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l —* GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ha
san Dinçer'in; Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
kâin Howard îniternational ine. Firması arasın
daki ihtilâfın halline dair kanun tasarılarının, 
müstaceliyetlerine binaen, kurulacak geçici ko
misyonlarda görüşülmesi hakkındaki teklifi .ka
bul edilerek; ilgili komisyonlardan mürekkep 
beşer kişilik iki geçici komisyon kurulması ka
bul 'edildi. 

Yapılan seçim sonunda; Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 
Tuna, S"anayi ve Tarım Komisyonuna da Adı
yaman üyesi Halil Ağar üye seçildiler. 

Antalya Üyesi Mehmet îlkuçan'a izin veril
mesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu, 
izin kabul olundu. 

Bursa Üyesi ihsan Sa'bri Çağlayangil'in, 
Erzurum Üyesi Nurettin Aynuksa'nın, 
Bolu Üyesi Mehmet Rahmi Arıkan'ın ve 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'mn, yasama do

kunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkereleri ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları okundu 
ve adı geçen üyelerin yasama dokunulmazlıkla
rının kaldırılmasına mahal olmadığına ve 218 
sayılı Af Kanununa göre gerekli işlem yapıl

mak üzere dosyalarının aidolduğu mercilere 
gönderilmesine dair komisyon kararları kabul 
edildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğhı'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 2260 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu ile, 

Adana Milletvekili Kemal Sarribr'ahimoğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 2256 sayılı Kararın 
Umumi'Heyette görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karına Komisyonu raporlarının görü
şülmesi, ilgili Bakanlarla Komisyon Başkan 
ve Sözcüsü hazır bulunmadıklarından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi. evvelce alman karar gereğince, 
10 Nisan 1963 günü yapılacak Birleşime talik 
edildi. 

9 Nisan 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Smıd Hayri Ürgüplü Yozgat 

Sadık Artukmae 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

SORULAR 

Sözlü' sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Kan

gal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve Deniz 
müzelerinin durumu ile bu müzelerin Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına dair 
sözlü sora önergesi, Millî Eğitim ve Basın -

Yayın ve Turizm Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/172) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/173) 
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2 . — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
J. —• Tekel Genel •Müdürlüğü binası inşası 

için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilme
si-hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/267, C. Senatosu 1/205) (Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonlarına) 

•2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin res
mî bir müessesesi olan Milletlerarası Kalkınma 
Dairesi arasında imzalanan istikraz Andl'aşma-
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/234, C. Sena
tosu. 1/206) (Malî ve iktisadi işler, Dışişleri, 
Basın - Yayın ve 'Turizm ve Bütçe komisyonla
rına) 

3. — Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfrastrüktür programları gereğin
ce Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine 
dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/291, C. Senatosu 1/207) (Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Malî ve iktisadi işler 
vo Bütçe komisyonlarına) 

4. —- (M83 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesi

nin 5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun 'tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/230, C. Se
natosu 1/208) (Anayasa ve Adalet, Malî ve 
iktisadi işler, içişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 2/243, C. Se
natosu 2/49) (Malî ve iktisadi işler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

Raporlar 
6. — Ulusal bayram ve genel tatiller hak

kındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı-
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/224; C. Senatosu 1/203) (Gün
deme) (S. 'Sayısı : 105) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerika'da kâin Hovvard International înc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/401; C. Senatosu 
1/204) (Gündeme) (S. Sayısı : 106) 
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BAŞKAN 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay, 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Sakıp Önal (Adana) 
- Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokl anı a y a pı 1 di.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Yeter sayımız var, gündeme 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

/. — Tabiî Üye Mucip Atakhnm; son olay
larla ilgili olarak şahsı hakkında yapıla/n neşri
yat ve isnatlara dair demeci. 

MUCİP ATAKLI (Tabii Üye) - Gündem 
dışı söz istyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı ne hakkımda ko
nuşacaksınız? 

MUCİP ATAKLİ (Tabiî Üye) — Son olay
lar hakkında, hakkımda yapılan neşriyat ve ba
na isnadedilmiş olan hususi arı Yüksek Heyeti
nize açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olmak §artiyle buyurun. 
•MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan ve sayın senatörler, 
5 Nisan 1963 günü 'ba>şjıyan ve 6 Niısarı sa

bahı 'bitten memleketin iç politikası hakkındaki 
genel görüşme esnasında, A. P. milletvekillerin
den bir zat grupu nâmıma yaptığı konuşmasın
da, mutadı veçhile, gene hâdiseleri tahrif ede
rek, hakkımda isnad ve iftiralarda bulundu. 

Hakikatleri yüksek heyetinize ve unııırai ef
kâra açıklamayı zaruri gördüğüm için huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

itham sahil) iıı in perişan halini y akim en gör
düm. Binaenaleyh, ona, tevcih edilen o celse
nin hatiplerimin silâhlarını değil, hakikatin in
kâr edilemijyen mızrağını tevcih edeceğimi. 

Bu betbaht ve zavallı çocuk, her kürsüye 
çıkışımda ve kalemi her eline alışında., karakte
rimin icabı olarak ahlâk ve faziletten yoksun 
bir üslûp ile, sakat zihniyetinin karşısında bu
lunan insanlara yalan ve iftira ile çamur atma
yı biı- vazife saymaktadır. 

Sayin arkadaşlarım, 

Şimdi ıiç olduğunu biimiyen, kendisimi dev 
aynasında gören ve ne yazık ki 'bir partiyi, 
içinde hakikaten, vatan ve millet sevgisi bulu
nan ve çoğunluğu teşkil eden insanların mev-
ciıdolduğiina inandığım bir partiyi de peşinde 
sürüklediği vehmi içinde bulunan bu zatın pe
rişan halini önünüze sereceğimi. Mâruzâtıma 
Meelis mü/akere!eriın 1 eki konuşmalarla hirlik-
te, nasıl beslendiği bilinmiyen sahibi bulundu
ğu gazetenin yazdıklarını da ifade ile devanı 
edeceğim. 

26 Mart tarihli Yeni İstanbul Gazetesinin 
birinci sayfasında, «C.H.P. ve Mucip Ataklı'-
um devamlı tahrikleri neticesinde C.H.P. li ted
hişçiler dün gazetemizi t alı rib ettiler.» 

•'ü Mart 19'()o tarihli aynı gazetede, «Genç
ler maddî yardımı yapan, Temelli Senatör Al ak
lı'ya. tcvşekkür etti.» 

Ye nihayet 7 Nisan 1968 tarihli Yeni İstan
bul Gazetesinde, < Tem elliler ve CHP liler Ev-
lîyaoğlu'ma nasıl tekme yumruk saldırdılar"/» 
diye yazıyor. Meclisteki konuşmasında ise; Ye
ni İstanbul'u taşlıyanlar arasında Mucip At ak
lım m da bulunduğunu iddia edecek kadar şeni 
bii' iftiranın sahibi olmaktan kendini kurtara
mıyor. Ye Türk Gençliğini sürüye benzetmesi 
neticesinde Meclis içerisinde yediği dayaktan 
sonra, ikinci konuşmasında Meclis koridorunda 
Tabiî Senato i* Mucip Ataklı ile Tunçkanat'ın 
ive gazetesinde Celebi'ndm de hücumlarına mânız 
kalarak dayak yediğini süyliyecek kadar izan
dan, ahlâktan ve bir insan (dahil m ek niteliğin
den yoksun olduğunu gösteriyor. 
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Sayın arkadaşlarım, şimdi sizlere hakikat- I 

leri arz edeceğini. Son gençlik hareketleri, va
tansever ve #ereek milliyetçi Kemalist gençli
ğin 27 Mayıs ve Kemalizrae yönelen ve bunu 
dirile eden bir partinin sevk ve idare kademe
sine karşı hiç kimsenin ve hiçbir siyasi veya 
gayrkiyasi teşekkülün idaresinde olmıyan, aklı 
selim sahibi zinde kuvvetlerin şahlanışını ifa
de erler. Yeni İstanbul Gazetesinin ve meşhur 
sahibinin gençlik 'hareketlerindi şalııs ve teşek
küllerin t alıriikine bağlıyan hükmü Türk Genç
liğini tanımamak demektir. C.H.P. ile Ataklı
yı müşterek bir faaliyetin organizatörü gibi 
göstermek taktiği ise, kin ve intikam hislerinin 
iğrenç bir örneğini ifade eder. Ne gençlik, şa
hıs veya teşekküllerin tahrikiyle şahlanacak bir 
kütledir, ne Ataklı her hangi bir siyasi teşek
külün vasıtasıdır. Ataklı, ve arkadaşları, Kcma-
lizrnin devamı, 27 Mayısın mümessilleridir. 

Atatürk ilke ve devrimlerini tavizsiz olarak 
koruyan ve riyasız olarak beniımsiyen herkes 
ve her teşekkül Ataklı ve arkadaşlarını daima 
yanında ve ön safında, bunlara ihanet edenler 
ise, daima karşılarında bulacaklardır, isnat sa
hibi, bu hususu da katiyetle bilmelidir. Mucip 
Ataklı, bulunduğu mevkiin sorumluluğunu ve 
memleketin şartlarını bilmiyecek kadar izan
dan yoksun değildir. 

Gökhan gibi insanlar gençliğin bu asîl şah- I 
lanışım anlıyamazlar. Kendisini yabancı ve müf- I 
teri olarak itham ediyorum. İddialarını ispat I 
edemezse, ki bu mümkün değildir; millî iradeyi I 
temsil ettiğini her zaman iddia eden A. P. nin I 
ve Büyük Meclisin yalancı ve müfteri böyle bir I 
grup sözcüsünü bünyesinden habis bir uru sö
küp atar gibi fırlatıp atması gerekir. İstanbul I 
Üniversitesi Talebe Birliğinin 11 ucü Genel I 
Kongresinde okunan raporda gençler bana te- I 
şekküv etmişler-. Bu raporu görmedim, böyle I 
bir teşekkürün ifade edildiğini 31 Mart 1963 I 
tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde okudum. Bi- I 
Ifıhara ilgili bir şahıstan bu iddnnnı mahiyeti- I 
ni sordum. İlgili şahıs, teşekkür edildiğini ifa- I 
de, fakat iddianın mesnetsiz olduğunu beyan ile, I 
istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı- I 
nın neşriyatı yapan gazeteye gereken cevalr 
verdiğini, fakat bunun neşredilmediğini söyle
di. Haysiyetli ve ahlâk kurallarına riayetkar I 
bir insan ve gazete, hatasını kabul ve bunu ilân I 
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eden insan ve gazetedir. Müfteri ve gazetesi 
bunu yapmak medeni cesaretinde olmadığı için 
hakkındaki hükmü sizlere ve umumi efkâra bı
rakıyorum. 

Gençlere maddi yardım yapmadım. Her han
gi bir vaitte bulunmadım. Gençler tarafından 
ise, böyle bir talep asla yapılmadı. Çünkü, Ke
malist Gençlik haysiyetli, şerefli, parayla satm-
alınamıyan, ideallerine hayatlarını vakfeden 
gençliktir. Dâvaları için küçük hesaplara akıl
ları ermez. Fakat, bu zihniyetin karşısında olan
lar ve hempaları küçük hesap, tezvir ve iftira 
şirketinin hissedarları olduklarından namus ve 
fazilet yolunu takibedemezler. 

Gençlik bana teşekkür etmişse, küçük he
sapçı olmadığımı ve dâvalarının safında bir 
fert olduğumu bilmelerinden ileri gelmektedir. 
Gençliğin bu teşekkürünü hayatımın en şerefli 
armağanı olarak muhafaza edeceğimi, maddi 
yardım olarak da, hayatımı dâvalarına vakfet
miş olduğumu ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, şimdi de müfterinin üçün
cü isnadına cevap vereceğim. 

7 Nisan tarihli Yeni îstanbulda; «Temelliler 
ve C. H. P. liler Evliyaoğlu'na nasıl tekme ve 
yumrukla saldırdılar?.» diye yazdırau ve Mec
liste A. P. Grupu adına yaptığı ikinci konuş
mada, Ataklı ve Tunekanat'tan kuliste dayak 
yediğini tescil ettirmeye çabalıyan zatın bu be
yanı da tamamen yalandır. Ertesi günü gazete
lere gönderdiği açıklama ile, Mecliste zapta ge
çirdiklerini inkâr eden Gökhan'ın yalancılığı 
için başka delil aramaya lüzum var- mıdır arka
daşlar? 

Kuliste kendisine saldırmadım, yalnız söyle
diklerini ispat etmesini istedim. Ali Kemal'in 
akıbetine uğrıyaeaksm, ifadesini katiyen kul
lanmadım. Aynı isnatları tekrar edince kendi
sine lisanen gereken cevabı verdim. Eğer yum
ruklar konuşsaydı, ikinci defa Meclis kürsü
sünden baykuş gibi ötmeye imkân bulamazdı. 
Masasındaki hanıma minnettar kalmalıdır. 
Türk'ün şiarıdır, kadın yanında erkek dövül
mez. Kafatasçı geçinen aslında milliyetçilik 
sahtekârlığı ve bezirgânlığı yapan malûm kişi 
bunu iyice öğrenmelidir. Yeni istanbul Gazete
sinin taşlanması ile hiçbir ilgim yoktur. Çünkü, 
nümayişler başladığı zaman Ankara'da değil
dim. İstanbul'da bulunduğum müddetçe de kem. 
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ağızlara yem vermemek için hiçbir nümayişi ne 
yakından, ne de uzaktan izlemedim. 

Sayın senatörler, isnat ve iftira mucidinin 
ikinci konuşmasından sonra, zabıtlara geçirt
tiği yalanını doğru olarak tescil ettirmek için 
bütün Mecliste aradım. Fakat bu bîçare lâf ka
badayısını bulmak mümkün olamadı. Kendisine 
burada şahsım namına teminat veriyorum. 
Korkmasın, uykuları kaçmasın, temiz ellerimi 
bir yalancı ve müfterinin kaniyle kirleterek 
idealimi lekelemiyeceğim. Şunu da ifade etmek 
isterim ki, zabıtlardaki yalanını doğru olarak 
da tescil ettireceğimden asla şüphesi olmasın. 
Ne ben, ne de isimleri geçen arkadaşlarım bir | 
biçareye müştereken saldıracak insanlar değiliz, j 
Bunu böyle bilmesini isterim. Milliyetçi geçi- i 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
Âdil Türkoğlu'nun vefatına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/181) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hakkâri îli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Âdil Türkoğlu'nun 25 - 26 . 3 .1963 gecesi evin
de vefat etmiş olduğu, İçişleri Bakanlığının 
29 . 3 . 1963 tarihli ve 3.23302-64/3011 sayılı 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması 
hakkında Siirt Senatörü Lâtif Aykut'un öner
gesini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1/208 esas numarada kayıtlı, 6183 sayılı 
Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nunun 60 ncı maddesinin tadili hakkındaki ka
nun tasarısı ile aynı kanunun 10 ncu maddesi
nin 5 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkın
da Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 
arkadaşının teklifi (birleştirilmek suretiyle Mil
let- Meclisince Öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiş ve Yüksek Senato Başkanlı
ğınca, Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadi İş
ler, İçişleri ve Bütçe komisyonlarına havale bu-
yürütmüştür. 
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nip, milletin ikiye ayrılmasına bütün melaneti 
ile çalışan, memleketi felâkete ve uçuruma sü-
rükliyenlerin uşaklığını yapan, millî birliği bo
zucu beyanları ile memleketi buhranlara sevk 
eden bir zihniyetin bu kara niyetli adamı ve 
ona gönül bağlıyanlar şunu da katiyetle bilme
lidirler. Hakiki milliyetçilik; ahlâk, namus, fa
zilet, şeref, doğruluk, iman kuvveti ve Atatürk'e 
inanma vasıflarını nefsinde toplamak ve senin 
gibilerin zihniyetinin karşısında olmak demek
tir. 

