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JTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Faruk Gür
ler, Anayasanın 77 ııci maddesi gereğince and 
içti. 

Petrol reformu 'kanunu tasarısının görüşül
mesi, iade olunan maddeler komisyonlardan 
gelmediğinden, ertelendi. 

10/45, 10/2, 10/8, 10/46, 10/4, 10/33 numa
ralı Senato araştırması önergeleri ile 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvace
hesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatıyle senatörlük şifalının bağdaşıp 
bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Halil 
Tuncun son siyasî olaylara dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma is
teği vardır. Sayın Halil Tunç. son siyasî 
olaylar üzerinde bundan sonraki toplantıda 
demek suretiyle daha önceki birleşimde söz 
alınışlardır. 

Sayın İsmen Diyarbakır Barosuna kayıtlı 
üç avukatın görevlerinin engellenmesi ile il-

Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararlarının 
görüşülmeleri ilgililerin; 

Cumhuriyetin ilânının Ellinci Yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısının 
görüşülmesi de, komisyon yetkililerinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile 
ertelendi. 

8 . 3 . 1973 Perşembe günü saat 15,001te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,05'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sırrı At alay Bahriye Üçok 
Kâtip 
>Sivas 

Hüseyin Öztürh 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

gili "o'Iaylar üzerinde gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Sayın Tunç, bilmektesiniz jki, gündem 
dışı konuşmalar daha önce 10 dakika ile sı
nırlıdır. Buyurun efendim. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, saygı değer sena.törler, si
yasî partilerimiz ya da siyasî partilerin lider
leri her ne kadar konuyu ciddiye almasalar 

" da, ulus olarak siyasî hayatımız bakımından 
çetin günler yaşıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin öatürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı

yoruz. 

— 206 — 
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Halikıyle, Parlâmentosu ile ve bütün ku
ruluşları ile su anda ülkemizde muhalkkak ki, 
ıkonuşulan tek konu Cumhurbaşkanı seçimli v 

Ne yazılk ki, bugün kahvede sökaktalki sade 
vatandaş bu sorunu tartışıp, ülkenin içinde bu
lunduğu bu Siyasî çıkmazdan, bu dar boğaz
dan, nasıl çıkması lâzım geldiği yolunda fijkir 
ileri süperken, esas bu sorunun çözümünde 
iradelerini beyan edecek siyasî partilerimiz bu 
konuyu berraklığa kavuşturamamıştır. 

Kurtuluş ıSavaşından bu yana ulus olarak 
çetin sınavlardan geçitik. Bu sınavların çözü
münde duygusallıktan kurtulduğumuz sürece 
aklımızla, manitığımızla hareket ettiğimiz sürece 
sorunların üstesinden geldik. Biz inanıyo
ruz ki, bu sorunda da eğer duygusalı|ktan kur
tulup aklımız ve mantığızla hareket edersek, 
bu sorunun da üstesünden geleceğiz. 

Bırakın Kurtuluş Savaşını, 1%0'dan hu ya
na 2 ihtilâl, 2 isyan teşebbüsü geçirdik. Burada 
ihtilâllerin nedenleri ve hedefine ulaşıp ulaş
madıkları konusunu tartışacak değilim. Bu ko
nuda görüşlerimi açıklayacak değilim. Bunu si
yasî tarihe 'bırakıyorum. Ancak bu ihtilâllerin 
yapılış nedenlerini kısaca hatırlatmakta fayda 
umuyorum. 

Bildiğiniz gibi, 19'GO ihtilâli hürriyet ve Ana
yasa için, kişi hak ve hürriyetleri için yapılmış
tı, nedeni bu idi. Ama, 12 Mart ihtilâlinin, ben 
ihtilâl diyorum, kim ne derse, desin, bir fiilî du
rum bir ihtilâldir; onun amacı daha kutsal, 
dadıa başkadır. Onun amacı millî birliğimizi, 
millî bütünlüğümüzü yok etmek isteyen ve ulu
sumuzu içeriden çökertmek isteyen kişi ve ku
ruluşlara karşı yapılmış bir ihtilâldir ve baş arı
ya ulaşmıştır. 

Ne yazık ki, unutkan milletiz. Tehlike anın
da sağduyumuz derhal galip geliyor, düşüne
biliyoruz, aklımızla hareket ediyoruz; fakat 
(tehlike geçtikten sonra meydanlarda kahraman
lık nutukları çekmek âdeta alışkanlık haline 
geldi. 

12 Mart öncesinde ülkenin içinde bulundu
ğu durumu tekrarlayacak değilim. Tekrarla
mak istediğim, hatırlatmak istediğim şu: Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin, kardeş kavgasına varan 
ve Devlet bütünlüğünü tehlikeye atan bir anar
şi ortamı içinde sessiz kalmasını beklemek, onun 
varoluş nedenini, varlığının temel felsefesini 

inkâr etmesini istemek demektir. Bu gerçek, 
Devlet ve Cumhuriyeti koruma görevini yerine 
getiren Türk Silâhlı Kuvvetlerinin verdiği muh
tıram her şeyden önce yurt çıkarları açısından 
ele alınmasını gerektirmektedir. Çünkü, çağı
mızda ülkelerin bütünlüğü ve bağımsızlığı, dı
şarıdan gelecek saldırılardan değil, içeride ya
ratılan bölünmelerle teihlikelere sürülüp yok 
edilmek istenmektedir. Bugün Türk Silâhlı Kuv
vetleri yalnız sınırlarımızın bekçisi değil, millî 
bütünlüğümüze saldıran her teşeibbüsün, her 
davranışın da bekçiliğini yapmak sorumluluğu 
ile karşı karşıyadır. 

Bu 2 ihtilâlde de Türk Silâhlı Kuvvetleri 
ulus olarak benimseyip kaibul ettiğimiz demıok-
ratik rejime saygılı olmuştur. Demokratik re
jim bir süre bütün kurallarıyle uygulanamamış 
olsa dahi, şeklen uygulanmasına azamî gayret 
sarfedilmiştir. Nitekim Sayın Ecevit'in deyi
miyle, ihtilâlden sonra ülkemizde 'bir «ara re
jini», bu ismi politikacılarımız taktı, isim baba
sı biz değiliz; 'bir ara rejim uygulanmaya baş
lamıştır. Ara rejim de, kendilerine has kural
larını tatbik mevkiine koymuş. Nitekim 4i50 san-
dalyeli Millet Meclisinde, 14 üyesi olan bir 
gruptan başlbakan gelmişltir ve bu başhakana 
siyasî partilerimiz, bu ara rejimin gereği olarak 
güven oyu vermişlerdir. 14 üyeli bir partinin 
temsilcisi, 450 üyeli Mecliste Başlbakan seçili
yor, güven oyu veriyoruz, bu demokratik reji
min kurallarına uyuyor. Uymasına imkân yok, 
ama şeklen uyduruldu. Neden uyduruldu? Çün
kü bir ara rejim, dedik. 

Görülüyor ki, demokratik, rejimin kuralla
rına uymayan bu uygulama şeklen de olsa Ana
yasaya ve demokratik rejimin kurallarına uy
gun bulunmuş ve siyasî partilerimiz de buna gö
re hareket etmişlerdir. 

Şimdi günümüzün konusuna geliyorum: El
bette Cumhurlbaşkanı Parlâmentonun hür ira
desiyle seçilecektir. Zaten Türk Silâhlı Kuvvet
leri de dâhil, kimse bunun aksini iddia etmedi
ği gibi, istememektedirler. Ancak, aylardan beri 
sürdürülen yanlış bir politika bizleri dar bir bo
ğaza getirmiştir. Şu anda dahi partiler fikirleri
ni açık ve seçik olarak söyleyememefctedirler. 
Cumhurbaşkanlığı gilbi çok önemli konuda dahi 
partilerin bir asgarî müşterekte ıbişleşemediği-
ni görmenin üzüntüsü içindeyiz. Yalnız, ekono-
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mik ve sosyal görüşlerine birçok bakımdan kar
şı olmama rağmen, bir partinin dürüstlüğünü 
burada, Yüce Parlâmentoda saygıyle anmak is
terim, Demokratik Parti hariç, hiç bir partimiz 
bu açıklığı, bu kararlılığı göstermemiştir... 

MEHMET HAZER (Kars) — Demokrasi 
dersj mi veriyorsunuz 1 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Beyefendi, de
mokrasi dersi almağa ihtiyacınız varsa veriyo
rum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
•(Gürültüler.) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan böyle konuşulur mu, bende konuşulur mu 
efendim?.. (A. P. sıralarından gürültüler ve an
laşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin • efendim. 
müdahale etmeyin efendim (gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ders 
mi öğreniyoruz efendim?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Durum böyle 
olmasına rağmen... 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin efendim. 
Gündem dışı konuşmaya devam edin efendim.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Kendisini 
partilerüstü mü görüyor?.. (A. P. sıralarından 
gürültüler ve .anlaşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN • Sayın. Rendeei.. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Parlâmento
nun bir üyesiyim, konuşacağım, beyefendi. (Gü 

BAŞKAN —. Devam edin efendim. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, millî iradeden bahsederiz... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Say
gılı ol. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Millî irade yal
nız seçimle olmaz; millî irade partilerde de ol
malıdır, demokratik parti içlerinde de olmalı
dır. Parti içi demokrasi olmayan bir ülkede mil
lî iradeden söz edilemez. Neden kızıyorsunuz sa
yın senatörler... 

BAŞKAN — Sayın Tunç, siz de cevap ver
meyin ve sataşmalara meydan vermeyin. 

HİLMİ SOYDAN (Mar-as) — Seçil de gel, o 
zaman görelim seni. 

BAŞKAN — Saym Soydan, Sayın Soydan 
müdahale etmeyin efendim, 

8 = 3 = 1973 O : 1 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Seçimle gel
medim ama, sizin gibi 50 misli seçilirim, 50 mis
li. 

BAŞKAN —• Sayın Tunç, Sayın Tunç bir da
kika.. (Gürültüler.) 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Tunç bir dakika, 
HALİL TUNÇ (Devamla) — Sataştırmayın, 

Sayın Başkanım, sataştırmayın. 
BAŞKAN — Bir dakika. Ben sataşmalara 

mâni olacağım, siz de sataşmalara sehebiyiet ve
recek şekilde cevap vermeyin, konuşmanızı ya
pın lütfen. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Peki efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, çok rica ederim, böyle konuşulur 
mu?.. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Millî irade an
layışınız... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efen
dim, müdahale etmeyin. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Millî irade an
layışınız farklıdır. Muhterem arkadaşlarım... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa
yın Başkan, biz karışmıyoruz ama tavzihe, da
vet edin efendim. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — ...(bugünlerde 
•millî iradenin tipik bir tezahürünü görüyoruz. 
İster ciddiye alın ister almayın, bir senatör ar-
kadşunız kalkıyor diyor ki, «Ben Cumhurbaş
kanı adayıyım, parti başkanım müsaade eder
se.» Bu mudur millî irade? Bir parti başkanının 
iradesi millî irade değildir, parti içi demokrasi 
olmadığı sürece millî iradeden bahsedilemez. 

GÜRHAN TİTREK Çankırı) — Hadi canım 
sende artık. (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Devam edin efendim. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Neticeyi şöyle 
özetlemek istiyorum: Bugüne kadar sorumlu
luklarının gereğini yerine getirmekte ihmal 
göstermiş bulunan siyasî partilerimiz şu anda 
tarihî bir görevle, karşı karşıya bulunmaktadır
lar. Halkın mutluluğunu sağlamayı hedef almış 
gerçek bir demokrasi sisteminin kurulması ar
tık Parlâmento ve siyasî partilerimizin en bü
yük yurtseverlik görevi haline gelmiştir. Ancak, 
bu yurtseverlik görevini yaparken bir taraftan 
Parlâmentonun ittibarmı koruyacaksınız, diğer 
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taraftan da hler türlü saldırıdan, her türlü ten
kitten, eleştiriden uzak olması lâzım gelen, kut
sal bir topluluk olan ve bizim Türk ulusunun 
topluluğu olan Ordu'nun da Parlâmentonun iti
barı kadar, Ordu'nun da itibarını korumaya 
mecbursunuz. 

MEHMET SİRKİ TURANLI (Adıyaman) 
— Bunu söylemeye, ne lüzum var?.. (Gürültü
ler) 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Örneğin, Sayın 
Ecevit'in... 

ALİ ALTUNTAŞ (Tokat) — Buna ne lüzum 
var, buna nie lüzum var. (Gürültüler) 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Sayın Ecevit' 
in bir görüşü çok calibi dikkatttir. Sayın Ecevit 
der ki, «Türkiye'nin dirliği Ordu'nun birliği
ne 'bağlı «Onun için, siyasî partilerimiz gerçek
ten Parlânııentonun itibarına gölge düşürme
yecek bir davranış içine girerken, Ordu'nun da 
itibarını en az Parlâmentonun itibarı kadar ko
rumak gereğini duymalıdır. 

Saygılarımla. (Gürültüler, anlaşılmayan mü
dahaleler. ) 

RİFAT ÖZTÜRKOrNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım... 

pyAŞKAN — Bir dakika, efendim. Sayın Öz-
türkcine buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 
yın Başkamın, sataşma var, cevap vermek isti
yorum. Söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sataşma yoktur. Sayın Öz-
türikçine... 

RİFAT ÖZT HIK CİNE (İstanbul) — Sataş
ma vardır. (A. P. sıralarından «Sataşma var
dır..» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Öz-
türkçiııe, siz diyorsunuz ki «sataşma vardır söz 
istiyorum.» Cümleniz bitti m i l . 

RİFAT ÖZTCRKOİNE (İstanbul) — Bitti 
efendim. 

BAŞKAN — İzin verin, o halde Başkan ko
nuşsun. B>en sizi nasıl dinledimsc, izin verin ben 
de görüşümü söyleyeyim. Başkanlık Divanı 
Sayın Tunc'un konuşmasında sizin, şahsınıza sa
taşma görmüyorlar. Zira, bu olayı kendi fikri
nin ifadesi sadedinde bir unsur, bir materyal 
olarak kullanmışlardır. Bu sebeple biz, sataşma 
olarak görmüyoruz. 

'Sayın İsmen, Diyarbakır Barosuna ka-
yıtli üç avukatın görevlerinin engellenmesiy

le ilgili olaylar üzerinde gündem dışı konuşmak 
istiyorlar. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Efendim ko
nuşmamı, bundan sonraki birleşimde yapmak 
üzere erteliyorum. 

BAŞKAN — Erteliyorsunuz. 
2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi 'Genel Baş-

l'anhğmın partilerinin (idinin değiştiğine ve 'Cum
huriyet \Henatosundal;i üyelerinin isimlerine dair 
tezkeresi. (3/269 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'•> Mart \91'-) Cumartesi günü. olağanüstü 
ikinci Büyük Kongresinde Tüzüğün bâzı madde
lerinde değişiklik yapan Partimiz, (Cumhuri
yet<;i Güven Partisi) adını almıştır. 

•Cumhuriyetçi Güven Partisinin Cumhuriyet 
Senatosuna dahil, olan üyeler seçim çevreleri sı
rasına göre şunlardır : 

Saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi 

G'enel Başkanı 
Prof. Dr. Turhan Fevzioğlu 

Adı. M) v a d i Secim çevresi 

1. — Salih Türkmen Ağrı 
Ankara. 
Antalya 
Artvin 
Elâzığ 
Erzincan 

2. — Mansur Ulusoy 
:l.--Mehmet Pırıltı 
4. — Fehmi Alpaslan 
ö. — Salim Hazerdağlı 
f>. — Fehmi Baysoy 
7. — M. Bnver Bahadırlı Hatay 
8. — M ebru re Asoley İstanbul 
9. — Lkrem Özden: İstanbul 
.10. — M. ( Vmfıl Yıldırım İstanlbul 
1 1. — Neci]) Mirkelâm-
oğlu İz mir 
12. — Mehmet llnzer Kars 
I'.}. —• Sami Turan Kayseri 
1.4. —Halil Özmen. Kırşehir 
İT). — Sedat Çumralı Konya 
H>. — Nurettin Akyurt Malatya 
17. —Hilmi Soydan Maraş 
18. — Abdiilkerim Saraç
oğlu. Mardin 
19.— Rıza Isıtan. Samsun 
20. — Ferid Melen Van 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

— '209 — 
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III. - GÖRÜŞ 

i. — Cumhuriyetin ilânının ellinci yıldönü
münün (kutlanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Millî Eğitim ve \Biitce 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/ 658; C. 'Senatosu : 1/147) (S. Sayısı : 
226) (1) 

BAŞKAN —• Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan Cumhuriyetin İlânının 50 nci 
Yıldönümünün kutlanması hakkında kanun ta-
sarısıyle İnsan Hak ve hürriyetlerine dayalı 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev
leti olan Türkiye Cumhuriyetinin doğuş ve ge
lişiminin, Cumhuriyetimizin varlık ve hayat 
sebehi olan Atatürk İnkılâbının millî hayatımız
daki önemli rolünün, modern Türk Devletinin 
dünya milletleri arasındaki yerinin dile getiril
diği nedeniyle, tasarının gündemde mevcut bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

İsmail Arar 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN —• Sözü geçen tasarının gündemde 
bulunan diğer bütün işlerden önce görüşülmei 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergede ivedilik hususu da yer almış bulun
maktadır. İvedilik hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
nıiştii'. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar
dır. Komisyon raporunun ve maddelerinin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Ko
misyon raporunun ve metin maddelerinin okun
masını kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Ancak, Eomiyon raporuyle ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

(1) 226 8. 8 ay ıh basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 

*LEN ÜSLER 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu sıra sayısı 226 da ka

yıtlı Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısının mü
zakeresinde Millet Meclisinin kaıbul ettiği miet-
nin müzakereye esas alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Özgüneş, önergeyi işle
me tabi tutmayacağım. Sebep şu; Sayın Köker, 
eğer başka bir Komisyonumuz mevcut olsaydı, 
görüşülen bu komiyonun yerine diğer bir ko
misyonun metninin görüşülmesini isteyebilirdi. 
Bu Komisyon, Geçici Komisyondur ve tek ko
misyondur. Millet Meclisi metninin görüşmeye 
esas tutulması diye Tüzükte 'bir kaide mevcut 
değildir ve böyle bir şey de mümkün değildir. 

Sayın arkadaşımız, Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonunun öngördüğü tasarı me~ 

i tinleri görüşülürken «Şu madde yerine Millet 
r Meclisinin maddesi» görüşülsün diye önerge

ler vere/bilir ve bunu isteyebilir. Bunun dı
şındaki bu önergesi muteber değildir. Bu se
beple işleme tabi tutmuyorum. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz alan
ları okuyorum. Gruplar adına henüz söz iste
ndim emiştir. Şahısları adına Sayın Öztürkçi-
ne, Sayın Ueuzal, Sayın Öztürk söz istemiş*-
lerdir. 

ÂDİL ALT AY (Sivas) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Âdil Alt ay, buyurun. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yolk. Buyu
run efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA ÂDİL ALT AY (Si
vas) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Büyük Türk Milletinin mümtaz ve eşsiz ev
lâdı Yüce Atatürk'ün önderliğinde başladığı 
ve başardığı hürriyet ve istiklâl mücadelesini 
ebedileştiren Türkiye Cumhuriyetinin resmen 
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kuruluş ve ilânının 50 nei yıldönümünü mil
letçe kutlamanın hazırlığı içinde hulunmakta-
yız. Bu hazırlığın esaslarını tespit edecek 
olan kanun tasarısının her yönü ile mükemmel 
olması dileğimi işaretle mensubu 'bulunduğum 
C. H. P. Grubu ve şahsım adına Yüce Hey eti-
zi selâmlayarak sözlerime başlarnalk isterim. 

(MMıterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin ta
rih boyunca tatbik edilegelmiş diğer idare şe
killeri yanındaki mümtaziyetine ve -belirgin 
yönlerine çok kısa olmak üzere dokunmakta 
fayda görmekteyim. Bu kelim'enin lüğât mâna
sı; halka mensup hükümet şekli ki, hüküm
dar yerine 'bizzat halkın veya temsilcilerinin 
seçmeikte olduğu 'bir 'başkan bulunmasıdır. 

Eski Yunan Filozoflarımdan Aristo'ya gö
re, «Devleti, umumun menfaatini gözeterek 
halk idare ederse, ona Cumhuriyet denir.» İşte 
bu anafikri işleyen ve geliştiren Montesguieu 
«Yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri tek 
şalhısta veya kuralda toplandığı ta'kdirde adı 
cumhuriyet dâhi olsa ve organlar seçimle gel
se bile o rejim halk idaresi niteliğini taşımaz» 
diyor. 

Şu halde Cumhuriyet öyle bir devlet şek
lidir ki, onda 3 an a kuvve t ayrı, 'birbirine kar
şı 'bağımsız ve •birbirini dengeli İmr surette de
netleme esasına göre kurulmuş olacak, Dev
letin lıaşında. da helirlii 'bir süre için seçimle 
gelen bir başkan [bulunacaktır. 

Bu görüşü benimseyerek diydbi'liriz ki, ta
rih iboyunca ve zaman zaman cumhuriyet is
mini de kullanmış birçok idare tarzlarına ras--
lanmışsa da, 'bunlar, hakikî mahiyetiyle Cum
huriyeti temsil edememiş olsalar gerek. Ya-

' tandaşa hürriyet ve eşitlik getiren, emniyet 
ve itimat sağlayan cumhuriyetlere 18 nei yüz
yılın ikinci yarısında A.B.D.'lerıi istiklâl hare
ketleri ve Fransız Büyük İhtilâli imkân ha-
zırlayalbilmiştir. 19 ncu yüzyıl bir Devlet şek
li olarak Cumhuriyetin Avrupa'da ve Amerika' 
da belirmesi ve gelişmesi, yerleşmesi için gi
rişilen çetin ve kanlı mücadelelerle geçmiş
tir 

Cumhuriyete iki anafikir hâkimdir ki, Ilım
lar da hürriyet ve eşitlik prensipleridir. Ge
nel olarak insanlara, özellikle de A'atandaşla-
ra tanınmış olan tekmil temel haklar ve çeşit
li hürriyetler hu ilki anaprensipten doğmakta-

8 . 3 . 1973 O : İ 

dır. Nihayet Cumhuriyet rejimi yasama, yü
rütme ve yargı hak ve yetkisinin kaynağının 
halkta olduğu inancına dayanır. Bu inanç kay
bolduğu veya bir tarafa itildiği gün. Montes-
quleu'nün 'belirttiği gibi. Devletin adı ne olur
sa olsun Cumhuriyet bir aldatmacadan ibaret 
kalır. 

Kanaatimce, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Yüce Atatürk de Montesquieu'nün hu görüş 
ve telâkkisini benimsemiş ve Cumhuriyetin te
mellerini aynı prensiplere istinat ettirmiş bu
lunmaktadır. O, bu görüş ve kanaatini, «Hür
riyet ve istiklâl 'benim karakterimdir.» ve «Biz 
hayat ve istiklâl isteyen bir milletiz. Yalınız ve 
ancak onun için hayatımızı ibzal ederiz.» ve 
«Hürriyeti gasbedilen bir millet ne kadar zen
gin ve müreffeh olursa olsun, medenî insan
lık gözünde kir uşaktan daha iyi muameleye 
lâyık değildir.» ve 'benzeri vecizeler ile e'be-
dil eştirmiş t ir. 

Yüce Atatürk'ün indinde hürriyet ve istik
lâl kavramlarından daha mühim 'bir şey olmadr-
ğı muhakkaktır. Demek oluyor ki, hürriyet ve 
İstiklâli tam olmayan 'bir milletin, Devlet şek
linin Cumhuriyet olabilmesinde Atatürk te
reddüt içerisindedir. Cumhuriyetimizi değer
lendirirken Onun bu tereddüdünü nazarı iti-
'bara almak Atatürk saygısının ifadesi ola
rak telâkki edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin 
başka özelliklerinden de söz etmek gereke
cektir. 

Anayasamız tetkik edildiğinde, birinci 
kısımda Cumhuriyet ve temel ilkelerine yer 
verildiği görülmektedir. Anayasamızın birin
ci maddesinde; «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir.» esası vazedildikten sonra, 9 ncu mad
desinde de: «Devlet şeklinin Cumhuriyet ol
duğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirile
mez ve değiştirilmesi teikiif edilemez.» hük
müyle Cumhuriyetin ebedileştirilmesi lüzumu 
(belirtilmiş bulunmaktadır. 

Yüce Atatürk'ün ve Sayın İnönü'nün her 
zaman ve her vesile ile irat buyurdukları nu
tuklarında da, 'bu hususun teyit edilegelmiş 
olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. 

