisi, memleketin mukadderatı
na el koymuştu. Bütün memleketin, kurtuluş çare
leri aradığı bir sırada toplanan bu Meclis, dünyaya 
karşı Türk Milletinin esarete boyun eğmeyen, eğmeye-
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cek olan çelik iradesini simgeliyor, onun hürriyet ve 
istiklâl aşkını dile getiriyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 
23 Nisan, Millî Mücadele tarihinin olduğu kadar, 

(Türk demokrasi tarihinin de dönüm noktasıdır. Tür
kiye'de millî hükümet esasının simgesidir. Daha geniş 
anlamda, memleketimizde Cumhuriyetin ifadesidir. 
Ancak, Atatürk, millî egemenlik esasına dayanan bu 
rejimin adını, benden evvel konuşan değerli arkadaş
larımın da belirttikleri gibi, o gün koymamış, onun 
resmen ilânını, askerî zaferin sonuna bırakmıştı. Çün
kü, vakitsiz hiçbir işe teşebbüs etmemek, vakti gelin
ce hiçbir işi kaçırmama'k, akılcılığın olduğu kadar, 
Atatürkçülüğün de bir kuralıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
23 Nisanın, Millî Egemenlik Bayramının yanı sıra, 

Çocuk Bayramı olarak da kutlanması çok anlamlıdır. 
Bu suretle, millî hâkimiyet kavramı ile milletin ge
leceğini temsil eden çocuk kavramı en güzel şekilde 
birbirine bağlanmıştır. Unutmamalıyız ki, Atatürk'ün 
önemli sosyal hamlelerinden biri de toplumumuzda ço
cuğa verdiği değerdir. Yarının gencini, istikbalin bü
yüğünü teşkil edeceik olan çocuk kavramı, Atatürk'te 
en anlamlı şeklini kazanmıştır. Zira, ilkelerine bağlı, 
çalışkan, memlelcetsever bir gençlik Atatürk'ün ideali 
idi. 

«Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu 
eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak» 
derken, hu gençliği kastediyordu. Bu bakımdan, ço
cuklarımız ve gençlerimiz Atatürk'ü gerçek anlamı 
ile kavramalı, O'nun istediği, O'na layık evlatlar ol
maya çalışmalıdır. 

Atatürk bize memleket gerçeklerinden kaynakla
nan problemler karşısında hiçbir doğmaya kapılmak-
sızın, sadece ve sadece ilmin ve aklın rehberliğini ka
bul eden gerçekçi bir iedoloji bıraktı. Bu ideolojiye 
sarılmalıyız. Bu ideolojiyi kalplere yerleştirmek için 
hiçbir fırsatı kaçırmamalıyız. 

Esasen kendisi «Büyük ölülere matem gerekmez. 
Eserlerine sadakat gerekir.» demişti. Bu bakımdan, 
Atatürk bilinci ile dolu kuşaklar yetişmesinde, O'nun 
bu sözlerini rehber edinmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her millî güçlük karşısında, etrafında yeniden 

kenetlenmek ihtiyacı duyuşumuzdan anlıyoruz ki, 
Atatürk, milletimiz için bir hayattır, bir hayatiyettir. 
Başardığı inkılaplara ruh veren ilkelerin yaşatılma-
sıdır ki, biziim durmamıza, düşmemize engel olacak
tır. Bu bakımdan, Atatürkçülük, daima ileriye, doğ
ruya, faydalıya yönelmek, çağdaş uygarlık düzeyine 

[ ulaşma yarışında daimî bir tekamülün, bir gelişme-
I nin içinde olmaktır; ama bu gelişme, kaynağından 

uzaklaşmayacak, hu gelişmeye yön veren Atatürkçü 
I fikir kaybolmayacak, Atatürkçü görüş saptırıknaya-
I çaktır. 

Türkiye, çok acı tecrübelerden geçerek bugüne gel-
I mistir. Memleketin içine düştüğü ağır bunalımı, can 
I güvenliğinin kalmadığı ümitsiz günleri, binlerce yuva 
I söndüren feci olayları unutacak kadar henüz zaman 
I geçmemiştir. 