Riya, yalan, iftira, tezvir ve istismar sahip
leri asla ve asla milliyetçi olamazlar. 

Hükmü, aklı selime terk ediyorum. Saygı
larımla. (Ortadan, alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yazısiyle bildirilmiştir. 
Teessürle arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizi kıymetli ar
kadaşımızın aziz hâtırası için saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim. 

60 ncı maddenin Anayasaya aykırılığı se
bebiyle değiştirilmesi Hükümetçe teklif edilmiş 
olması ve 10 ncu maddenin 5 numaralı bendi
nin tadili de Acil ihtiyaçları fcarşılıyacağı ve 
Millet Meslisince de öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiş olması nazara alınarak; 
havale edilmiş bulunan 4 komisyondan eşit su
rette seçilecek üyelerden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesinin oya arzmı saygı ile 
rica ederim. 

Teklif sahiplerinden 
Siirt 

Lâtif Aykut 

BAŞKAN --• önergeyi okutmuş bulunuyo-
iniz. Geçici Komisyonun kurulması istenmekte
dir. Talebi oyunuza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Komisyonun, 4 komisyondan seçilecek üçer 

kişiden müteşekkil olması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... | 
Kabul edilmiştir. j 

1. — Ulusal bay rain ve genel tatiller kak- \ 
kındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanım tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Mecltsi 1/224, C. Senatosu 1/203) (S. Sa
yısı : 105) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge 
vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci görüşülmesi yapılacak işlerden 1 nci 

numarada yer alan yiusal bayram ve genel ta
tiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle müzakeresini 
arz ve rica ederim. 

Millî 'Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemin 1 nci sıra numarasında kayıtlı 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Manisa 
Sedat Çumralı Emin Açar 

BAŞKAN — Birinci görüşülmesi yapılacak 
işlerin 1 nci sıra sayısında kayıtlı bulunan ka
nun tasarısının diğer işlerden önce görüşülme
si hususu iki önergeyle istenilmektedir, önce
likle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon gerekçesini okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 5 . 4 . 1963 
Esas No : 1/203 
Karar No : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Ulusal bayram ve genel tatiller 
haktandaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarı-

(1) 105 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuldadır. 

9.4 .1963 O : 1 
sı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakle
ri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan 
hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş olmakla beraber, bu kanun tatbikatında, 27 
Mayısın ruhunda mündemiç Millî Birlik fikri
nin bütün şümuliyle belirtilmesi temenniye şa
yan görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen metnin aynen kabulüne, kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için 
genel kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
tir. 

Başkan Sözcü 
Muğla İsparta 

Haldun Menteşoğlu Suat Seren 
Kâtip 
-Sivas Tabiî Üye 

Kanun ismine muhalifim Söz hakkını mahfuz 
Ziya önder Mehmet özgüneş 
Tabiî Üye Kayseri 

Osman Koksal Muhalifim, söz hakkım 
mahfuz 

Hüsnü Dikeçligil 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen 
arkadaşların isimlerini okuyorum: Neşet Çe-
tintaş, Hüsnü Dikeçligil, Niyazi Ağırnaslı, Ah
met Yıldız, Mehmet özgüneş, özel Şahingiray, 
Esat Çağa, Fehmi Alparslan. 

Sayın özgüneş, Tabiî üyeler adına söz is
temiştir. Buyurun sayın özgüneş. 

TABİİ ÜYELER ADINA MEHMET ÖZGÜ
NEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; Birinci Koalisyon 
Hükümeti tarafından 22 Şubat hâdiselerini mü-
taakıp Meclise sunulmuş bulunan bu tasarı, uzun 
zaman komisyonlarda uyuduktan sonra daha 
doğrusu uzun zaman komisyonlarda uyutulduk
tan sonra nihayet huzurunuza gelebilmiştir. Bu
günkü nizamın temelini teşkil eden 27 Mayısın 
bir bayram olarak kabul edilmesindeki isabeti iza
ha muhtaç görmüyoruz. Yalnız, şu hususu be
lirtmekle iktifa edeceğim : Gerek bugünkü düzen 
ve gerekse millî varlığımız Atatürk ilkelerine ve 
27 Mayısa bağlıdır. Bunu da böyle belirttikten' 
sonra, biz 27 Mayıs Bayramı Kanununun ismi 
üzerinde durmak istiyoruz. 
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Hükümet getirmiş olduğu 1 asanda 27 Mayıs 

Kanununa bir 'ad takmış. Hürriyet ve Anayasa 
Bayramı. Acaba 27 Mayıs sadece Hürriyet ve 
Anayasadan mı ibaretti]', 27 Mayısın mümeyyiz 
vasfı sadece hürriyet ve Anayasa, mıdır? Biz: ay
ın kanaatte değiliz, biz 27 Mayısın sadece hürri
yet ve Anayasadan ibaret olmadığına • eminiz. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri yapmış olduğu hareke
te- Millî Birlik Hareketi demiş, kurmuş olduğu 
idareye de Millî Birlik fda resi demiştir. Bugü
ne kadar 27 Mayıs daima bir ana hedef üzerin
de yürümüştür. Millî vahdet, millî birlik, millî 
kardeşlik. Millî Birlikten maksat nedir? Millî 
kardeşliği ortaya koymadan 27 Mayıstan bahset
mek mümkün değildir. Eğer Hükümet sadece 
bu. bayrama 27 Mayıs bayramı deseydi, söylene
cek bir şey yoktu. 

Demin de belirttiğim gibi Türk Silâhlı Kuv
vetleri bu hareketi, Millî Birlik hareketi olarak 
yapmıştır. Filhakika Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Millî Birliğin bir abidesidir. Ordu safları içeri
sine, servetleri farklı, aileleri farklı, siyasi 
kanaatleri farklı ve nihayet eğitimleri farklı 
birçok şahıslar gelirler. Bunlar, hâki üniforma 
içinde millî birliği âbideleştirirler. Bundan do
layıdır ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî 
birlik ve millî vahdet daima an'anesi olmuştur. 
Bu böyle olduğu gibi, 27 Mayısı doğuran, onu 
emziren Atatürk ilkeleri de aynı şekilde millî 
birliği hedef tutar. Zaten mîllî birlik tabiri doğ
rudan doğruya Atatürk'ün kendisinden alınmış
tır. İstiklâl Harbini mütaakıp parçalanmış bir 
vatan bulan Atatürk bu memlekette millî birli
ği meydana getirebilmek, millî vahdeti sağlıya -
bilmek için üç tarihî adım atmıştır. Bu üç tarihî 
adımı, burada hürmetle anmak ve hepinizin 
ibret nazarlarına sunmak için tekrarlıyacağım. 
Atatürk'ün millî birlik uğrunda atmış olduğu 
adımlardan birisi Tevhidi Tedrisattır. Tanzima-
tm meydana getirdiği mektep, medrese ikiliğini 
ortadan kaldırmak, bu memleketin bütün evlât
larının modern eğitim metotlarını içinde ve il
min ışığı altında eğitmek için Atatürk tevhidi 
tedrisatı getirmiş ve böylece memleketteki ikili
ği ortadan kaldırmıştır. 

Atatürk'ün bu memleketin millî birliği uğru
na attığı ikinci adım : Tâ, Hitit 'lerden beri yüz
de yüz Türk olan Anadolu'nun Türklüğünü bü
tün dünyaya haykırmıştır. Misakı Millî sınırları 

İçinde istisnasız herkes Türk'tür demiştir. Bu 
Anayasa ile de tescil edilmiştir, bugünkü Anaya
samızda da vardır. 

Atatürk'ün millî birlik sahasında attığı üçün
cü tarihî ve büyük adım : Bu memlekette zavi
yeler gibi, tekkeler gibi. ortaçağ müesseselerin
den kurtarmış, ortaçağın siyasi görüş farklarına 
dayanan mezhep farklarını önlemeye çalınmıştır. 

Bunlar Atatürk'ün vazgeçilmez, tâviz veril
mez ilkeleri ve adımlarıdır. Görüyoruz ki, 27 
M'ayısı meydana getiren Atatürk ilkeleri daima 
ana bedel' olarak, ana istikamet olarak millî bir
liği seçmiştir. 

Ayrıca, bugünkü Anayasamız da 27 Mayısın 
ana hedefinin millî birlik olduğu tescil ve kayıt 
edilmiştir. 

Anayasadan şu satırları beraberce okuya
lım : Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve ta
sada orlak bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi 
dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip, şe
refli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde 
daima yüceltmeyi amaç bilen, Türk milliyetçili
ğinden hız ve ilhanı a bırak denilmiştir. Bu sa
tırlar Anayasanın başlangıcındadır. Ş,u hale gö
re Anayasamız, Türk milliyetçiliğinin diğer b'v 
tâbir ile Atatürk milliyetçiliğinin ancak millî 
birlik ruhu içinde yaşıyabileceğini, Türk mille
tinin millî birlik içinde yükselebileceğini kabul 
ve ıcsçil etmiştir. Ayrıca Hükümet tasarısında
ki bir cümle bizi bu hususta geniş ölçüde aydın
latmaktadır. Hükümet gerekçesinde şöyle di
yor... Bu itibarla 27 Mayıs 1960 tarihinde millî 
şuur ve ülküler etrafında toplanan ve kaderde, 
kıvançta, tasada ortak olan, bölünmez bir bü
tün halindeki Türk milletinin yaşadığı acı gün
leri arkada bıraktığı ve mutlu bir günün başla 
dığı Hükümet gerekçesinde belirtilmektedir. 27 
Mayıs 1960 tarihi, parçalanmaların geride bıra
kıldığı ve bütün fertleriyle bölünmez bir bütün 
halinde milletin kaderde, kıvançta ve tasada or
tak haline geldiği bir devredir, bir başlangıçtır. 

Aziz arkadaşlarım, hepiniz hatırlarsınız ki, 
27 Mayıslan evvel vatandaşlar nıuhasını iki kam
pa ayrılmıştı. Kahveler ayrılmış, mezarlar ayrıl
mış ve hattâ camiler ayrılmıştır. Hükümetin ge
rekçesinde söylediği gibi 27 Mayıs 1960 tarihi 
bütün bu ayrılıkları geride bırakmış ve milleti 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir 
bütün haline getirmek için büyük gayret sarf 
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edilmiştir. Şu bale göre. 27 Mayısın mümeyyiz I 
vasfı, a lâmeti farikası vazgeçilme/ ans ımı millî 
bir l ikt ir , millî vahdet t i r , millî kardeşl ik t i r . Öy
leyse, bu bayram eğer bir 27 Mayıs Bayramı ola
caksa, idarei maslahat değil, hakikaten 27 Ma
yıs .Bayramı olacak ise, bunu hakiki ismiyle an
mak ve buna hakik i .hüviye t in i vermek lâzımgr-
lir. Bu sebeple biz î) arkadaşımızla birl ikte bir 
t ak r i r veriyoruz ve sunu arz ediyoruz; bu bay
ramın adı Millî Birlik, Hürr iye t ve Anayasa | 
bayramı olmalıdır ve Millî Birlik tâbir i mutlaka 
burada geçmelidir Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN' — Sayın (Jetintaş. 
MİLLET PARTİSİ ADINA NKŞRT (J.HTlN-

TAŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın senatör 
ler, asırlık hak ve hürr iye t mücadelemizi hu
kukî sahada hedefine ulaşt ı ran bugünkü Ana
yasanın milletçe kabul edilmiş meşru temeli olan 
27 Mayısın millî bayramlar ımız arasına i thalini 
teklif eden k a n u n tasarısını par t imiz memnuni
yetle karş ı lamaktad ı r . 

Rejim buhranlar ı ve iç kavgalar ın ın ta r ih te 
milletleri beka bakımından çok tehlikeli istika
metlere sürüklediği görülmüştür . 

Memleketimiz bir ihtilâl geçirmesine rağmen 
memleketin mânevi havası dünden daha zehirli. 
daha gergin ve daha endişe verici bir haldedir 

Tarihin ibret dolu bu sayfalar ından ders al
madığımız t akd i rde tar ihi t eke r rü r ve zorlama
nın vebali a l t ında bulunduğumuzu hat ı rdan çı
k a r m a m a k lâzımgelir. 

İçinde bu lunduğumuz iç buhranlar ın doğu
racağı kardeş kavgalar ı bizi yok olmaya götüre
cek sebeplerin tehlikeli bir başlangıç noktasını 
teşkil edebilir. 

İş te-mil l î bayram günü ilân edilmesini mü 
zakere ett iğimiz 27 Mayıs. Türk Milletinin ken
di özü olan ve varlığının yegâne dayanağı İm' 
ve istikbalimizin koruyucusu fedakâr ordumu.. 
ile A t a t ü r k i lkelerinin bekçisi Türk Milletinin 
milletimizi bu tehlikeli başlangıç noktasından I 
alıp düz yola çıkardığı aydınlık bir gün olarak 
tar ihe int ikal etmiştir . 

Bundan sonra bizlere düşen vazife; bu düz 
yolda yü rü rken hislerin, mesuliyetsiz kütlelerin 
alabildiğine tahr ik ler iy le i t t iği çıkmaz yola sap
mamaya gayret e tmektir . 

Vatanımızın yüksek m e n f a a t l e r i de bunu 
icabet t i rmektedir . | 
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Kabul edeceğimiz İni bayramın geçmiş hâ 

(liselerin birbir inden uzaklaşt ırdığı kütleleri 
yaklaş t ı rmaya vesile olması en büyük temenni
mizdir. Kutlıyacağımız bayram gününde maziyi 
unu tup , eloJe gönül gönül e kueaklaşabil irsek, 
varlığımızı imha için fırsat bckliyen,, millî hu 
zıırumuzu bozmaya gayret sari' eden sol cereyan
lara ve kötü niyetli lere özledikleri zemini hazır
lamış oluruz. 

Vatanın selâmetini her şeyden evvel geçmiş 
hâdiseleri unutmamıza , gayretlerimizi ist ikbale 
yöneltmemize bağlı olduğu düşünce ve d uygu-
siyle meşbu olan part imizin bütün temennisi : 

Yeni Anayasayı yaşa tma azmimizin ifadesi 
olan bu bayramın birleştirici bir hava içinde kut
lanması ve milletimiz için hayırlı olmasıdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil. 