Anayasamızın 2 nei maddesinde de Cum
huriyetimizin kapsamı kesinlikle şöyle be
lirtilmektedir: «Türkiye Cumhuriyeti, insan 
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haklarına ve başlangıçta (belirtilen temel il
kelere dayanan, millî, demokratik, lâyik ve sos
yal bir hülkük devletidir.» Böylece, bu bütün
lüğün bozulmasına tahammül gösterilemeye
ceği! de belirtilmiş ve perçinlenmiş bulun
maktadır. Bu bütünlük ve bölünmezliğe 
Yüce Atatürk'ün Büyük Nutkunda, her yeri 
geldiğinde raslandığı gibi, Ata'ııın ebediyete 
intikâli münaseibetiyle Sayın İnönü'nün büyük 
Türk Milletine yayınladığı Beyannamenin bir 
pasajında da: «Teşkilâtı Esasiyemizde ve bu
gün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş 
'olan lâyik, milliyetçi, halkçı, inkilâpçı, dev
letçi Cumhuriyet bize 'bütün cvsal'ıyie Ata
türk'ün en kıymetli emanetidir.' veciz ifade
sini -bulmakta olduğu gözlerden kaçmamakta
dır Her Türk'ün, Türkiye Cumhuriyetini bu 
bütünlüğü ve bölünmezliği ile benimsemesi 
ve 'ebedileştirilmiş olduğunu da kabul etmesi, 
Atatürkçüyüm, Atatürk ilkelerine bağlıyım, 
•diyebilmesi için başta gelen şart olarak ka
bul edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Mücadele
miz Atatürk'ün Büyük Nutukta «Manzara-i 
Umumiye» 'başlığı altında belirtmiş bulundu
ğu perişan ve bitkin durum karşısında dağr-
nıı'k ve gelişigüzel bir uğraşı olmayıp, başlan
gıçta Atatürk ve kader arkadaşları tarafın
dan plânlanmış ve programa .bağlanmış bir mü-
eahededir. Neyin nasıl yapılacağı ve neticeye 
ne suretle varılacağı kararlaştırılmış ve bü
yük Türk Milletinin neler yapabilmeye kadir 
olduğu kaynağından da cesaret alınmış bulun
maktadır. îşte bu cesaret, azim ve kararla 
Anadolu yolculuğuna çıkan Yüce Atatürk 19 
Mayıs -1919 günü Samsun ufkunda bir gü
neş gibi doğmakla Millî Mücadelenin ilk işa
retini vermiş bulunmaktadır. Bu işareti bek
lemekte olan Büyük Türk Milleti Ata'sının 
izinden gitmekte ve direktiflerini yerine ge
tirmekte biran bile tereddüt etmemiştir. 

İşte bu ibirlik ve beraberliktir ki, çok kısa 
bir zamanda İstanbul Hükümetinin çökmesi
ni ve Anadolu'da galip devletlerin bile mev
cudiyetini tanımak zorunulğunu duydukları 
yeni Türk Devletinin filizlenmesini sağlayabil
miştir. Böylece, mevcudiyetini dünyaya kabul 
ettirmiş bulunan yeni Türk Devletinin artık 
teşkilâtlanma zamanının geldiğine inancıyîe 
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Atatürk, önce Erzurum'da, sonra da Sivas'ta 
birer kongre topladı. 

Erzurum ve Sivas kongrelerinin kesin ama
cının ne olduğunu Atatürk şu sözleriyle açık
lar : «Bu vaziyet karşısında bir tek karar var
dı. O da hâkimiyeti milllyeye müstenit biiâ-
kaydüşart müstakil yeni bir Türk Devleti te
sis etmek'» 

Şark, vilâyetlerinin temsilcilerinden mü
rekkep Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 güu-
ııü toplandı. 14 günlük çalışmadan sonra, mil
lî sınırlar içinde yurdun bölünmez bir bü
tün olduğu ve ayrıca hiçbir himaye sistemi
nin kabul edilmeyeceği açıklandıktan sonra, 
Sivas'ta büyük bir kongre toplantısına ka
rar vererek, Atatürk ve arkadaşlarını bu kong*-
reye Heyeti Temsiliye üyesi seçtikten sonra 
dağıldı. 

Anadolu ve Rumeli'yi içine alan Misaki 
Millî hudutları dahilindeki vilâyetlerin tem
silcilerinden mürekkep büyük Sivas Kongre
sinin hazırlıkları tamamlandıktan sonra, tek
mil azanın iştiraki ile kongre 4 Eylül 1919 Per
şembe günü saat, 14,00'te lise binasının top
lantı salonunda açıldı. Atatürk'ün bir nut-
kuyle Jl Ekim 1919 günü sona eren kongre şu 
kararlara vararak dağıldı: 

1. Türk anayurdu parçalanmaz bir bü
tündür. Hiçbir sebeple 'bunların ayrılması ve 
işgali kabul edilemez, 

2. İstiklâlimizin temini için Kuvayı Mil-
liyeyi teşkil ve millî iradeyi hâkim kılmak 
katî şarttır. 

3. Türkiye'nin herhangi bir parçası işgal 
edilirse, bildikte müdafaa ve mukavemet edi
lecektir, 

4. Aynı vatan içinde yaşadığımız azınlıkla^-
ra, siyasî ve içtimaî düzenimizi bozacak im
tiyazlar verilmeyecektir, 

5. Memleketimize karşı istilâ. emelleri 
beslemeyen herhangi 'bir yabancı Devletin ik
tisadî yardımı memnuniyetle kabul edilecek
tir. 

Adaletli bir barışın yapılmasını Türk Mil
leti bir gaye olarak benimsemektedir, 

6. Milletimizin içinde (bulunduğu 'durum
dan kurtarılması için, ıbir millî Meclisin der
hal toplanması lâzımdır. 'Milletin, mukadde
ratı bu Millet Meclisinin eline bırakılacaktır, 
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7. mi l î vicdandan doğan bütün millî 
cemiyet ve kuruluşlar Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında ıbirlesti
rilmiştir, 

8. Kongrenin seçtiği Temsilciler Heyeti 
bütün millî hareketleri ve teşkilâtı idare ede
cektir. 

İşte bu mühim ve esaslı kararlarla Cumhu
riyetimizin temeli Sivas Kongresinde atıl
ım iş oluyordu. Esasen bu hakikati Yüce Ata
türk, Büyük Nutukta Sivas'ı işaret ederek; 
«İşte biz Cumhuriyetin temelini burada at
tık» sözleriyle belirtmiş bulunmaktadır. 

Böylece bu mühim ve esaslı kaı arların dün
ya.-efkarı umumiyesine ilân edildiği 1.1 HAlül 
1919 günü Cumhuriyetimizin temeli de atıl
mış oluyordu. Geriye, Cumhuriyetimizin kurıı-
'luşunun dünya efkârı umumiyesine resmen 
ilanı kalmış demelkti. Bu maçla Atatük o 
mutlu günü bekledi. 

18 Aralık 19.19 gününe kadar Temsilciler 
Heyetini t eşildi eden arkadaşları ile birlikte 
Sivas'da kalan Atatürk 27 Aralık .1919 Cu
martesi günü saat 14,0'0'de ilk defa olarak An
kara'ya geldi. İşte bu tarihten itibaren Anka
ra Millî Mücadele ve bağımsızlık dâvasının 
mihrakı ve Türk millî egemenliğinin de mer
kezi oldu. 

23 Nisan 1920 Cuma günü yurdun dört ta
rafından seçilip gelen mebuslar Meclis Bina
sında vatanın ve milletin, kurtuluşu, selâmeti 
ve istiklâli için dua ederek saat 13,45'de ilk 
toplantısını yapmakla Sivas Kongresi karar
ları gereğince yeni Türkiye'nin idaresini bil
fiil 'ele almış oldu. 

Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üstünde hiçbir kuvvet tanınmayacağı, Meclis
te toplanan 'millî iradeyi vatanın mukaddera
tına elkoymuş tanımanın esas olduğu, yeni 
bir Hükümet kurmanın zaruretine inanıldı
ğı belirtilerek; Atatürk hem Meclis Başkanı 
ve hem de Hükümet Başkanı seçilmek sureti 
ile vatanın düşmandan ve müstevlilerden te
mizlenmesi mücadelesine girişildi. 

Bir ölüm - kalım müca'delesinden sonra düş
manın denize dökülmesi ve müstevlilerin de 
Atatürk'ün deyimi ile «Geldikleri gibi» baş
larıma vurulmuşçasına geri dönmeleri netice
sinde, vatanın kurtarılmasından, T ürik e ve Türk-
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İliğe yakışır bir sulhun başarılmasından son
ra iş Sivas Kongresinde temeli atılmış bu--
lunan Cumhuriyetimizin dünyaya resmen ilâ
nına kalmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bâzı âdet uğraşı ve gayeye henüz nüfuz ede
memişlerin mukavemetlerinden sonra 29 Ekim 
192:j günü saat 20,30'da Cumhuriyet dünyaya 
resmen ilân edildi ve '20,45't e de Atatürk ilk 
Cumhurbaşkanı seçildi. 

Böylece, Türkler 'bağımsızlığına ve lâyik 
oldukları idareye kavuşmuş oluyorlardı. 

Muhterem arkadaşla!', işte bu mutlu günün 
50 nci yıldönümünü kutlamanın hazırlığı için
deyiz. lUı hazırlığın esaslarını tespit ve ted
vin eden kanun tasarısını görüşmekteyiz. Dâ
vamın ve günün önemi ile mütenasip bir kut
lamanın zaruretine inanan, bir parti olarak 
gönlümüz arzu etmektedir ki; Cumhuriyetimi
zin 50 nci Yıldönümü geçici mahiyet taşıyan 
törenlerden ve şölenlerden ibaret kalmayıp, 
Türklüğün bir imtihanı olan Millî Mücadele 
tarihimizin dillere destan olan anılarını âbi-
deleştirsin. Türklerin hasletleri, geçmişine sa
hip çıkma azim. ve kararı bu vasile ile 'dünya
ya bir kere daha hatırlatılsın.. 

Türklük'-şuurunun her zamanki gibi dim
dik ayakla durmakta olduğu, bölünmez bir 
bülünh'ık vasfım taşıyan vatanımız üzerin
de saçma ve gülüne; iddialarda, bulunabilme 
cesaretini gösterebilen cılız ve küstah hasım
larımıza kir kere daha .kabul, ettirilebiisin. 

Bu itibarla tasarıyı hem muhteva bakr-
mmdau kifavetsiz bulmaktavız, hem de Türki-
ye Büyük Millet Meclisine getirilmesinde ge
cikilmiş olduğunu kabul etmekteyiz. 

Gecikilmiş olmasına rağmen tasarının ki
fayetsizliği meclislerde tartışmalara konu ol
muş ve böylece büsbütün âdeta bir çıkma
za sokulmuştur. Hele Millet Meclisinden ge
len metnin Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonunda .yapılan değişiklikler karşısında 
tasarının yeniden Millet Meclisine dönmesi ve 
Meclisin de bilhassa. I neü madde üzerinde 
israıia durması tasarının Karma Komisyonu 
kovlamasını gerektirdiği ihtimali nazarı iti
bara alındığında çıkmaza, muhakkak nazarı 
ile bakılmalıdır. 

Diğer taraftan; vaktin darlığından ba
hisle henüz tasarı olmaktan ileri gidememiş 
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olan metne göre Hükümetin harekete geçtiği
ni yetkililer açıkça ifade etmektedirler. Bu 
tutum ile hukuk devleti kavramının nasıl bağ-
daştırıllacağım takdirlerinize arz etmekle ye
tinirim. 

J3u durum karşısında Yüce meclislere ta
sarıyı biran evvel kanuniaştırarak Hükümeti 
müşkül durumdan kurtarmak kalıyor demek
tir. Millet Meclisinden gelen metnin 4 ncü 
maddesindeki değişiklikler hariç, Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonunda yapılan de
ğişiklikler mühimseneeek cinsinden sayılma
sa gerektir 

Mezkûr 4 ncü maddedeki değişiklikler de 
konan tahsisatın kifayetsizliği ve 'bir de fan-
tazi kabilinden kanunun esprisi g.iM sebep
lere istinat ettirilmektedir ki ; bu iki hususun 
da önemsenecek bir nitelik taşımadığı mey
dandadır. 

Zira, her ne kadar 'bu tasarıya yapılması 
gerekli görülen işler için 80 milyon lira ay
rılması belirtilmişse de 8 nc-i ve 9 ncu madde
lerde sıralanan kaynaklar itibarı ile bu mik
tarın 250 - 300 milyon liraya baliğ olacağı 
Millet Meclisi Bütçe - Plân^ Komisyonunda he
saplanmıştır. Kaldı ki ; bu mühim konuda hiç
bir fedakârlıktan kaçınmaması gereken Hü
kümetin, basit meselelerin hallinde hile baş-
vurulagelmekte olan aktarmalar sureti ile lü
zumlu parayı teinin etmesi bir mesele değil
dir. 

Kanunun esprisi meselesine gelince: Ha
kikaten bu bir fantazi olmaktan kurtulama
yacak bir nitelik taşımaktadır. Yeryüzündeki 
Ermeni kırıntılarının saçma ve manasız ideo
lojilerini ve bu ideoloji sayiki ile kendileri
nin sebebiyet verdikleri Türklerin mukabil 
hareketlerinden duydukları kinleri her za
man ve her yerde abideleştirildiklerine şa-
lıid olduğumuz şu günlerde bizim haklı oldu
ğumuz dâvalardaki kahramanlık menkıbeleri
mizi abideleştirmekte yaya kalmamız gözler
den kaçmadığı gibi ileride de affedilmez bir 
durum meydana getireceği şimdiden kabul 
edilmelidir. 

Bu itibarla tasarının abideleştirme mad
desi diye vasıflanclırılması gereken mezkûr 4 
ncü maddenin kanunun esprisine uymayaca
ğı fantazishıe itibar etmeyerek, mevcut mü-

tevazi hali ile olsun metinde bırakılmasını) gön
lümüzün arzuladığına burada değinmeden 'ge-
çemiyeceğim. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünün ha
tırasını yaşatacak ve mümtaziyetini de de
vam etirecek her âbide ve kuruluşun, hele 
eğitim müesseselerinin bu kanun tasarısında 
yer alamayacağı iddiasının kelimenin en ha'-
fif mânası ile tuhaflıktan kurtulamayacağı 
inancımızı dile getirmekten de kendimizi ala
mayacağız. 

Böylece 4 ncü maddenin mâna ve mahiyeti 
ile lüzumunu belirttikten ve değiştirilmesi 
için mühim bir sebebin bahis konusu bile ola
mayacağını açıkladıktan sonra. Geçici Ko-
•misyonun, Millet Meclisi metninin diğer mad
delerindeki yaptığı değişikliklerin üslûba ve 
bâzı teyit mahiyetindeki ilâvelere inhisar et
mesi karşısında, Yüce Heyetinize Millet Mec
lisi metninin benimsenerek tasarının biran 
evvel kanunlaşmasını sağlamak sureti ile, 
Hükümeti, tatbikatmdaki müşkül ve gayri 
hukukî durumundan kurtarmak en anlayışlı 
hareket tarzı olacaktır sanırını. 

Esasen bu tasarının en geç yılbaşından ev
vel kanunlaşması ve yürürlüğe konulması zo-
runluğu vardur. Zira Cumhurbaşkanı Saym 
Cevdet Sun ay yılbaşı mesajında Cumhuriye
tin 50 nci yıldönümünün kutlanması hazır
lık ve faaliyetlerine 1973 yılının il gününden 
itibaren başlanıldığını Büyük Türk Milletine 
ilân etmiş bulunmaktadır. 

Bu nasıl kutlama ki; hazırlık ve faaliyetle
rini tespit ve tedvin edecek olan kanun tasarı
sı hâlâ Yüce meclislerde müzakere konusu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 yılının müs
tesna bir yıl 'olarak ele alınması gereğine ina
nıyoruz. Zira bu yılda: 

'••A) Yeni Cumhurbaşkanımız Türkiye Bü
yük Millet Meclisince seçilecektir. 

;B) Genel seçimler yapılacaktır. 
C) (C) bölgesine dâhil illerimizde kısmî 

Senato seçimleri yapılacaktır. 
D) Mahallî seçimler yapılacaktır. 
E) Millî irade ile nöbeti devralacak bu 

yeni kadro ile Cumhurij^etimizin ilânının 50 nci 
yıldönümü bütün yurtta, yavru vatan Kıb
rıs'ta ve diğer devletler nezdindeki temsilci
liklerimizde milletçe kutlanacaktır. 
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ıBütün bunların 1973 yılma rastlamasını bir 
tesadüfün eseri olarak; kabul etmekte 'isabet 
görmekteyiz. İnşallah bu mutlu bir başlan
gıç. olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak ümldetmckteyiz ki, bütün bu seçimlerin 
yapılmasında Anayasamızın, Yüce Atatürk'ün 
ve Sayın İnönü'nün her zaman ve her vesile 
ile belirtmiş olduğu mâna ve mahiyetiyle ne
vi işaihsma münhasır Cumhuriyetimizin yoz-
laştınlmasmdan kaçınılarak millî iradenin 
tecellisine saygı gösterilmesi neticesinde, nö
beti devralacak kadro millî menfaatlerimizde 
birlik ve beraberliği benimseyerek Cumhuri-
y etimizin ilânının 50 nci yıldönümünü 'büyük 
Türk Milletiyle el ele, kardeşçe kutlayacak, 
bugüne kadarki aşırı partizanlığını ve şahsî 
çıkarcılığın Türk Milletine nelere mal oldu
ğunun ve esasen bu zihniyetin de modasının 
çoktan geçmiş bulunduğunun idrakine vara
caktır. 

Bu birlik ve beraberlik milletçe mevcu
diyetimizin temelini teşkil etmektedir. Cum
huriyetimizin ilânının 50 nci yıldönümünü 
kutlarken geriye dönüp baktığımızida, çok 
partili hayatım hafife alınmasının ve şahsî 
çıkarların verdirdiği tavizlerin, Atatürk İn
kılâp ve İlkelerini hayli yaraladığı hazin 
sahnesini görmek mümkün olacaktır. 

Bu hazin sahne ile cemiyetimizi muasır me
deniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız he
defini gösteren Yüce Atatürk'e (bağlılık ve 
Atatürkçülük iddiasının (bağdaşmasının da 
mümkün olamayacağı meydandadır. 

«Hürriyet ve istiklâl benim karakterim
dir» diyen Atatürk, tam istiklâli arzu etmek
tedir. Tanı istiklâl formülünü de şöylece dile 
getirmektedir: «İstiklâli tam denildiği zaman 
bittabiî siyasî, malî, iktisadî, adlî, askerî ilâ her 
hususta istiklâli tanı ve serbestiği tam de
mektir. Bu saydıklarımdan herhangi birinde 
üstiMâilden mahrumiyet millet ve memleketin 
mânâ-i hakikisiyle bütün istiklâlden mahru
miyeti demektir.?) 

Böylece Atatürk'ün siyasî ve askerî konu
ların yanı başında, en az onlar kadar malî, 
iktisadî ve adlî konuların da önemi ve ağır
lığını memleket idaresinde kabul etmekte 
bulunduğuna şahit oluyoruz. 

Bugün içerisinde bulunduğumuz, gençli
ğimizi anarşik ortama çekmekte 'başta gelen 

âmil olduğunu kabul etmemiz gereken eko
nomik dengesizlik, hiç şüphe yok ki, Atatürk'
ün direktiflerinin zamanında kaale alınmamış 
olmasının tabiî bir neticesidir. 

Vatanın düşman ve -müstevlilerden temiz'-
leıımesinden, başarılı bir sulha varılmasın
dan ve rejimin anahtarlarının tayin ve ilânın
dan sonra memleketin ve milletin daha ne gibi 
hizmetlere ihtiyaç göstermekte olduğunu za
man zaman ve yeri geldiğinde açıklamak şık
kını benimsemiş bulunan Atatürk, İzmir'de 
verdiği bir nutuktaki: «Askerî zaferler ne ka
dar muazzam olursa olsun iktisadî zaferlerle 
tedviç ve tarsin edilmedikçe payidar ola
maz» sözüyle bir millet hayatında ekonomik 
konuların ehemmiyetini en canlı şekilde dile 
getirmesini bilmiş ve 'bu husustaki direktifi
ni de Türk Milletine vermiştir. 

Buna rağmen Atatürk'ün iktisadî zafer
ler diye vasıflandırdığı ekonomik hamlelere 
henüz şahit ve müdrik olabilmiş sayılabilece
ğimizin bilinci içerisinde bulunduğumuzu 
kimse iddia edemez. 

Cehaletin bu Devletin başına ne gibi badi
reler açabileceği endişesini de sezinleyen Ata, 
gerekli çareye. «Bu memleketin sahibi ve H e 
yeti İçtimaiyemizin unsuru esasisi köylüdür. 
İşte bu köylüdür ki, bugüne kadar nuru maa
riften mahrum kalmıştır. Binaenaleyh, bizim 
takibedeceğimiz maarif siyasetinin temeli, ev
velâ mevcut cehlî izale etmektir» sözleriyle 
işaret etmiş ve bilhassa öğretmenlere gerek
li uyarıda bulunmuştur. 

Memleketteki taassuptan da endişelenen 
Atatürk, yine 'bir nutkunda: «Hiçlbir delili 
mantıkiye istinat etmeyen birtakım anane
lerin, akidelerin muhafazasında ısrar eden 
milletlerin terakkisi çok güç olur, belki de 
hiç olmaz. Terakkide mevcut şurûtu aşama
yan milletler hayatı makûl ve amelî mütalâa 
edemezler» sözleriyle de gerekli uyarıda bu
lunmuş ve doğru yolu göstermek lüzumunu 
duymuştur. 

Atatürk realist ve dinamik şahsiyetini: «Biz 
ilhamımızı gökten değil, doğrudan doğruya 
hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumu
zu çizen İçinde yaşadığımız yurt, 'bağrından 
çıktığınız Türk Milleti ve l)ir de milletler ta
rihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yap-
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laklarından . çıkardığımız neticelerdir» söz
leriyle belirtirken, Cumhuriyeti emanet etti
ği Türk Gençliğine de en mühim millî direk
tifi de vermiş oluyordu. 

,Sözü şuraya getireceğim ki. Yüce Atatürk, 
Türk Milletine ve bilhassa. Tüık Gençliğine 
gerekli bütün direktifleri vermiş, ve doğru 
yolu da göstermiş bulunmaktadır. Ancak biz 
Yüce Atatın k'ü tam mânasıyle tetkik edebii-
biş ve direktiflerini de prensip haline getire
bilmiş bir millet olduğumuzu henüz İddia 
edebilecek noktaya gelmiş sayılanlayız. 

Bu hakikat bütün açıkiuğıyle anlaşılmış 
ve kabul edilmiş olmalıdır ki. çok gecikil
miş olmasına rağmen Hükümet, Atatürk Aka
demisi kanunu tasarısını Yüce meclislere ge
tirmiş bulunmaktadır. Halen Cumhuriyet Se
natosu komisyonlarında tetkik edilmekte bu
lunan bu tasarının kaııuniaşmasıyle kurula
cak olan Atatürk Akademesinde. Yüce Ata
türk'ün bütün yönleriyle Türk Gençkğinee 
tetkik ve anlaşılması imkânlarına kavuşulmuş 
olacaktır. Bu tasarının kanunlaşmasının ve 
Atarük Akademisinin kurulmasının da 197:] 
yılma nasibolması bu yılın belirginliğine bu 
bakımdan da ağırlık verebilecek nitelik taşı
maktadır. Bu mümkün olabildiği gün. Tüık 
Gençliği Atatürk ilkelerine 'bağlılığın verdiği 
inanç ve güvençle, bugünkü sanık ve insan tabi-
atıyle de bağdaşamayan ideolojilerin kancasın
dan kendisini kurtarabilecek müspet ilmin ve 
muasır medeniyetin gerçeklerini benimseyen 
Ata'sına lâyik. şuurlu bir toplum olarak kâmil 
mânadaki Cumhuriyetimizin bekçiliğinin idra
kine •erebileeckür. 

Oumlıuı iyotimizln temelini teşkil eden mil
lî iradenin tecellisi imtihanının verilebileee-
ğ'ino milletçe ümit bağladığımız 197:1 yılının, 
vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olması temennisiyle Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu ve şahsım adına "Yüce Heyetinizi 
'saygıyı e se < anıl a rraı. (Alkışl ar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyetimizin 50 nci Yıldönümü Kanu

nu tasarısı şekil yönünden, esas yönünden eleş
tirildiği takdirde, gönlümüz isterdi ki. Cumhu
riyetimizin 50 nci yıldönümünde Anayasamızın 

sosyal hukuk devleti nizamının tamamen oturup 
yerleşmesi mümkün olsun. İnsan haklarının ve 
yine Anayasanın eşit hakların verilmesinde bü
yük bir fayda, olacağı inancımı daima muhafa
za ve müdafaa edeyim. Zira, bugün Türkiye'
mizde 4 286 köyde ilkokni yoktur. Bu köylerin 
vatandaşlarından Devlet l i r vazife istediği za
man bir taraftan Devlet Personel Kanunu, bir 
taraftan 44ü sayılı Kanun, bunların ilkokul me
zunu olmasını öngörür. Bu köyden çıkan bir ki
şi hastanede hademe olmak ister, bir yerde oda
cı olmak ister, emeğinin karşılığını, kuru bir ek
meği almak ister; ama Devlet, sosyal hukuk dev
letinden bu nedenle uzakta kaldığı içindir ki, 
Anayasamızın eşitlik prensibini görülüyor ki, 
4 2:!() köyümüze uygulanma imkânı yok, 

Ben 19G1 yılından beri Parlamentodayım; ne 
zaman Türk Silâhlı Kuvvetlerimize, ne zaman 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bir tahsisat 
istendiği zaman bütün partili arkadaşlarımız 
bu konu üzerinde ittifak etmiştir. Gerekli tah
sisatın bir an önce çıkartılması hususunda, ya
rışa girildiği halde niçin 50 nci yıldönümüde 
Hükümetimiz. Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinde olduğu gibi. Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde de Anayasamızın sosyal hukuk devleti 
ve eşitlik prensiplerine sadık kalmak suretiyle 
bu köylerde bir köy ünitesi yapmak suretiyle 
birbirleriım yakın olan merkezlerde, köylerde 
okul açsaydı daha iyi olmaz mıydı? Birincisi bu. 