I Bugün, Türk demokrasisini sağlam temellere oturt-
I mak, mesut ve huzurlu bir Türkiye yaratmak için 
I elbirliği ile bir fazilet mücadelesi verilmektedir. Bu 
I bakımdan, memleketi tekrar geriye götürecek, Mus-
I tafa Kemal ışığını sürdürmeyi amaçlayacak her ha-
I roket, O'nun yetiştirdiği Mustafa Kemal'lerin tepkisi 

ile karşılaşacaktır. 
I Atatürk'ün fikir ve düşüncelerine, O'nun kutsal 
I Meallerine ters düşen hiçbir akım, kurtardığı vatan 
I topraklarında yeşermek irrtkânı bulamayacaktır. 
I Koyduğu ilkelerin sağlamlığı, doğruluğu sebebiy-
I ledir ki, asırlar boyunca bize rehber olacak, hatırası 
I en aziz bir varlık olarak kalplerimizde daima yaşaya-
I çaktır. 
I Ne zaman millî bir güçlükle karşılaşsak, ne zaman 
I millî bir çözüm arasak, daima ufkumuzda, alnımız-
I da, yanımızda olacaktır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Sözlerimi 'bitirirken, 23 Nisanı yaratarak, Türki-
I ye'de millî egemenliği gerçekleştiren; fakat bugün ara-
I mızdan ayrılmış bulunan Muhterem Birinci Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi Üyelerini, başta eşsiz kahra-
I man Atatürk olmak üzere rahmet, minnet ve şükran 
I duygularıyla hepimiz adına anıyorum ve Yüksek He-
I yetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
I Sayın Nihat Kübilay'ı rica ediyorum. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
I Sayın Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Sayın Başkan, 
I Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Danış-
[ ma Meclisinin muhterem üyeleri; 
I Hepinizi bu mutlu Yıldönümünde saygılarla se-
I lamlıyorum. 
I 23 Nisan 1920'de, bundan 63 yıl önce bugün, ola-
J ğanüstü yetkilerle kurulan Büyük Millet Meclisinin 
I çalışmaya başlaması ile millî egemenlik rejimi fiilen 
I kabul edilmiş ve Türk tarihinde bir sayfa sona er-
I dirilerek, yeni ve mutlu bir sayfa açılmıştır. Bu re-
' jimin adı o sıralarda konulmamış olmasına rağmen, 
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Cumhuriyet'tir. Bu Meclisin kurulmasıyla fiilî ve 
hukukî olarak, millî egemenlik, bu Meclise intikal et
tirilmiş, İstanbul'daki Hükümetin, artık hukukî ve 
kanunî bir varlık o'lma vasfı kalmamıştır. 

Egemenlik, kayıtsız ve şartsız olarak Millete tevdi 
edilmiştir. Halkın mukadderatının halk tarafından yü
rütülmesi ilkesi kabul edilmiştir. O gün, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından, bütün asker ve 
sivil makamlara ve halka kısa bir tebliğ yayımlana
rak Büyük Millet Meclisinin açıldığı, bütün makam
ların ve Milletin tek merciinin Meclis olduğu du
yurulmuş, 23 Nisan 1920 tarihine kadar olan devrede, 
Milletin bağrından doğmuş olan Müdafaa-i Hukuk 
Heyet-i Temsiliyesindeki 'bilumum yetkilerinin de, 
'kendi isteği ile Millet Meclisine devir ve teslim edil
diği açıklanmıştır. 

Türk İstiklâl Savaşına millî mücadele vasfı ka
zandıran, onu, millî irade temeline dayandıran ve 
millî mücadeleye siyasî yönden de geniş boyutlar 
kazaridıran (Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuru
cusu Yüce Atatürk'ü ve O'nun tüm mücadele arka
daşlarını burada anmayı, bir minnet ve şükran bor
cu ve millî bir görev saymaktayız. 

Millî hâkimiyet prensibi, halkı millet haline ge
tiren, milletin birliğini ve bütünlüğünü sağlayan, dev
let kudretini kullanma yetkisini millet iradesinden alan 
bir sistemdir.-Kabul edilen bu sistemin sonucu, Tür
kiye'ce lâik, parlamenter, demokratik bir Cumhuri
yetin oluşumu hazırlanmıştır. Aslında, Türk Milleti, 
tarihi boyunca millî bağımsızlığını ve devlet yapısını 
bu temel ilke üzerine oturtmuştur. Her ne kadar içe
riden ve dışarıdan millî iradeyi ve hâkimiyeti, millî 
birlik ve beraberliği tahrike, hatta yıkmaya çalışan 
güçler görülmüşse de, Türk Milletinin asil sağduyu
su, çelik iradesi, vatanseverliği ve sinesinden çıkardığı 
büyük güçler karşısında yıkılmaya mahkûm olmuş
lardır. Bundan sonra da, hiçbir güç bu akışı durdu
ramayacak, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk demok
rasisinin temelini teşkil eden bu kutsal ideoloji ve 
onun prensipleri ebediyete 'kadar Türk Milleti ile de
vam edecektir. 