HÜSNÜ D İ K E O L l l i Î L (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
komisyonda bulunduğum sırada bâzı meseleler or
taya atıldı. (Karada, fikrimi beyan ettim ve şu 
1 sakımdan, muhalif kalarak «Söz hakkım mahfuz
dur» dedim. 

Efendim, hakikaten insanlar birbirleriyle ko
nuştukları zaman meseleler anlaşılır. Bendeniz Ta
biî Üye arkadaşlarımla konuşurken, ve bu konuş
malar esnasında şu kanaate vardım ki, memleket 
meselelerinde samimîdirler. Ben bunu bir vicdan 
borcu olarak söylemeyi bir borç bilirim. Hakika
ten memleketin birliğini, vahdetini, beraberliğini 
istiyorlar, bu memlekette kardeş havasının esmesi
ni eanugönülden.arzıı ediyorlar. Lsas itibariyle 27 
Mayıs sabahını ve ondan sonraki günlerde yapı
lan konuşmaları dinliyccck olursak ki, bendeniz 
bu konuşmalardan notlar aldım, 27 Mayısın felse
fesi ne idi, neyi getirmek' istiyordu.' Umumiyet 
itibariyle bu felsefeyi şöylece özetliyebiüriz. Bu 
27 Mayıs Bayramının tam tutunabilmesi ve sevi-
lebilmesi için 27 Mayısın esas felsefesinin gelen 
hükümetler taraf ından tahakkuk ettirilmesi lâ-

• zımdır. Tahakkuk et t irilmediği takdirde memle
ketin âmme vicdanında kanunlarla bunun yer ede
ceğine kaani değilim. Ne idi onun felsefesi : Kar
deş kavgasını önlemek. Hakikaten öyle. Tarih bo
yunca dikkat ediyoruz ve dikkat ettiğimiz zaman 
milletlerarasında bir beraberlik varsa, birbirleri
ni seviyorlarsa o millet payidar olur. Dolayısiy-
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le mil. 1**1 fertleri arasımla vahdet ve birlik ol
mazsa, en kuvvetli devletler dahi dış kuvvetler 
tarafından ezilmiş, yok olmuştur. Hakikaten Tür
kiye'nin Misakı Millî hudutlar! içersinde milli 
birlik ruhunun tahakkuku isteniyordu ve (izleni
yordu. Bu, Türk milleti için şarttı. 

ikinci bir mesele : «İhtilal, bir sınıf ve bir 
zümreye karşı yapılmamıştır» diyordu. Hakikaten 
arkadaşlar, bunda samimîdirler. Anın şunu da ka
bul etmek lazım. Zari' güzel... Mazrufun da güzel 
olması lâzımdır; fakat mazruf iyi olmadı. Mazruf 
iyi olmadığı için, dolayısiyle bu samimî hava Tür
kiye'de dağıldı. Öyle bir tezvirat kampanyası açıl
dı ki,, kardeşi kardeşe sevdirecek olan, bu kardeş
lerimizin güzel havası, iyi anlaşılmadı, kardeşlik 
havasının yaratılması «öyle dursun, bilâkis karde
şi kardeşten uzaklaştırmaya çalışıldı. Şimdi, bu
nun içinde, bulunan bir insan olmam sıfatiyle dü
şünüyorum. Meselâ benim hakkımda yaratılan 
hava... Ben üç yaşında iken annesini kaybetmiş 
bir insanım. Annemin babası Başçavuşoğulların-
<landır, diğer de Kocabaşoğullarından. Bu insa
na öyle tezvirat atıldı ki, «Annesi ermeni dönme
sidir» diye söylendi. Bendeniz bunlara aldırış et
miyorum, bunlar memleketin içinde olağan hâdi
selerdir. Asıl mesele mazrufun düzgün olmasıdır. 
Memleket içinde mazrufun bozuk olması dolayı
siyle tezvirat samimî insanların samimiyetini bo-
zagelmektedir. Bizim vazifemiz bu arkadaşların 
samimî ruhuna makas bulacak kardaşlik havasını 
getirmektir. Bunu getirmek mecburiyetindeyiz. 
Kanunun esprisi odur. 

Diğer taraftan Adalet Mülkün Temelidir deni
yor. Bu hadisi şerifte de yazılıdır. Bir memleket
te adalet olmazsa o memlekette adalet mülkün te
meli olmazsa, o milletler payidar olamaz Baş şart 
adalettir. Ama adaleti icra eden mekanizma. Hü
kümet, Hükümet anlayışı burada da samimî ol
ması lâzımdır. 

Arkadaşlar ben sizin insafınıza sığınırım, Millî 
Birlik Hükümetini bir tarafa bırakıyorum, fakat 
ondan sonra gelen hükümetler hakikaten «Ada
let Mülkün Temelidir» prensibine, dayanmış mı
dır, memlekette kardeşlik havası estirilmiş mi
dir? Maalesef. Biz sen - ben davası içimleyiz ve 
sen - ben dâvasını eritemediğimiz için havayı ken
dimiz bozuyoruz. O halde ben bilhassa Millî Bir
lik mensubu arkadaşlarımızdan bu felsefeye uy
gun olarak nâzım rolü oynamalarını ve Hükümet 
bu yola gitmiyersa ikaz etmelerini rica edeceğim. 

O zaman kendileri daha çok sevileceklerdir. İlen 
samimî bir hoca olarak konuşuyorum. Maalesef. 

Arkadaşlar «Adalet Mülkün Temelidir» espri
sinin semeresini biz bugün göremiyoruz; görü
yoruz diyorsak arkadaşlar samimî değiliz, aldanı-
yoruz. 

Diğer taraftan; topyekîın fedakârlık, kuşak
ları. beraber sıknualk. Gayet güzel. Arkadaşların 
sesi bu idi. Topyekûn fedakârlık yapalım. Tür
kiye'yi beraber kalkıudıralım. Ama şimdi insaf 
ile soralım kendimize; bu kanunu getirirken hü-
küınıetler, hazır ve gelecekteki 'hükümetler sa
mimiyetle kuşakları beraberce sıkacaklar nn? 
Halk efkârına örnek olabilecekler mi1? Eğer. 
ıbu kuşakları samimî olarak sıkarlar, hükümet
ler halk efkârlına örnek olurlarsa, 27 Mayıs is
ter ikan un haline gelsin, ister gelmesin âmme 
vicdanında gayet güzel tesir yapacaklarıdır. Ama, 
bu dâvanın s;a<hil)i arkadaşlarınla ben şimdi, sa
nrı illiyetle «arz edeyim ki; 'siz bu fesfenkin espri-
sine sadık kal arak bu bayram tatili çıktıktan 
sonra, eğer bunun müdafii olmazsanız, mesele
lere eğilmezseniz, bir nabzım rol oynamazsanız ha 
kikaten ibuııu tutmak mümkün değildir. Bence 
bütün partiler halinde çalışarak 'bugün ve yarın 
gelecek 'hükümetlerin de Türkiye'de örnek ola
rak kuşakları sıkmanın numunesini vermeli ve 
geleceğe örnek olmalıdır. Memlekette hıakiki bir
lik ve tesanüt de bunu ıbeklemektedir. O bakım
dan muhterem 'arkadaşlarım, .ben, ıbu 'kattım gö
rüşülürken bu esprilerin, ıbu felsefenin tahak
kukunu samimiyetle göremediğim içindir ki, 
üzüntüm dolayısiyle «muhalifim» dedim, sonnaı 
fikrimi i zaili edeceğim, dedim. 

Diğer bir , mesele arkadaşlar, israfa paydos, 
karşılamalara, ziyafetlere paydos. Çok güzel. 
Ama arkadaşlarım, maalesef, Osmanlı impara
torluğu ve Selçuklar kurulunken israf diye bir 
şev' yoktu, gtayet temiz, sade bir yaşayış vardı. 
Ama 'buna mukabil Devlet payidar oluyor, yük
seliyordu. Vaktaki bize Bizans ve îran'ın şatafatı 
girdi, israf ve alâyişi girdi, çöküntü başladı. 
Maalesef biz o günden (bugüne israfa ve alâyişe 
paydos diyemiyoruz. Sebebinegelince; bu hasta
lığı atamıyoruz. Eğer hakikaten 27 Mayısın fel
sefesi, bu mesele ıbütün Türkiye'nin, bütün in
sanların, ıbütün vatan sathının özlediği 'bir mese
le idi, ama (arkadaşlarını, insafla düşünecek 
olursak... Bakınız gazetelere, Devlet dairelerine 
bakın. Her şeye bakın, Bizim millî gelirimi'Zİe 
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taiban tabama zıt bir gösteriş, 'bir alâyiş içinde 
olduğumuzu kalbııl edersiniz. Maalesef bundan 
kurtulamıyoruz, ıbu'hastalığı atamıyoruz. O hal
de bu kanun gelirken, samimî olarak rey vere
cek olan insanlar, bunu müdafaa edecek o tam 
insanlar, önce İm meseleyi halletmelidirler. Aksi 
olamaz. 

Arkadaşlarını, diğer tarat'tam devlet gemisi
nin yürütülmesinde ilmin ve prensiplerin hâki
miyeti lâzımdır. Bu doğrudur, ilmin ışığı ve 
prensiplerin hâkimiyeti lâzımdır. Memleketlimiz
de birlik ve beraberlik arzu öderken ilmin ışığın
da bir devlet nizamı kurulabiliyor, prensipleri 
hâkim kılabiliyor muyuz? Kıymetli arkadaşlarım 
size sorarım, saimimisiniz : Bu olmuş mu, olmak
ta devam ediyor mu ? işte iıbz, yani samimî olarak 
27 Mayıs ruhunda dan insanlar bu meselemin 
tahakkukunu ist ivecek ve .kurulan siyasi partiler 
de ilmî zihniyetin, prensibin, hâkim olmalsını is-
tiyecek. Yoksa Türkiye için kurtulmak imkânı 
yoktur, haddizatında 27 Mayıs Bayramının ta
hakkuku da mümkün ol mıyacaktır. Çünkü il
mî bir çalışma yok. Esasen hürriyet niaaimı de
mek, ilmî ibir zihniyet sahibi olmak demektir. 
Bunun dışında kalan Şarkvâri bir devlet zihni
yetidir. Bu zihniyet olmamıştır" ve olamıyor. 

El ayak öpmeye, şakşakçılığa paydos. Ne gü
zel. Eıl ayak öpmek, şakşakçılık. Arkadaşlar, 
Atatürk şakşakçılığı kabul etmiyordu. Arkadaş
lar, el ayak öpmek ve şakşakçılık bu milletin ru
hunda yoktur, esasen Müslüman Türk'ün ruhun
da yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, • bugün el ayak öp
me var mı? Var... Çarkçılık da var. Alkış in
sanları çileden çıkarıyor, benlik ve grurura gö
türüyor. O halde 27 Mayısın, tekrar ediyorum, 
felsefesinden bu terimi kaldırmak, yani bu ha
vayı Türkiye'den kaldırmak vazifesi olacaktır 
hükümetlerin ve bizlerin. Ama, maalesef el de
vam. 

Arkadşalarım suiistimalciliğe. kırtasiyecili
ğe, adam kayırmaya paydos... Suiistimaller; ar
kadaşlar doğru. Suiistimaller bu memleket yi
yor, bitiriyor. Arkadaşlar biz zavallı kütleyi 
kardeş olun diyoruz. Ama zavallı kütlenin ufa
cık bir yumurtası bir tane limonu satılsa, bir 
hırsızlığı olsa ayyuka çıkıyor, ama idare eden 
mekanizma, halkı götüren zümre maalesef 
en büyük hırsızlıkları yapıyor. Bugün yok 
mıı? Gazetelerde hergün okuyoruz. Hani bunu 
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kaldırabildik mi? Dün yine gazetede bir şey 
okudum, Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mü
dürünün Amerika'ya gidiş meselesi... Biz ne ka
dar zenginmişiz. Muhterem Tabiî Üye arkadaş
larımın, ben alt fikri olmıyaıı bir insan olduğu
mu samimiyetle söyliyebilirim. Ama size sora
rım. siz böyle haksızlıkları gördüğünüz zaman 
27 Mayısın temsilcileri olarak niçin karşısına 
çıkmıyorsunuz? (Orta sıralardan, çıkıyoruz, he
pimiz çıkıyoruz, sesleri.) 

Arkadaşlar, tam mânasiyle çıkmamız lâzım
dır. Bu vatan bizimdir. Ahlâk kaideleri üzeri
ne istinat eden, suiistimallerin, adam kayırma
ların kalktığı bir Türkiye kurmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar, ben, Sayın Hükümete sorarım : 
Adam kayırmıyor mu? Partizanlık yapmıyor 
mu? Vallahi .billahi bal gibi adam da kayırıyor, 
partizanlık da yapıyor. 

BAŞKAN — Bunların mevzu ile alâkası yok. 
Lütfen mevzua gelin. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGlL (Devamla) Bey
efendi, bunlar 27 Mayısın felsefesidir, ben 
onun üzerinde konuşuyorum. Arkadaşlar, tabiî 
doğru söyliyeni dokuz köyden kovarlar, bu doğ
rudur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, millî birlik 
meselesi, hakikaten Türkiye'nin derdi millî bir
lik meselesidir. Bu vatan uğruna ölen insanlar 
bize, bu aziz toprağı, vatanı bir kül halinde. 
millî birlik halinde bıraktılar. Bugünün çocuk
ları buna eğilmek mecburiyetindeler. Mehmet 
Akif'in dediği gibi; «Şüheda fışkıracak, topra
ğı sıksan da şüheda!» Evet, bu topraklar öyle 
topraktır. Ama, bu toprağı sıksan şüheda fışkı
racak, nasıl fışkıracak? Millî birlik ve bera
berlik içinde, aynı imanla, aynı düşünce ile, 
aynı vicdanla, aynı kıvançla kalbleri gönülleri 
bir olarak. Öyle bir vatan bırakmışlar bize; ama 
bugün biz bu vatanı didik didik didiyoruz. 
Onun için bendeniz, Mehmet özgüneş arkadaşım 
gibi, komisyonda düşünmedim. Bu kanunun 
adı, millî birlik veya millî beraberlik kanunu 
olsun; hürriyet, plân ondan sonra gelir. Bu 
memleket tarihinde gördük ki, aşırı hürriyeti 
suiistimal koca bir İmparatorluğu kaybettirmiş
tir. «Vatan, adalet, müsavat, uhuvvet» diye di
ye koca İmparatorluk gitti. 