İkincisi; Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönü
müne giriyoruz. Ne hazin tecellidir ki. Sayın 
Devlet imkanımız tesadüfen burada idi. bir ko
nu üzerinde konuşulurken vaktiyle sorduğum 
bir yazılı soruda «Osmanlı İmparatorluğu za
manından lıeri şu ana kadar kaç tane nizamna
me, emirname yürürlüktedir?» dedik. İlgili hü
kümetten o zaman cevabını aldık ve almış ol
duğumuz cevap üzerine. Cumhuriyet Senatosu
nun 02 nci Birleşiminin 21.4 .1972 tarihli tu
tanağını Sayın Devlet Bakanımıza o zaman tak
dim etmiştim. Aradan uzun zaman geçmesine 
rağmen 50 uei yıldönümüne girdiğimiz halde ne 
yazık ki, gene Osmanlı İmparatorluğu zamanın
dan kalan nizamnamelerle Türkiye Cumhuriye
ti Devleti idare ediliyor. Olmaz böyle şey. Ol
maz... Olmaması lâzım. 

Atatürk ilkelerine aykırı durum budur. 
Onun aksi; Atatürk hamallığından başka bir 
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şey değildir. Bu memleketi Atatürk hamalla
rından kurtarmak zorundayız. Memlekette ha
kiki Atatürkçülük lâfla değil, kanunla yapılır. 
Bugün deyi'imlerin zaman zaman hiyanetc uğ
radığı bir devirde aziz Atatürk'ümüzün ruhu
nun incindiğini kesin olarak bilemem, ama Cum
huriyetimizin 50 nci yıldönümünde Osmanlı 
İmparatorluğu zamanından kalalı nizamname
lerle devleti yürütme, aziz Atatürk'ümüzün ru
hunda büyük bir üzüntü yaratacağı inancında
yım. 

Şekil yönüne gelince; Bütçe yeni çıktı. Bu 
hususda Maliye Bakanlığının bütçesine bir fa
sıl koymak suretiyle rahatlıkla 50 milyon, 80 
milyon. 100 milyon lira verilebilir, o tahsisata 
göre de programlar hazırlanabilirdi. Bu para ne 
şekilde sarfedilecek? Para meydanda yok. sarf 
şekli yok. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ar
kadaşımız, «Bu kanun geç kaldı.» diyor, doğru
dur. Ayrıca, bunu Maliye Bakanlığı bütçesin
den almak için bir de aktarma kanunu lâ
zım. Aktarma kanunu olmadığı müddetçe, büt
çede fasıl maddesi olmadığı müddetçe nasıl bu
nu Maliye Bakanlığı herhangi bir kamına daya
narak sar Gedebilecek?. Bu imkânsız. Bu sekil de 
hatalıdır. 

Maddeleri okuyoruz, bakıyoruz; insanın 
ümitle beklediği herhangi bir konuda ümidimi
zi tutacak tutarlı bir tarat da yok. «Ellinci Yıl
dönümü Kutlama Yüksek Kurulu.» kuruluyor. 
Kurulsun, güzel. Kanun şimdi bu yüksek kuru
lun görevlerini tayin ediyor; «Üniversiteler. 
akademiler ve TRT. 50 nci yıldönümü kutlama 
programlarını. Kutlama Yüksek Kurulu ile iş
birliği yaparak hazırlar.» diyor. Peki, burada 
yüksekokullar nerede? Yüksekokulla!' buraya 
girmeyecek mi? Akademileri koyuyoruz, üni
versiteleri koyuyoruz, peki, yüksekokullar ne 
olacaktır? 

Diğer bir maddesinde; «...Cumhuriyet Üni
versitesi adıyla bir üniversite kurulur. 

Üniversite, kuruluşu ile ilgili harcamalar bu. 
kanunla sağlanan fondan Kutlama Yüksek Ku
rulu kararı ile yapılır.» diyor; yani Kutlama 
Yüksek Kurulu her türlü sarf yetkisine haiz, 
üniversite kuruluşu ile kısımda bunları harca
yalım derse harcanacak, harcamayalım derse 
harcanmayacak.. Bu da olmaz. 
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Diğer bir husus; Kurtuluş Savaşında göste
rilen kahramanlıkları ve Büyük Zaferi tarihe 
maledeeek olan. yarım kalmış anıtların yapıl
masında da Kutlama Yüksek Kurulunun kararı 
gerekli ki, bu yardım yapılabilsin. Kutlama 
Yüksek Kurulu bu kararı vermezse ne olacak? 
Bu doğru bir husus değildir. Kanun baştan so
nuna kadar-tamamen aksaktır. 

Eğer Sayın Devlet Bakanımıza vermiş oldu
ğum Cumhuriyet Senatosu G2 nci Birleşim Tu
tanak Dergisi kaybolmuş ise kendilerine tek
rar iade edilmek üzere takdim edeyim. Osmanlı 
İmparatorluğundan kalan bu nizamname ve 
emirnameleri de ortadan kaldırtsm, Cumhuri
yeti. hakikaten Cumhuriyet kanunlarıyla kut-
layalım. 

Beni dinlediğinizden dolayı çok çok teşek
kür ederim. Hürmetlerimi;'. 

BAŞKAK — Buyurun Sayın XTcuzal. 

ÖMEP IT.TZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci yddönümünün 
kutlanması hakkındaki bu tasarı üzerinde gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının gerekçesi 
oldukça güzel hazırlanmış; fakat tasarının me
tinlerini okuduğumuz zaman, açıkça ifade ede
yim ki. ben bu tasarının içerisinde aradığımı bu
lamadım. Şöyle ki. Cumhuriyetin 50 nci yılını 
kutlamanın nasip olacağı bu yılda meseleleri. 
kanunun '2 nci maddesinde açıklandığı üzere sa
dece merasimlere atfederek, konferanslara atfe
derek, seminerlere atfederek meseleyi kâğıt ve 
söz üzerinde bırakma gibi bir durumla karşı 
karsıya kalacağımız kan a a tın d ayım. 

Gönül arzu ederdi ki, temelinde yüzbinler-
ce şehidin canı bulunan, temelinde milyonlar
ca Türk'ün alın teri bulunan, uğrunda büyük 
eziyetler çekilmiş Cumhuriyetimizin 50 nci yı
lında sadece bu büyük olusu sözle veya yazı 
ile geçiştirmeyelim. 

Metin, Millet Meclisi komisyonlarında görü
şülürken, 50 nci yılı maddî vakalarla tescil ede
cek birtakım meseleler ele alınmış; fakat huzu
runuza gelen metinde bu çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette 50 yılı dile ge
tirmek, 50 yılın ötesinde millet olarak çektikle
rimizi dile getirmek, 50 yılda yapılan meselele-
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ri dile getirmek mümkündür; ama 50 nci yılı | zar. Pazartesi de içine alıyor, Salıya kadar gi-
kutlarken şahsen benim gönlümde yatan mese
le, bu 50 nci yılın ehemmiyetini kutladığımız 
sırada, memleketimizin muhtelif yerlerinde bi
rer âbide şeklinde eserleri ortaya koyup, bizden 
sonra gelecek nesillerimizin 50 nci yılda bu âbi
delerin dikildiğini, 100 neü veya daha ilerdeki 
yıllarda da kendi imkânları dahilinde büyük 
eserlerin ortaya konmasına imkân hazırlamış 
olurdu kanaatmdayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yolda 
ikinci defa meseleyi ele alarak kanun çıkardı
ğına şahidiz. Birisi, Cumhuriyetimizin 10 ncu yı
lında çıkarılmış olan kanun, ikincisi ise bu olu
yor. 

Bir tesadüf eseri olacak ki. 11 Haziran 1933 
tarihinde çıkarılmış bulunan 2305 sayılı Kanun 
12 maddeden ibaret, bugün 50 nci yıl münase
betiyle müzakeresini yaptığımız kanun da 12 
maddeden ibaret. 

Metinde bâzı eksiklikleri gördüm, onları sı
rası ile arz edeceğim değerli arkadaşlarım. 

Evvelâ 5 nci madde ile biraz evvel dokundu
ğum maddî oluşları, bilhassa Devletin kurulu
şunda büyük yeri olan Sivas vilâyetimizde bir 
üniversitenin kurulması yolundaki gelen hü
küm, fevkalâde takdire şayan; ama mevcut 
mevzuata göre, sadece bu kanunla bu üniver
sitenin kurulacağına kani değilim. Türkiye'de 
üniversitelerin ne şekilde kurulduğu hepinizce 
nıâlüm. Bilmiyorum, Hükümet bilâhare Sivas'ta 
kurulacak üniversite için başka bir kanun geti
recek mi? Getirmedikleri takdirde bu, sadece 
kanunun metninde kalmaya mahkûm görül
mektedir. 

İkincisi, 7 nci madde şöyle tedvin edilmiş; 
«Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü bayramı, ha
zırlanacak programa göre; 26 Ekim 1973 günü 
saat 13.00'te başlar ve 30 Ekim 1973 günü saat 
24,00'te sona erer.». Burada, resmî ve özel ku
ruluşlar tatile girecek midir, girmeyecek midir 
gibi bir sarahat yoktur? Kutlama olarak kabul 
ettiğimiz takdirde, maddejre bir fıkra eklemekte 
büyük fayda var; ama bayram olarak kabul 
ettiğimiz takdirde, bu her yıl yeniden tekrarla
nacak gibi bir hüküm ifade etmektedir. Onun 
için bu maddeyi bir fıkra ekleyerek 26 Ekim 
gününden itibaren, ki bugün zannediyorum Cu
ma günü başlamaktadır, Cuma, Cumartesi, Pa-

diyor, o halde resmî kuruluşların ve özel işyer
lerinin de bu müddet içerisinde Hafta Tatili 
Kanununa tabi tutulması gerekeceği kanaatm
dayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 10 ncu madde hük
mü içerisinde bu kurullarda çalışan kişilere bir
takım görevler verilirken, bu görevlerin karşı
lığında da jüri ücreti, huzur hakkı gibi birtakım 
ödeme imkânları getiriliyor. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı gibi büyük bir ha
disenin kutlanacağı devrede bu kutlama hazır
lığım yapan kişilere, görevlerinin dışında da, 
içinde de olsa bu hizmetlerinin karşılığında, bir 
ücret ödeme gibi hükmü metinde görmek beni 
üzmüştür değerli arkadaşlarım. Uğruna canlar 
verilmiş, uğruna hesapsız eziyetler çekilerek 
milletimizin ve büyük Atatürk'ümüzün yarattı-
""î bu mühim meselenin kutlanması cibi bir dö
nemde bu yerde çalışacak kişilere ücret ve
rilmesini düşünmek veya buralarda çalışan ki
şilerin ücret almak isteyeceğini düşünmek çok 
zor bir şey. Bu bakımdan bunların da metin
den çıkarılmasında büyük fayda vardır, kana
atmdayım. 

Huzurunuzu daha fazla işgal etmeyeceğim. 
Beni dinlediğiniz için yüce Heyetinize saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Öztürk. 

Sayın Bas-HÜSEYİX ÖZTÜRK (Sivas) 
kanım. Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Önce bu kanuna emek verip hazırlayan Ko
misyona ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
konuda emek sa.rfetmiş değerli üyelerine son
suz saygı ve teşekkürlerimi arz ederim. 

Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısının üze
rinde görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Bu güzel ülkemizin ve yüce Türk Ulusunun 
siyasal ve ekonomik bakımdan bağımsızlığa ka
vuşmasının, egemenliğe ulaşmasının, egemenli
ğin kayıtsız şartsız milletin oluşunun gerçek
leştiği günden beri bu rejimin adı «Cumhuriyet 
Rejimi» d ir. Ülkenin yönetimine bu rejim hâ
kim olmuştur. 

İstiklâl Savaşımızın başlangıcından başla
yarak Büyük Atatürk'ün yaptığı hazırlıklar 
içerisinde devamlı olarak ulusun egemenliği ve 
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bağımsızlığa kavuşturulması amaç edinilirken, 
Kuvayi Milliye ruhu Türkiye'de Anadolunun en 
ücra köylerine kadar yayılırken, bunu belge
leyen bir vesika çıkıyor ortaya; «Misakı Millî.» 

Misakı Millî bugünkü Anayasamızın temel 
ilkelerini ve felsefesini getiren bir belge. Bu 
belge, o günün gelişimi ve tesadüfleri Sivas'ta 
oluyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bir 
yönü ile ilk öntoplantısını bu kongreden sonra 
Sivas'ta yapmış oluyor. 

Bilâhare biliyorsunuz Ankara'da Büyük 
Millet Meclisi toplanmıştır. Bu belge ile Cum
huriyet rejiminin temelleri atılmış; bu kanunla 
da Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde yapıla
cak işler yanında, Sivas'ta bir Cumhuriyet üni
versitesi kurulması ve 29 Ekim 1.973'te de ilk 
fakültesinin açılmasının ele alınması; gerçekten 
bu tarihî gelişime uygun ve yerinde bir karar 
olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok isabet
li ve yerinde, anlamlı bir kararı olarak kabul 
ediyoruz bunu. Sivas bu kuruluşa aslında çok 
daha lâyık ve çok daha önceden kavuşması ge
rekiyordu. 

Tarihe şöyle bir bakarsak; Sivas, dünyada 
ilk üniversitenin kurulduğu yerdir. Selçuklular 
devrinde Birinci İzzettin Keykâvus'un, Sinop 
kalesini aldıktan sonra, hakikaten rutubetli ha
vada hastalanan askerlerinin zatürree ve bilâ
hare zatülcenp ve vereme doğru giden hastalık
ları önlemek için 1217'de «Şifâiyc Hastanesi» ııi 
açar ve bu Sivas'ta Göğüs Hastalıkları Hasta
nesidir bugün. 

Öbür tarafta «Gök Medrese» vardır. Gök Med
rese, Darulfıkh; yani bir hukuk fakültesi ola
rak kurulur. Bu tarafta «Buruciye» vardır. Ast
ronomi ve sosyal bilimler fakültesi olarak ça
lışmaya başlar. 

Yine, Çifte Mdnareler'in hemen arkasında
ki kısımda - ki kazılarla çıktı oraya - «Dârûl-
hadis» «Dârûl'kur'a»; yani daha çok ilahiyat 
fakültesi, felsefe ve edebiyat fakültesi olarak 
üçünü kapsar bu fakülte. Böylece dünyada ilk 
defa bu ilimleri kapsayan bir üniversite vardır. 
Türikiye'de ve tarihî abideler bildiğim kadariyle 
bir ülkenin medeniyet tapularıdır; yani «medeniyet 
belgeleridir. Bu tapuları, bu belgeleri biz ne kadar 
'değerilmdirirsek dünyada ilimde önde olduğumu
zu, bilimin öncüsü olduğumuzu ispatta çok ko

laylık buluruz. Nitekim, Yunanlılar'], eski Roma-
lılar'm eserlerini bilgilerinin değerlendirmiş ol
masıdır ki, asıl medeniyetin kaynağı Anadolu 
iken, o tarafa doğru kaydırılmış ve Avrupalılar 
Yunanistan'ı medeniyetin kaynağı olarak kabul 
ederler. Oysaki Ege'den başlar, Anadoludıır 
uygarlığın kaynağı. 

İşte bu kadar imkanlara sahip olmuş bir ilde, 
Cumhuriyet devrinde aynı anlayışla gelişen bü
yük faaliyetleri göremiyoruz. Hatta Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında bile Sivas, Türkiye' 
ııin okul; yani lise muadili okulları bakımından, 
hatta yüksekokula doğru imkânları olan okul
ları bakımından üçüncü veya dördüncü derece
de geliyordu. E, bu kadar kültür merkezi olmuş 
bir yerin, böyle bir esere, üniversiteye, hatta bir 
yüksekokula bugüne kadar kavuşmamış olması 
ve bu inceliği düşünen Hükümet ve Parlâmen
toda emeği geçen arkadaşlarımızın, gerçekten 
çok isabetli bir karar almış olmaları bakımın
dan, bu kısımlara dokunmuş ve kısaca bilgi arz 
etmiş oldum. 

Değerli üyeler, 5 ııci maddede Hükümete ve
rilecek vazifede, yapılması gereken işlerde ger
çekten önemlileri vardır; ama noksanları oldu
ğunu da görüyorum ben. 

Meselâ, «Yurdun her tarafında konferans, 
seminer ve festivaller tertibi; kitap, broşür, fi
lim ve öğretici malzeme yayını, madalya, pul, 
rozet dağıtımı ve tedavülü ile v. s. hususlar ay
rıca programlanır» deniyor; yapılacak deniyor. 

Şimdi, gerçekten sayın Ömer UeuzaPa bu
rada iştirak etmek istiyorum. Bunlar birazcık 
sözde kalan, şekilde kalan şeyler oluyor. Gerçi 
bir şeyler meydana gelecek; ama meydana ge
len eserler devamlı olmalı ve o çevre o eserden 
faydalanmalı. Meselâ, neden Atatürk kitaplık
ları kurulmuyor, büyük köylere kadar? Neden 
müzik yönünde yayınlar, Atatürkçü bir yönde 
teşvik ve tahrik edici, tamamlayıcı esaslar, 'ge
tirilmiyor? Belki festivaller içerisinde ele alına
cak; ama getirecek bu ayrımda yeri ne olacak? 

Ayrıca Atatürk için meydana getirilecek 
anıtlar, yalnız anıt olarak değil de, bu anıtla
rın gerçekten çevresine kültür hizmeti götüre
cek bâzı kuruluşlarla birlikte gitmesi lâzım. 

Yine Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ı:cü 
maddede 300 ilkokul vardı; fakat sonradan bu
nun çıkarıldığını görüyoruz. 
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Değerli üyeler, Cumhuriyetin ellinci yılını 
kutlarken, şu anda Türkiye'deki duruma hir göz 
atıyoruz Türkiye'nin nüfusunun c/c 47'si hâlâ al-
fabesiz; yani okuma - yazma bilmiyor. Bunu 
köye oranladığımız zaman, köyde kadınların 
% 83'ü okuma - yazma bilmiyor, c/c 17*si İnliyor. 
•Bu. Devletin istatistikleri. Köyde Erkeklerin c/c 

43'ü okuma - yazma biliyor, c/c 66'sı bilmiyor. 
Atatürk, «Köylüler bu mem.lek.ctin efendisidir» 
demiş; uygarlık seviyesine ulaşmakta köyün 
kalkınmasını esas kabul etmiş ve bütün hükü
metler de programlarında bunu ön plâna al
mış bugüne kadar. Fakat köylere yapılacak bu 
300 ilkokulun metinden çıkarılması, belki mad
dî bir külfet olarak düşünülmüştür; ama bu 
millet, her zaman yardımı seven bir millettir. 
Hele Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde köy
lerde yapılacak ilkokullara, buraya dayanıla
rak açılacak bir kampanya, sanıyorum belki de 
Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde 300 ilk
okul değil, helki de binlerce ilkokul yapılırdı. 
1972'de 222 sayılı Kanuna göre okul yapılma
dık köy 'kalmayacak derken, . hâlâ !>?? bine 
yakın köyde okul yok. İki milyon ilkokul ça
ğındaki çocuk okuldan yoksun ve öğretmen 
yok; hâlâ Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde 
Türkiye'nin acı gerçeği bu. Bu bakımdan çıka
rılmasına karşıyım ben bu 300 ilkokulun; ama 
çıkarılmış, başka türlü Hükümetin bu konudaki 
düşüncesi nedir bilmiyorum. İsabetli olmamış. 
bu bir fırsattı; belki bir kampanya ile Türki
ye'de okulsuz köy bırakmamak gibi bir imkân 
yaratılabilirdi, buraya dayalı olarak. 

Üniversitelerin Anadolu'ya yayılmasına 
1960'tan beri başlanmış bolunuvor. Burada da 

en vine cok ivi görüsü Yüce Meclislerin lıakikat< 
ve değerli hizmetleri olmuştur. Cumhuriyet Üni
versitesinin de Sivas'a intikal ettirilmesi (ki. 
Anadolunun ortasında büyük bir sehirdhO 
isabetli olmuştur. Gerçekten imkânları da olan 
büyük bir üniversite olacağını umuyorum ve 
memlekette çok daha faydalı olacak. Böylece 
de belli yerlerde gençliğin toplanmış olmasının 
önlenmesi ve çeşitli anarşik olaylarda bu toplu
luğun verdiği psikolojik durumun da yavaş ya
vaş Anadolu'ya dağılarak, denge sağlaması ba
kımından da faydalı olacağı inancındayım. Ay
rıca Anadolu'ya üniversitelerin yayılışının, fa
kir aile çocuklarının da burs sağlayamadığı 

zaman bile, kendi evinde ve yakınında kalarak 
okuma imkânlarım sağlaması bakımından da 
faydalı olacağı düşüncesi ile isabetli olduğu ka-
naatmdayım. 

Ayrıca, Üniversitelerin Anadolu'ya yayıl
masında büyük fayda vardır. Biliyorsunuz Yük
sek öğrenime bir hücum var, bu hücumun böy
le yerlerde kanalize edilmesi ile büyük şehirle
rin çeşitli yönlerden sıkışık hale gelmeleri ön
leneceği gibi, bunun memleketimizin ekonomisi 
ve büyük şehirlerin hayat düzeni bakımından 
da etkili olacağı düşünülürse, üniversitelerin 
Anadolu'ya kaydırılmış olması gayet yerinde 
olmuştur. 

Yüksek öğrenim ve bilhassa üniversite öğ
renimi; bilimsel çalışmayı, araştırmayı, araştır
dığını değerlendirip bulunduğu çevrede ve Tür
kiye çapında faydalı olmayı amaç edinen bir 
öğretimdir. Buna rağmen, ülke kalkınmasında 
eğitim kadar, kalkınmaya yüzdesi itibariyle 
güç katan ve etkili olan başka bir kalkınma 
vasıtası düşünül emiyor, yok. Amerika'da çeşit
li inceleme ve testlerden sonra görülmüştür 
ki, eğitime yatırılan yatırım yüzde yüzü aşı
yor. Hiçbir yatırım kendisine yapılanın yüzde 
yüzüne ulaşmamaktadır; yani bir ortalaması 
yapıldığı zaman, eğitime yapılan yatırım, kal
kınmada yüzde yüz aşıyor; ama olumlu, istika-
metli ve programlı bir çalışma bulunmuş ve ya
pılmışsa. 

Fırsat gelmişken dokunmak istiyorum. Di
leğim, üniversitelerimizin bu yönden de organi
ze edilmesidir; Yani üniversitelerimizin, ülke 
gerçeklerine göre iyi programlanarak, Türkiye' 
niıı kalkınmasında katkısını iyi kullanacak bir 
yüksek öğrenim, müessesesi olma yönünden or
ganize edilmesi, gerçekten Türkiye kalkınma
sına en büyük etkiyi yapacaktır. Bu ela kanaa-
tımca, bölgesel üniversitelerin çalışması ile çok 
daha iyi gerçekleşecektir. Çünkü, her bölgenin 
kendine göre özelliği, sanatı, yetiştirdiği ürü
nü vardır ve insanlarının da o çevrede onları 
değerlendirme yönünden yetişmeleri gereki
yor. Biz maalesef, orta öğretimde bunu sağla
yamadık; yani daha orta öğretimde mesleği, 
çocuğun istidatlarına göre o yönden değerlen
dirme ve rehberlik konusunu geliştirip, o yönde 
istikametlendirmeyi sağlayamadık. Bu 'bakım
dan da, Türkiye'deki öğretim klâsik anlamda 
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kaldı; yani bir G-üney Kore'deki gibi yahut Al- I 
manya'nm kuruluşunda bir iş okulu keşiş Sch- I 
neider gibi onu çevresine göre değerlendirip, 
kurduğu iş okulu temeline dayanan, bu felse
feye ve gerçeğe dayanan okullar kuramadık. 
Sanat ensititüleri kurduk. Onlar dahi sanat cns- I 
titülerinden mezun olduktan sonra Devlet ka- I 
pılarma göz diktiler. Oysa ki, bugün İsrail'de 
dahi orta tarım okullarından tarım teknik okul- I 
larmdan mezun olanların % 15'nden daha yu
karısı devlet kapısında değil. Demek ki, % 85'i 
kendi yetiştiği branşında, kendi çevresine fay- I 
dalı oluyor. Üniversitesinden ilkokuluna kadar 
eğitimde bu istikameti bulurken, bilhassa bun- I 
dan -sonra. »kurulaca'K elan üniversitelerde; me
selâ Sivas'ta kurulacak üniversitede sosyal bi
limler, tabiî bilimler değil, memleketin ihtiya
cı olan yönde teknik eleman, Tıp dalında, ziraat I 
dalında teknik eleman, (Çünkü ülkemiz bir 
ziraat ülkesidir) yetiştirmek lâzımdır. Bu yön
de açılacak fakültelerin çoğalması lâzımdır. I 

Demin de arz ettiğim gibi, bu gibi fakülte- I 
ler Sivas'da daha 1217 senesinde kurulmuş. I 
Dünyanın her tarafından da, bu üniversitede I 
hocalık yapacak, doktorluk yapacak elemanlar I 
bulunmuş. Göğüs hastalıkları bakımından 121.7 
yılında dünyanın en iyi doktorları Sivas'tadır. ! 
Bu şekilde kurulmuş ve çalıştınlmi'ş. 