Ulu Önder, Eşsiz Kurtarıcı Mustafa Kemal Ata
türk, bu mutlu günü, «Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı» adı altında, gençlere emanet etmiş, onların, 
toplum içindeki yerini vurgulamak istemiştir. Genç
lere seslenerek, «Ey yükselen yeni nesil, istikbal si
zindir; Cumhuriyeti 'biz kurduk, onu devam ettire
cek sizlersiniz.» demişlerdir. Bir taraiftan da, bu genç 
nesli yetiştirecek olan eğitimcilere seslenerek «Mual
limler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve 

mürdbbileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır. Bir kitle millet olabilmek için mut
laka eğiticilere ve öğretoenlere muhtaçtır.» diyerek, 
eğitimin temel unsuru olan öğretmenlere, çok ma
nalı ve veciz bir şekilde görevlerinin önemini ve 
sorumluluklarını belirtmek istemişlerdir. Büyük Mil
let Meclisini kurarken ve daha sonraki icraatlarında 
Ulu Önder Atatürk, eğitim - öğretimi ilke, temel un
sur olarak kabul etmiş ve geçerliliğini ilelebet mu
hafaza edecek çok kıymetli prensipler vaz etmişlerdir. 

«Bizim takip edeceğimiz maarif siyasetinin teme
li, evvela, mevcut cehli izale etmektir. Eğitim işlerin
de kesinlikle zafere ulaşmak gerekir. Bir milletin ger
çek kuruluşu ancak bu yolla olur. Eğitimdir ki, bir 
milleti ya hür, müstakil, şanlı, âli bir heyet-i içti-
maiyye halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve se
falete terk eder Yeni Türk Cumhuriyetinin yeni 
nesle vereceği eğitim, millî eğitimdir.» diyerek, eği
timin millî oluşu, zarureti üzerinde durmuş, şart
lar ne olursa olsun, çocuklarımıza ve gençlerimize 
seslenerek, Milletine, Türkiye Devletine ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine düşman olanlarla mücadele 
etmenin ön şart olduğunu, aksi takdirde, milletin ya
şamasına imkân olamayacağını ısrarla vurgulayarak, 
milliyetçilik anlayışındaki temel unsurları belirtmiş
lerdir-

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla 
Cumhuriyetin temelini oluştururken, demokrasi ide
aline ulaşabilmeyi, milletin eğitimiyle paralel olarak 
görmüşlerdir. Türk Milletinin önündeki problemleri 
yenmek, kalkınmak, batılılaşmak, en kısa deyişle, 
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak temel esas
lardır. Bunların sağlanmasının temeli olan özgürlük 
ve egemenliğin, bir eğitimle ön hazırlığı yapılmadan 
millete verilmesinde olumlu sonuçlar alınamayacağını 
bildirmişlerdir. (Bu sebeple, okuma - yazma bilmeyen 
tek vatandaş bırakmamak, memleketin büyük kalkın
ma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik eleman
ları yetiştirmek, memleket davalarının ideolojisini an
layacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve 
kurumları yaratmak, bu amaçla milleti eğiterek dü
şünce seviyesini sosyal değişimin getireceği düzeye 
çıkarmakla mümkün olabileceğini vurgulamışlardır. 
«Dünyada her şey için en hakikî mürşit ilimdir, fen
dir. ilim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, 
cehalettir, dalalettir. Çağ dışı zihniyetlerle, iptidaî 
hurafelerle yürümeye çalışan milletler mahvolmaya 
veya hiçolmazsa esir ve zelil olmaya mahkûmdurlar.» 
diyerek, Türk Milletini çağdaşlaşma yoluna koyacak 
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olan gelişmenin eğitimle sağlanacağını belirtmişler
din 

Çocuklarımızı, gençlerimizi, geçmişin bize çok pa
halıya mal olan acı tecrübelerinin ışığı altında, Ata
türk ilke ve inkılâplarına bağlı, yurt sevgisini yüre
ğinin derinliklerinde duyan kişiler olarak yetiştirmek, 
Türk milliyetçiliğini güçlendirmek ve yaygınlaştır- ' 
mak» memleketin yüksek menfaatleri için millî he
yecana inan kazandırmak hizmeti, başta, çeşitli eğitim 
kurum ve kademelerinde görev alan eğitimcilerimizin 
ve hepimizin en asil ve kutsal görevimiz olacaktır. 