Şimdi, bu hürriyet nizamının da, ben normal 
olarak kullanabileceğine kaani değilim. Maale-
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sof insanlar siyasi hislerin tesirinde kalıyorlar. 
Varın «hürriyet» naraları altında, yazılacakları, 
söylenecekleri göreceksiniz. Bunların millî bir
liği tesis değil, millî vahdeti bozacağına kaani-
im. Crupum karar vermiştir. Ama bendenizin 
1 eklil'i, Türkiye'nin bir kalb gibi çarpması için, 
ve sembol dâvasını eritebilmemiz için, bir defa. 
gelen Hükümetlerin 27 Mayıs felsefesini sami
miyetle benimsemeleri lâzımdır. Hu bir. İkin
cisi, bu kanunun adının «Millî Birlik» veya 
«Millî Beraberlik Kanunu» olarak teklif edilme
sini ben daha, uygun buluyorum. Ve, Ordu men
subunu temsil eden arkadaşların düşüncelerin
den iki noktada ayrıyım. Hakikaten Türkler bir 
Ordu olmalıdır arkadaşlar. Ordu... Ve bu Ana
dolu kalesinde ordu olmadığımız gün bizim için 
hüsrandır. Dedelerimiz bizden bunu bekler. 
Tekliflerim bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN" ----- Kayın Ağırnaslı, her ne kadar 
söz sizin ise de Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Adalet Partisi Orupları adına söz istenmiş bu
lunmaktadır. (.Terci siz de grup adına söz iste
mişsiniz, fakat üye adedi 10 dan aşağı olan 
partiler için grup mnamelesi yapmaya imkân 
yoktur. Evvelâ siyasi parti gruplarına söz ver
mek icabeder. Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Adalet Partisi grupları adına söz istendiği için 
bunlara söz vereceğim. Muhalefet partisi ol
ması itibariyle evvelâ Sayın Oağlıyangil. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN KABRİ ÇAO-
liAYANTÜL (Bursa) - - Kayın Baş'kan, Sayın 
Hükümet azaları ve değerli arkadaşlarım; Bi
linci Koalisyon Hükümeti tarafından hazırla
nıp, yüksek Meclislere sunulan, 27 Mayıs Devri
mini millî hayranı günlerimiz içine alan l'lusal 
1)aynam ve gienel tatiller hakkındaki 2739 sayı
lı Kanuna, ek kanun tasarısı için müspet oy kul
lanma hususunu karar- altına almış bulunuyoruz. 

27 Mayıs, Anayasa'da gayesinin en uygun 
tarifini bulmuştur. Anayasamız milleti, kaderde, 
tasada, kıvançta ortak ve bölünmez bir bütün 
halinde mütalâa, ('der. Bizim fek temennimiz bu 
devrimin Türk milletinin müşterek malı olduğu 
gerçeği karşısında 27 Mayiıs Bayramının bir 
ulusal birlik ve beraberlik günü halinde kutlan
masını n ananeleşmesidir. 

Yeni Bayramı mutlu ve kutlu günler ve mil
letçe refah içkide geçirmemizi temenni eder, 

(trupum adına yüksek heyetinizi hürmetlerinde 
•selanılarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAX -- Sayın Alpaslan. C. H. P. Orıı-
pu adına. 

CUMHDHİYUT HAUK PARTİSİ G-RUPU 
ADINA FDHMİ ALPASLAN (Artvin) - Çok 
muhterimi arkadaşlarım, asıl gönüllerin ve vic
danların dile gelmesi lâzımgeleu bir mevzuda 
hattâ söz almanın dahi lüzumuma kaani olma
dı ğmirz halde, içinde yaşadığımız siyasi hayat 
şartları itibariyle, muhterem (trupum, görüşü
müzü tesbit ve tescil etmek üzere bendenize 
vazife tevdi etmiş oldular. Onun ifasına gayret 
s a lif edeceğini. 

Bugün t)ir kanun hafinde vaz'etmek istedi
ğimiz, Hürriyet ve Anayasa Bayramını, hemen 
arz edeyim ki; şahsan büyük bir kıvançla kar
şılıyorum. Kurucu Meclisin nâçiz bir üyesi ola
rak böyle bir kanunun, hattâ kanun haline gel
meden lopyekûn 'Türk Mil Jetinin vicdanında 
yaşadığına, ve yaşatılması lâzımgeldiğine çok 
samimî olarak' inananlardan biri olduğum için, 
bu kanunu biraz da gecikmiş görmekle beraber, 
Türk. Milletinin mazisi ile istik'baliini birleştiren 
mesut ve kutsal bir kanun mahiyetinde gördü
ğümüzü huzurunuzda kemali iftiharla arz et
mek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun 27 Mayıs ru
hunu dile getirmek istiycn bir kanundur. Muh
terem arkadaşımı Özgüneş mazur görsünler, 
kanunun başlığına bir de, «Millî Birlik» ibare
sinin ilâvesi suretiyle takviye edilmesine hiç de 
lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bizim 
Anayasamız esasım, Atatürk ilkelerinden, ve 
tamamiyle millî birlik ruhundan ve bu mem
leketin ve milletin yüksek menfaatlerinden mül
hem olmuş ve bu esaslarla hazırlanmış çok iyi 
niyetlerle ortaya konmuş bir Anayasadır. Ku
rucu Meclisin büyük çoğunluğunu Cumhuriyet 
Halk J^artililer teşkil ettiği ve o zaman Millî 
Birlik idaresi de ikinci Meelils vazifesi gördü
ğü halde, sureti kat iyede partizan düşüncelere 
yer verilmeyi]) sadece top yekûn Türk Milleti
nin saadet ve refahı için hazırlanmış olan Ana
yasamızda millî birlik ve beraberlik ruıhunun 
bütün umdeleri maddelere serpiştirilmiş bulun
maktadır. Ye Anayasa lîayramı dediğimiz za
man onun içerisinde, millî birlik bayramını da 
evlevivetle bulmak kabildir. O itibarla bu yol-

548 



0. Senatosu B : 56 
da bir tadile lüzum olmadığı kanaat ini samimi
yetle taş ımaktayız . 

Hür r iye t mefhumu ve içinde yaşadığımız 
bu Anayasa düzeni o kada r büyük manalarla 
do ludur ki, onu mücerret , bir de millî birlik 
tabir iyle takviye etmek lüzumsuz olur ve hat
tâ bu tabir in konmasının 27 .Mayıs yalnız ve 
yalnız kardeşi kardeşe düşürmemek ve kardeş 
kavgasını önlemek mânasını alan dar görüşü 
de bir nevi destekler m alı iye t arz edebilir. 

27 Mayıs, arkadaşlar ını , kardeşi kardeşi1 

düşürmemek içini, kardeş kavgasını önlemek 
için yarat ı lmış bir gün değildir. Bunu burada 
bi lhassa tescil etmek isteniz. 27 Mayıs, meşrui
yetini kaybetmiş olan, hürr iyet nizamına teca
vüz etmek suretiyle, meşruiyetten tanıaıniyle 
uzaklaşmış b u l u n a n ' b i r idareye karşı, mîllî bir 
şahlanışt ır . O it ibarla, büyük mânası İni şekil
de or taya çıkmıştır. Bu 27 Mayıs, ası! büyük
lüğü yapıldığı gün kadar , ka t t a undan daha 
çok neticeleri ile meseleyi ele aldığımız zaman 
büyüklüğünü gösterir. Eğer 27 Mayıs bugün
kü, bu muhteşem Anayasa ile neticelenmemiş 
ollsa idi o günün o heyecanlı sahnelerine, saf
halar ına rağmen mesele yarım kalmış olabilir
di. 27 Mayısı, bugün bayram kanunu olarak 
getirdiğimiz, bu Anayasanın çıkmasını hazırla
dıkları içindir ki, ihti lâli topyekûn Türk Mil
letini. Tü rk Ordusunu temsil eden Millî Birlik 
İdaresine, ve Millî Birlik Komitesi üyelerine 
burada, şükran borcumuzu eda etmek- vazifesini 
vicdanımda, hissediyorum. 

Aziz arkadaş lar ım, Hürr iye t ve Anayasa 
Bayramı dediğimiz zaman, bundan böyle bütün 
Türk Milleti mazinin kötü taraflarını bir tara
fa- a tmak su iletiyle, ama onlardan daima ibret 
almasını bilerek, ist ikbalde Anayasanın umumi 
gayeleri içinde birleşeceklerdir. Onun için bu 
kanunun Büyük' Türk Milletine hayırlı ve 
uğur la olmasını yürekten dilerim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BALKAN —- Sayın Kapanlı . Yeni Türk iye 
Partisi Grnpu adına. 

Y P X İ TÜKKİYB PARTİSİ ( M U ' P r ADI
NA TlTWTAX KAPAN)/ ! (Sakarya) - 27 "Ma
yıs. a.dedi ekseriyetin demokratik' bir nizam 
için kâfi bir unsur olmadığı hakikat in i or taya 
koymuş, müesseseleriyle işler bir nizamı tahak
kuk et t i rmek gayesiyle tedvir ettiği Anayasayı 
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vatandaş gönül razılığı ve mut lak bir gu ru r 
içinde tasvip ve kabul etmiştir . 

Kendiler ine hususi şans taharr is i kara r ında 
olan bâzı siyasiler bir par t i idaresinin başında 
o tu ran ve va tandaş lar ı t ah r ik t e başar ı ar iyan 
belli kişiler son derece maksat l ı ve tehlikeli gö
rüşlerine mesnet bulabilmek endişesiyle, halka 
ve çok kere tenha mahallerde. 27 Mayıs İnkılâ
bının efkârı uınumiyesi va r inidir, gibi sual sor
duklar ını üzülerek ifade etmek isteriz ki, ma
lumunuz. 

Şimdi kendilerine yaşadığımız günlerin en 
yakın günlerin öğrot t ikler îylc cevap vermek 
mevkiindeyiz. 

Muhterem senatör le r ; son hâdiseler, i s t i t ia
den arz ediyorum, t ahr ip ve tecavüzler fikrimi
zin dış ındadır ve tasvibetmiyoruz. Demokrasiyi 
sevenlerin ve karşı ihtilâli önlemek kara r ında 
olanların manalı reaksiyonudur . Daha açık ifa
de ih1 ü7 Mayısın get i rdikler ine hü rme tka r olan
ların. demokrasiyi reddederek, kendi zavallı 
bünyeler inde izah et t ikler i rejimi dâvel etmek 
istiyenlere hayır demelerinden ibaret t i r . 27 Ma
yıs İnkılâbının muhafazası için yapılan son nü
mayiş hareket ler in i yanlış değerlendiren bir 
siyasi teşekkülün dimağları mutlak bir hata 
içindedir. Hükümeti zayıf gösterme ve görme 
gayret ler i yanlış poli t ikaların izahmdadır . 
27 Mayıs İnkılâbının muhafazası için gösterilen 
manalı heyecanı Hükümet , ihtilâli yapan ko
ruyucu müesseselerin delâleti ile önliyenıezdi. 
Bunu insaf ile anlamak lâzımdır. Nümayiş ve 
buhranlara nihayet vermek, aziz devletimizin 
sosyal, kül türel ve ekonomik sahalarda lâyık 
olduğu seviyeye yükselmesini gönülden ist iyor 
ve bunu kuvvetl i bir Hükümet in ve muvaffak 
bir par lâmentonun yapabileceğine inanıyorsak. 
27 Mayıs e t raf ındaki te reddüt le rden sürat le 
uzaklaşmanın ve 27 Mayısı gönül razılığı iîe 
karş ı lamanın huzurunu vicdanlarımızın özleni-
len sesi haline getirmeye mecburuz. 

Muhterem sena tör le r ; açık ve samimî olalım. 
Bugün medeni milletlerin içtimai ve siyasi ta
r ihlerinde aydınlık ve -*u ün ak aş a mevzuu ha
line getiri lmiyen mebde tar ihler i vardır . Aziz 
Cumhui'iyetimiz de fi asırlık bir idareye karşı 
başlıyan heyecanını, memleket sevgisi ve G-arb'a 
dönüş felsefesinden alan muhteşem bir inanışın 
ruhundan doğmuştur , (i-önülden bağlandığımız 
demokra t ik rej imin bir çıkmaza saplandığı 



C. Senatosu B : 56 
inancı ile T ü r k Devletinin temel organlar ı tara
fından, vuzuha getirelim. 27 Mayıs ordusiyle, 
üniversitesiyle, basını ve gençliği ile milletimi
zin elele vermek suretiyle t a h a k k u k et t i rdiği 
b i r hareke t t i r . B u sebeple bir devrin mebde ta
rihidir. 27 Mayısa ve (3nun get i rdikler ine şeklen 
değil, i nanarak evet diyoruz. Kabul ettiği mü
esseseleriyle ileri bir Devlet haline gelmemizin 
esbabını hazır l ıyan ve Türk cemiyetinin teşriî 
siyasi, içtimai, iktisadi, kazai, kül türe l mesele
lerine ka t î çözüm yolu bulan ve böylece Devle
tin geleceğine ışık tu tan Anayasamızı bir bay
ram heyecanı içinde ve belli bir günde tesit edil
mesinin lüzum ve faziletine kanııi bulunuyoruz. 

Yeni Türkiye Partisi bu razılık ve samimî 
anlayış ile bu kanuna evet demenin gururu için
dedir. (Alkışlar) 

NİYAZİ A d l R N A S I J (Ankara ) Cumlıu 
riyeî Senatosunun Muhterem Başkanım, değerli 
üyelerini, Sayın Başbakanı ve Hükümet üyele
rini Türk iye İşçi Partisi adına saygı ile selâm 
lanın. 

Türk milletinin hürriyet mücadelesi hemen 
hemen bir buçuk asırdan beri süregelmiştir . 
Teograt ik monarşinin yerini lâyık demokrasinin 
alabilmesi öyle kolay olmamıştır. İslahat ferman 
biriyle Batıya yönelme hareket ler i , vakit vakit 
gerilemeler kaydederek hürriyet ateşi gönüller
de hile kirlendiri lmiş, küçük azınlığın ya ra i . 
koskoca bir milletin sevi; ve idaresinde hareke! 
noklası sayılara'-; çağlar gelip geçmiştir. Mille
tin kendi kendini idare elnıesi sisteminin, yep
yeni bir devrenin eşiğindeyiz. İnsan hak ve hür-
riyelJerine geniş ölçüde yvv veren temel ilkeler 
yeni Anayasamıza yerleşmiştir . Millelimizi, nur 
b.ı geleceklerin arifesinde görmekten baht iyar l ık 
duyuyoruz. Aydınlıktan ürken bahtsızların mez-
buhane çaba la r ına ' r ağmen yurdumuzu orta çağ 
karanl ıklar ına düşür tmemek azminde olan ile
rici unsur lar Anayasayı savunacak, müessesele
ri lamamlıyac.ak ve toplumu çıkarcı ların ıııadd 
ve 'mânevi tasa l lu t lar ından koniyacaklard.il 
Türk toplumunun refah ve saadete erişmesi ça 
balar ından ilham alan fikir cereyanları , menfi 
gayret lere ve kütleleri iğfal yeltenişlerine rağ
men Anayasanın gölgesinde gelişecektir. Büyük. 
yoksul çoğunluğa, emekleri ile yaşıyan insani; 
ı-a yönelme imkânlar ım sağlıyanlara milletçe 
minnettar ız . Sinsi tahr iklere , gerici gayret lere 
kendisini kapt ı ran masum kütleler er geç uya-
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nacak ve gerçek dostunu, dost lar ını tanıyacak 
tır. Türkiye İşçi Part is inin beyaz oyunu Hürr i 
yel ve Anayasa Bayramı Kanununa kullanmakla 
baht iyar l ık duyacağız. Cumhuriyet Senatosunun 
mânevi çatısında a.ziz milletimize mut lu luklar ve 
bugüne kadar ki. kısır çekişmelerden kendile
rini kur ta rmalar ı için. bâzı poli t ikacılarımı/a 
basiret temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN Sayın Yıldı/. 