Şimdi bu yönde çalışılmasını; yani üniver- I 
sitenin ülkenin ihtiyacı olanı insanı yetiştirme I 
yönünden daha çok organize edilmesini temen-
nni ediyorum. Sosyal bilimlerden, edebiyat fa- I 
kültelerinden mezun binlerce gencin ufak bir 
memurluğa razı olacağı, ortalarda bırakılacağı I 
şekilde değil, Sivas'ta kurulacak üniversitenin I 
bunları kurtaracak bir üniversite olmasını dili
yorum. 

Kanunun hayırlı olmasını diler, saygılarımı I 
sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; I 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünün kutlan

ması için getiriiimiş olan bu kanun dolayısıyle I 
Hükümeti tebrik etmek isterim, 

Gerçeikten 50 nci yıl önemli bir gündür. 
Türk tarihinde büyük bir devir açılmıştır. Bu 
büyük olayın 50 nci yıldönümü için gerekli kut- I 
lamanın değeri ile mütenasip olarak yapılabil- | 

mesi içlin kanaatımızca bir kanun zarurî idi. An
cak hemen ilâve edelim kiı bu kanun geç kalmış 
bir kanundur. Kanaatımızea bu kanunun, en az 
beş yıl önce çıkarılmalı ve cidden 50 nci yıl için 
en azından beş yıldan beri hazırlık yapılmış ol
malı idi. Bumun yapılmamış oluşu hiç şüphesifz 
ki, merasimleri, kutlamayı geniş ölçüde aksata
caktır. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra; yani 
kanunun epeyce geç kalmış oVluğunu belirttikten 
sonra, acaba kutlama hangi ana esaslara dayan
malıdır, bu husustaki fikirlerimi açıklamak is
tiyorum. 

Arkadaşlarım; birincisi, kutlama yapılırken 
bütün faaliyetlerde, Cumhuriyeti meydana geti
ren Kuvayi Millîye ruhu bütün ulviyeti ile orta
ya konmalıdır. Unutmamalıdır ki, Cumhuriyet 
güllük gülistanlık bir memlekette, bir günde he
men ilân edilmiş değildir. Bundan evvel millet 
büyük bir savaş vermiş, haklarına ve istiklâline 
tecavüz edilmiş, yurdu ve istiklâli elinden alın
mak istenmiş; buna karşı Milletçe cliremilmiştir. 
İşte bu Milletçe direnmeyi ve Milletçe şahlan-
laınışı mutlaka his ve fikir çapından yeniden dile 
getirmeye ihtiyaç vardır. İstiklâl Harbi ve onu 
yaratan Kuvayi Millîye 'belirtilmedikçe, 50 nci 
yılı kutlamak mümkün değildir. 

Bizden önceki nesil hangi feragat lar içerisin
de, nasıl büyük fedakârlık pahasına, ne kadar 
çok kan dökerek, şehit vererek bir İstiklâl Har
bi yaptı; bu bir defa daha gencine, yaşlısına öğ
retilmeli, hatı rlatılmalıdır. 

İkincisi, kurulmuş olan Cumhuriyetim nite
likleri üzerinde durulmalıdır. Neden hilâfet de
ğildir de, Cumhuriyettir, neden saltanat değil
dir de Cumhuriyettir; neden millî devlettir de 
çok milletli! bir devlet değildir, neden sosyal 
Devlettir, neden laik Cumhuriyettir? Bütün bun
lar kalıp sözler halinde, merasimdik konferanslar 
şeklinde değil; fakat daha ayrıntılarına girerek, 
Millete benimsetecek şekilde mutlaka anlatılma
lıdır. «Türkiye halkları» saçmasının yurt sat -
hınçla yayıldığı bir devirde, neden millî Devlet 
olduğunu, neden Türkiye Cumhuriyetinin tek 
milletli Devlet olduğunu anlatmaya çok ihtiyaç 
vardır. 

Marks'ın, Lemin'in, Mao'ınun önder kabul 
edildiği (Bâzı kimselerce, ki, sayısı az da olsa) 
bir devirde, mutlaka Atatürk'ün getirdiği Cum-
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huriyet, bütün ayrıntıları ile iyice öğretilmeli
dir. 

Nihayet üçüncüsü; Cumhuriyetin kuruluşu 
sadece, Türkiye s:ınırları içerisinde •kalmış bir 
olay değildir. Atatürk'ten önce Afrika'da sade
ce bir, iki tane müstakil millet, Asya'da da yan
dan fazla esir millet vardı. 

Bugün Asya ve Afrika'da eğer esir millet 
bulmak çok güçse, bunda Atatürk'ün payı çok 
büyüktür. Mazlum milletlerde istiklâl aşkını 
uyandıran, istiklâl ateşini körükleyen, Türk 
Millî Mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun yıldönümü kanaatimce, sadece 
Türkler tarafından değil, bütün mazlum millet
ler tarafından, bütün müslüman milletler tara
fından aynı şekilde kutlıanm alıdır. Eğer, bugün 
Birleşmiş Milletler'de bir düzine müslüman me>m-
leketin bayrağı varsa,; bu, Atatürk'ün sayesinde
dir, Atatürk'ün gösterdiği ışık istikametindedir. 
Eğer Türk Kurtuluş Savaşı olmasaydı, bugün, 
dünya yüzümde birçok mazlum milletler yine 
esir olmaya devam edeceklerdi. 

Şu hale göre arkadaşlarım, bu kutlamada 
Cumhuriyeti kurmak için sarfettiğimiz çabalar, 
istiklâlimize ve vatanımıza kasteden düşmanları 
memleketten kovmak için Milletçe katıldığımız 
fedakârlıklar dile getirilmeli, Cumhuriyetin ni
telikle ıi açık açık, seçik seçik; öyle kalıp laf
larla,, bayramlık sözlerle değil; mutlaka Millete 
mal edici bir yaygın eğitimle iyice anlatılmalı
dır. 

Üçüncü, Türkiye Cumhuriyeti "nin kurulu
şunun dünya tarihindeki yeri; hele hele maz
lum milletlere ÖL inek oluşu iyice canlandırılmalı
dır. 

Belirtmek istediğimiz bir diğer nokta; bu 
bayramın, bu kutlamanın bir memurlar bayra
mı, memurlar kutlaması olmamasıdır. 

Arkadaşlarım, maalesef, birçok bayramlar 
sadece memurlar ve aydınlar bayramı haklide 
kutlanmakta; halk, sadece seyretmektedir. Gön
lümüz çok iurlyor ki, bu bayrama bütün Milletçe 
katılalım. Halk bayramı olsun, hakkıyle katılsın 
bunun içerisine. Bunun içindir ki, Karma Ko
misyon Millet Meclisi metnini epeyce değiştir
miş ve orada merkezden plânlama ve vilâyetler-
delvi sadece icra komiteleri yerine köylere ka
dar kutlama kcnıiteueri kurulmasını öngörmüş
tür. Halk hatipleri kürsülere çıkmalı, Cumhuri
yetin Ellinci Yılını halk kendi diliyle dile getir

melidir'. Saz şairleri, halk şairleri geniş ölçüde 
bu bayrama mutlaka katılmalıdır. Tekrar ede
yim ki, sadece memurların ve aydınlarım kutladı
ğı halkın seyrettiği bir bayramı olursa, Ellinci 
Yıl, bütün önemini kaybetmiş olur. 

Belirtmek istediğim bir diğer nokta,; Ellinci 
Yıl aynı zamanda bir millî muhasebe günü olma
lıdır. Bütün üniversitelerimiz, bütün millî ku
rumlarımız, gelmiş geçmiş bütün hükümetler ve 
nihayet bütün fertler; acaba Elli yılda Kuva -
yi Millîye ruhuna, Atatürk'ün Cumhuriyetine, 
Atatürk'ün yoluna ne derece sadık kaldık, nere
lerde saptık, nerelerde tam intibak halinde yü
rüdük ; acaba neler yapabilirdik, fakat neler yap
tık, bımrnn bir muhasebesini yapmak zorunda
yız. 

Böyle büyük bayramlar, böyle kutlamalar 
birer millî muhasebe günü olduğu takdirde, bü
yük tarihî faydaları var. Elli Yılda, neler yapmış 
olduğumuzun, neler yapmamız lâzım gelirken ne
leri yaptığımızın muhasebesini yapmazsak, bu 
elli yılda Atatürk'ün yolunda ne derece büyük 
bir azimle ilerlediğimizi, nerelerde saptığımızı 
tespit >etmez»ek, bundan sonraki elli yılda çok da
ha fazıla şeyler' kaybederiz. Binaenaleyh, burada 
herkes kendi kendine, mutlaka her kurum ken
di kendine bir muhasebe yapmalıdır. Neler ya
pabilirdim neler yaptım sorusunu mutlaka ce
vaplandırmalıdır. 

Arkadaşlarım, Ellinci Yıldönümü dolayısıyle 
yapılacak büyük yaygın eğitim, bundan sonra 
örgün eğitim şeklinde devam etmelidir. Açıkça, 
belirtelim, ki, Atatürk ilkeleri birçok ağızlarda 
kalıplaşmış bayramlık sözler haline gelmiştir. 
Birçok sözler sadece manası bilinmeden, derinli
ğine fazla inilmeden, muhasebesi yapılmadan 
bayramdan bayrama tekrarlanmaktadır O dere
ce de kî, bugün, okullarımızdaki inkılâp dersle
ri, Devrim Tarihi, âdeta, bir zarureti yerine ge
tirmek için, bir yasak savmak için okutulmak
tadır. Bunu burada söylerken utanıyorum ve 
üzülüyorum. 

Gerek ortaokullarda, gerek liselerde bu ders
ler, maalesef, son sınıfın son günlerine bırakıl
makta, ekseriya,, tarih derslerinde program ye
teri kadar bitirilemediği için, inkılâp dersleri ya
nın kalmaktadır. Ayrıca, inkılâp dersleri «Ata
türk 1881'de doğdu, annesinin adı Zübeyd'e ha
nım, babasının adı Ali Rıza efendi'» gibi basit ka-
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lıplar içerisinde gittikçe daralmıştır. Halbuki, 
Atatürk inkılâpları mutlaka onun tarihî gelişimiyle 
anlatılın alıdır.Neydi Atatürk'ten evvel bu memle
ket, hangi istikametlere gidiyordu, kimlere va
tanın nerelerini parçalıyordu ve nihayet, bir sultan 
kimlerle nasıl i,birliği yapmıştı? Bunlar iyice 
canlandırılmalı ve ondan sonra mutlaka düşma
nın, istiklâl ve vatanımızı elimizden almak için 

yapmış olduğu gayret im karsı Milletçe şahla
nışımız, Milletçe direnişimiz dile getirilebilmeli
dir. Neden Atatürk yolumun Türk Milleti için 
tek yol olduğu, Atatürk'ün neden Leniırln pe
şine düşmediğini ve Lcninin peşine düşmemekle 
ne kadar büyük bir isabette bulunduğunu ve ni
hayet Türkiye'yi Atatürk devlinde, Atatürk'ün 
on müşkül zamanında., en güç, devrinde, düşmaıı-
larıyle bir ülüoı kalım, savaşına girdiği bir za
manda uzanan komünist elini neden ittiğini ve 
Türkiye'yi kuzey,-* doğru çekmek için gelmiş 
olan Mustafa Suphi'lerin, Etem Nejat'ların ne
den bir el itmesiyle geri bırakıldığı mutlaka iyi
ce anlatılmalıdır. Neden Atatürk devrimleri, 
neden Atatüık yolu da; neden Marxin yolu de
ğil, neden Lenin'in yolu değil, neden S t alin'in yo
lu değil, neden şeriatçı, hilafetçi bir yol değil?.. 
Bunlar iyice öğretilmelidir. 

Eğer, biz Ellinci Yılda meydana getirdiği
miz büyük atmosferle büyük hava ile yapmış ol
duğumuz yaygın eğitimi orada bırakır, örgün 
bir uykuya dalmaya başlayacağız; yenideni yine 
Atatütk devrimleri, sadece bayramlarda anılan, 
bayramlarda ifade edilen ve kalıp cümleler ha
linde ifade edilen sözler haline gelecektir. 

Arkadaşlarım ; bugün Türkiye'de bunalım
lar, şer kuvvetlerin güçlü oluşundan değildir. 
Türkiye'de gerek aşırı sağda, gerekse aşırı solda-
claki güçle:' sanı İd'ğı kadar faz'a değildir, sanıl
dığı kadar güçlü değillerdir. Ancak, Türkiyedt 
müspet, olumlu güçler organize değildir; Olum
lu güçler zayıftır da ondan dolayıdır ki, birta
kım menfî güçler at oynat ahi İm ek t e, menfî güç
ler üniversitelere kadar girmekte kendi sözoerini 
söyleyebilmekte ve arkalarına bir sürü insan ta-
kabitmektedir. Biz eğer, Atatürk yolunu sağ
lam açmazsak, biz Atatürk yolunu bütün taıi-
rihî zaruretleriyle ortaya sağlam koymazsak, el-
bettc'kl, menfî güçler at oynatacaktır, cihetteki, 
duruma menfî güçler hâkim olacaktır. 

Binaenaleyh, Ellinci yddönümüııde meydana 
getirdiğimiz yaygın eğitimi bundan sonra, örgün 

eğitim şeklimde mutlaka sağlam güçleri organi
ze etmek, Türk gencini Atatürk ilkelerine, Ata
türk devirlerine tam şuurla bağlı şekilde yetiş
tirmek için gerekli tedbirleri de almalıyız. Eğer 
böyle yaparsak, Ellinci Yıldönümünde büyük 
faydalar sağlarız.. Aksi halde (Tâbirimi mazur 
görün) sadece bir festival havası içinde bu El
linci Yıldönümünü geçirirsek, kanaatimce gay
retlerimiz boş>a gitmiş olur. 

Ben, Hükümetimizin bu istikamette gayret 
edeceğini ve bu beş esas üzerinde kutlamayı 
plânlayacağına inanıyorum ve İni inanç içeri
sinde hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ?.. Yoklar. • 
Sayın Dikeçligil, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLiİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bana bu konuşma imkânını verdiğiniz 
için teşekkürlerimi sunarım efendim. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kutlamak 
üzere hazırlanan bu kanun tasarısını canı gö
nülden tasvibediyorum. Çünkü Cumhuriyet, 
bizim Milletimizin bünyesine uygun bir rejim
dir. Tarihi boyunca Türk Milletinin idarî şek
lini tetkik edecek olursak görürüz ki, ielare tar
zı Cumhuriyete çok daha yakındır ve böyledir. 
Haddizatında Cumhuriyet, dinimize de uygun
dur. İslâm'da Cumhuriyet esastır. O halele, 
Cumhuriyetin karşısında bulunmak fikrine sa-
lıibolmak, insanların kabul edeceği bir şey de
ğildir. 

Konuşmama ilâve edeceğim bir husus da, 
Cumhuriyeti bütün ruhu ile benimsemeli ve be
nimsetmeliyiz. Son Türk Devletinin yok olması 
karşısında Millet ile ordu el ele vermiş, yek 
vücut olmuş ve bu vatanı bize emanet etmiştir. 
Bizler ve bugünün nesli bundan ibret dersi 
alacağız; fakat bugünkü Cumhuriyete, Cum
huriyetin 50 nci yıldönümünü kutlama arife
sinde bakıyoruz ve bir ibret dersi alamıyoruz, 
paramparça bir duruma doğru gidiyoruz. 

Eskiden bir Kuvayi Milliye ruhu vardı ve 
Millet onunla, nesi varsa yek vücut olmuştu; 
nesi varsa, nesi yoksa bu uğurda feda etmişti. 

Hamdullah Suphi Beyin bir hâtırası vardı, 
yazıyordu. Halkı irşat etmek için Hamdullah 
Suphi Bey ve Mehmet Akif Bey dolaşıyorlar
mış; Niğde'nin bir köyüne gitmişler, Milleti bu 
Kuvayi Milliye ruhuna hazırlıyorlarmış. «Ora
da hep yaşlılar kalmıştı, gençler yokdu» cli-

— 223 
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diyor. İhtiyarın biri çıkıp «İşte son para çıkı
nım. işte şuradaki de son torunum, bu da Mil
lete feda olsun, yeter ki vatan kurtulsun» di
yor. Türk Milleti bu kadar fedakârdır. 

İstiklâl Mücadelesinden bir subay dönü
yor, kucağında bir şey var; o, savaşta kaybet
tiği ayağıdır. Subaya sorduklarında, «Ben bu
nu vatanın kurtuluşu uğruna anama armağan 
olarak götürüyorum.» diyor. Biz bunların ade
dini çoğaltabiliriz. 

Sayın Bakana demek istediğim, çocuklarımı
za İstiklâl Mücadelesi tarihini biz kuru olarak 
anlatıyoruz, ruhlarına sindiremiyoruz, maalesef. 
Zaten bütün mesele, çocuklarımıza millî ruhu 
aşılayamamaktan ileri geliyor. Bütün bunları 
gençlere kuru bir tarih seyri içerisinde veriyo
ruz. Bu doğru değildir. Çocuklarımıza tarih şu
uru, tarih m en kib eleriyle ve o zamanın hâtıra
larını anlatmak ve bu anları yaşayanlara anlat
tırın akla yerleşir. Benim bir hocam vardı, İstan
bul Muallim Mektebinde idik, usulü tedris ho
cası idi. «Tarihin eanlı simalarını getirmek 
lâzımdır» derdi. Doğrudur. O zamanlar Eteni 
Çavuş diye bir vatman vardı, çocuklara onu 
getirdi ve İstiklâl Mücadelesinin hâtıralarını 
anlattırdı. Ete m Çavuş nasıl sdâh kaçırdıklarını 
dile getirdi. Çocukları bir tarafa bırakın, bir 
genç olarak bu benim üzerimde o kadar tes :r 
yaptı ki, körpe dimağların üzerinde nasıl yap
maz? 

İstiklâl Mücadelesi tarihi okutulurken, me
selâ Maraş tarihini o nesil dile getirilmelidir. O 
nesil ileride bir badireye düştüğü zaman bü
yük babalarının, dedelerinin o kuvvetini, o 
kudretini, o mücadelesini yine yaşatabilnıeli-
dir. Maraş mücadelesi bayramı insana şevk ve
rir. 

Gelelim o zamanki Cumhuriyet Bayramla
rının kutlanışı ile bugünkü Cumhuriyet Bay
ramlarının kutlanışına. Orta ve lise çağlarımızı 
hatırlıyorum da, Ankara'ya akın akın izciler 
^gelirdi. Ankara'ya izci olarak gelmenin nimeti 
halk nazarında da çok büyüktü ve Cumhuriyet 
Bayramları Türk Milletine o kadar sindirildi 
ki, millî bayramlarımızın içersinde en parlak 
olarak kutlanan bir bayramdır. 

Şimdi çocuklarımızdan bâzıları dengesiz 
oluyorlarsa, kendi milletinin bağrına hançer 
saplıyorsa, - ki, saplıyor - ben Türk değilim, 
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ben Müslüman değilim diyorsa bunun yegâne 
sebebi tedrisat sistemlerimizin bozuk oluşu ve 
millî günlerimizi lâyiki veçhile yaratamamamız
dan ileri gelmektedir. Bunun böyle olduğu da 
hiç olmazsa kısmen olsun kabul edilmelidir. 

Sonra, bunları anlatacak, okutacak, öğrete
cek olan öğretmenlere de ruh verilmesi mese
lesi var. Beni yetiştiren öğretmenleri hatırlı
yorum ve ders sıralarında öğrenim yaparken 
bana anlattıklarını... Bugün ben de bir maarif-
çi olarak bu camianın içerisinde yaşıyorum ve 
laubali hareket ve tutuşlara üzülüyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bravo, bra
vo, yaşa sen arkadaş. 

HÜSNÜ DİKEÇDİGİL (Devamla) — Bu
nun nedenlerini Cumhuriyetin bu 50 nci yıldö
nümünü kutlarken araştırmamız lâzımdır. 

1969 senesi bütçesi görüşülürken seslendim, 
'Türkiye'nin hic bir tarihinde öğretmen okulla
rına bu kadar komünizm girmedi, öğretmen 
okullarının % 80'i komünizme kaydı dedim. 
Aldıran olmadı. Bu, böyle ve hâlâ da öyle de
vam ediyor. 

Hatırlıyorum, çocuklarıma söylerdim, Göz-
leve harbinde karnına şarapnal isabet etmiş bi
ri yanındaki arkadaşına sesleniyor, babam, 
Moskof cephesinde harpte ölürken arkadaşı ile 
bana bu şarapnel parçası gündermiş, annem 
;çin demiş ki, büyüdüğü vakit bunu oğluma ver, 
biri iki etsin. Ben de babamın dediğini yerine 
getirdim, sen de şu şarapneli götür benim ha
nıma ilet, o da benim Mehmedime versin ve be
nim hıncımı yerine getirsin. 

Bir de İzmit'te raslıyoruz, mezar taşındaki 
yazıdan anlaşılıyor, filân düşmandan intikam 
almadan ölen Ali efendinin ruhuna fatiha, di
yor. 

Bu ruhu, onu okutan hocalar vermiş ve ona 
bunu yaşadığı cemiyet aşılamıştır. Peki bizim 
bugün okulumuz ve cemiyetimiz bu gençlere ruh 
veremiyor, esir 60 milyonluk Türkü düşünmüyor 
da, orada basbas bağırıyor, Vietnamlı filânı 
çağırıyor ve onun kölesi olmaya çalışıyor. Çok 
acı. Tarihi boyunca devletler kurmuş, dünyaya 
örnek olmuş, büyük mücadeleler vermiş, başı 
dik yaşamış bir milletin evlâtları bir millete kö
le olarak satılabiliyor. Cennet de vaat etse, Al-
bert Sorel'in dediği gibi vaktaki ruslar doğdu, 
Türk düşmanlığını benimsemiştir, elbette bunu 
Türk çocuğunun bilmesi lâzımdır. 
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Cumhuriyetin ikinci bir meselesi şu, o za
man doktrinler çarpışıyordu, maalesef Türki
ye'de bugün fikir hayatı yoktur. Bunu da ka
bul etmeli, inşallah bu da olur. Ne idi o? Arka
daşlar, bir tarafta faşizm diyor, bağırıyor, bir 
tarafta Hitler idaresi, bir tarafta da komünizm. 

Ne yapsın Türkiye? Gençliği bu cereyanla
ra kaptırmamak için potasının içerisinde han
gi fikri eritsin:' O fikir potası, milliyetçi ruh, 
Atatürk'ün hakiki milliyetçi görüşü, felsefesi
dir. Bunu, şuraya çekiyorlar, buraya çekiyorlar, 
Halkçılığı, paramparça olarak ele alıyorlar. Sı
nıf mücadelesini ele alıyorlar. O zaman bunu 
okutan Recep Peker'ler, Esat Beyler, Yusuf Ke
mal Tengirşeklcr, Hikmet Bayıır'lar, tam inkı
lâbı yaşayan ve onu bilen insanlardı. Bugün ma
alesef Harp Okulunda inkılâp dersi hocalığı, 
profesörlüğü etiketini taşıyan bunu anlamamış
tır, bundan mahrumdur. Siz bu gibi insanlara 
bunu kışlattıracaksınız, bunun edebiyatını yap
tıracaksınız bunu ycrlcştiremezsiniz. Mümkün 
değil, onu bütünyle kavramak lâzımdır. Ben, 
beyefendi İçişleri Bakanı idi, bir sözlü soru sor
muştum, Tarih Kurumunda filân Atatürk'ün 
milliyetçiliği nasıldı diye sormuştum, bana ka
çamak cevap verdi. Haddizatında dostumdur 
da, •() zaman millî cereyanlar varı, kendileri Hıf
zı Oğuz Bekata idi. Türk ocaklarında çalıştı, 
tabiî biliyor, ben Ülkü Mecmuasında yazılarını 
okudum ama şimdi müteessir oluyorum. Arada 
farklılık var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Çığır 
var, çığır var, o zaman şey vardı. 