Sözlerime burada son verirken, yurt çapında hu
zur ve sükûn ortamı içerisinde kutladığımız bu mut
lu günde, Yüce Milletimizin ve yarınlarımızın, umu
du olan sevgili yavrularımızın Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını en içten duygularla kutlar, Yüce 
Heyetinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kâzım Öztürk'ü rica ediyorum. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Cumhurbaşkanım, 

Millî Güvenlik Konseyinin sayın üyeleri, Sayın Baş
kan, Sayın 'Başbakan, Sayın /'Bakanlar, değerli üye
ler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun, 
millî egemenliğe sahip oluşumuzun 63 üncü yılını 
kutladığımız şu anda Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının anlam ve önemini kısaca vurgulamak is
tiyorum. 

Erleri, aç, çıplak, yaya yollarda, komutanları ma
aş verecek Devletini yitirip şehirlerde toplanmış, 
azınlıklar azıtmış, yer yer müdafa grupları oluşmuş, 
Wilson prensipleri can simidi, Padişah düşman mer
hametine sığınmış. 

Ve imanlı gür bir ses; «Ya İstiklal ya Ölüm» yo
lu belli, Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır. Bunun için Kuvai Milliyeyi et
ken ve iradeyi milliyeyi hâkim kılmak esastır. 

Heyeti temsiliye reisine Kalaba sırtlarındaki zira
at mektebinde, yatılı idadiden getirilen öğrenci yatak 
ve karyolaları ile donatılmış bir karargâh, heyetin 
diğer üyeleri için öğretmen okulunda yer yatakları, 
mebusların yönettiği tabldottan 2 'kap yemek, safra 
çıkaran payitaht basını, Kürt Mustafa divanı, Şey
hülislam Dürrizade'nin fetfası. 

Bir tarafta egemenliği elinde tutan padişah, diğer 
yanda bu padişahı destekleyip vatanı parsellemeye 
hazırlanan insanlıktan, haktan, hukuktan nasipsiz 
düşmanlarla karşı karşıya amansız mücadele. 

tşte şartlar... Ya sonuç... 
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Dünya milletleri içinde şerefli yerini almış içte ve 
dışta bağımsız mazlum milletlere örnek bir Türkiye. 
Ne mutlu bu gururu tadanlara. 

23 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45'te toplanan 
olağanüstü yetkilerle mücehhez Türkiye Büyük Mil
let Meclisini müsaadeniz olursa Büyük Önderin söz
leriyle aktaracağım : 

«Yalnız bildiğim ve bilinmesi ilan edilmesi lazım 
gelen bir hakikat varsa, o da Milletiniz hiç kimse
nin muvafakatına lüzum görmeden, muvafakat et
meyenlere karşı isyan ederek, hakimiyeti milliyesini 
almış ve böylece istimal etmekte bulunmuştur.» 

«Meclisiâliniz ifayı vazifede hiç bir hak hudut 
kabul etmez. Bil cümle hukuku esasiyesi yalnız ve 
ancak kendisi ifa eder.» 

«Bu Hükümet demokratik bir hükümet midir?.. 
Mahiyeti itibarıyla hiç birine benzemeyen bir Hükü
mettir, fakat hâkimiyeti milliyeyi, iradeyi milliyeyi 
yegane tecelli ettiren bir Hükümettir. Bu mahiyette 
bir Hükümettir. İlmî, ictimayî noktadan bizim Hükü
metimizi ifade etmek lazım gelirse, halk hükümeti 
deriz» * 

«Teşkilatı Esasiyemizin 1 inci Maddesinde (Hâki
miyet bilâkayd ü şart milletindir) demiştir. Bu hiç 
bir takyit, hiç bir tenkit kabul etmez.» 

«Mamahif bizim Meclisimiz dünyanın en demok
ratik bir Meclisidir. Ben vicdanen arzu ediyorum ki, 
Meclisiâlinizi teşkil eden azanın her biri bütün içti-
hadatını söylesin, bütün tenkitlerini yapsın, bütün 
gördükleri mahzurları ifade etsin.» 