AIIMBT YILDIZ (Tabiî Üye) --- Sayın Bal
kan, Sayın Hükümet üyeleri, sayın senatör ler ; 
ben görüşlerimi sunmadan önce memnuniyeti 
mucip olan bir durumu arz etmek isterim. 

Bu bayramı, millî bayramlarımız arasına 
alacak kanunu İni! ün part i ler in teklifte destek
lemekte olduklarını görmektir . 

Ben yalnız birkaç; şey üzerinde durmak isti
y o r u m ; adının, devrimin gerçeklerini, ilkelerini, 
amaçlarını lanı anlamı ile kapsamadığı kanısın
dayım. 

Arkadaşımız Özgün eş (.{rupininiz adına gö
rüşlerimizi arz etti. Ben de o görüşlere tamamı 
ile katı l ır ım. Yalnız, Hükümet ten geldiği şekb 
ile Anayasa Bayramı ifadesini, sırf geliş şekli 
dolay isiyle değiştirilmemesi I ekli fimiz yanında, 
hakikaten inancımız, savunduğumuz kısım; mil
lî birlik vasfıdır, bu vesile ile ben görüşlerimi 
şahsım adımı daha açık ifade etmek için, evvelâ 
Anayasa Bayramı kelimesine katıldığımı belirt
mek isterim. 

Anayasa ; ilk defa 27 Alayiş ile gelmedi, dör
düncü Anayasamız oluyor, o halde Anayasa den
diği zaman So - 8! senelik mazisi olan bir vesika
dan bahsediliyor, siyasi tarihimizde. 27 Mayısla 
yalnız gelmemekle beraber, ama bütün anaya 
saların en mütekâmili 27 Mayısta geldiği doğru
dur. Bundan da gurur ve sevinç duymaktayız,. 
Kaka t: Anayasa Bayramı deyince bütün o geçmiş 
günlerden söz etmek' hakşinaslık olur. 27 Ma
yısa inhisar ettirilemez. 

İkincis i ; Anayasa ve Hürr iye t Bayramı de
yince aynı anlamın bence iki niteliği yanyana 
geliyor, (,'ünkü hürr iyet ler bu Anayasa ile temi
natlı bir şekilde gelmiş oldu. Hür r iye t Bayramı 
deyince a rkas ından Anayasa kelimesini eklemek 
zaten özlemini duyduğumuz Anayasa hak ve 
hürr iyet ler ini getiren esas vasıf İni olduğu için 
iki kelimeyi yanyana get irmeyi biraz fazla bulu 
yorum. 
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Evvelâ 27 Mayısın, Özgüneş'in belirt t iği gibi 

gerekçeleri üzerinde dural ım. Birçok gerekçe
leri yanında, iki temel gerekçesi mevcut tur : 
Bunla rdan bir tanesi bölücülük, ayırıeılık, par
t izanlık ve millî birliği İmzan davranış lar la 
milleti, birbirine, kardeş kavgalar ına, yönelten 
derecede hasım kamplara, ayrılmış idi. 

Evvelâ, devrimin böyle kir durumu önle
mesi gerekçelerinden birisi idi. 

2 ncis i ; 100 yıldan fazla bir süre mücadele
lerini .yaptığımız hürr iyet ler ve onların teminat- . 
l an , bundan evvelki anayasalarda , 10HO dan 
önceki anayasalarda , tam anlamı ile gerçekleş
memiş- durumda idi. Mevcut idare de bunları 
aşırı derecede ihlâl ile bozduğu için hakikaten 
hem teminatlı hürr iyet ler in gelmesi hem de bunu 
bozmıyaeak bir tu tum ve siyasetin memleketi
mizde hâkini olabilmesi; 27 Mayıs devriminin 
ikinci gerekçesi idi. Bunlar aynı zamanda 27 
Mayısın baş amaçlarını da teşkil eder. (.) halde 
bütün gerçeklerin üstünde, im iki gerekçeyi ve 
amacı tam mânası ile, belirten bir ismin bu bay
rama verilmesi çok daha iyi olurdu. Takd i r 
buyurursunuz ki, adın medlulleri , olayı en kolay 
yaşa tan soluğanlar halinde, toplumun, ferdin 
bilinçlerinde yerleşt iren giic ve etkileri vardır . 
Onun için bilhassa millî olayların adları üzerin
de (inende durmak yer inde olur. 

Millî birl ik kelimesini eklemekteki samimî 
a rzumuz; vaktiyle bunu teşekkülümüzün ismi 
olarak aldığımız için değil ; ama bu umdeye bağ
lı o lduğumuz için, bunun gerçekleşmesi husu
sunda büyük bir özlem duyduğumuz için ve 
A t a t ü r k ' ü n Türkiye 'de gerçekleştiri lmesini gö
nülden arzu ett iği bir birlik olduğu içindir. 
İşte bunun içindir ki, bunu savunurken süb
jektif bir etki a l t ında, toplum hayat ımızda en 
çok muhtaç olduğumuz bir durumun gerçekleş
mesi hususunda, beslediğimiz arzu ve özlemden 
dolayı bu adın takı lmasını istiyoruz. Böyle bir 
ad takıldığı t akd i rde ku t l anmas ında da hu adın 
gereği gibi hareket edilir inancını beslekmekte-
yiz. Bu adla, topyekûn, millî bayram olması ni
teliğinde daha fazla giic kazanacağı inancında
yız. Çünkü cidden Anayasamızda temel hak la r 
ve hürr iyet ler , t eminat la r ı ile gelmiş olmasına 
rağmen millî birliği gerçek anlamı ile gerçek-
leşri tmek u ğ r u n d a hâlâ büyük bir özlem besle
diğimizi i t i raf etmek zorundayız. îş te gerçek-
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leştirilen yönü ile, 27 Mayısın amaç gü t tüğü 
yönü ihtiva eden bir ad, daha kuvvet l i ve bu 
bayramın anlamına daha uygun olur kanısında
yım. 

Eski ayrı l ıklar ı azaltmak, ayr ı l ık lara fırsat 
vermiyecek olan tu tumu seçmek, bugünkü T. B. 
M. Meclisinin ve bizden sonraki kuşak la r ın ka
naat imce en tabiî, vatansever davranış ıdı r . Böy
le bir davranış ise, bayramlarda , millî günler
de toplumsal birliğin güc kazanarak yaşamas ı ; 
top lumun bilincine" yer leş t i r i lmesi ; bu davranı 
şın gerekt i rdiği bir tu tum ile olabilir. Onun 
için ben de bir önerge takdim ediyorum, bu 
önergeye göre ad ın ; Millî Bir l ik ve Hür r iye t 
Bayramı olarak değiştirilmesini teklif ediyo
rum. 

Müsaade buyurursanız önergeyi okuyayım, 

«27 Mayısın iki temel gerekçesi vardı . Bi
rincisi, temel hak ve hürr iyet ler in kıs ı larak ya
ratılan baskı rejimine son vermek. İk incis i ; 
particil ik ve her tü r lü ayırıeıl ık i lkelerinin ik
t idar gücünün kardeşi kardeşe düşman haline 
getirmiş olmasına son vermek.» Bu iki temel 
sonuncu çağdaş demokrasi ve A t a t ü r k ilkele
rine uygun bir millî birliğin ve kardeşliğin or
tamı içinde başlıca amaçlarını teşkil e tmektedir . 
Bir sosyopoiitik. gereğin psikoloji alanında 
giic kazanma amacı ile, millî bayramlar arasına 
yeni bir bayramı katmaktayız . Bu yeni millî 
bayramın gerekçe ve amaçlar ına ^öve, uygun 
bir ad bulunması kut lama törenler i mahiyeti 
üzerinde etkisi olur. Bu bakımdan İni millî 
bayram adının, Millî Bir l ik ve Hür r iye t Bayra
mı olmasını arz ve teklif ediyoruz.» 

Bu kanun, arz ett iğim gibi Millî Bi r l iğ in ; 
temel hak ve hürr iyet ler in tanı anlamının gerçek
leşmesini temin eder. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım! (Alkışlar) 
BAŞKAN - - Sayın Şahingiray. buyurun. 

Ö Z E E Ş A H l N G Î R A Y (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, memlekette 
bü tün par t i ler ve part i l i ler samimî olarak fi
kirlerini ifade etmezlerse, memleketin bir takım 
çıkmazlardan kurtar ı lacağına inanmıyorum. Bu
nun içindir ki, bugün söz almış bulunuyorum. 

Hâdiseler geldiğimiz günlerden i t ibaren mec
ralar ını değiştirerek akıp gitmekte, insanlar hem 
kendi içlerinde, hem de karşılıklı ku tup la rda 
birbirlerini kıyasıya k ı r ıp geçmekte, Hükümet 
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ise bâzı kanunları suların yataklar ından .oyna
dıkları zamanlarda g-ct irmekte maharet göster
mektedir. Bunları mesele edip de Halk Partisi
nin 1030 dan bugüne kadar lakibettiği politika 
sim tenkidedocek değilim. Zaten tar ihte, yakıtı 
gelecekte her şey bütün çıplaklığı ile yazılacak
tır. Yalnız neden 1.03!) tarihini noktaladım, onun 
üzerimle durayım. 1010 - 1038 yılları Türk tari
hinde çetin bir savaşın ve inkılâbın devridir . 
Bu devir tar ihe «Ata türk Devri» diye geçmiştir. 
Bıı devir öyle fevkalâdelikler devridir ki. Türk 
Milleti henüz onları ve oluşlarını bütün incelik
lerine kadar maalesef bilmiyor. Çünkü bu dev
rin henüz belgeleri işlenmiş, tarihi hakiki tar ih 
bilginleri tarafından yazılmamış ve felsefesi 
yapılmamıştır . Diğer taraftan 1.930 dan sonra 
hu memleketin kaderini elinde tutanlar . Ata
türk 'süz tutmuşlardır . O, büyük adam, onların 
yaptıkları işlerin ne iştirakçisi ve ne de fikri-
yatçısıdır. Devirle] i ve idarecileri, idare eden 
leri ayırabildiğimiz gün, hâdiseler daha çok ışı
ğa, kavuşacak, hakikatler daha şümullü meyda
na çıkacaktır. Buna şimdilik böylece işaret ettik
ten sonra bir nokta üzerinde bir tarihçi olarak 
ehemmiyetle durmak istiyorum. 

Birçok kimseler tarafından ileri sürülen. 
küısülerden sık sık tekrar edilen bir suale temas 
edeceğini : Diyorlar ki «siz 27 Mayısı tanıyor 
musunuz, tanımıyor musunuz?» Muhterem seua-
töler 27 Mayıs olmuştur. Tanımıyoruz desek 
onu or tadan kaldırıp yerine başka, bir şey koya
bilecek' miyiz? Hayı r . Hâdise gelmiş geçmiş, bir 
devir farilıe intikal etmiştir . Tamıımıyorum de
sem vakıaları or tadan yo.k edebilecek miyim? 
Bu da. imkânsızdır. (rözlerimlizle gördüğümüz, 
yaşadığımız 27 Mayısı tanımıyoruz diyebilir mi
yiz? Onu tanıyoruz. He.ni de çok iyi 1 anıyoruz. 
O, tanıdığımız haliyle, bütün müspet ve menfi 
bel gel eriyle tahihe geçecektir. Bumu itiıkâr 
edebilir miyiz? 27 May us birLuei intikal devri 
olan Millî Birilik devriyle tarihe göç etmiştir. 
Şimdi biz ikinci intikal devri içinde bulunuyo
ruz. Yalnız burada derhal bir noktaya dikka
tinizi çek m ele isterim. Bizim daha Millî Müca
dele •tarihimizin bel. yeler i toplanılmış, tasnifi 
yapılmış ve tarihi yazılmış değildir. Yuıkaırda 
'işaret ettiğim gibi Ata tü rk İnkılâbının ise fel
sefesi henüz kaleme alınmamıştır . Bir yığın 
belge k e n d i haline terk edilmiştir. Korkanım 
İvi, 27 Mayısın belgeleri de kadere terk edilmiş 
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olmasını. İhı ince t e f e m i attın a. kada r müspet ve 
menfi, ama sıhhatli belgeler tar ihe in t ika l et
sin. Tarihçi kıyaslama imkânı bularaık hak ik i 
tarihi , hislerden uzak yazabilsin. 

Muhterem senatörler, bir, muhlim «mesele de 
yine 27 Mayısla ilgili olduğu için temals edece/k 
ve neticeye geçeceğim. «Siz Demokra t Part isİ-
niiz» diyorlar . Hayı r efendim, giereık İlişleri
mizle, gerek mantığımızla ifade edelim iki De 
mohraıt Part i bir •mahkeme karar iy le is ter hak> 
I'i, ister haıksız kapat ı lmışt ı r . Yalnız oy veren-
leriyle, yaptığı isler müstesna, bütün d iğer 
tasarruf la Hiy'e or tadan kaldır ı lmışt ır . Bütün 
icraatiy'ie tar ihe intikal etmiştir . Tar ihe hesa
bımı vereecjktir. Bundan sonra kurul anı bir par
ti o olamaz. Maddeleri de. mıâııem de imkânsız
dır. Demoikı at Paı'frinin kurulmuş olduğu za
man başka, zihniye! başka, ku rucu la r ı ise ta-

' mamı em başkadır . İttihat ve Teraıklki lâğvedil ip 
de, hattâ bütün mallarımı 'bile devretmiş oldu
ğu Teceddüt Fırkası İ t t ihat ve Tera'kki oiahi-
di ini? Bugün ise şart lar ve şahıslar başkadır. 
Zaman ise t amali nen bambaşkadır . Adalet Par
tisi bu sarf lar içinde Demokrat Par t i olamaz. 
Adalet Partisi yeni Anayalsa ile d iğer part i ler le 
hür1! iıkte kuru lmuş tur . Seci inlerin neticesinde bü
yük muhalefet part isi olarak karşınıza .gel
miştir. 'Yalnız Adalet Part is inin bir üstün ta
rafı vardır . İnkarcı değildir, (ierimişte iyi ya
pılanlara iyi. kötü yapılandara ıkötü der. Fğer 
insanlar biı lnHerini sevıiucsini ve birbirlerine 
hürmet etmesini bilseler, hu kadar kıyasıya bir
birlerini h ı rpa lamaktan vazgeçmesini bilseler. 
bu oluşlar ve görüşler üzerinde fikiı rııiinalra-
şaları yapı lmaktan kaçınıfmasa halledilmiye-
cek problem yoktur . 