HÜSNÜ DİKECLİCİL (Devamla) — Şimdi 
esas meseleye geliyorum, efendim. 

Bu tür fikrî hareketlerin olduğu zeminde, 
dimağları, ruhları boş bıraktığınız müddetçe, 
onun içerisine başkası dolar. Maalesef, yetiştir
diğimiz ilim adamları, yetiştirdiğimiz münevver 
kadromuz tam mânasıyle Türkiye Cumhuriye
tinin kuruluş tarihini, felsefesini ve aynı za
manda Atatürk, Atatürk diye dillerine doladık
ları ve ilkelerinin derinliğine nüfus etmemiş
lerdir. 

Kâzım Karabekir'in hâtıralarını okuduğu
muz zaman anlıyoruz, Doğu Anadoluda «vatan 
kurtulsun, şu paraları da, kuvvetleri de al» di
yor. Bugün, Doğu, Güneydoğu Anadolu tefriki
ni maalesef yapabiliyorlar. Bu nasıl olur, et ke

mikten ayrılabilir mi? Bütün bir milletin varlı
ğı yokluğu sanat eserleriyle, parasıyle, millî 
oyunuyle, ananesiyle belli olur. Sanat eseri bir, 
parası bir, canı bir, kucak kucağa beraber, mil
lî oyunu bir, ananesi bir her şeyi bir, bunu ben
den bölüyor. Memleket kalkınmamış olabilir, 
ama bunu bölücü bir edebiyatın içerisine sokma
ya münevverin hakkı yoktur, sokama.z. 

Siz bunu böyle kavramayan insanlarla bu 
yıldönümünü kutlatacaksmız vay halinize doğ
rusu. 

Büyük Atatürk, Yüce Milletini yükseltmek 
için çok güzel sözler söylemiştir. Tahmin edi
yorum Gazi Lisesinde tarih dersine giriyor, 
- Bunu ben gençken okudum, o kitaplar çok 
iyiydi. Ortaokulda o çocuk kafamızla biz onu 
kaldırıyorduk, bugün üniversitelerde okunmu
yor galiba. O da inkılâp tarihi dersleri, üç cilt 
ve gayet ağdalı, ama altından kalkabiliyorduk 
handolsun. Hem de bakalorya ile mezun olduk, 
üç sınıfın dersinden imtihan vermek suretiyle. 
Olmaz olmaz diye bütün çocukları zayıf yetiş
tiriyoruz. - ve soruyor «Bu memleketi kim kur
tardı?» «Atam, sen kurtardın» dediği vakit, 
Gazi Mustafa Kemal, «(Hayır, Türk Milleti kur
tardı,» diyor. Bir millete güven duygusu, böyle 
verilir. Bir millete güven duygusu şahsi
yet böyle kazandırılır. Bunun dışında şahsiyet 
kazandınlamaz, şahsiyet mahvedilir. Gazi Mus
tafa Kemal'in büyüklüğü burada, yattığı yer 
nur olsun. Bunu başka yöne çekenleri, başka is
tikametlere yöneltenleri, gayıisamimî insanla
rı Allah kahretsin. 

Şimdi Sayın Bakan, Atatürk'e ait küçük 
fıkralar toplatılmak ve tarih kitaplarında an
latılmalı. Meselâ; rahmetli Bozok Atatürk'ün 
çok yakın dostudur, bir gün sofrada oturup 
konuşuyorlar. Ne kadar güzel, iş re bu millî şu
uru kökleştirir. Canım millet dediğin neymiş 
dediği vakit, ona verdiği cevap şu, «Yok, şaka
nın bu kadarına gelemem. Benim millî guru
rumla oynama, Türklüğüme dokunma.» işte bu 
söz kâfi. «Boşa lâf etmektense, ciltler dolusu 
kitap yaz.» Bunlar serpiştirilmeli, anlatılmalı 
ve bunları münevverler de bilmeli. 

Hele şuna itina edilmeli, gençlerin damarla
rına kan nasıl zerk edilmişse, öyle zerk edil
melidir. Ben bunu hocalığım sırasında yaptım. 
Bir misalini vereyim; benim zamanımda öğret-
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mendi, şimdi C. H. P. İçel Milletvekili bir arka
daş, ismini söylemeyeyim. Nüfus sayımı sıra
sındaki bir anısını geldi bana anlattı, «Müdü
rüm dedi, Jansay'm evine gittim, analisanınız 
nedir dediğim vakit, anası, babası «Rumca» de
diği zaman, av tüfeğini çekerek ikinizi de öldü
rürüm Türkçe diyeceksiniz dediğini» nakletmiş-
ti. Genç yasımda İskenderun'a gitmeyi ben is
temiştim ve orada bir olaya ben bizzat § ahi dol
dum; Şam'da bir sergi açtık, babası Fransızlar 
zamanında'maliye nazırlığı yapmıştı, o çocukla 
sergide konuşuyorlar, Annesi Türk, gayet güzel 
Türkçe biliyor, bir beden eğitimi öğretmeni 
sen arap değil misin dedi? Verdiği cevap aynen 
şu oldu; «Ben Arap olduğumu bileyim, simdi 
damarlarımı keser bütün kanımı akıtırını.» de
di. Bizim çocuklarla bu münakaşaya girme de
dim, onlar Türklüğünü bilir. 

Şu kaide, böyle ruh verildikten .sonra, o ço
cukları kimse yıkamaz. Biz bu hayatın içinde 
yaşadık. Maalesef o ruh nerede, bunu aramak 
lâzım ve bununla mili etin iftihar etmesi lâzım. 

Ben çocuklarıma şöyle derdim; eğer ben mil
letlerin tarihini okusam, tekrar dünyaya gelsem 
ve başka milletten olsam yine Türk olurdum 
derim. Hakikaten Türklüğümle iftihar ederim, 
gururlu bir millettir. Hamdolsun hiç bir mille
te n a sib olmayan şerefi vardır, haysiyeti vardır, 
vakarı vardır, tarihi vardır, şanı vardır, bütün 

İ T : ıdr müşkülâtın altından kalkabilecek imaret ve 
kuvvete rahiptir. Böyle bir milletin evlâdı ol
makla haz duymamak insanın elinde değil doğ
rusu. 

Sayın Bakanlıktan benim istediğim, bunlar 
hazırlanırken böyle mahallî anektodlar, o mahal
lin tarihi, o mahaldeki İstiklâl kahramanlarının 
bütün hayatı toplatılmalı ve bu da Kültür Müs
teşarlığının vazifesi olmalı. Arkadaşımın söyle
diği gibi yaygın eğitim böyle olur, başka türlü 
olmaz. Hattâ bunlar destan haline getirilmeli. 
Türk Milletinin bir destanı... İstiklâl Mücadele
si bir destandır. Maalesef 50 nci yıla giriyoruz 
Türk Milleti bu destanı toplayamamıştır, yaza-
mamıştır ve çok yazık olmuştur. Bundan daha 
büyük destan olur mu? Oğuz Destanı gibi bü
yük bir destandır bu. Oğuz Türkleri nasıl tek
rar hayat bulmuşsa, -İstiklâl Mücadelesinde de 
Türkiye öyle hayat buluyor, öyle ayağa kalkı
yor. 

Efendim ben sözümü bağlıyorum. Yalnız ar
kadaşlar, demek ki, Türk Milletinin ordusuyla 
milleti birleştiği zaman, halkın lisanıyle, «yedi 
düvel sırtını yere getiremiyor.» Gelin bu işler
den sıyrılalım. 12 Martı da samimiyetle kabul 
edelim. Türk ordusu tarihî vazifesini yapmış, 
Türk Milletini, Türk Devletini yok olmaktan 
kurtarmıştır. Kini ne dersin desin bu böyledir. 
Tarih bunu böyle kaydedecektir. 

Çünkü, Dünyada komünizm ihtilâli olan yer
lerde komünizm Türkiye'deki kadar teskilâtlan-
mamıştır. Bu böyledir. O halde. Türk Milletini 
yok olmaktan kurtarıp da, ikinci bir Kuvayi 
Milliyenin kurulduğu devirde, siyasî hislerimi
ze kapılarak onu kötüleme yerine, şimdi şu mec
lisin vazifesi, Büyük Millet Meclisinin vazifesi 
gibi, tekrar orduyla milleti bağdaştırıp, millî 
birliği, vahdeti kurmak olmalıdır. Cumhuriye
tin 50 nci yılını kutladığımız bir devirde. Tür
kiye badireyi daha atlatmadan. 

Bu kanun üzerinde daha konuşulabilir, çok 
şeyler söylenebilir, fakat zaman almak istemem. 
İnşallah fay dal anılırda... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Üç gün üç 
gece geçse yine bitirilemez. Günkü, anlatmaya 
değer bir mesele. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tabiî 
efendim. Ondan sonra, tümüyle bir ayıltma ve 
milletimize tekrar bir Kuvayi Milliye ruhunu 
bahşetme yeteneğini kazandırır. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılının kutlanma
sının bir kanunla düzenlenmesi, gerçelkten 
bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı düşünenlere ve böyle 
bir kanun hazırlayanlara evvelâ teşekkür ede
rim. 

Türkiye Cumhuriyete, bir ölüm kalını sa
vacının sonunda ulaşılan büvük zaferin bü
yük bir eseridir. Büyü! Ulusunun ve 
onun eşsiz önderi Atatürk'ün kutsal olan Cum
huriyetimizin 20 nci yılını içli duygularla 
kutlamak, onu Atatürk'ün dedikleri gibi «İle
lebet müdafaa ve muhafaza etmek» her Tür
kün şeref borcudur. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulsunun 50 nci 
yılında, kim ne derse d es hu Türk Ulusu bü-
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tün fertleriyle kaderde, kıvandta ve tasada 
ortak bölünmez bir bütünlük içindedir. Bu 
bütünlüğü bozmak isteyenler, daima bugüne 
kadar hüsrana uğramışlardır, bundan sonra da 
hüsrana uğramaya devam edeceklerdir. İçten 
ve dıytaıı gelecek saldırılar karşısında Türk 
Ulusu, Parlâmentosu Kahraman Ordusu, genç
liği ve irfan ordusu ile daima uyanıktır ve 
Cumhuriyetin daima bekçisi! olarak devanı ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yetinin 50 ıi'ci yılı büyük bir anlam taşır. Bu 
millî varlığımızın oluştuğu yıldönümüne lâ
yık bir kutlama yapmak millî görevi erimiz
den birisidir. Tüıİkiye Cumhuriyetinin 50 nci 
yılının kutlanmasına 7 ay 22 gün kalmıştır. 
7 ay 22 gün içellisine bu kutsal yıldönümü
nün lâyık olduğu şekilde luıtlanabil'm>esinin 
olanağı peik parlak görünmemektedir. Bu 
yönden kanun geç, kalmıştır. Kanunun en az 
birkaç yıl evvel cıikarak, büyüjk hazırlıklara 
girilmesi yerinde olurdu. Buna rağmen en 
kısa zamanda gerekli tedbirler alınbak sure
tiyle bu millî günümüze değerli ölçüde hazır
lık yapmanın imkânları da elden kaçmış de
ğildir. 

Şimdi kanun metni ha'kkınclâlki görüşlerime 
geliyorum : Kanun metninde, Sivas'da Cum
huriyet Üniversitesi açılmasının dışında 
olumlu sayabileceğiniz merasim ve komhyon 
deyimlerimin dışında fazla bir Cumhuriyete 
lâyık kutlama yapabilecek nitelikler bulunnııa-
mâktadır. Yani kanun genellikle merasim ve 
komisyon kanunu halindedir. 

Atatürk Cumhuriyetimizi Türk Gençliğine 
emanet etmiştir. Kanunda gençlikle ilgili tejk 
cümle yoktur. Gençlik yarınımızın tek gü
ven ve inancıdır. Gençliğe güven ve inancını 
yitiren uluslar yarınlarına umutla bakamaz-
lar. Yakın tarihimizdeki bir avuç gencin za
rarlı hareketleri eğer bizi bu Cumhuriyeti 
omanet 'eden Atatürk'ün bu emanetini güven
sizliğe düşürdü gibi bir endişeye sevk edi
yorsa, yanılıyoruz. Türk Gençliğinin millî 
duygularına, vatanseverliğine bu geçmişteki 
(küçük bir azınlığın zararlı eylemleri asla ölçü 
olamaz. Gençliğin bu geçmişteki zararlı hare-
ketleıl'nin nedenlerine inmek gerekir. Genç
liğe küsmek, gençliği bir tarafa itmek çare 

i değildir. Delikanlılık cağında olan gençleri 
•millî yararlar yönünde yetiştirmek, evvel 
emirde biz yetişkinlere düşmektedir. Biz bu 
görevi yerine getirebildik mi? Geçmiş olay
larda kötü örneklerin, yanlış yönetimin birtakım 
Devlet idaresindeki suiistimallerin gençlerin 
bu zararlı eylemlerine gerekçe olarak göste
rildiği bir vakıa değil midir'? Her ne olursa 
olsun gençlerin suçlanması yerine, gençleri 
bu vatana, bu millete nasıl faydalı birer eOe-
ınaıı olarak yetiştirebiliriz. Onların bu deli
kanlılık çağlarında millî duygularını nasıl 
daha eok köklü hale getirebiliriz, bilincien-
direbiliriz, bunun yollarını aramak zorunda
yız. 

Türk gençliğini millî duyguları sağlam, 
yapıcı, yaratıcı, kurucu güçıte yetiştirmek 
için tedbirler almak zorundayız. Türk gençli
ğinin birinci vasfı milliyetçi ve vatansever
lik olmalıdır. Ancak, bu deyimler lafla, ede
biyatla olmaz. Olmadığı tecrübe ile de sabit 
olmuştur. Milliyetçilik, vatanseverlik bir ba
şak alınabilen topraktan iki başak alabilme 
gücüne gençleri sahip kılahlilmenin yolunu bul
maktır. 

Bu tasarı normal merasıimler yanında Türk 
Ulusunu sosyal, ekenomik, kültürel yönden 
nasıl geliştirileceğini, Türk Ulusunun bu sorun
larına nasıl çözüm getirileceğinin öncüsü ve 
ışık tutucusu olma niteliğinde olsa idi, daha 

! yararlı olurdu kanaatindeyim. Bu, Türk Ulusu
nun kalkınmasında birtakım ilkeleri beraberin
de getirmeli idi. Bu kanunun Türk köyünün 
okul, yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını gidere
cek çözümlere birtakım prensiplerle ve nasıl 
çözülebileceğini gösteren hükümleri havi olması 
yerinde olurdu. 

Üniversite kapılarında yüksek öğrenimden 
yoksun bulunan gençlere yeni yüksek öğrenim 
yapma olanağı getirme yollarının bu kanunda 

! yer almasını gönülden isterdim. Her yıl çığ ha
linde büyüyen işsizliğe çare bulabilmek için yol
lar konusu Cumhuriyetin 50 nci yılında daha çok 
üzerinde eğileceğimiz bir konu olmalıdır. Bu 

1 kanun Türk kültürünün gelişmesi için yeni im
kânlar sağlayacak birtakım malî ve bilimsel 

I çözüm yolları getirmei idi. Cumhuriyetimizin 
I 50 nci yıldönümünde özellikle Kültür Müste-
I şarlığma, Türk Kültürünün, Türk Dilinin geliş-' 
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mesi yönünde büyük ödevler düşmektedir. Ama, 
ödev ancak verilecek imkânlar ölçüsünde ola
bilir. 18 milyon okuma - yazma bilmeyen va
tandaşımıza Cumhuriyetimizin 50 nci yılında 
bu kanunla bunların hiç olmazsa büyük çoğun
luğunu okuma - yazma bilmemekten kurtaracak 
çözüm yolları getirilmeli idi. 

(Sonuç olarak bu kanunla sağlanacak 80 -
100 milyon lira yeterli değildir. Cumhuriyetin 
50 nci yılında birkaç anıt yapmak şehirlerin 
anacaddelerinde tekrar kurmak, dövizler asmak, 
balolar tertiplemek, şehirlerde memurlara kon
feranslar vermekle lâyık olduğu şekilde Cum
huriyeti kutladığımızı iddia edemeyiz. Bu bay
ram; köye, halka dönük, onun sorunlarına çö
züm getirecek nitelikle olmalı idi. Cumhuriyetin 
50 nci yılının Atatürk ilkelerine ve devrimlerine 
milletçe ulaşmada, ona bağlanmada büyük aşa
ma getirmesini candan diliyor, bu kanunun ek
sikliklerinin- değerli uygulayıcılar elinde ta
mamlanmasını temenni ederek hepinizi saygıy-
le selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, buyurunuz. 
Sayın Ertuğ, oizi okudum burada yoktu

nuz. Yeniden mi söz istiyorsunuz? Yahut mad
deler üzerinde mi istiyorsunuz? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Tümü üzerin
de yeniden söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
—• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ben 
bu konuda uzun konuşmayacağım. Yalnız bâzı 
noktalara kısa kısa değineceğim. 

Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümü kutlama 
tasarısını görüşüyoruz. Cumhuriyet, maddeten 
ve manen çökmüş bir Osmanlı İmparatorluğu-
nun kurtulması, Atatürk'ün 10 ncu yıldönü
münde bize işaret buyurdukları muasır medeni
yete erişme yolunu getiren ve millete benliğini 
tanıtan, o şevki veren bir rejimdir. Binaenaleyh, 
biz yüzbinlerce insanın, şehitin yine yüzbinler-
ce adsız kahramanların kanları pahasına kazan
dığımız Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kut
larken, evet halka ilgi vermek için bir hay huy 
lâzım; ama ondan daha evvel bu geçmiş kahra
manlıkları abideleştirmek ve bizden sonra gele
cek kuşaklara bu abidelerin mânasını anlatma
mız ve ebediyete bu şekilde Cumhuriyeti inti
kal ettirmemiz lâzımdır. 

Biz, Cumhuriyetin ne şekilde kazanıldığını 
bilen kuşakların çocuklarıyız. Biz aç kalarak, 
çekirdek ekmeği ile bir kısmımız ölen ve o gün
lerden bu günlere kalan insanlarız. Binaena
leyh, Cumhuriyet kolay elde edilmemiştir. Bu
nun kadrü kıymetini bilmek ve bunu ilelebet 
yaşatmak için bizden sonraki geleceklere bâzı 
âbideler göstermemiz lâzımdır. Ben onun için 
diyorum ki, 50 nci yıldönümü tasarısında şu mü-
tevazi bütçe ile başlayacağımız bu âbidelerin 
bundan sonra da devam etmesi geleneğini ya
ratmamız lâzımdır. Bu 80 milyonla, bu arz etti
ğim hususlar yapılamaz. Hükümetten daha faz
la istememize de hakkımız yoktur. Ben biraz 
sonra, tasarının maddeleri üzerinde o noktai na
zarımı arz edeceğim. 

Biz bir Gaziantep kahramanlığını, büyük 
Atatürk'ün büyük kadirşinaslığı, büyük eseri 
olarak 8 Şubat 1921 yılında «An tep» e o zaman 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği, bir 
kanun tasarısı ile verdiği «Gazilik» unvanı ile 
yetinmeyerek, 6217 mukayyet şehidin adına bir 
âbide dikip, onların, kiminin kemikleri dahi 
ortadan kaybolan bu şehitlerin ruhlarını yaşat
mamız, onları bu azaptan kurtarmamız lâzım
dır. Türkiye'de bunun gibi bir Kahraman Maraş 
da var, bir başka kahramanlık gösteren İzmir 
de var. Bunların kurtuluşunu dile getirecek 
âbide de yar; fakat ne de olsa bunlar mahdut
tur. Bunları kurtuluş savaşımızın şanına lâyık 
bir şekilde ebediyete intikal ettirmemiz lâzım
dır. 

Ben Atatürk'ün bu kahramanlıkları nasıl 
takdir buyurduklarını, Gaziantep'in kurtuluşu
nun 15 nci yıldönümü dolayısıyle gönderdikleri 
bir kutlama telgrafını okumakla yetineceğim: 

«15 yıl evvel Antep ki, sadece bir Türk şeh
ridir. Her nasılsa yabancı kuvvetlerin eline düş
müş bulunuyordu. Fakat bu Türk şehri hiçbir 
yerden maddî yardım gömleksizin kendi kahra-
manlığ ile kendini kurtardı ve gazi unvanına 
bihakkın liyakat kesbetti. Gazianteplileri o gün 
olduğu gibi, bugün dahi derin hürmetle takdir 
ederim. Türküm diyen her şehir, her kasaba ve 
en küçük Türk köyü Anteplileri kahramanlık 
misali olarak alabilirler. Eski çağlardan beri 
tarihî Türk yollarında, Türklüğün yüksek var
lığını kahramanlıkla tespit etmiş olanlarla şah
sen beraber olduğumu beyan etmekten dııya-
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cağım zevk ve saadet yücedir. 15 . 12 . 1936 
Kemal ATATÜRK.» 

Atatürk, Kurtuluş Savaşının Kahramanı 
Gaziantep'i bu ve emsali diğer telgraflarla teb
rik ve takdir ediyor. Bu tebrik ve takdirini 
yalnız kâğıt üzerinde bırakmak değil, abideleş
tirmemiz lâzımdır. 

Ben, bu konuya kısaca bu şekilde temas et
tikten sonra bir noktaya daha işaret edeceğim: 
Bu kahramanlıklar mahallî birçok vesikalar ile 
tarihlere dayanmaktadır. Bunlar her yerde 
kendine göre yazılmıştır. Bunu yazanlar bir mü
verrih değildir. Tarih malûmuâliniz bir vesika
ya dayanır. Binaenaleyh, Kültür Müsteşarlığı
mızın bu tarihî vesikaları toplattırarak Tarih 
Kurumunda bunu esaslı bir şekilde tanzim et
tirmesinin ve İnkılâp Tarihi derslerimizde de 
bunlardan birer örnek verilmesinin yerinde ola
cağına kaniim. 

Tasarının maddelerine gelince: Arkadaşla
rın esas konusu budur. Bu tasarının can alıcı 
noktası Meclisten gelen 4 neü maddesi, Geçi
ci Komisyonun da tanzim ettiği 5 nci maddedir. 
Meclisten gelen 4 ncü maddenin (c) fıkrası, 
Sivas'ta bir üniversite açılması ile bundan baş
ka fakülte veya yüksek okulu olmayan 5 ilimiz
de de 5 fakülte açılmasını, 

(d) fıkrası, zihnî ve ruhî gelişimi geri kal
mış çocuklara yatılı okul açılmasını, 

(b) fıkrası, okulu olmayan köylerde 300 
okul açılmasını ve 

(e) fıkrası da İzmir'deki 9 Eylül Zafer 
Âbidesinin ikmaline ait hükümler getirmekte
dir. 

Sayın arkadaşlar, deminden beri birçok ko
nuşmacı aradaşlarımı burada dinledim. Eğer 
biz kültür sahasında bu kanunla bunları yer
leştirecek olursak, bugünkü Millî Eğitim Ba
kanlığının bütün varlığını buraya harcasak 
kâfi gelmez. 

Bunların içerisinde Sivas'ta bir Üniversite 
açılması, hakikaten, Kurtuluş Savaşında büyük 
mevkii olan Sivas'ta bir «Cumhuriyet Üniver
sitesi» adı altında bir üniversitenin kurulması 
çok yerinde olur, bunu tasrih etmemizde büyük 
mâna vardır ve önemlidir. 

Bunun haricinde fakültelerin yapılması, ilk
okulların açılması, ruhî ve bedenî geri kalmış 
çocukların eğitimi konusunda okul yapılması 

gibi konular, bunlar Hükümet programında her 
sene bütçeye konarak gelmiştir. Zaten bunlar 
Cumhuriyetin eseridir. Açılmış olan fakülteler, 
üniversiteler, okullar, yollar, fabrikalar, bunlar 
da Cumhuriyetin eseridir; ama bunun hepsini 
burada yapacak olursak, bütçenin büyük bir 
kısmını buna tahsis etsek dahi kâfi gelmez. Bi
naenaleyh, bu temennilerin yeri bu tasarı de
ğildir, onları yerlerinde görüşmek lâzımdır, 
plân ve programa göre onları mahallinde görüş
memiz icabeder. 

Bizim Geçici Komisyonda 5 nci maddeye 2 
fıkra eklenmiştir. Birisi, hakikaten Sivas'ta bir 
üniversite açılmasıyle ilgilidir. Onun ilk fakül
tesinin 29 Ekim 19 73't e öğrenime başlaması 
dır. 

İkincisi de Kutlama Yüksek Komitesine yet
ki vererek Kurtuluş Savaşımızda kahramanlık
ları tarihe mal olmuş beldelerde mahallî der
neklere Komitenin takdir edeceği miktarda yar
dım yapılmasını uygun görmüşüzdür. Bununla 
yetinmek bence kâfidir. 