«Arkadaşlar; 
Açık ifademden beni mazur görünüz. Her biriniz 

selahiyeti fevkalade ile intihap olunmasına ve sela-
hiyeti fevkaladeyle müntahap zevatın burada bütün 
memleketin mukadderatına vazuliyed bir mahiyet ik
tisap etmesine herkesten ziyade ben çalışmışımdır ve 
bunun için pek çoklarınız bilirsiniz ki, en yakın arka
daşlarımla fikir mücadelesi yapmışımdır ve bunu te
min edebilmek için bütün hayatımı, bütün mevcudi
yetimi, bütün şeref ve haysiyetimi en muhlik tehlike
ye ilka etmişimdir. 'Binaenaleyh BU BENİM ESE
RİMDİR». 

Sayın Cumhurbaşkanım, Kurucu Meclisin değerli 
üyeleri; 

Tüm eylem ve eserlerini milletine mal eden Bü
yük Atatürk, «Bu benim eserimdir» sözünü bir kere 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi için kullanmış
tır. 

Atatürk millî iradeye atfettiği büyük değeri ve 
milletline olan engin güven ve inancını her vesileyle 
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dile getirip vurgulamıştır. Türk çocuklarını millî ira
de inancı ile yoğrularak bilinçlenmesini istemiş ve 
bu ruhla yetişen gençlere Cumhuriyeti koruyuculuk 
görevi vermiştir. 

Anayasalarda nitelikleri dahil, değiştirilemeyeceği, 
değiştirilmesinin teklif olunamayacağı belirtilen Cum
huriyetimiz; millî hakimiyet varsa mevcuttur. Millî 
irade yanında Saltanata da Hilafete de yer yoktur. 
Millî hâkimiyet bir doğuş, doğan varlığın adı Cum
huriyettir, 

Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramının Milletimiz 
için haiz olduğu büyük değerine yaraşır biçimde her 
23 Nisanı aynı ruhla yeniden bilenen, bilinçlenen, 
bilinçlenmek için coşku ile kutlamalıyız. 

Dünya ülkeleri arasında çocuklarına bayram ayı
rıp, sürekli çocuk bayramı kutlayan tek ülke Türki
ye'dir. 1979 yılının Dünya Çocuk Yılı olmasından 
yararlanarak UNESCO'ya yaptığımız çağrı ile 23 Ni
san tüm dünya çocuklarının bayramı olarak kabul 
edilmiştir. 1979 yılından beri uygulanan, dünya ço
cuklarını Egemenlik ve Çocuk Bayramına davet edil
mesi, tüm ülkeleri kapsar hale getirilip, yaygınlaştı
rılması Atatürk'ün amaçladığı dünya sulhuna hizmet 
edecektir. 

23 . 4 . 1983 O : 1 

Sayın Cumhurbaşkanım, Kurucu Meclisin değerli 
üyeleri; 

Sözlerimi bitirmeden vurgulamak istiyorum ki, za
man zaman mevcut demokratik düzeni kendi amaç
ları doğrultusunda kullanmak isteyenler çıkmış, yapı
lan uyanlara ve gösterilen sert tepkilere rağmen dav
ranışlarını sürdürmeleri, millî iradeye saygınlığı ve 
demokrasiye olan bağlılığı bütün cihana ilan ve ispat 
olunan Türk Ordusunu 12 Eylül'de, gidişata bir kere 
daha dur demek zorunda bırakmıştır. 

Bugün bu kürsüde hep 23 Nisan'ın getirdiklerini 
korumak, kollamak adına çalışıyor, uğraş veriyoruz; 
yapılacak hatalar 23 Nisan'ı zedeler. Bunun sorum
luluğunda olan bizler daha dikkatli ve millî iradeye, 
demokrasiye daha inançlı olarak geçmişteki hataları 
tekrar yaşamak istemiyoruz. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle günümüzün programını tamamlamış 

oluyoruz. Bayramın Aziz Milletimize hayırlı olma
sını bir defa datıa niyaz ettikten sonra Birleşimi 25 
Nisan 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere kapatıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
Kapanma Saati : 12.20 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

88 inci BİRLEŞİM 

23 Nisan 1983 Cumartesi 

Saat : 11.00 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

(1) T.B.M.M.'nin kuruluşunun 63 üncü yıldönü
mü dolayısıyla konuşmalar. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
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