Muhteremi senatörler , ben bir tarihçi olarak 
27 Mayıs üzerine hem üz eğilmiş değilim. Eğil
mek 'istesem de bütün belgelerin bugün bana 
verileceğinden emin değilim. Ama 27 Mayısın 
tar ih ini yazmak: için plânımı hazırdır. Bi r gün 
böyle bir eser muha.kfka'k meydana gelecektir. 
Belgelerin serbest olmadığı, - fikirl'erim üzerimde 
s e. ı "d edilmediği olaylarım tarihleri yazılamaz. 
Böylece yazı lanlar nis'len-dem ileriye gid'emez. 
Bir devri, bir olayı yazmak' için bilmek, bilmek 
için de bütün belgeleri 'kül hal kul e işlemi'C'k şart
tır. Bu olımazsa olaylar hakkında da hüküm 
verilemez. Diğer -taraftan ben ise her zaman 
için sarsılmaz bir Atatürkçü olduğumdan ve 
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bir tar ihçi ol trak da T ü r k İ n k ı l â p hareket ler i - ; 
nin A t a t ü r k devrinde tamamıl anmış, o lduğunu ; 
bizzat A t a t ü r k ' ü n ağzından dinlemiş ve nutuk- | 
1 a r ından okumuş ve buna inanımış 'bir insan ; 
olarak, 23 Nisan 1920 tar ih in i Hâkimiyet Bay- j 
raimi ile, 29 E k i m 1923 ta r ih inde i lân edilen j 
Cumhur iye t İBayramından ba§ka hü r r iye t bay- j 
ramı tanımıyoıaını. Türk iye 'de A t a t ü r k ile in- : 
'kı'lâplar devri bi tmişt i r . O, bir milleti millet i 
yapan unsur la r ın hepsini modern, millî arı- j 
İaıyış içinde tamamlamış t ı r . de leceğe vazife ola- | 
r ak onların emanet i ile, yerleşt ir i lmesi ve tekâ- ! 
mülünü bı rakmış t ı r . Yabancı terimlerle ancak j 
reformlar devri vardır . Bakınız A t a t ü r k ' ü n beni 
nasıl t ey id ettiğin i size onun sözleriyle göstere
yim. «İst iklâl Savaşı ve T ü r k İnkılâbı , her j 
hamlesinde mili etini izin yüksek siyasi ve mede
ni ka rak te r iy le memleket ideolojilerine! eki şu
urlu birliğine dayanarak muvaffak olmuştur. 
Cumhur iye t Hükümet in in icraatı ancak 'mille
timizin bu yüksek ahlâk ve haslet ler inde mesnet 
bularak her gün feyizli . bir eseri gösteri lmekte- j 
dir. Dün ve bugün olduğu gibi yar ın dahi I 
memi'eket ve millet için. yegâne kudret , ikbal 
ve refah kaynağ ı olan inkılâp prensipler inin 
ve Cumhuriyet rejiminin ta tb ika t ı üzerinde fi
kir: ve el birliğin in tezahürleri görülecektir .» 

Ata tü rk 'ün beni t ey ideden fikirlerini sizlere 
okuduktan sonra Hükümet t en . İnönü Hükü
metinden bir sual sormak istiyorum. Hükü
met A t a t ü r k İnkı lâp lar ım, Ata tü rk 'ün -memle
kete .göt-irdiği ımillî hâkimiyet , hürr iye t ve Cum
hur iye t prensiplerini kâfi bu lmuyor mu, eksik 
tarafı va r mıd ı r? Acaba Millî Bir l ik Hükümet i . 
27 Mayısı A t a t ü r k İnk ı lâb ına karş ı mı yapmış
tır'? Neden kendiler i bunu bayram yapmaımış-
lıaırdır? 

B A Ş K A N — Esat Çağa. 

E S A T ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. '[).) --
Cumhuriyet .Senatosunun aziz üyeleri ve Sayın I 
Hükümet erkânı; (Başla sesleri) Başlıyorum efen
dini. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ESAT ÇAĞA (Devamla) — Mühim hâdise

ler,; milletlerin tar ihinde daima bayram olarak 
kutlanılmıştır. Ve bayramların terbiyetkâr bir 
fazileti vardır. O hâdiseleri yapanların fikirlerini 
o hâdiselere kat ı lanların inanış ve itikatlarını ve 
o zamanki heyecanları, gelecek nesillere bayram- | 
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laı- intikal e t t i r i r ve o olaylara temel teşkil edilen 
fikirlerin cemiyette yerleşmesine sebep olur. Eğer 
Hâkimiyeti Millîye Bayramı, eğir Cumhuriyet 
Bayramı olmasaydı bir Türk larihinin bu kutlu 
ve mutlu günleri, birer millî bayram olarak kabul 
edilmeyip de debdebe ve tantana ile kııtlanmasay-
dı Millî Hâkimiyet ve Cumhuriyet fikirleri bu
günkü kadar cemiyette yerleşmiş olur muydu:' 27 
Mayıs da aynı büyük lük te bir gündür . Anayasa 
dışı t u tum ve davranışları ile meşruiyet dışına 
çıkmış ve Atatürk inkılâplarını ve onun dayan
dığı fikir ve ilkeleri, dinî inançları istismar, kü
çük, geçici ve hasis menfaatleri sömürmek sure
tiyle unutturmaya, çalışmış bir zulüm ve baskı 
hareketine karşı. 27 Mayıs tar ihinde Türk milleti, 
mukaddes direnme hakkını kullanarak şahlanmış
tır. 

27 Mayıs; getirdiği sosyal görüşle Atatürk fi
kir, inkılâp ve ilkelerine yeni bir hız ve anlam 
vermiş bir harekett ir . 27 Mayıs, milliyetçiliği ve 
milleti, eklik tariften kur ta rmak suretiyle kader
de, kıvançta ve tasada birlik olarak tarif etmekle 
bu uğurda bir yur t ta , ballan millî şuur ve ülkü
ler etrafında birleşmesine yol açmıştır. 27 Mayı
sın temelinde olan bu fikirlerin gelecek nesillere 
int ikal i için elbette ve elbette ki, bugünün millî 
bir bayram olarak kabulü ve her sen»- debdebe v 
tantana, ile kutlanması lâzımdır. Hükümeti bir 
yandan bu kanunu getirdiği, bu teklifi yaptığı 
için tebrik edeceğim, fakat, şimdiye kadar gecik
t irdiği ve bize 1962 27 Mayısını kutlıılamadan geç
mesine sebebolduğu için serzenişte bulunmaktan 
da kendimi alaımyacağım. 

Bu mukaddimeden sonra, burada konuşan iki 
aziz arkadaşıma cevap vermek istiyorum. 

Hüsnü Dikeçliğil arkadaşımızın konuşmasın
dan anladığım kadarını ifade edeyim. 27 Mayısın 
getirdiği fikirlere; kardeşlik, adalet ve sosyal fi
kirlere riayet edilmemesi dolayısiyle 27 Mayısın 
bir bayram olarak kabulünün pek yerinde olma
dığı fikrini müdafaa ettiler. Evvelâ bu memleket
te adalet olmalıdır, evvelâ bu memlekette ahlâk 
olmalıdır, evvelâ millî birlik ve beraberlik olma
lıdır ki. ondan sonra böyle bir bayram gelsin, de
diler. 

Arkadaşlar, bu memlekette ibadet vet a at a düş
künlük herhalde bundan o()0 sene evvelki kadar 
değildir. o00 sene evvel camiler dolardı, oruç tu
tan d a h a fazla olurdu, zekât veren daha fazla idi. 
Bugün bunlar azalmıştır. Buna rağmen biz Şeker 
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Bayramım kutlamaktan, Kurban Bayramım tesid-
etmckten, kandi l lerde sevinmekten geri kal ıyor 
iiKiyuz.1 Hayır , bilâkis bu bayramlarda ne , ; s nnı-
rekabesine varıyoruz. 11 i çalmazsa kendimizin Müs
lümanlıktan ne kadar ayrılmış olduğumuz!' göre
rek Cenabı Allah ' tan tövbei is t iğfar ediyoruz. 
I.>u da bir ('ayda. değil mid i r ; Müslümanlık, ah
lâkı temin eden. bir gelenek değil midir ? 

İste, 27 Mayıs da böyledir. 27 Mayıs günü, 
aepimiz nefsimizi, fert olarak, siyasî teşekkül ola
ra!-: murakabeye varacağız ve 27 Mayısın getirdiği 
Anayasa gibi, 27 Mayısın getirdiği kardeşlik. 27 
Mayısın getirdiği millî birliğe ve beraberliğe ne 
kadar bağlı olduğunu hesaplıyaeak ve kezalik gö
rerek tövbei ist iğfar get irerek doğru yolu bul
maya çalışacağız. 27 Mayıs gününün bir bayram 
olarak kutlanmalında, böyle .bir Fayda vardır. Bi
naenaleyh, bendeniz bu bakımdan Hüsnü Dikeçli-
gil arkadaşımızın fikrine iştirak etmiyorum. Bi
lâkis, eğer bu memlekette millî birlik ve beraber
lik yoksa, Anayasaya riayet edilmiyorsa, 27 Mayı
sın getirdiği fikirlere kendimizi uyduı muyorsak, 
bayram, bize çekidüzen vermek için bizzarur ka
bul edilmesi lâzmıgelen bir keyfiyettir. 

Özel Şahingiray hemşiremizin söylediklerine 
gelince : Diyorlar ki, «Biz, 27 Mayısı tanıyoruz, 
olmuş bir vakadır.» zaten tanımanıazlık elimizden 
gelmez; tamsak da mevcut, tanımasak da mev
cut. . .Kendilerinin affına, mağruran şunu arz et
mek isterim. 27 Mayısı bir olay olarak tanımak 
m e v z u b a h i s değildir, burada. 

Biz lalettayin bir gün değil, lalettayin bir di
renine değil, mevsuk bir direnme olarak, tanıyor
lar mı, tanımıyorlar mı? Bunu sormak isteriz, ken
dilerinden. 

27 Mayısı kendileri, meşruiyetini kaybetmiş 
bir idareye karşı milletin meşru bir direnişi ola
rak kabul ediyorlarsa, o zaman mesele yok. Evvel
ce bi lmünasebe daha muhterem huzurlar ınızda 
arz etmiştim; bu inanıştır ki, Anayasanın teme
lini teşkil eder ve Anayasayı ayakta tutacak olan 
şey, halk çoğunluğunun bu inanışa katı lmasıdır . 
Halk çoğunluğu bu inanışa katılmadığı, veya bu 
inanışa yüz çevirdiği gün, Anayasa temelinden 
sarsıl ır ve günün bi l inde mazallah onu sarsan
lar ın ve sarsmıyanların da tepesine bütün heybe
liyle yıkılır. Bunun için bizim telâşımız bu. Ana
yasanın bu temeline inanmaktır ki, bugün içinde 
bulunduğumuz ve şu Meclis kuruldu krulalı geçir
mekte olduğumuz buhranlardan kurtaracak ve 

9 . 4 . 1963 O : 1 
bizi bu buhranlarla, bir daha karşılaştırmıyaeak. 
Yalnız 27 .Mayısı tanımak değil, 27 Mayısı arz el
liğim şekilde tanımak lâzımgelir. 

Diyorlar ki, Adalet Partisi Dcmokral Parti 
değildir. İlimdi, Millî birlik ve beraberlik Kanu
nu tasarısının nıüzakre edildiği şu günde, burada 
bu birlik beraberliği bozan lafların edilmemesi
ni çok arzu ederdim. Arkadaşımızın bu iddiasına 
söylenecek çok sözler vardır, hepsi d(> müdellel 
ve müspet sözlerdir. Eakat, bendeniz yine bu mil
lî birlik ve beraberlik şuurunu bozmamak için, 
bu nokta üzerinde fazla durmamayı tercih edi
yorum. 

Yine -diyorlar ki, en "büyük (bayram, Cumhu
riyet 'bayramıdır . Amenna. Böyle bir 'bayram 
varken ikinci Ibir bayrama lüzum yok. 

O halde 20 Nisan •bayramını neye ku t luyor 
lar? 19 Miıyısı neye ku t luyor la r? Demek iri, bu 
şekilde Ibayranılara lüzum vardır . 

Kaldı ki, 'benim anladığım Cumhuriyet , yal
nız Devleit Reisi, in illet i temsil edem Par lâmento 
ta raf ından seçilen bir şekli idare 'değildir. Cum
huriyet , A ta tü rk devriımlerine, Ata tü rk ilkele
rine, A ta tü rk 'ün Ibize aşıladığı ileri fikirlere 
dayanan ve Bat ıya yönelmiş Ibir idaredir . D.P. 
Cumhuriyet in bu vasfını az kalsın yi t i reyazdı . 
D.P. nin Cumhur iye t inde ilericilik yoktu . D.P. 
nin Cumhur iye t inde Ata tü rk 'ün inkı lâplarının 
zerresini d allı i Ibırakıhnanıak yoluna gidilmiştir. 

İşte 27 Mayıs îktilâli, bizim Ata türk Cum
huriyetimizi , yine kendi şahsiyet ve niteliğine 
kavuş tu ran b i r devrim olmuştur. 

B u i t ibar ladır ki, 27 Mayıs, 29 Teşrinievveli 
ta,mam!ayıeısı bir gündür . 29 Teşrinievveli 
candan kut ı ıyan herkes, eğer 'hakiki. Cumihuri-
yetçi ve ıh ak iki Ata tü rkçü ise, aynı şevk ve he
yecanla 27 Mayısı da ku t lamak meHburiyetindc-
dir. 

Sözlerime, TTükümetteın bir teımennıide 'bulun
makla n ihayet vereceğim. 

Önümüzdeki 27 M"ayıs 19B:> Bayramı büyük 
b i r t an tana ve debdebe ile k u t l a n m a l ı d ı r ; (buna 
lüzum vardır . Çünkü, kemi ilk defa kut luyoruz, 
hem de geçmiş iki yıldaki -günahımızın bu su
retle kefaret in i çekim is oluruz. Bunu kendi ler in
den rica edeceğim. 

Sözlerimi bi t i r irken ibu kanunun arzu etli
ğimiz, istediğimiz millî birliğe ve kardeşl iğe, 
sosyal tesanütle ıbizi götürmesini Cem abı Allah-
tan teımenni ederini. (Alkışlar) 
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1 i A ŞKıAX — Say 111 (Jetin. 
A L A A J ) J ) İ X ÇUTİN (Çorum) — Çok ,Sayın 

iBaşîkan, çok muhte rem senatör le r ; bugün haki 
katen • tarihî bir celse akdediyoruz. Hepimizin 
her tü r lü şahsi veya par t i hinlerini unu ta rak , 
Büyük Türk Milletinin geleceğiyle, hayat iye-
t iyle, vahdetryle ilgili bir «ünde açık ikallblilik-
le Ikonuşmamıız cidden yer inde olacaiktır, yerin-
de o lmaktadı r . 