Son olarak, Sayın Bakandan Kutlama Yük
sek Komitesi Başkanı olarak ben bir dilekte bu
lunacağım. Bu uygulamadan sonra, uygulama 
esnasında gördükleri noksanlıkları ve daha ne
ler yapılması lâzımgeldiğine dair bir rapor ve
rirlerse bundan sonraki kutlamalarımızda ışık 
tutmuş olurlar. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Özmen buyurun. 

HALİL ÖZMEN" (»Kırşehir) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; 

Bu kanunu hazırlayan ve getiren Hüküme
te ve kıymetli komisyondaki arkadaşlarıma on 
derin saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarak 
sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 nei 
yılını anarken göğsüm, sevinçle, iftiharla dolu
yor ve memleketimin gelecek yıllarda daha ile
ri, daha yüce günlere kavuşmasını arzu ediyo
rum. Hakikaten Cumhuriyetin 50 nci yılını 
Kutlama kanunu çok geç kalmış bir kanundur. 
Bu kanun, bundan 5 - 6 sene evvel getirilmeliy
di ve ona göre bütün imkânlar sağlanmalıydı. 
50 nci yılda şanına, şerefine lâyık bir şekilde 
bütün Türkiye çapında ve Kıbrıs'ta, Almanya'-
daki işçilerimiz arasında şanımıza şerefimize 

1 uygun bir şekilde kutlanmalıydı 
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Arkadaşlarım, acaba Cumhuriyet neden ilân 
edilmiş1? Chımhuriyetin ilânından sonra 50 sene 
geçmiş olduğu halde bugün biz neden iftihar 
ediyoruz"? Evvelâ bu hususta konuşmak lâzım. 
Evet, değerli arkadaşlarımın kıymetli vakitle
rini alacağım, bu hususları konuşacağım, belir
teceğim. Acısını çekmiş, ıstıralbmı çekmiş bir 
insan olarak bunları konuşmaya mecburum. Bu
gün ne kadar çok sevinçliyim ve n-e kadar kı
vanç duyuyorum. O günleri yaşayan bir arka
daşınız olarak bildiğim için söylemeye mecbu
rum. Şimdi biraz sonra tabloları yavaş yavaş 
çizdiğim zaman ne kadar haklı olduğumu ve 
ne kadar sevindiğimi göreceksiniz. 

Acaba Cumhuriyet neden ilân edildi? Bu
nun cevabını vermek gayet kolay. 

Ook kıymetli senatör arkadaşlarım, Dolma-
bahçe Sarayını gezdiğiniz zaman, o büyük tari
hî sarayı ve diğerlerini gördüğünüz zaman Cum
huriyetin neden ilân edildiğini derhal anlarsı
nız. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet ilân edilmeden ev
vel şanlı tarihimizin, şerefli tarihimizin altın 
sayfalarına kendilerini yazdıran büyük insan
lar vardır. O insanlar memleketimizi yıllarca 
şerefle idare etmişlerdir ve Türk tarihine Türk 
tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırmış
lardır. Yalnız öyle kötü günler gelmiş ki, o 
haşmetli Topkapı Sarayında, o haşmetli Dolma-
bahee Sarayında oturanlar, bu memleketi ve bu 
Türk halkını yavaş yavaş ihmal etmeye başla
mışlardır. Bunların içinde, gece uykusunu uyu-
yamayan, benim vatandaşım, benim milletim 
hangi ekmeği yiyor diye sarayından çıkıp, kı
yafet değiştirip, Dolmabahçe'ye inen, Beşiktaş'a 
giden ve orada fırından ekmek alarak kendi ye
diği ekmekle mukayese eden büyük insanlar da 
vardı arkadaşlarım; ama öyle günler geldi ki, 
bu kadirşinas Türk Milleti, Yüce Türk Milleti 
yavaş yavaş unutuldu. Anadolu halkı yavaş ya
vaş bir kenara itildi, hattâ o zamanın İstanbul 
halkı, Türk Devletine, Türk Milletine, onun 
ıbütçesine vergi vermedi, askere alınmadı. Ana
dolu halkı; benim babam, senin deden, öbürü
nün dayısı Anadoluda silâhını aldı, hudut boy
larına gitti ve bu memleketi korudu. 

Arkadaşlarım öyle günler geldi k i ; milleti
miz açlıktan, susuzluktan, yoksulluktan, mede
niyetten, eğitimden mahrum iken o Dolmabah-

çe Sarayında yaşayan padişahlar keyften, zevk
ten kendisinden geçti, balıklara para saçtı. Ata
türk gibi bir milliyetçi, Atatürk gibi bir mede
niyetçi, Atatürk gibi bir güneş bunu yavaş ya
vaş gördü yavaş yavaş sezdi, içinde ıstırabını 
duymaya başladı ve ondan sonra kararını verdi 
ve Anadolu'ya 19 Mayıs 1919'da geçti. Ben bu 
kanunla evet iftihar ediyorum. Çünkü Sivas'ta 
bir Cumhuriyet Üniversitesi açılıyor. Temenni 
ederim ki, bütçemizde büyük imkânlar olsaydı 
ve 19 Mayısı yaratan, 19 Mayısın geldiği günde 
Samsun'a da 19 Mayıs Üniversitesini açsaydık; 
ama ne yazık ki, imkânlarımız mevcudolmadı-
ğı için bu şerefli üniversiteye kavuşamıyoruz. 

Arkadaşlar, Atatürk, o haşmetli devri, o is
rafa gark olmuş, milletini unutmuş, halkını 
unutmuş o devri Dolmabahçe Sarayının o ha
vasını yıktıktan sonra Cumhuriyeti ilân etti. 

Şimdi bu içinde bulunduğumuz Cumhuriyet 
devrinde, neye ihtiyacımız olduğunu ve 50 nci 
yılı nasıl kultl aya cağımızı sizlere anlatacağım. 

Arkadaşlar,50 nci yılı kutlayalbilmek için zih
niyet değişikliğine ihtiyacımız var. 50 nci yılı 
kutlamak için idarî reforma ihtiyacımız var. Da
ha bundan kaç ay evvel, Mevlâha Celâleddini 
Rumi'nin merasimi için değerli arkadaşımız bizi 
Konya'ya çağırdı. Konya'ya gittik ve ilk vazife 
olarak (Buradan telef on da ettim) Konya valisi
ni ziyaret ettim. Makamına vardım, özel kalem 
müdürü beni oturttu, kendisine kartımı vererek 
içeriye lıaıber gönderdim. «Şimdi Amerikan Bü
yükelçisi ile konuşuyorum. Kendisini kabul ede
meyeceğim. Arzu ediyorsa, Danışma Kuruluna 
gitsin, oradan biletlerini alsın. Kendisini akşa
ma görürüm.» diye cevap geldi. 

Amerikan Büyükelçisi ile konuşuyor.. Türk 
Milletini temsil eden bir senatör, kendisini ziya
ret etmek için makamına gidiyor, onu kalbul et
miyor. Gece merasime gidiyoruz. Merasimde ara
yacağını söz verdiği halde, merasimde de aramak 
yok. Ertesi gün sabah oluyor gene aramak yok. 
Beni araanayan bir arlkadaşımı, ben de tekrar 
aranıra mecbur değilim; Konya'dan meyus ve ke
derli olarak döndük. 

Onun için sevgili arkadaşlarım, çok müşkül 
günlerdeyiz çek müşkül bir zamandayız. Zihni
yet meselesi. Bunu her an, her dakika söylüyo
rum. Zihniyet meselesi. Hangi kanunu çıkarır
sanız çıkarınız, onu tatbik edecek eller, onu tat-

— 230 — 
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bik edecek yüreklerde cesaret olmalı. Bu Kanunu 
çıkarın gönderim, böyle bir valinin eline geeecök
se ne kıymeti olur. Halbuki, çek sayın br arka
daşımın biraz evvel söylediği gibi, 50 nci yıldönü
mü, 50 nci yıl bayramı yedisinden yetnrşire ka
dar Türk Milletinin içine slmlirilrıeli. Bonim 
ninem 50 nci. yılın marşını söylemeli. Benim. 
boşiğindoki çocuğuna: annem, kardeşim, karım 
50 nci mim şarkısını e'Vaaaoli. Vasıl Onuncu yıl
da; «Çıktık açık almla»yı söylediysek, bugün de 
•onu söylemeliyiz. Hangi zilıVyctle söyleyeceğiz 
bunu değerli arkadaşım? Cumhuriyetin vali1 eri 
hep bövle mi? Hayır Geliniz öbür valiyi anlata
yım sizlere, 50 nci yılı kutlarken. 

Sene 1051, trenle İşyarla'dan Çivril'e gelmi
şiz. Çivril'den Uşak'a gidecek yol yek, iz yok, 
araba yok. İki tane tatar aı abası tutuyoruz ve 
2 Eylül 1954 günü iki g\ın yağmur altında ta
tar arabasının üstünde ve yürümek suretiyle 
1954 senesinin 2 Eylülünde Uşak vilâyetinin Ka-
rahallı kazasında vazifeye başlıyoruz. Uşak, 
1953 senesinde vilâyet olmuştu, Memurun otur
ması için ev yoktu. Sayın Bakanım, bu soruna 
önem verilmemiş. 

Şimdi sizden rica ediyorum. 50 nci yıldönü
münü kntkırken her vilâyette, hor kazada memu
rumun •••tu'-nıa-ı işin ev var mı? 50 nci yıl bö'de 
kutlanır. Şimdiye kadar gelem iktidarlar buna 
el uzattı mı? Yok. Hâkim nerede oturacak? Gido-
ccık bir ahırın bir tarafına oturacak. Biz do öyle 
yaptık ev olmadığı için. Bir yeri boşalttılar, ora
ya oturduk. 

Kaeahadı ile Uşak'ın. ar;1 sı 72 Kilometre. 
Uşak'taki arkadaşlarımı görmek istedim. Gidece
ğini; valiyi, savcıyı, ağır ceza reisini göreceğim. 
Yol 72 kilometre, bir Jeon var; onunla 30 liraya 
gideceksin 30 liraya geleceksin. 1954 senesinde 
eğer arkadaşını görmek istiyorsan, durum böyle. 
Düşündüm bu mümkün değil. Vazifem çok ağır 
tok hâkimim, gitmeme imkân yek. Cumhuriyetin 
valisine telefon ettim arkadaşlar. «vSaym vali 
bey, bu kazaya ne zaman geleceksiniz?» diye sor
dum. «15 gün sonra filan, gün geleceğim» diye 
cevap verdi. «Hazırlıklı gel, yalnız» dedim. Kuv
vetli gel, hazırlıklı gel, Cumhuriyet valisinin ne 
olduğunu şu memlekete anlatalım... 

Yal i bey geVli, görüştük, konuştuk değerli 
arkadaşlarım. Bir ortaokulun açılması lâzım, bir. 
Hastanenin temelinin atılması lâzım, iki. 72 ki-
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l lomeıtrelik yolu yapmak lâzım, üç. «Bunun nasıl 
' yaparız hâkim bey?» dedi. «Bu yapılır, seninle 
! beraberini. Kaymakamını çağır» dedim. Kayma-
! kamı çağırdı, o da beraber. 

Anıma 72 kilometrelik yolun arasına çadır
ları kurmak lâzım. Yali gel, kaymakam gel. Bu 

I da yapıkly çadırlar kuruldu. Cumhuriyetin vali-
J si bu. Zihniyet meselesi bu. 
] sizi torun ederim ki, değ'crli arkadaşlarım, 
j in uy içinde bu 72 kilometrelik yol yapıldı 

ve me; asimle açıldı. Hastanesi açıldı, orta
okulu açıklı. Nasıl açıldı? 

Yalinüı geleceği gün, 3 bin nüfuslu olan 
anma Cumhuriyetin valisini 50 nci yılda kut la-

i dığı gibi kutladı. Kurbanlarını kesti. Ne kadar kö-
| yü varsa davul! arıyle, zurnalarıyle, zeybekleriyle 
i katıldı. Yali meydanda bir nutuk söyledi. Maa-
! şmı da yeni alınış; «Sayın Karahallı'lar yolu

nuzu yapacağım. Ortaokulu açacağını, hasta
neyi açacağım. Cebimde 50 liram var, buyu
run» dedi. Gözler yaşardı, dedeler, nineler; 
(eşeğini, atını, tarlasını verdi, geçmiş gün tah
minen 130 bin lira net para topladık. Aynî 
yardımlar, tarla tapan ayrıydı arkadaşlar. O 
zıaaanuı bakanından sorun. Derhal jandarma 
kumandanını çağırdık, rica ettik; jandarma 

j 

j oradan çadıra çıktı. Buraya telgraf çektik : 
; edata sm'l açılmıştır. Müdür ve öğretmcnle-
I r'nin gönderilmesi.» Hastanenin - temelimi at-
j tok. hastaneye doktorun gönderilmesi. «Yolu 
; yaptık, otobüs aldık, 30 liraya gidiş 30 liraya 

dönüş bitti, otobüs iki liraya götürüyor, iki 
İkaya da getiriyor. İşte Cumhuriyetin valisi, 
iye zihniyet arkada dar. 

Bu kanunla bunu getirebiliyor musunuz? 
Ben hâkim onarak gidiyorum; ama siz beni 

j ahıra gönderiyorsunuz. Bugün de öyle arka-
i duşlar. Bugün de öyle. Çolk anlayışlı ve çok 
i müspet olan sayın Bakamımdan istirham edi-
j yorum, bonim bu laflarımı not etsinler ve 
i s maunlar; acaba ilce ve vilâyetlerimizde her

hangi bir memurun yerleşmesi, oturması, me-
j deııî ihtiyaçlarına cevap vermesi için konut 
1 yapılmış mı şimdiye kadar? Ben misal ver-
I meye hazırım. 
I Bir küçük misal vereyim ki, o da cle-
; ğerli bir Cumhuriyet valisidir, bu isıi becer-
i mistir : Çankırı valisi. 1946'da hâkim olarak 
i Çerkeş'e tayin edildim. İlk işim ev sormak 
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oldu. Ev var mı, yok mu diye sordum. Çün
kü ev olmazsa sayın Balkanım, ben kimlere 
muhtaç oluyorum ve hangi töhmetler altında 
'kalıyorum? Ahmet'in evine oturuyorum, «Aman 
hâKiın bey bizim eve oturdu; o diyor ona 
«Aman hâkim bey sizin eve oturdu» «Hâ
kimle isin var mı?» «Aman hâkimle bir isim 
var..» Bunlar konuşuluyor. Hükümet bundan 
bizi kurtarsın. Çerkeş'e Devlet tarafından beş 
tane ev yapılmış; gittim o zamanın parasıyle 
bize onar liraya kiraya verdi. Seme 1946. Ev
ler pdkâlâ dört oda, banyo, tuvalet olunca me
denî insan olduğumuzu, medenî bir devirde 
yaşadığımızı anladık arkadaşlar; ama gelin, 
1950'de Öğuem'de, Ynsufeiin'de. Artvin'de bir 
ahırda oturmaya mecbur oldujk. İşte Cum
huriyet bunu getirmeli idi. Cumhuriyet bu
gün, şu 50 nci yıldönümünde demeli idi k i ; 
«her üeovo memurlar i e in onar tane ev varukı-
eaktır. «her vilâyete 50 şer tan? ev yapılacaktır. 
«her vilâyete 50 şer tane ev yapılacaktır. 
Bunlar yavaş yavaş ödenecektir.» Bunu de
meli idi. Cumhuriyetin şanından, şerefinden 
biz bunu beklerdik. Bu, bir zihniyet meselesi. 
idarî reform olmadıkça 50 tane kanun çıka
rın bu mümkün değildir. 

Arkadaşlar, içim dolu, taşıyorum, coşuyo
rum ; fakat rahatsızlığım münasebeti ile et
rafımda siyah bulutlar var; fazla konuşamı
yorum. Ama. bir meseleyi daha söylemeden 
geçemeyeceğim. 

Allah bu memleketi bize bağışladı, inşallah 
bu memlekette 50 nci Cumhuriyet yılını beşi-
ğiıuddki çocuktan 80 indeki nineye kadar eo-
şa coşa kutlayacağız. Yalnız, arkadaşlar çok 
üzgünüm, çok bedbinim. Niye? Acaba neden 
diyeceksiniz. Neden mi? 50 nci yıl Cumhuriye
tinde bu kanunu tatbik edecek, bu kanunu 
yerine getirecek memur arkadaşlarımız ısh-
rap içinde. Her gün scrsyal durumları zayuP-
laiim akta dır, içlerinden kan gitmektedir, ço
luk çocuk ıstırap çekmektedir. İşte tabloyu 
size açıyorum : 

Personel Kanunu tatbikatından sonra ha
yat pahalılığı bir ejderha yılanı gibi Türk 
Milletinin üzerine çökmüştür. Bugün Türki
ye'de bin liranın, 1 500 liranın altında para 
alan; 5 çocuğu olan, 4 çocuğu olan, 6 çocuğu 
olan vatandaş, aile yaşama hakkından mah-
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rumdur. Cumhuriyetin 50 nci yılını böyle 
kutlamamalıydık. 

Arkadaşlar, çok açık konuşuyorum. Liseden 
mezun olan arkadaşa kaç lira veriyorsun? 
İlkokuldan mezun olan arkadaşa kaç lira ve
riyorsun? 350 lira, 450 lira, 490 lira, 500 
lira. Üniversite mezununa 1 100 Mra veriyor
sun. 1 100 lira alacak, ev kirası verecek, evle
necek, barklanacak. G tane çocuğu olup 450 
lira alan bir gardiyan, bir zabıt kâtibi bu
nunla geçinecek... 

Sayın Bakanım, değerli kardeşim, seni çok 
severim. Senden istirham ediyorum, bunu bi
zim Maliye Bakanımıza söyleyin. Eğer, Cum
huriyetin 50 nci yılını sevinçle kutlamak isti
yorsak. 

BAŞKAN — Sayın Özmen. bir dakika. 

Cumhuriyet .Senatosunda üyelerin birbirine 
«sen» diye hitabetmesi, hele bir Balkana bu 
yekilde hitap doğru değil. Bu, sadece belki 
Sayın Ararla çok samimî arkadaşlığınızın 
ifadesidir. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Beki, özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Fakat, gerok arkadaşların bir
birine hitabı, gerek üyelerin İmkanlara hi
tabı şüphesiz «sen» diye olmamalıdır. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Özür dile
rim Sayın Başkanını. Ben böyle bir sürçü li
san istemezdim. Ben sevdiğimden, saydığım
dan dolayı söylemiştim. 

Değerli arkadaşım, muhterem arkadaşım. 
Bakanlar Kuruluna teşrif ettiğiniz zaman Sa-
ym Maliye Bakanına bunu lütfen söyleyiniz. 
«Elimde imkân yoktur» diyecek. Hayır, elin-. 
de imkân var. Ben biliyorum. Yapamıyorsa 
gelsin bizden sorsun. Neden resmî araba sal
tanatına son vermiyorsunuz? Devlet olarak. 
Hükümet olarak neden bunu yapamıyorsunuz? 
Resmî araba saltanatı neden kol geziyor? Hü
kümetimiz ne için bunu beceremiyor? Hem 
de partilerüstü bir Hükümetsiniz, yeni seçimi 
kazanamayacaksınız. 

Aıikadaşlar, sayın senatörler, 30 nci yıl
dönümünü kutlarken sizden rica ediyorum. 
bu memlekette resmî araba saltanatına son ve
rilmelidir. Dört tane tavuk almak için pazara 
bir tane limon almak için İzmit'ten İstanbul'a. 
resmî araba gönderildiğine şahidiyim. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Yok ca
mım. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Evet, sev
gili arkadaşım, inanın buna. İçinde bulundum. 
Kayınbiraderimin damadı asker iken bir li
mon adın ak için İzmıit'ten İstanbul'a gitmiştir. 
Bunlar var, bugün arkadaşlar, ben gerçekten 
üzülüyorum. Resmî araba saltanatına 50 nci 
yıldönümünü [kutlarken part ile rüştü Hükü
met son V3î'melidir.' Malaye Bakam bunu ye
rine getirsin. 

İkincisi; vergi ziyaı var. Yergi ziyaı bu 
memlekette mutlaka önlenmelidir. 

BAŞKAN — Saym Özmcn, bunlar pek 
50 ncıi yılı kutlama ifadesi ile ilgili konular ol-
ma-sa ger ok. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Öyle, ne
tice itibariyle budur. Pekâlâ Sayın Başkanım, 
bunlar nasıi; olacak? Ben 50 nci yılımı nasıl 
kutlayacağım? Arzu ediyordum ki; 50 nci 
yılı [kutlarken bumlarun hiobiıi ortada kalma
sın. Nereden geldik biz? Sene 1923'dü, sene 
1973. Tam 50 sene geçmiş, hâlâ bunun için
deyiz. 

Yergi ziyamı ömleyemiyoruz. Bir kalemde 
milyonları, milyarları, kapananların hakkın
dan gülemiyoruz. Hâlâ rüşvet, irtikâp, suiisti
mal almış yürümüştür: devanı ediyor. Bun
ları ön'lors'eniz, kaçakçlığı önlerseniz olur; 
ama devam edecek. 

BAŞKAN — Bunları başka yerde de ifade 
edebilirsiniz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Arkadaşlar, 
tekrar etmek isterim; memleketin en büyülk 
derdi, (herhangi bir kasıt ve niyetle söylemi
yorum, gayr-'r açık kalple konuşuyorum) Cum
huriyetin 50 nci yılına girenken bin lira ve 
ondan aşağı maaş alan dört çocuklu, beş ço
cuklu memur ancak kuru ekmek yemeye mah-
ikûm edilmiştir. Et yüzü. sebze yüzü, yağ yüzü 
görmemektedir. 

Rahmetli Atatürk; «Muasır medeniyet se
vi yeşimin üstüne çıkacağız. Türk Milleti zeki
dir, çalışkandır» diye buyurdular. Ama, ondam 
sonra gelenler bunların hepsini unuttular. 
Her on senede bir Türk Milleti çağdaş me
deniyet seviyesüne ulaşmak için, muasır me
deniyet seviyesine ulaşılması için seller gii'bi 
coşacağız, taşacağız bugünlere gelecek diyor. 
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Adam görmüş. Ne yüce adammış yani. Ne 
yüce insanmış Atatürk. Bunları nasıl görmüş. 

Değerli bir arkadaşım diyor ki ; «50 nci 
yılda Türkiye'de 18 milyon okumamış insan 
var.» Yar tabiî; gece mekteplerini mi'ye ka
pattınız? Bugün 3 milyon, 5 milyon olsa idi, 
bugün 50 nci yılı böyle kutlasa idik olmaz mı 
idik. Olmadı. 

Şimdi arkadaşlar, size birkaç kelime söyle
dikten sonra bitireceğim. Yolsuzduk, yolumuz 
yoktu: Vilâyete 15 kilometre mesafede idik. Se
ne 1938 - 1940. Yolumuz yoktu, izimiz yoktu, 
kar yağardı; metrelerce kar yağardı, gitmeye 
gelmeye imkân yoktu. Bunları yaşadım. Tale
be idim; vilâyete 15 kilometre mesafede idik, 
köyde at arabası yoktu, ancak öküz arabası, ya
ni kağnı vardı. 10 parmağı kınalı bir kardeş 
yetiştirdim; onu büyüttüm, gelin ettim. Aradan 
bir sene geçti, bir doğum yapması icabetti; fa
kat araba yok ki götüreyim, dolmuş yok ki gö
türeyim, at yok ki onu bindireyim... Hattâ ar
kadaşlar, açık söyleyeyim, öküz arabası yok ki 
onu götüreyim... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Köyde 
mi yok? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Ben götüre-
miyorum Sayın Kürümoğlu. Çünkü dayılarım 
şehit olmuş, amcalarım şehit olmuş; ben bir 
tane kalmışım, bir de amcamın oğlu kalmış. 
Onun için götüremiyorum; öksüz büyüdüm. 

İmkânsızlık içinde olduğumuz için, telefon 
da bulunmadığından dolayı, vilâyete de tele
fon edemiyoruz ki, ebe gelsin. Ebe de yok, 3 000 
nüfuslu bir yer. Köyde bir kadının eline tes
lim etmeye mecbur oldum, 10 parmağı kınalı 
kardeşimi. Doğum ters geldi, kurtaracak kim
se yok. Netice itibariyle bir köy ebesi; yani eh
liyetli olmayan bir köy ebesinin elinde çocuk da 
öldü, annesi de öldü gitti... 

Bugün arkadaşlar, Cumhuriyetin 50 nci yı
lındayız. Nasıl oldu o köy?... Size söyleyeyim; 
asfalt yapıldı, bugün orada 15 - 20 tane kam
yon var, otobüs var, dolmuş var; giril giril ge
liyor ve geçiyor. İşte Cumhuriyetin 50 nci yı
lında biz 3 000 nüfuslu olan köyümüzde çolu
ğumuzdan çocuğumuza kadar bayram yapaca
ğız; gece gündüz oynayacağız, davullar çalına
cak, zurnalar çalınacak... 

Ben isterdim ki, Türkiye'nin her tarafı böy
le olsun; ama haber alıyorum ki, Hakkâri'de 
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böyle değil arkadaşlar. Demek ki, 50 nci yıl bi
zim istediğimiz şekilde olamamıştır. 50 nci yılı 
üzüntü ile karşılayacağız. Hele Devlet memu
ru İstırap içinde karşılayacak; hele 450 lira 
alan, 350 lira alan, içtimaî imkânlardan mah
rum olan daha İstırap içinde kalacaktır. 

Sözlerime son veriyorum arkadaşlar. Beni 
dinlediğiniz için sizlere en derin saygılarımı su
narım. Cumhuriyetin 50 nci yılının Türk Mil
letine, Türk vatanına hayırlı, uğurlu, kutlu ol
masını diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ... Bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. Usu
len son sözün bir üyenin olması gerekli. Bu se
beple Hükümet ve komisyona söz vereceğim. 
Yalnız şunu ifade edeyim ki, komisyon, Hükü
met ve Sayın Celâl Ertuğ'un konuşmaları saat 
19,00'da bitsin ve tümü üzerinde görüşmeler 
sona ersin. 

Bu plân dâhilinde- komisyon adına Sayın 
Tevetoğlu, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ TE
VETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, sayın 
senatör arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Tür
kiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldö
nümünün kutlanması hakkındaki kanun tasarısı 
üzerinde, Cuhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
konuşan sayın arkadaşınızla diğer 8 arkadaşımı
zın kendi adlarına yaptıkları konuşmaları dik
katle dinledik. 

Hakikaten müzakeresini yaptığımız kanun 
tasarısının, birçok arkadaşlarımızın ittifakla be
lirttikleri gibi; «Çok daha önce getirilmesi ve 
daha geniş şartlar içinde müzakeresi yapılıp, uy
gulanmasına yıllarca önce başlanılması gereken 
bir tasarı olmalıydı» tenkidi ve fikri üzerinde, 
Komisyonumuz da durmuş ve aynı görüşü pay
laşmıştır. 

Yüce Senatomuz adına İçişleri, Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân Komisyonlarımızdan 5'er ar
kadaşımızın teşkil ettiği Karma Komisyonumuz; 
şunu ifade edeyim ki, Meclisimizin komisyonla
rında uzun uzadıya müzakere edilmiş ve Hükü
metin getirdiği tasarıdan bir hayli değişiklikler 
yapılmış şekliyle bize sunulan tasarı üzerinde [ 
son derece dikkatle, günlerce ve sabah lO'dan î 

akşam 19'a, 20'ye kadar ciddî olarak büyük bir 
hassasiyet, büyük bir millî heyecan ve duyguy
la bir mesai vermiş ve huzurunuza getirdiğimiz 
metni hazırlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir Türk evlâdı 
yoktur ki. Cumhuriyetin büyük mânasını idrak 
etmesin ve onun 50 nci yılma erişmenin mutlu
luğunu duymasın. Burada bu tasarı dolayısıy-
le, tasarının tümü üzerindeki görüşlerini birçok 
konulara ve hattâ tasarının hakiki amacını çok 
aşan konulara intikal ettiren değerli arkadaşla
rımız, elbette ileri sürdükleri fikirlerin pek 
çoğunda haklıdırlar; ama Komisyonunuz, bu ta
sarının esasen geç kalmış bulunan 50 nci yılı ma
nasına ve Türk Milletinin istek ve arzusuna, 
Atatürk'ün ve onun millî mücadele arkadaşları
nın, Türk şehitlerinin aziz hatıralarına yakışır 
bir şekilde kutlamanın biran önce çıkarılacak bu 
tasarının kanunlaşmasiyle mümkün olacağı hu
susunu düşünerek, tasarının Hükümetin getir
diği esaslara daha çok yakın; fakat noksanları
nın, teknik ve üslûp hatalarının giderilmesi ve 
bilhassa ruh kazandırılması; bu kutlamanın 
yalnız vilâyetlerimize değil, köylerimize kadar 
yurdumuzun her bir köşesine ulaşmasını ve yal
nız aydınlar, yalnız şehirliler arasında değil, mil
letin; Millî Mücadelede hakkı ve payı olan her 
Türk evlâdının ve onların çocuklarının, torun
larının; yani en küçük Türk evlâdından en yaş
lı Türk gazisine kadar herkesin bu kutlamaya 
gönülden katılmasını hedef alacak bâzı değişik
likleri yapmaya çalışmışızdır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmacı arkadaşla
rımızın mühim bir kısmının üzerinde bilhassa 
durdukları madde. Millet Meclisinden gelen ta
sarıdaki 4 ncü ve bizim Yüce Senatoya sundu
ğumuz tasarıdaki 5 nci maddenin değiştirilmiş 
bulunması noktasında dır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin getirdiği 
şekille tasarı incelenir, tetkik buyuruiursa gö
rülür ki; bu maddeye bu kutlama gayesi dola-
yısı ile ayrılacak paranın hakikaten karşılama
yacağı birtakım hizmetlerin, bilhassa kendi böl
gelerine sağ1 anması hususunda, arkadaşlarımız 
tarafından; tabirim mazur görülsün, âdeta bu 
50 nci yıl heyee-anı ve vesilesi ile bir yarış ya
pılmış ve birtakım fakülteler, birtakım okullar, 
birtakım geri kalmış çocukları ıslah edecek ens
titüler ve müesseseler ve birçok kahraman belde-
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lerimize de, o beldelerin kahramıanlıklarmı ve ı 
Cumhuriyetimizin gerçekten âbideleştirilmesini 
arzu ettikleri anıtların yapılması için bâzı yar
dımların istenmesi şeklinde; malî portesi 80 mil
yon değil, 800 milyonla da zor karşılanacak bir 
teklifler serisi kanuna eklenmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu hususları uzun uzun gö
rüştü. Kanunu sevkeden ve takip buyuran sa
yın Devlet Balkanı arkadaşımız ve bilhassa 4 neü 
madde ile ilgili bulunan, eğitim müesseselerinin 
kuruluşu ile ilgili bulunan Millî Eğitim Bakanı
mız, Komisyonumuza muntazaman davet olun
dular ve bu meseleleri tam mânası ile halletmek
te bize yardımcı oldular. 

Muhterem senatör arkadaşlarımın, dennin bu
rada içlerindeki büyük acıları ortaya koyan, ha
kikaten çok saydığım ve sevdiğim arkadaşlarımın 
ileri sürdükleri üzüntülü taıblolara çare bulmak, 
hiç şüphesiz takdir buyurursunuz ki, bu kutlama 
kanununun kapsamı içine girecek ve bunun mad
deleriyle hallolacak meseleler değildir. 

Şunu iftiharla duymaya ve belirtmeye de 
mecburuz ki; «Yalnız Birinci Dünya Harbinin 
yıkı/mmdaın, yalnız Millî Mücadelenin büyük çö
küntülerinden ve badirelerinden bir yıkılmış ve 
yanmış vatan bize bırakıldı da; onu o aklığımız 
şekliyle 50 sene aynen muhafaza ettik.» diye hiç 
kimse bize bir karamsar tablo çizemez. 13 milyon 
diye aldığımız Türkiye'yi bugün 38 - 40 milyon
luk, hakikaten büyük v'e müreffeh bir Türkiye 
yolunda yürütmeye devam ediyoruz. Bu memle
kette Cumhuriyet ilân edildiği zaman bir tek ba
rajın mevcut olmaıdığmı, bugün 23 barajın mev
cut olduğunu düşünürsek; yoluyla, okuluyla, 
hastaneleriyle, üniversiteleriyle, falbriıkalarıyla ve 
ve hayat seviyesiyle, medenî yükselişiyle elbette 
Atatürk'ün ruhunu; bu memlekete, bu millete 
Cumhuriyeti kazandıran şehit babalarımızın, 
amcalarımızın, dedelerimizin ruhlarını elbette 
şadetmiş bulunabiliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
değerli arkadaşlarım, bu 4 ncü madde üzerinde 
yine aşağı yukarı bir nclktada birleştiler; o da. 
Cumhuriyetimizin ruhunu ve Millî Mücadelenin 
hakikî sembolünü Sivas'ta bir üniversite âbide-
siyle Türtk Milletine bu bayramı daha değerli 
olarak kazandırmaktır. Görüyorsunuz ki, Komis
yonunuz bu hususu demin arzına çalıştığım gi
bi, Millî Eğitim Bakanının da devamlı olarak | 

müzakerelerimizi takip ettiği oturumlarda ger
çekleştirme yoluna koymuş ve 5 nci maddede bu 
hususu derpiş etmiştir. 

Diğer okullar fakülteler, bir takım enstitüler 
konusu, gerekçemizde de izaha çalıştığımız gibi, 
Millî Eğitim Bakanlığı Üçüncü Beş Yıllık Plân
da ve önümüzdeki çok kısalmış olan müddet zar
fında, bunlardan daha önce Millet Meclisince 
teklif edilmiş önergelerde öngörülen okulsuz yer
lere okul yapmayı daha öne almak suretiyle, bir 
kısmını olsun gerrçekleştirmek yolunu tutacakla
rını ve bunun bu şekilde esas programla gerçek
leştirileceği hususunu vadetmişlerdir. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı hakikaten tasarı 
ile ilgisini tespit etmek çok güç olan; ama bir 
samimî temenni mahiyetinde olan görüşlerini bu
rada belirttiler ki, ben Komisyon adına bunlara 
cevap vermeyi dahi zayit görüyorum. 

«Osmanlı devrinden kalmış birtakım eski ka
nunlarla hâlâ icrayı devlet etmek doğru değildir.» 
dedi bir arkadaşımız. Elbette haklıdır, doğrudur. 
Bu kanun çoktan değiştirilmeli idi; günümüzün 
icaplarına göre daha mükemmel bir şekilde çıka
rılmalı idi; ama bunun bu tasarı ile ilgisi olma
dığını elbette bilirler. Bu konuşmacı arkadaşım 
da ve buna benzer diğer temennilerde bulunan 
kıymetli arkadaşlarımız gibi, bu tasarının esas 
gayesinin, doğrudan doğruya Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 50 nci yılının Türk Milletinin tü-
münce en büyük millî bir heyacanla ve hakikaten 
millete bugüne kadar noksanlığını duyduğumuz 
ve kendi şahıslarımızda yaptığımız ihmalleri, 
tenkit ettiğimiz hususları da bugün veya yarın 
önleyecek veya bertaraf edecek şekilde bir kutla
ma yoluna girmek olduğunu Komisyonca biz ka
bul etmiş bulunuyoruz. 

Komisyonda esasen üye bulunan ve tasarının 
hazırlanmasında birçok değerli emekleri katılan 
kıymetli arkadaşlarımız, özellikle sayın Özgüneş, 
burada yaptığımız çalışmanın hedefini ve yaptı
ğımız değişikliklerin esaslarını dile getirdiler. 
Onun için ben tekrarlamayacağım; yalnız bâzı 
ankadaşiarımızın yaptığımız çalışmayı küçümse-
melerinide kabul etmemize imkân yök. Çünkü es
ki metinlerle bizim burada sunduğumuz metin 
karşılaştırılırsa, başlığından muhtevasına kadar, 
ne büyük bir titizlikle ve dikkatle bu tasarıyı 
hazırlamaya çalıştığımız takdirlerinize sunulmuş 
olur. 
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Bir arkadaşımız, gençliğe sanki küsülmüş, 
gençlikten hiç burada bahsedilmemiş gibi, tasarı
yı hazırlayanalara âdeta bir töhmet izafe eden 
sözler kullandılar, eğer yanlış anlamadıysam. 

Muhterem arkadaşlar, biz burada Türk Mille
tinin tümünü dilkkata aldık ve yalnız gençliği, 
yalnız köylüyü, yalnız askeri, yalnız Türk işçi
sini ve hele Cumhuriyet "t e hepimizden çok, en 
büyük hakkı olan yalnız Türk gazilerini mevzu
bahis etmedik. Dedik ki, yedisinden yetmişine 
«Türküm,» diye iftihar eden her Türk evlâdı, 
38 milyon, bu kutlamaya gönlünden bütün gücü 
ile bütün varlığı ile katılsın. Bizim hedef tuttu
ğumuz husus, kutlamanın bu şekilde sağlanması
nı mümkün kılacak maddeleri tedvine çalışmaktı. 

Sayın Halil Özmen arkadaşım, konuşması sı
rasında; «50 ııci yıl münasebetiyle Samsunda 
da, Sivas'ta olduğu gibi, bir üniversitenin açıl
mış olmasını çok dilerdim.» diye samimî bir te
mennide bulundular. Kendilerine şahsen teşekkür 
ederim; fakat şunu hemen ifade edeyim ki, 
Samsunda 19 Ma.vıs Üniversitesinin kurulması, 
daha çok evvel kanunu ile ayrılan tahsisatı ile ve 
tamamen Plânlamanın, Üniversite Senatolarının 
aldığı kararlarla esasen gerçekleşme yolundadır. 
Gönlümüz hakikaten her büvük Türk şehrinde 
Cumhuriyetin bir büyük âbidesinin, bir büyük 
üniversitesinin, bir îrfan ocağının ışık vermesini 
ve fabrika bacalarının tütmesini elbette ister. 
Buna katılmayacak hiç bir arkadaşımız da yok
tur. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, tenkitleri
ni dinlediğimiz değerli arkadaşlarımıza Komis
yonumuz adına huzurunuzda teşekkür ediyorum 
ve yaptığımız değişikliklerin, sunduğumuz tasa
rının hakikaten en iyi bir şekilde tedvin edil
miş olmasına büyük çaba harcadığımıza inanma
nızı ve bu itibarla, da, iltifat gösterip bu tasarı
nın Hükümetin bir an önce kolaylıkla uygula
maya geçebilmesini sağlamak için, daha fazla 
geciktirilmeden çıkmasına yardımlarınızı istir
ham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı sayın Arar. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıl dönümünün 
kutlanması hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de görüşen sayın senatörlerin hemen hemen hep-
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I si, büyük bir kadirbilirlik göstererek, böyle bir 
kanuna lüzum olduğundan bahsettiler ve bu ka
nunu hazırlayıp Yüce Meclislere sunanları da 
tebrik ettiler. Ben de huzurunuzda, kanunu son 
olarak Yüce Heyetinize niyabeten incelemiş olan 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonuna ve 
orada, mesai sevkeden pek muhterem senatör ar
kadaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Çünkü, 
gerçekten o komisyonda yapılan son değişiklik
lerle kanun, Hükümet tasarısından dahi daha 
olgun, daha mütekâmil, daha maksadına uygun 
bir şekle gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi burada yapılan tenkidlere gelince, bun
ları kısmen Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Tevetoğlu cevaplandırmış olduğu cihetle, ben
deniz bir iki ananoktaya ve müşahhas olarak 
bana tevcih edilmiş olan bir iki soruya cevap 
vermekle yetineceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim; bu kanunun ge
cikmiş olduğundan bahsedildi. Bu, çok yerinde 
ve üzüntü ile ifade edilen tenkide ben de işti-

j rak ediyorum. Bu kanun gerçekten gecikmiştir. 
Komisyonda da arz ettiğim gibi, Amerika Bir
leşik Devletleri 1976'da kutlayacakları 200'ncü 
bağımsızlık yıldönümü için 1966 yılında; yani 
10 yıl önce bir kanun çıkarmışlar. Bize göre 
maddî ve malî imkânları çok daha üstün olan 
bir Devlet, böyle büyük bir yıldönümü için 10 
yıl evvel hazırlanmaya başlıyor... Biz, büyük 
bayram kapımıza geldi, henüz bunun için zorun
lu olan kanunu çıkaramadık. Ama hemen arz 
edeyim, bu tenkid her halde bizim Hükümeti
mizi aşan bir tenkittir ve tarih bunu böyle tes
pit edecektir. 

Burada birçok temenniler izhar edildi; bu 
kanunun sınırları ile ilgisi olmayan, âdeta bir 
deşarj olma ihtiyacı içinde pek çok tenkidler, 
temenniler ileri sürüldü. Bunların tabiî pek çoğu 
bir ihtiyaç patlamasının sonucu olarak mütalâa 
edilebilir. Yerinde tenkidler, temennilerdir; 
ama bu kanunla ilgisi yoktur. 

Ayrıca, benim müşahadem şu oldu: Benim 
j bildiğim kadarıyle bizim millî ananelerimize gö-
İ re bayramlar her türlü nefretlerin, kinlerin, dar-
1 lıklarm, küskünlüklerin hattâ yoklukların ve 
[ yoksullukların unutulmak istendiği, gösterilmek 
J istendiği, birleştirici bir mahiyette olan büyük 
! günlerdir, sevinçli günlerdir. Biz de Cumhuri-
! yetin Ellinci Yıldönümü gibi büyük bir bayramı 
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kutlamaya hazırlanırken ve bunun kutlanma
sına imkân sağlayacak bir kanunu görüşürken 
•birtakım acıları, ıstırapları, üstelik biraz da 
gerçek dışına taşarak ifade etmenin ne derece 
doğru olduğunu Yüce Heyetinizin takdirine bıra
kırım. Bunu özellikle Sayın H a i l Özmen arkadaşı
mızın, sözlerini cevaplamak için arz ediyorum. 
Kendileri, sözlerinin başında; «Cumhuriyet ni
ye ilân edilmiştir, size bun söyleyeceğim» dedi. 
Ondan sonra, «Cumhuriyetin niye ilân edildiğini 
anlamak için, Dolmabahçe Sarayını gidip, ge
zin, görün anlarsınız», dedi. Sonra bu bahsi ora
da kesti; çok kara, çok karamsar bir tabloyu 
gözümüzün önünde çizdi. Yani okulsuz, yolsuz, 
haslbanesiz, oeşunesiz bir Türkiye. Bugün el
bette hiç kimse iddia edemez ki, Türkiye'nin bü
tün sorunları halledilmiştir, Türk Milleti lâyık 
olduğu yüksek bir hayat seviyesine bütün fert
leriyle ulaştırılmıştır. Elbette böyle bir mutlu 
düzeye, güne henüz kavuşmamışız. Bunun ça
bası ve azmi içindeyiz. Ama Cumhuriyet döne
minde yapılanların hepsini inkâr edercesine; 
sanki elli Cumhuriyet yılı içinde Türkiye'de hiç 
bir şey yapılmamış gibi bir karamsar tablo çiz
menin de, gerçeklerle ne kadar bağdaştığını 
yine Yüksek Heyetinizin takdirine bırakırım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Âdil Altay arkadaşımız, bu ka
nun çıkmadığı halde Hükümetin birtakım ic
raata giriştiğini; bunun gayrihukukî bir du-

,rum olduğunu, binaenaleyh Hükümeti müşkül 
durumdan çıkarmak için bâzı tashihlerle bu 
kanunu biran evvel çıkarmak gerektiğini söy
ledi. Bu sözleri büyük üzüntü ile karşıladığımı 
derhal ifade etmeliyim. 

Bir kere hemen şunu arz edeyim ki; Hükü
metin yapmış olduğu icraatta gayrihukukî ve 
hukuk dışı hiç bir şey yoktur. Biran için oldu
ğunu kaıbul edersek, bundan kurtulmanın yolu; 
iSaym Âdil Alt ay'm himaye kanadı altına sığı
narak ve bu kanunda birtakım değişiklikler 
yaparak, bu tasarıyı biran evvel kanunlaştır
mak değildir. Bunun hesabı, gerekirse Yüce Di
vanda verilir ve biz, her kurulda, her zaman 
'her icraatımızın hesabını alnımızın akı ile vere
ceğimizin tam bir itminanı içindeyiz. Kendileri
nin de bunu böyle bilmesi gerekir. 

Kendileri de diğer birçok hatipler g'ibii bu 
kanunun gecikmiş olmasından dolayı şikâyet 
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ettiler; ondan sonra Hükümetim bugüne ka
dar bu kanunun gecikmiş olmasından doğan 
zararları telâfi için yaptığı çabaları, çalış
maları; «Gayrihukulkîdir, gayrimeşrudur, hu. 
kujk dışıdır.» gaibi, aslında teşekkür e dilim esli 
lâzım gelen bütün bu çabaları bir karamsar 
ve kara taiblo içinde lekelemek istediler; asıl 
üzüntümü mucibolan cihet de budur. 

-Sayım Rif at Öztürkçine; bu kanunla ne ka
dar bağdaşabilir, bilmiyorum, demlin arz etti
ğim gHbi, bir deşarj olma ihtiyacı içinde söy
lenen çeşitli sözlerden biri olarak alıyorum, 
Cumhuriyetin Ellinci Yıldönümünü idra|k et
mek üzere olduğumuz şu günlerde, hâlâ Os
manlı İmparatorluğundan kalma yürürlük
te olan bâzı kanunların, tüzüklerin ve yönet
meliklerin bulunduğunu söyledi ve şahsen 
bana hitabederek; «Devlet Bakanını bunları 
kaldırmaya davet ediyorum.» dedi. Bu iltifa
tından dolayı teşekkür ederliım. Demek ki, be
nim şahsımda Yüce Meclislerin yetkisini .gö
rüyor ki, bütün bu kanunları, tüzükleri, yö
netmelikleri değiştirme yefjkisini bende göre
rek, bana hitabederek söylüyor. Aslımda, el
bette arkadaşımızın bu şikâyeti hafife alına
cak bir şey değildir. İnkilâp geçirmiş ibir 
ülkeyiz. Saltanattan, hilâfetten kvk Cumhuri
yete geliyoruz. Gerçekten bugün hâlâ, sayı
ları çok az da olsa, Osmanlı İmparatorluğun
dan kalma bâzı mevzuatım yürürlükte oldu
ğunu hüzünle görüyoruz. Ama Türkiye'de asıl 
yapılaeajk iş; Cumhuriyetten sonra dahi ka
bul edilen kanunların arz ettiği karışıklığı; 
hattâ keşmekeşd [diyebilirim, büyük bir ted
vin kodlifikasyon çalışması içinde olumlu bir 
yöne götürmek ve bu arada Osmanlı İmpa
ratorluğu devrinden kalanı kanunları da elbet 
'ilga ederek, yenlilerini koymaktır. Bu konu
da asıl arz etmek istediğim şu Osmanlı İm
paratorluğundan kalan birtakım mevzuat ar
tıklarının olması bence o kadar mühim de
ğil; nihayet devletler de devamlılık arz eder. 
Biz de biraz ananelerimize bağlı bir milletiz. 
Asıl mühim olan, bütün yaptığımız inkılâplara 
rağmen, Türkiye de hâlâ Osmanlı devri zihni
yetini taşıyan bâzı kimselerin bulunmasıdır. 
Onun çaresini bulursak, o zaman bu kanun
lar da [kolaylıkla kalkar. 

Sayın ÖztürkçUne, bu kamımla getirilen; 
yani verilmek istenen ödeneğin, ayrı ayrı ak-
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müstakbel Sivas Üniversitesinin temeli olur, onu 
da ayrı bir kanunla getiririz,» dedi. Nitekim be
nim bildiğim kadar, iki Sivas milletvekili ar
kadaşımız da bu üniversitenin kurulması için 
gerekli kanun teklifini yüce Parlâmentoya sun
muş bulunuyorlar. Anıa bu kanun teknik ba
kımdan birtakım aksaklıkları bünyesinde taşı
yorsa, elbette Millî Eğitim Bakanlığı, Hükümet 
kendi üzerine düşeni yapacak. Şimdi kabul bu
yuracağınız bu maddeyi bir direktif olarak ala
rak, Sivas'ta bir üniversite kurulmasını müm
kün kılacak kanunu getirecek veya teklif edil
miş olan kanunun ıslahı için, gerekli çalışma
ları yaparak. Parlâmentoya yardımcı olacaktır. 

Yine Sayın Ucuzal 7 nci madde ile ilgili ola
rak, 50 nci yıldönümü kutlama törenlerinin 26 
Ekim 1973 günü saat 13,00'de başlayacağına işa
ret buyurarak, iki endişe izhar ettiler; «Acaba 
o günler tatil olacak mı?» dediler. Ha vır; yani 
ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkındaki 
kanun tasarısında bir değişiklik yapılmıyor. Bi
naenaleyh, 26 Ekimde başlayacak olan kutla
ma, aynı zamanda resmî veya özel çalışma yer
lerinin tatil edilmesini de gerektiren bir durum 
ihdas etmeyecektir. Tatil, yine arz ettiğim ka
nunun çerçevesi içinde olacaktır. 

tartma kanunları çıkmadıkça, uygulanamaya
cağını söylediler. Maliye Bakanlığı temsilcisi 
Geçici Komisyonun bütün calışmalrında ba
şlından sonuna /kadar hazır bulundular. Böyle 
bir endişe izhar etmediMeri gibi, şahsen 
»ben, Geçici Komisyondan geçerek yüksek hu
zurunuza sunulmuş olan tasarının imali hü
kümlerini Sayın Maliye Bajkanı ile birlikte in
celedim ; kendisinin mütalâasını ve görüşünü 
aldım; böyle bir şeye lüzum olmadığını bana 
kesin olarak söylediler. 