Oerekçede izah •edilmiş. İnsan oğullarımın, 
insan hah ve hürr iyet ler ine kavuşması , demok
rat ik nizama kavuşması , gerek dünyada , gerek
se 1)izim kemdi tar ihimizde kolay olmamnştır. 
H a k i k a t e n ; beşer, hak ve hür r iye t le r in i kazana
bilmek için milyonlarca, /milyarlarca. evlâdını 
kaybet t iği gibi, Ibu yolda pek çok defalar da 
çekmiş ve halen bu da ra da bircilik milletler 
için ıbitmiş deği'ldir, devam etmektedir . 

"Bizim durumumuza gelince : Tarihimizde, 
hüsnüniyet le , cidden va tanperver hu milletin 
bâzı evlâtları pek çok ihtilâl ve iukı lâplar yap
mışlardır. 190H, ondan evvelki ve sonraki hare
ket ler sizce .malûmdur. Fakat bu ihtilâl ve in-
kılâlbı yapan la r 'bunun ta tb ika t ım iyi düşüne
ni edik! erinden dolayı Ibâzı inhılâp ve ihtilâller
den .sonra vatamm üçte ikisini kaybet t iğimiz, 
millî vahdet yerine milletçe .boğuşuna. hal ine gir
diğimiz devirlerimiz vardır . 

Ancak Büyük AtatüHk hugünkü millî misak 
hudut lar ı içinde hem bizi yepyeni bir devir 
olan. Cumhuriyete , insan h a k ve hürr iyet ler ine 
kavuş tu rmuş ve hem de millî tesanüılü, -millî 
'birliği temin etmiştir . 

Tarihimiz (boyunca Iben şuna ço>k üzülürüm. 
Biz -mesul olarak birçok Devlet adamılarını ta
rih boyunca, fbazan lanetlemek derecesinde, esef
le tarihin sayfalarına kaydetımişizdir. 'Faikat, 
hichir zaman perdemin arkasına ba'kılmamıştır. 
Bu memleket te şuna şükrederim ki, vatan haini , 
yani milleti ve toprağını yabancı bir milleti» sa
tan Devlet adamlar ına hemen hemen raslanma
mıştır. Hiç olmazsa hu t ip te , fbu çapta Devlet 
adamı (bulunmaz. Hakikatlin cemiyetin ıstırabı
na sdbe'holan, memleikete, bilerek veya bilmıiye-
î'Hv ıs t ı rap çektirmiş a daimi ar a raslanabilir . 
Bizim h u tar ihî ıgelişmeler içinde en büyük ha
tamız, hak ik i suçluları , hak ik i failleri görme
miş olmamızdandır . Kğer bunları evvelce teşhis 
edelbi I şeydik, esasen bu suçlar tekevvün etmiye-

ee'kti. Tar ih boyunca hi rçok faziletli ve dürüst 
ihtilâller o lmuş tur ; eğer bun la r millî emelleri
ne kavuşmamuşlarsa sebeibi bunun, t r en rayla
rına oturmamış olması, sabatörler in Ibuluınuşu 
olmuştur. Ben küçükIbir mıisal vereceğim. Küçük 
bir misal, 'bunu istediğiniz k a d a r (büyü İteli) il ir 
ve çok büyük hi r misal ıgilbi k i t ap la rda ıveya ha
yatınızda görebilirsiniz, ( leçen gün devanı eden 
üzücü hâdiselerde, nümayişlerde, bir zat «'ör
düm. B u zat 1950 den evvel. Cumhuriyet Ha lk 
Part is inin yakîni , 'meddahı idi. 1950 den sonra 
da, en yakın Ibir Demokrat "Partili. Ve o devrin 
'nimetlerine kondu. 19(>0 dan sonra in'kılâpçı ke
sildi, Cumhuriyet Halik Par t i l i kesildi. Şimdi o 
kadar angaje du rumdad ı r ki, hakiki deıuokrasi-
nin, gerçek hukuk nizamınım ku ru lduğunu iste
miyor. Çünkü, biliyor gerçek hukuk nizamıı 
'kurulduğu gün kendisi gibi perde arkas ında, 
'bugüne k a d a r gelmiş 'geçmiş ik t idar lar ı is t ismar 
ederek, im illetim temiz hislerini ist ismar ederek 
daima menfaat temin eden, mevzi temin eden 
insanlar ar t ık buna im.kân bulanı ıyacakt ı r ; bu
nu hîliyor. Muhterem ıSenatoya şunu esefle arz 
edebilirim İki, Ibu memlekette 'gerçek demokrasi
nin, gerçek hukuk nizamlının kurulmasını iste-
nıiyenler cidden vardır . Bunlar, güneşten kaçan 
yarasahı r gilbi, hukuk nizamının ışığmdam kaç
maktadı r la r . B u memleket, tertemiz evlât lar 
yetişt ir ir , -hu ımemleket feraıgat sahibi insanlar 
.yetiştirir., fahat. maalesef Ibunlar yanlışlık' yü
zünden hirhir ler iyle boğuşa d u r u r k e n , ha lk küt
leleri yanlış ist ikamete sevk edilip, birhir inc 
düşman hale getir i l i rken, bu dediğim tip insan
lar daima her devirde tehlikeyi a t l a tmakta , şah
si ve zümrevi menfaatlerimi temini etmektedir . 
Bu noktayı işaret et t ikten sonra , şu hususu bil
hassa belir tmek isterim : Ben Cumhuriyet dev
rinde tahsile haşladım, eski yazı okuyup yazma
yı ikinci sınıfta öğrendim. Tik ha t ı r lad ığ ım hay
ranı, Cumhuriyet ıbayramıdır ve «yaşasın Cnım-
hur iye t , kahrolsun Sa l t ana t» eski yaziyle yazıl
mış olan o levhalar hâlâ jgözümün önünde, biz 
l)iı manzara ile büyüdük. F a k a t esefle şunu gör
düm ki, esiki tar ihimizde dahi millî şuur olma
dığı için, Osmanlı İmpara to r luğu da, kaderin 
esef verici cilvesi olarak karşı karşıya ıgelmiş 
olan diğer Türkler i , tel'in ettiğini., mıeselâ Os
manlı İmpara tor luğu Timur 'u hiçlbir zaman be
ğenmez, tel ' in eder ; A t a t ü r k hizi h u zihniyetten 
elhamdülillah ku r t a rd ı . Cumhuriyet i ku rduk . 
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hakl ı ibir reaksiyondu. Osmanlı İmpara to r lu 
ğunu k a p k a r a n l ı k 'bir 'd ov re o l a r ak 'gördük... 
Pakat , İm 'büyük insan yemden yazdı rd ığ ı T ü r k 
tar ihi ile, onların içindeki müstesna t ip ler i ve 
dünyada ender yetişmiş Ibüyük adamları , mese
lâ bunların arasından. Katili Sultan Mehmed'i 
bizzat övmek, haltta bir r ivayete 'göre kendis i de 
dâhil T ü r k tar ih inin en büyük a daimi gilbi gös
termekle tevazuu ve kadirş inasl ık 'örneği ıgös-
terdî . O dovri de teihlikesizce a t la t t ık . 1950 se-
:ıcsim> geldik, (re-çımiş bir 27 sene /var. B u n u n ha
taları yoik mu?... Gayet taibiî var. Bu ha t a l a r ol
masa idi, muayyen b i r reaksiyon olmıyacaıktı. 
Ama, 'bu »sefer kötü bir par t izanl ık . 07 sene de 
kapkaran l ık . 1960 dan «'mira aynı hal. 10 sene de 
k a oka r anlı k. Ha lbuk i Ya ssı ada m ahkeı n el e rind e 
dahi 1957 den evvel vazife görmüşler, yani son 
Mecliste bul unm uyanlar m a h k e m e edilmedi. O 
devrin ilk ieraaitına kar ı şmış küt le ler i sevk. et-
miıs birçok kimseler de şimdi bâzı par t i lerde 
mühim (mevkilerde bu lunmakta , demek ki, bu-
r-'r'a mevzuubahsolan küt le ler ve devirler değil
dir . Mevzuubahsolan Anayasan ın da dibacosin-
de bahsedildiği (gibi, meşruluğunu. k a t l e t t i ğ i 
(bildirilen bir ik t idardı r , (Hükümettir . Sn halde 
Türk lari'hi acısivle 't a ti isiyle bir bü tündür . 
Anavasada da bu nokta var. komisyonun' getir
diği 'gerekçede de... Kıvançta , tasada , kederde 
de 'biriz. (Kendi tar ihî kaderimiz. 'Olan olımuş, 
biten bitmiştir. Sjmdi ben. bu bayram kanunu 
ile T ü r k Mille/ti ne .kazanacak, onu düşünüyo
rum. Bu bayramla kaizaımıası lâzi'ingelen nok
t a l a n da arz edeceğim. 

Türk Milleti İbir bayram günü, geçirdiği bü
tün çilelerin, UÎ üttün tar ih boyunca, çekilmiş olan 
'çilelerin geçtiğine inaııabitmeli ve seyinebilme-
lidir. Türk. Milleti , h u 'bayram ıgününde ka rdeş 
kav/arasına ar t ık bu memleket te meydan veril m i-
yece.o-ini bilmeli, par t ic i l iği de bu ruh (haleti 
içinde efendice yapmak imkan ın ı bulmal ıdı r . 
T ü r k Milleti yapt ığ ı insan hakları ımüeadelesini 
kazandığını bilmeli, ne k a d a r kuvVetli o lur lar 
sa olsun, 'hiçbir kimsemin, veya zümrenin 
hiclbir bahane ile ha t t â ve ha t t â inkı lâplar ı ben 
müda faa ediyorum, bahanesiyle dah i İbir t a a r ru 
za uğranı amalidir . B u m emi ©kette şallı ıs 'veya 
zümreler her fhangi b i r şekilde ne mahkemelerin 
verine ve ne de Devle t Ikurvve'tlerinin yerine geç
mek ıc es ar e t ini bu lmamal ıd ı r . Biz öyle (Hükü-
meitler is t iyoruz ki, kanunn , kendi en valemi 
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dahi ihlâl ettmiş, olsa, ona da ta tb ik etsin. 'Ken
disinin fikirce karş ıs ında olan insanları dahi, 
bir kanunsuzluğa, mâruz kaldığı zaman aynı cid
diyetle, aynı samimiyetle müdafaa etsin. İşte 
'ou hukuk devr ine 'girdiğimiz gün millî kurttu -
lıış 'gereek I esecektir. Yoksa, /bütün, tarihimiz 'bo
yunca yine birçok fırsatçı, sizin çıkardığınız 
bayramıı da. Ihımdan evvelki bayramlar ımız ı da, 
Ata türk ilkelerini de, demokras iy i de, her şeyi, 
ibütün mulkadd 's mefhumları , 'bütün bu 'güzel 
şeyleri milletin aleyhine kullanabil ir . Bu mâna
da ibir kaimim kabul etmeye imkân yok tu r . 

Su halde Hükümet in ve komisyonun şunu 
ta./vzih etmesini ve Uranım tar ih h u z u r u n d a tes
cilini doğru bu lmaktay ım. 'Bugün Anayasamıza, 
geçmiş şu maddeyi, size d cimin arz ettiğini (ha
va içinde, l ıer devrin kemlisinden 'bir evvelki 
devri karanlık, gösterme veya. (görme (gayreti 
içinde, 1908 Anayasasına, ondan sonrak i anaya
salara aynı maddeyi ıgecirmek mümkün idi. Su 
halde Ibiz bu 'bayramı İbir maziye tam, bir türe
mişe küfür için mi. teşci! edeceğiz? Yoksa, bü
tün gecimişi, iyisi ve kötüsü kendi kaderi , iyi 
tarafı kendi kıvancı ; «tasası .müşterek tasamız-
dır diye unu tup , Allaha, bizi hukukî bir n izama 
k a v u ş t u r d u ğ u bun şükrederek sevinecek miyiz"/ 
Rğer böyle ise mesele yok. Faka t acık bir kapı 
lurakt ığmız t akd i rde i t imat buyu runuz . b ü t ü n 
İni ıgüzel niyetlen1 rağmen, çıkarılanı bu kanım 
su veya. Ibu şahıs, zümre veva par t i (birbirine 
v-ıpratmak için vesile bi lecektir . Kütleleri 'hiç
b i r zaman; bilhassa bu asırda, ikna yolundan 
'başka, hakkaniye t igütmekten başka, ibir araya 
ıgel irmeye imkân yoktur . Zorla, bayramla , su
nunla, veya. bununla böyle İbir şey yapı lamaz. 
Eğer yanlış veva doğru küt leler böyle ibir ka
naate sahip iseler bunu düzel tmeye imkân yok-
tui". Tek ' ça re bunu, millî birliği, Ikardeşliği, geç
mişi unutmayı ve b u n d a n sonra da en ufak <gay-
riihuku'kî b i r harekete tevessül edilmeımeyi (bize 
ha t ı r la tan , b i r bayram k a n u n u olarak tescil et
meliyiz. Onun içim şahsan, b i r teklifim daha var
dır. !>u bir buçuk günlük (tatil içinde p a r t i 'mü
cadeleleri olmamalıdır . H a t t â , büyük çapta si
yasi faaliyet durmal ıd ı r . O gün pa r t i l e r dahi 
!gelip, kavuş tuğumuz h u k u k nizamını tesit et
melidir. 

Bu mânada bir bayrama bendeniz eanııgö-
nülden ta raf ta r ım. F a k a t , haklı dahi olsa, efen-

566 



C. Senatosu B : 56 
dim, suçlar ne kadar büyük olursa olsun birbi
rimize sitem etmeye, geçmiş devirde veya bu- ; 
günkü şartlar içinde birbirimize siteni etmeye ; 
vesile olduğu müddetçe bu bir bayram değil, '• 
memleket için, zaten çok nifak girmiş olan aziz • 
vatanımıza yeniden nifak tohumlarının sx.il nm > 
sına sebebolacaktır, ka ana tin devi m. j 

Muhterem senatörler, hakikaten millî tesa-
nüdü <• kadar temine mecburuz ki, son günler-
deki hareketler her halde nazarı dikkatlerimiz
den kaçmıyor. Bugüne kadar Türkiye'de vftkı 
olmıyan, bugüne kadar kimsenin cesaret edeme
diği ayırıcı fikirler ve nifak tohumları memle
kete saçılmaktadır. Hakikaten nazik bir durum
dayız ve dünyada yalnız değiliz. Biz, zannedi
yoruz ki, bu dâvalar şu veya bu parti mücade
lesi. Hayır. Bu memleketteki mücadele, tama
men İ3U milletin hak ve hürriyetlerine kavuşma 
mücadelesidir. Bu hakka ve hürriyete kavuşma
mız için iç ve dış cereyanlar, tesirler maalesef 
karşımızdadır. 