Sayın öztürkçine arkadaşımız, konuşmaları
nın sonunda da; «kanun baştan aşağı sakattır, 
bu itibarla Meclisten gelen metni kabul etme
miz gerekir.» dedi. Kesinlikle bu kanaatte de- J 

ğilim. Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, 
Hükümetçe sevkedilen tasarı, yüce Heyetinize 
niyabeten vazife gören Geçici Komisyonda en 
olgun, en mütekâmil şeklini almıştır. Zaten yü
ce Senatoya düşen görev de, herhalde bu olma
lıdır. Binaenaleyh, size niyabeten vazife görmüş 
olan bir Komisyonun metni elinizde iken, bunu 
bir tarafa iterek, bertaraf ederek tekrar Mec
lis metnine dönmenin yüce Senatonun fonksiyo
nu ile yüksek görevleri ile bağdaşabileceğine 
kani değilim. 

Sayın Ucuzal, bâzı sorular tevcih buyurdu
lar. Meselâ; «5 nci madde ile Sivas'ta kurulma
sı öngörülen üniversite, sadece bu madde ile 
kurulmuş sayılmaz, bunun için ayrı bir kanun 
gerekir.» buyurdular. Tabiî gayet haklılar. Biz 
zaten bu maddenin bu kanuna girdiği andan 
itibaren onu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında, Si
vas gibi Orta Anadolu'nun çok gelişmiş, Millî 
Mücadelede tarihî ve şerefli bir veri olan bir 
kentinde bir üniversite kurulmasına hiçbir kim
senin bir itirazı yok. Ancak bunu konu ile ilgisi 
olmayan, üniversite kurulmasına tahsis edilme
yen bir kanun ile bunu gerçekleştirmenin 
müşkülâtına başından itibaren işaret ediyor
dum. Şayanı şükrandır ki, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının da hazır bulunduğu Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonunda madde, daha isler 
bir hale getirildi ve Millî Eğitim Bakanı, Si
vas'taki sağlık tesislerinin son derece tekâmül 
etmiş bir halde olduğunu söyleyerek; «Eğer bu 
kanun ile bana gerekli maddî imkânları sağlar
sanız, ben, bize bu sene Ekim'de öğretime baş
lamak üzere bir tıp fakültesi açarım. Bu da 

Yine Sayın Ucuzal aynı madde ile ilgili ola
rak da. «Bu maddede öyle bir mâna var ki, san
ki ileriki yıllarda da 26 Ekimde başlanacakmış 
zannı uyanıyor.» buyurdular. Maddevi dikkat
le tetkik buyuracak olursanız, böyle bir endişe
ye de mahal yoktur. «Cumhuriyetin 50 nci Yıl
dönümü Bayramı» dendiğine göre ve 50 nci yıl
dönümü bayramı da. ebediyete kadar akıp gide
cek yıllar içinde bir kere geldiğine göre, bunun 
bir daha, uygulanması söz konusu değildir. 

Sayın Ucuzal. 10 nen madde ile ilgili olarak, 
«•Jüri ücreti, huzur hakkı verilmesinin bu ka
nunda yer almış olmasını üzüntü ile karşılıyo
rum.» dediler. Haklı olabilirler, ancak icra mev
kiinde bulunanların karşılaştıkları bâ:<ı zorun
luluklardır ki. bu maddeyi sevketmiştir. Te
mennim şudur; bu maddenin kabul edilmesi 
yürütme organına, bu kanının uygulayacak 
olanlara geniş bir imkân tanır; ama arzu ediyo
rum ve. yine temennim de odur ki. inşallah 
bundan istifadeye, bunu uygulamaya maha! ve 
lüzum kalmaz; yani bu işlerde görev alacaklar, 
gerçekten Kurtuluş Savaşında. Cumhuriyetin te-
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melinin atıldığı yıllarda, inkılâpların gerçekleş
tirildiği günlerde olduğu gibi, büyük bir nefis 
feragati içinde çalışırlar. Ancak, hayatın bâzı 
acı gerçekleri ile her gün karşılaşıyoruz; her
kesten bu nefis feragatini istemek de olmuyor 
veya istenirse de, müspet cevap alınmıyor. 

Sayın özgüneş'in özellikle, «Kutlama prog
ramının amacı ne olmalıdır, nasıl olmalıdır?» 
diye vazettiği suale, yine kendisinin verdiği ce
vaplara bütün kalbimle iştirak ediyorum ve 
çok temenni ediyorum ki, önümüzdeki aylarda, 
bilhassa 50 nci yıldönümü içinde, o günlerde 
bu kanunu uygulamak durumunda olacak yet
kililer, Sayın özgüneş'in bu veciz konuşmasında 
dile getirdiği bütün temennileri gözönünde tu
tarak, bir kutlama programı hazırlamış olsun
lar. 

Sayın Atmaca'nm, «Bu kanun, bir merasim 
ve kutlama kanunudur.» şeklindeki beyanına 
katılmıyoruz. Elbette ki bu kanunun merasim ve 
kutlamaya ilişkin yönü vardır; ama bütün gay
retimizle ve ileride gelecek olanların da bütün 
gayretleri eminim ki, o yöne yönelecektir. Bu
nun sadece bir resmî kutlama kanunu olarak 
değil, halkın benimseyeceği, birtakım kalıcı eser
lerin yurdumuzda yapılacağı bir kutlama kanu
nu olarak uygulanması temenni olunur. 

Sayın Komisyon Başkanı cevaplamış olmak
la beraber, önemli gördüğüm için ben de değin
mek istiyorum. Bu kanunda «Gençlik» kelime
sinin geçmemiş olması. Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümü kutlama törenlerinde gençliğin kaale 
alınmayacağı, onlara karşı âdeta bir küskünlük 
içinde olacağı mânasına gelmez. Nitekim, bu ka
nunda «Sakarya, Dumlupmar, şehit, ga::i.» gibi 
kelimeler de geçmiyor; ama bütün bunlar Cum
huriyetin temelinde yatan, büyük savaşların 
yüksek mertebelerine ulaşmış fedakâr insanla
rının unutulacağı, anılmayacağı anlamına gel
mez. Bunlar bir program meselesidir. 

Sayın senatörler, zannediyorum sözlerimin 
başındaki vadime uyarak, yapılan tenkitlerin en 
belirgin noktalarını ve en sivri olanlarını ce
vaplandırmış oluyorum. Tabiî yüksek Heyetini
zin takdir ve karar hakkına müdahale etmek 
benim asla haddim ve yetkim değildir; ama âci
zane tavsiyem, vaktin zaten gecikmiş olduğunu 
düşünerek; vakit derken bu akşamki vakti kas-
detmiyorum, 50 nci yıldönümünü kutlama kanu
nunun gecikmiş olmasından doğan vakti kas-
dediyorum, yüce Heyetinize niyaheten vazife 
gören Geçici Komisyonunun hazırladığı metnin 
aynen kabulü sanıyorum ki, maksada en uygun 
bir tasarıyı kanunlaştırmak için yetecektir. 

Yüce Heyetinize en derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertıığ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Konuşmak iste
diğim hususlar söylendiği için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Vaktimiz dolmak üzeredir. Bu sebeple, mad
delerin görüşülmesine geçilmeyecektir. Yüksek 
Heyetin lıntırlarmdadır ki, l.°> Mart 1973 günü 
birleşik toplantı yapılacaktır ve Cumhurbaş
kanlığı seçimi vardır, ne kadar müddet devam 
edeceği de belli değildir. Millet Meclisi ile Cum
huriyet Senatosunun müştereken yapacağı ve 
toplantıdan sonra. Cumhuriyet Senatosunun ay
rıca mutat toplantısını yapacağı ihtimal dahi
linde görülmediğinden 14 Mart 1973 Çarşamba 
günü saat 15,00'de toplanmak üzere Birleşimi 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,47 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

* B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 6'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi. (10/45) 

2. <— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine adir Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal (Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırması Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento FaJbrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'iıı, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. —• Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 
ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının de
ğiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi 
hakkında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 2/815; C. Senatosu : 
2/46) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
20.2 .1973) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Cumhuriyetin ilânının ellinci yıl
dönümünün kutlanması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet (Senatosu İçişleri, Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) 
(S. Sayısı : 226) ('Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 



Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Cumhuriyetin ilânının ellinci yıldönümünün kutlanması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 761'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1973 

Kan unlar Mildürlüğü 
Sayı : 5748 

CmmJh.ııriiyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Mjeclisinin 22 . 1 . 1973 tarihli 40 neı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

jaçıik oyla kabul edilen, Cıımhuriyetin ilânının ellinci yıidönümjünün kutlanması hakkmdıa kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Mıeclisi [Başkanı 

Not : Bu tasan 26 . 4 . 1972 tarihinde- Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 . 11; 15 . 12 . 1972; 12, 22 . 1 . 1973 tarihli 11, 21, 39 ve 40 nci birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (MilUt Meclisi S. Sayısı : 761) 

Geçici Koanisyon raporu 
Cımıhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 20 . 2 . 1973 
Esas No. : 1/147 

Karar No. : 1 
Sıra No. :2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyetin ilânının 50 ned yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı» mn Millet Meclisince kabul edilen metni, Komis
yonumuzda Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik edilmiş, metin aşağıda belirtilen değişik
liklerle kabul edilmiştir. 

1. - - Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 nci yılının kutlanması söz konusu olduğuna 
göre, tasarının başlığının «Türkiye Cumhuriyetinin, kuruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanma
sı hakkında kanun tasarısı» olarak değiştirilmiştir. 

2. —- Tasarının 1 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3. — Komisyonumuz, Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci yıldönümünde özellikle, 
İstiklâlimize, tairihî haklarımıza ve yurdumuza yapılmış bulunan haksız saldırılara ka.rşı millet

çe direnişimizin, saldırgan düşmanları yurdumuzdan kovmak için şahlanan millî şuur ve Millî Mü
cadele ruhunun, 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir,» ilkesini temel sayan insan hak ve hürriyetlerine da
yalı, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin doğuş ve 
.gelişiminin, 
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Cuaıhuniyetimizin varlık 've hayat sebebi olan Atatürk inkılâbının millî hayatımızdaki öneanHî 
rolünün, 

Millî Mücadelemizin mazlum milletlerin kurtuluş çabalarına önder ve örnek oluşunun, 
Modern Türk Devletinin dünya milletleri arasındaki yerinin, 
«Yurtta Sulh, Cihanda tSulh» ilkesine bağlılığımızın, 
Türk MiMetini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halimde, mıillî şuur ve 

ülkü 3lrafınıda birleşmesi gereğinin, dile getirilmiesi kanaatindedir. 
Tasarının 2 ncd maddesi bu laımacı sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. 
4. 3 ncü maddede belirtilen amacı sağlamak, kutlamaya halkımızın ibdr bütün halinde katılma

sına imkân vermek, kutlamayı en küçük köylere kadar yaygınlaştırmak için, merkezde kurulan 
«50 nci yılı kutlama Yüksek Kurulu» ndan başka, illerde kutlama kurulları, ilçe, bucak ve köy
lerde kutlama komiteleri kurulması, öngörülmüş ve madde bunu temin edecek biçimde değiştiril
miştir. 

5. Tasarının 4 ncü maddesi Millet Meclisi, Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilmiş bulu
nan 6 nci maddenin, komisyonumuzca küçük bir değişikliğe uğratılması suretiyle meydana gelmiş
tir. 

6. Cumhuriyetin 50 nci yılında, bu mutlu olayı anıtlaştıracak eserler yapılması komisyonumuz
ca gerekli görülmüştür. Ancak bu alandaki gayretlerin, teşkil edilecek fonla sınırlı bulunduğun
dan sadece Sivas Kongresinin yapılmış bulunduğu "Sivas ilimizde Cumhuriyet Üniversitesinin ku
rulması kaibul edilmiştir. 

50 nci yıldönümü vesilesiyle, yurt sathında, çeşitli seviyede eğitim kurumlarının açılması ge
rekli görülmüşse de bunların Millî Eğitim Bakanlığınca plânlanmış olduğu düşünülerek, metin 
bu istikamette değiştirilmiştir. 

7. Millet Meclisi, Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen 5 nci madde 6 nci madde olarak 
aynen alınmıştır. 

8. Millet Meclisi, Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilmiş bulunan 3 ncü madde, komisyonu
muzca bâzı küçük değişiklikler yapılarak, 7 nci madde olarak alınmıştır. 

9. Millet Meclisince kaibul edilen 8 nci madde, komisyonumuzca bâzı küçük değişiklikler ya
pılarak, 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

10. Millet Meclisince kabul edilen ve kutlama faaliyetlerine malî destek sağlayan 7 nci mad
de, bâzı küçük değişikliklerle 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

11. Millet Meclisi, Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilmiş bulunan 9 ncu maddeye, komis
yonumuzca «5 nci maddede gösterilen hizmetlere ait hesap usulleri», baş kısmına ilâve edilerek 
10 ncu .madde olarak kabul edilmiştir. 

12. Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu ve 11 nci maddeler, 11 ve 12 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Yüksek Başkanlığa 
saygıyle sunulur. 

Başkan Sözeü Kâtip 
Samsun Kayseri Sivas Üye 

F. Tevetoğlu S. Turan Söz hakkım mahfuz olmak C. Ertuğ 
üızeıre 

Â. Altay 
Üye Üye Üye Üye 

Konya G. Autep Tokat Tahiî Üye 
F. Halıcı t. Tevfik Kutlar A. Altuntaş S. O'Kan 

Üye Üye Üye Üye 
Edirne Kocaeli Ankara Tabiî Üye 

N. Ergeneli L. Tokoglu î. Yetiş Söz hakkım sakb 
M. Özgüneş 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Cumhuriyetin İlânının Ellinci Yıldönümünün 
Kutlanması hakkında kanun tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Türkiye Cumirariyetindin El
linci Yıldönümü, bu kanun esasları içimde kut
lanır. 

MADDE 2. — «Cumhuriyetin Ellinci Yıl
dönümünün Kutlama Programı» Bakanlar Ku
rulunca teşkil edilecek «50 nci Yıl Kutlama 
Yüksek Kurulu» tarafından düzenlenir. 

Program, (Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil
letindir) düsturunu varlığına hayat kaynağı 
yapan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile 
birlikte insan hak ve hürriyetlerine dayalı 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev
letinim doğuş ve gelinmesini; Atatürk inkılâp-
lanmın millî hayatımızdaki önemli rolünü; mo
dern Türk Devletinin dünya ınilletleri arasın
daki yerini; insan hak ve hürriyetlerini geliş
tirme ve koruma azmini, «Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh» ülküsüne foağlıiığını; Türk Milletimin, 
bütün fertleriyle kadarde, kıvançta ve tasada, 
ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur 
ve ülküler etrafında toplanış gerekliliğini ve 
bunun faydalarını bütün imkânlardan yarar
lanarak içte ve dışta duyurmak, anlatmak ve 
kavratmak amacını gütmelidir. 

MADDE 3. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması, hazırlanacak programa 
göre 26 Ekim 1973 günü saat 15'te başlar ve 
30 EMm 1973 günü saat 24,00'te sona erer. 

MADDE 4. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümü münasebetiyle, 1973 yılı içinde : 

a) Yurdun her tarafında konferans, kong
re, seminerler ve festivaller tertibi; kitap, bro
şür, film ve öğretici malzeme yayını; madalya, 
pul, rozet dağıtımı ve tedavülü ile sair husus
lar ayrıca programlanır. 

b) Okulu olmayan köylerde program dışı 
300 ilkokul, tespit edilen geri kalmış illerde yap
tırılarak 29 Ekim 1973*te Cumhuriyet ilkokul
ları olarak açılması hazırlıkları ikmal edülir. 

Bu 300 okulun dağıtımında okullaşma oranı 
düşük olan illere öncelik tanınır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulu§unun 50 nci 
yıldönümünün kutlanması hakkında 

kanun tasarısı 
Kapsam : 

MADDE 1. — Millet Meclisi metilinin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kutlama programlarının baş
lıca amacı : 

Milletimizin istiklâline, tarihî haklarına ve 
yurdumuza yapılan haksız saldırılara karşı 
milletçe direnişi, saldırgan düşmanları yurdu
muzdan kovmak için şahlanan millî şuur ve 
millî mücadele ruhunu, 

«Egemenlik kayıtsız şartsız mMletindir» il
kesini temel sayan, insan hak ve hürriyetle
rine dayalı, millî demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimin; 
doğuş ve gelişimlini, 

Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve hayajt se
bebi olan Atatürk inkılâbının TTVJIJIÎ hayaıfcılmız-
daki önemli rolünü, 

Türk millî mücadelesinin mazlum milletlilerin 
kurtuluş çabalarına örnek ve önder oluşunu, 

Modern Türk Devletinin dünya milletleri 
arasındaki yerini, 

insan hak ve hürriyetlerini geliştirme ve ko
ruma azmini, 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesine bağlı
lığını, 

Türk Mületimin bütün fertleriyle kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün 
halinde millî şuur ve ülkü etrafında birleşme 
gereğini bütün imkânlardan yararlanarak içte 
ve dışta duyurtmıak, anlatmak ve kavratanaiktır. 

MADDE 3. — Kutlama faaJliyetlerini plân
lamak, koordine etmek ve gerekli programları 
hazırlamak üzere Bakanlar Kurulunca (Ellinci 
Yıldönümü Kutlama Yüksek Kurulu) kurulur. 
Bu kurulun üye sayısı, görev ve yetkiisd Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. 

Mahallî kutlama progranılarının hazırlan
ması ve yürütülmesi için İllerde il kutlama ku
rullar^ üçe, bucak ve köylerde kutlama komi
teleri teşkil edilir. 

Bu kurul ve komitelerin kuruluş, görev ve 
yetkileri valiliklerce düzenlenir, fi, ilçe ve bu-
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e) Yüksek öğrenim kurulusu bulunmayan I 
ve Cumhuriyettin temelini attığımız Sivas ilinde 
yeni bir üniversitenin kuruluş hasırhikları 29 
EMm 1973 yılma kadar ikmal edilecektir. 

Ayrıca herhangi bir fakülte veya yüksek 
okulu bulunmayan beş ilimizde fakülte açıla
bilmesi hazırlık ve incelemeleri tamamlanacak
tır. 

d) Zihnî ve ruhî gelişimi geri kalmış, eği
tim ve öğretimi güç olan çocuklar için yatılı 
bir özel eğitim müessesesi kurulur. 

e) izmir'de yapılmakta olan 9 Eylül Kur
tuluş Zafer Amitinin tamamlanması sağlanır. 

MADDE 5. — Cumhuriyetin 5C nci Yılını 
kutlama amacıyle yapılacak her türlü törenler, 
toplantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hak
kında, seçim yasakları hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 6. — Kamu kuruluşları; kutlama, 
programlama hazırlık ve uygulaması için 50 nci 
Yıl Kutlama Yüksek Kurulunun talebedeceği 
teknik ve idarî personeli hizmet içi lüzumlu 
araç, gereç ve malzemeyi bu komisyon emrine 
vermekle yükümlüdürler. Bu personelin özlük 
hakları, esas dairelerince karşılanır. 

MADDE 7. — Bu kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını kar
şılamak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan 
meydana gelen bir fon teşkil edilir : 

a) 1973 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe
sinden ayrılacak 80 milyon Türk lirası tutarın
daki ödenek, 

b) Kutlama amacı için özel ve tüzel ki
şiler tarafından yapılacak bağışlar, (aynî ve 
nakdî yardımlar) 

c) Yayın, film, roret ve benzeri faaliyet ve 
satışları gelirleri, 

Bu fondan yapılacak tahsisler 50 nci Yıl 
Kutlama Yüksek Kurulunun kararı ile yapılır. 

Bu fondan yapılacak her türlü harcama- i 
larla, fona yapılacak ödeme ve bağışlar, her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Söz konusu hesaptan ve genel, katma ve özel 
bütçelerden yapılacak harcamalar hakkında, 
2490 sayılı Artırma ve ^Eksiltme ve İhale Ka
nunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nunu hükümleri uygulanmaz. I 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

çoklardaki kutlama kurul ve komMerinin baş
kanları mahallin en büyük mülkiye âmirleridir. 
Köylerde ise kutlama komitelerine muhtarlar 
başkanlık eder. 

Dış ülkelerde bu komiteler, büyükelçi, yoksa 
konsoloslar başkanlığında kurulur. 

Üniversiteler, akademiler ve TRT, 50 nci 
yılldönümü kutlama programlarını, Kutlama 
Yüksek Kurulu ile işbirliği yaparak hazırlar
lar. 

MADDE 4. — Kamu kuruluşları, kutlama 
hazırlık ve uygulaması için; 50 nçi Yıl Kutla
ma Yüksek Kurulunun isteyeceği teknik ve 
idarî personeli, hizmet için lüzumlu araç, ge
reç ve malzemeyi bu komisyon emrine vermek
le yükümlüdür. Bu personelin özlük hakları 
esas dairelerince karşılanır. 

MADDE 5. — Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü dolayısıyle 1973 yılı içinde; 

a) Yurdun her tarafında konferans, se
miner ve festivaller tertibi; kitap, broşür, fi
lim ve öğretici malzeme yayını, madalya, pul, 
rozet dağıtımı ve tedavülü ile v. s. hususlar ay
rıca programlanır. 

b) 50 nci yıl münasebetiyle Sivas'ta ilk fa
kültesi 29 Ekim 1973'te öğretime başlamak üze
re, Cumhuriyet Üniversitesi adıyla bir üniver
site kurulur. 

Üniversite, kuruluşu ile ilgili harcamalar 
bu kanunla sağlanan fondan Kutlama Yüksek 
Kurulu kararı ile yapılır. 

e) Kurtuluş Savaşında gösterilen kahra-
manlukları ve Büyük Zaferi tarihe mal etmek 
için yurdun çeşitli yerlerinde kurum ve der-
neklerce yaptırılacak anıtların tamamlanmasına 
bu kanun ile sağlanan fondan Kutlama Yüksek 
Kurulunun karan ile yardım yapılabilir. 

MADDE 6. — Cumhuriyetin 50 nci yılını 
kutlama amacıyla yapılacak her türlü törenler, 
toplantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hak
kında seçim yasaklan hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 7. — Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü bayramı, hazırlanacak programa göre; 
26 Ekim 1973 günü saat 13,00'te başlar ve 30 
Ekim 1973 günü saat 24,00'te sona erer. 
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(Millet Meclisimin kabul ettiği metin) 

Hâtıra yaralar : 

MADDE 8. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümünün hâtırası olarak 25 milyon TL. tuta
rında altın ve gümüşten mamul paraların te
davüle çıkarılması ile Maliye Bakanlığı yetkili 
kılınmıştır. 

MADDE 9. — Kutlama programı, tören süs
leme ve ışıklandırma esasları, törenlerde kulla
nılacak vecize, döviz ve benzerlerinin metinleri, 
fondan yapılacak sarfiyatın esasları, bakanlık
lar ve diğer kamu kuruluşları dışından çalışma
lara katılacaklara verilecek jüri ödeneği, hakkı 
huzur ve yol masrafları ödemesi esasları ile bu 
konularda 50 nci Yıl Kutlama Yüksek Kurulu
na verilecek yetkiler Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespıit edilir. Bu konularda gerektiğinde yö
netmelikler hazırlanır. 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 11. 

lu yürütür. 
Bu kanunu Bakanlar Kuru-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
münün hâtırası olarak 25 milyon TL. sına ka
dar altın ve gümüşten mamul paraların tedavü
le çıkarılmasına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 9. — Bu kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını kar
şılamak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan mey
dana gelen bir fon teşkil edilir; 

a) 1973 yılı için Maliye Bakanlığı bütçe
sinden ayrılacak 80 milyon TL. tutarındaki öde
nek, 

b) Kutlama amacı ile özel ve tüzel kişiler 
tarafından yapüacak bağışlar (aynî ve nakdî 
yatfdımlar), 

c) Yaym, film, rozet ve benzerleri faali
yetlerle satışlar sonucu sağlanacak gelirler, 

Bu fondan yapılacak her türlü harcamalar, 
fona katılan ödeme ve bağışlar, her türlü ver
gi rüsum ve harçlardan muaftır. 50 nci Yıldö
nümü Kutlama Yüksek Kurulunca onaylanan 
programları için ilgili makamlar tarafından yu
karıda söz konusu edilen fondan yapılacak har
camalar hakkında 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve ihale Kanunu ile 1050 saydı Muhase-
bei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 10. — 5 nci maddede gösterilen 
hizmetlere ait hesap usulleri, kutlama progra
mı, tören süsleme ve ışıklandırma esasları tö
renlerde kullanılacak vecize, döviz ve benzer
lerinin metinleri, fondan yapılacak sarfiyatın 
esasları, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluş
ları dışımdan çalışmalara katılacaklara verille-
cek jüri ödeneği, huzur hakkı ve yol masraf
ları ödemesi esasları ile bu konularda 50 nci 
Yıl Kutlama Yüksek Kuruluna verilecek yet
kiler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 
Bu konularda gerektiğinde yönetmelikler hazır
lanır. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 10 
ncu maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 1(2. — Millet Meclisi metninin 11 
nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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