Muhterem senatörler, hepiniz çok iyi takdir 
edersiniz ki. bu memlekette hak, hakkaniyet 
hissi o kadar kuvvetlidir ki, hak hissine, hak
kaniyet hissine biraz dokunuldu mu, halk artık 
isyan ediyor; o zaman derin bir ıstırap duyu
yoruz. Artık ne derseniz, deyiniz, ona tesir ede
miyorsunuz. Meselâ, geçmiş devrin bir hatası 
mı var. Anayasa ile mahkûm edilen devrin bir 
hatası mı var, bu hatanın tekerrür etmemesi lâ
zımdır. Demin Sayın Mucip Ataklı konuşurken 
şahsi bir durumunu, diğer bir arkadaşımızın 
durumunu belirtirken; «Ben dövmeye tenezzül 
etmem» mealinde bir şey konuştu; güzel. Haki
katen biz buraya birbirimize yumruk atmaya 
değil, fikirlerimizi arz etmeye geldik. Ama ora
da dövülen bir arkadaşı da, dövenleri de tas-
vibetmemek lâzımdır. Bir memlekette haklar, 
hukuklar, insan hakları çiğnendi, diye henüz, 
bir mahkemenin mürekkebi dahi kuramamış
ken, milletvekilleri teşriî masuniyetine dahi gü
venemezken ; yahut memlekette mal, can emni
yet mevzuları üzerinde bir hassasiyet gösteril
mezse; o zaman yaptıklarımız bir edebiyat olur, 
millet bize inanmaz. Bizi tek kurtaracak yol 
hakikaten mücadelemizi, millî birliği Misakı 
Millî hududu içindeki bütün vatandaşlarımızı, 
ayırıcı olmamak; ikincisi, kanunları siyyanen 
tatbik etmektir. Bir taraf için tatbik edersin, 
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öbür taraf için tatbik etmezsin. Geçmiş devir
deki birçok kötülükler her devirde olur. O za
man halk bu bayrama, arkadaşlar itimat buyu
run, inanmaz. Onun içindir ki, sözlerimi şu te
menniyle bağlamak istiyorum. Hepimiz bu mil
letin evlâdıyız ve hepimiz, şahsımızdan da, par
tilerimizden de, iktidarlarımızdan da üstün ola-
ak, milletin menfaatini, onun hak ve hukuku

nu, onun huzurunu temin zorundayız. Bugün 
millet, bir hâkim rolünde olsa, bu devir de dâ
hil gelmiş geçmiş her devirde mahkûm edecek 
pek çok- suçlu bulur, pek çok hükümet bulur, 
Bu sebepledir ki. millî barış haline gitmek de 
zaruri olmuştur. Hğer milletçe bir millî barış 
haline giremezsek şunu esefle müşahede etmek 
teyim ki, o zaman bu memlekette, bütün devir
leri de sigaya çekebilecek,fakat, neticede mîl
lete değil, belki sadece muayyen bir zümreye 
hizmet edecek' kötü gelişmeler, demokrasiyi teh
likeye düşüren gelişmeler olabilir. 

Ben, Türk milletinin artık barışı istediğine, 
huzuru istediğine; geçmişten bahisle, sen iyiy
din, ben kötüydüm, şu devir güzeldi, bu devir 
kötüydü, denilmesinden bıktığına kaaniim. Esa
sen, milletin nâçiz bir ferdi olarak, naçiz bir ar
kadaşınız olarak fikirlerimi halisiyetle arz ettim. 
Kğer bu mânada bir bayramsa ben seve seve 
beyaz reyimi vereceğim. Fakat, bu arz ettiğim 
gibi, bize şu veya bu devri, tarih olmuş devir
leri veya bugünkü partileri birbirine düşürecek 
mânada ise, o zaman hakikaten benim vicdanım 
bu cihete kaani olamaz. Bu cihetin encümence 
ve Hükümetçe tebarüz ettirilmesini, bu bayra
mın kutlanma şeklini bize bildirmelerini istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Sahi- Kurutluoğlu. 

S AHİR KUEUT.LUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek Senatonun tetkik etmekte olduğu 27 
Mayıs Bayramı Kanunu, suların yataklarından 
oynadığı zaman değil. 13 . 6 . 1962 tarihinde 
Hükümetçe sevk edilmiş bir kanun tasarısıdır 
ve bu tari'hi taşımaktadır. O ^günden bilgime 
sular oy naldı ise, 27 Mayıs 'Bayramını bayram 
olara!-: kutlaaıraının zarureti, bir kere 'daha ken
disini göstermiş 'bulunmaktadır. Bu itibarla, 
sevık tarikine ve altında 'birinci koalisyonda yer 
almış bulunan. A. T\ 'li arkadaşlarımızın inrzala-
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rina d ikka t 'etmeksizin kanunun suların oyna
dığı zamanda, get ir i ldiği şeklinde kitaketme'kle, 
kanunun ulviyeti zaviyesinden bir fayda olma
dıkı kanaat indeyim. 

İkinci bir noktaya da teoi'as etmek 'isterim. 
Kanunun anlayışı ve t a t b i k sekli zaviyesinden 
te reddüt le r izkar buyurııtdıı. Devirlerin utıu-
t utmasın a ve sadece millî birlik çınlayışı içinde 
bir- kanun tesidinin faydasına işaret edilmiş ol
du. Sal tanat ı n i lgasından -ve ( ü m k n r i y e t i n ilâ
nından sonra Büyük Ata tü rk (kımkurbaşkanıy-
ken de ku sözleri söyliyenier vardı. Cumknri-
yete inanıyorum. ama şevketin hükümdarınla 
lütfen dokunmayınız , ona söz söylemeyiniz. Ha
yır, bir varlığın k ü n i y e t i n i, 'memlekete ihanet 
edenlerin illıaıretini ortaya 'koymakla, kıymetlen
dirmek ancak mümkündür . Onu unut turul ) , 
ötekinin ulviyetini ayakta tu tmaya kor zaman 
imkân yoktur , a rkadaş lar . 

Ben, '27 Mayısı sadece (hürriyetlerin kısılma
sından doğmuş bir hareket diye de 'kakül etmi
yorum. 27 Mayıs, 'felsefesini, rukuıııı 'mânasını, 
Anayasanın 'dibacesinde; secici 4 ııcü maddesin
de ve 156 ncı maddesinde hakik i ve sarih ifa
desini bulmuştur . Millî Birlik, Hürr iye t ve 
Anayasa 'Bayramı, tabir ine t a ra f t a r olannyaca-
ğını a rkadaş lar . ^ k e k i n e 'gelince : Anayasamı
zın 'başlangıcında, kü tün fertlerini, kaderde, ta
sada. ve k ıvançta ortak, kölünmez k i r bütün 'ha
linde millî şuur ve ülküler etrafında toplayan 
ve milletimizi, dünya milletleri ailesi 'içinde 'eşit 
•İraklara saihip, şerefli bir üyesi olarak millî bir
lik ruhu içinde daima, yüceltmeyi anıaç bilen 
Türk •milliyetçi1! iğinden ıh is r e ıPham 'alarak, 
millî birlik fakiri, Türk milliyetçiliğinin tarifi 
içerisinde ayrıca bir pasaj olarak yer 'almış bir 
şeydir. (Bunu 'koparıp, Anayasadan tefr ik edip 
'bu kayra ına k i r de «Millî IBirük» tabir i eklen
mesiyle Anayasada, bütün ifadesini bulan ihti
lâl ve inkı lâbın mânasını küçülmeye de hakkı
mız yoktur , 'Bu i t ibarla. Anayasa, düşündük le 
rimizin. Ihepsini iht iva e tmekte ve sinesinde ya
şat maikt ad ir. M u v a k k a t 4 ııcü .maddeyi okuya-
'ITTTL; «Normal 'demokratik rejimi kül'ün tenrina-
tıyla k u r m a k anı acıyla, gerçekleştiren ve yürii-
ten '27 'M.ayıs 1960 Tlhtilâli»' felsefesi de kurada 
yat ıyor . .Nedir? «'Normal denıoıknatik 'rejimi .'bü
t ü n teıniııatıyla ku rmak» Sadece Millî 'Birliği 
elde etmek 'ilcin değil, kü tün müesseseleriyle 
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Anayasa nizaıiııını ayakta t u t m a k için yapılmış 
olan bir ihtilâl, k i r Millî 'Birlik ifadesiyle tar i f 
etmenin de, onun büyüklüğünü, azametini ve 
hududunu da daral tacağı kanısındayım. 

'Burada 'birtakım fikirlere temas edildi. Arzı 
cevap etmekte fayda o lduğu mülâkazasındayını . 
Türkiye Oumkuriyet i , 1960 ta r ih ine k a d a r bir 
tefrike tabi tu tulacaksa , 'lflfl'8 - ltH'9 >ve 19vfc) -
19:50 'gibi k i r tefrik içerisinde mütakia edilemez. 
HKk) dan sonra Ata türksüz 'kalmış olan C. H. P. 
sini bir 'başka mânaya bürünerek', tanı tmakta, 
da fayda yoktur . A ta tü rk ' ün bir sözünü bu 
düşünüşte olanlara ha t ı r l a tmak isterim ; Ata
türk : «!Ben (üımhurka^kanl ığından, milletve
killiğinden, İıer şeyden istifa ederim, ancak k i r 
şeyden 'ayrılmanı, istifa etmem. V. H. 'T*. 'Baş
kanlığından.. .» diye ifade etmiştir . (Bunun ta
şıdığı mânayı bir parça düşünürlerse , Ata türk
süz (\ II. I\ devri düşündükler i '.bir'devir değil
d i r ; ondan ildıam alan ve onun i lkelerine sadık 
kalan 'bir felsefe ile bu memlekete ikizi net ve
ren bir part inin şerefidir, A t a t ü r k ' ü n 'kendisine, 
kendisinin A t a t ü r k ' e olan nişindi... 'Bu İtibari a, 
böyle 'bir tefrike imkân yoktur . 

"Bir noktaya daha temas etmek lâzımdır 
muhterem arkadaş lar ım. Bir takvim yaprağı 
üzerindeki müşahadeyle 27 Mayıs ka t ı r l a rda tu
tulamaz. Bir takvim üzerinde 27 Mayıs tarihi 
vard ı r diye ve o gün bu vakıa olmuştur diye, 
«27 Mayıs vardır» katimi edilmez. 27 Mayıs, ru
huyla, felsefesiyle, varlığıyla, ışığıyla kerşeyi 
ile »-önüMerde ve ha t ı r la rda ' olması lâ.zımge-
len. bir inkı lâp, bir ihtilâl ve bir devrimdir . 
Bunun kelimelerin i tarik müspet veya menfi şek
liyle yazacak ilse, ben şunu ifade etmek isterim 
ki, T ü r k Milleti 27 Alayişi kendi kalbine yaz
mış, felsefesini Türkiye Cumhuriyet i Anayasa
sının içinde ifadelenıişt ir ; hepsi oradadır . Kğer, 
düşünceler imizde 27 Mayıs'ın yanında veya 20 
Mayısın içinde olarak yaşıyacaksak, bu mem
leket te ne özlediğimiz vakdeti ve ne de 'bekledi
ğimiz Anayasa nizamını elde etmemize imkân 
yok tu r . Bir takvim yaprağını herkes çevirirken 
26 Mayısı 27 Mayısa çevirirken, bunu kalk!eri
mize sindirmezsek kur tu luş yolu yoktur . Hâdi
seleri vukuu ile değil felsefesi ile kakül etme
ye mecburuz, a rkadaş lar . 

ıBu itibarla. 27 Mayıs Bayramı sadece, kar
deş kaıvgasına mâni olduğu için ku t lanacak kir 
kayram değildir. Anayasada ifadesini bulan, 
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hukuk prensip!erine, hukuka saygı giöstermi-
yen ve meşruiyetini kaybetmiş olan bir iktida
ra karşı milletin direnme hakkından doğan 27 
Mayıs İhtilâli, sadece kardeş kavgasını a mâni 
olmak için yaıpılmış olsaydı bu saffetini, bu 
âzaıiıetini e]])o:tto ki, kazanamazdı. Onun ifade 
ettiği mâna ile; dünya yaşadıkça yaşıyaeak 
olan Türk Milletine, idare edenlere meşruiyet
ten uzaklaşmamak, idare olunanlara bir daha 
direiıme hakkını kullanma fırsatını vermemek 
ve kullanmamak için ışık tutacak 27 Mayıs, 
1)iı bakımlardan bayram olarak kutlanacaktır. 
Milletçe, idare edenler olsun, idare olunanlar 
olsun 'bu inanışa sahibolduğuuTuz müddetçe o 
zaman istediğimiz ve arzuladığımız kardeşliği, 
birlik ve 'beraberliği bu felsefeyi ekle etmiş 
oluruz. Ve rahatlıkla elde etmiş oluruz. 

Adalet Partisi adına konuşan arkadaşımız 
bu hayranı hakkında Adalet Partisinin düşün
celerini vuzuh ve sarahatle ifade buyurdular. 
Hemen bundan sonra bir arkadaşımız Adalet 
Partisinin Demokrat Partinin devamı olmadı
ğını ifade buyurdu. Elbette ki, •değildir. Kendi
leri kabul etse dahi ben kabul etmiyorum. Ana
yasanın getirdiği nizamdan sonra, senatör ola
rak buraya, meşruiyetimizi Anayasadan alarak 
gelmiş vlc burada bu sıfatla konuşurken bir D. 
P. nin devamı olmanın iddiaisı elbette ki, ne 
Anayasa hukukunda, ne de teşriî hukukta yer ala-
mıyacağı malûmdur. «Demokrat Parti, rey ve-
, reni eri ve eserleri müstesna, külliyen kapanmış 
ve kaybolmuştur.» diye burada bir ifade de bu
lunuldu. Doğru; D. P. ye rey verenler meımle-
ketde demokratik nizama inandıkları için rey 
vermiişlerdir. Ama her gün. meşruiyetini zerre 
zerre, 'adım. adım kaybede ede 27 Mayısa gel
diği zaman da D. P. bu memlekette maddi eser
lerinin varlığı veya yokluğu ölçüsüyle değil, 
mânevi olarak bu memlekete ne getirdi ise o 
'ölçü; ile artık ayaktadır. O da, milletin diren
me 'Hakkım getirmiştir. Bu itibarla artük geri
ye değil beraberce, gönül birliğiyle, ileriye, ay
dınlığa, daha iyi günlere gitmenin çaresi, bu 
düşünüşlerden uzaklaşıp 27 Mayıs sonrasını içi
mize sindirmekle mümkün olacaktır. Bunu be-
nimsıediğilmiz gün ; ufak tefek, zarf ile mazru
fun mutabakatı veya geçmişin kötülenip kötü-
lenmlemesi, veya şu, veya bu hâdiselerde haklı
lık veya .haksızlık değil, beraberce ileri gidi
sin felsefıesi olan 27 Mavısa inanmak meşruiye

tine bağlanmak ve bundan sonra meşruiyetini 
kaybetmemek fikrini akıllara ve gönüllere yer
leşmesiyle mümkündür. Bu itibarla, demin ifade 
ettiğim bir cümleyi tekrar ile huzurunuzu terk 
edeceğim; Cenabı Hak, bu memlekette meşru
iyetini kaybeden iktidarları bir daha gösterme
sin. Cenabı Hak, bu memlekete, milletin diren
me hakkini! kullanmasını bir dalha nasibetmesin, 
27 Mayıs Bayramı bunu bize her gün her vesi
leyle hatırlatsın millete ve memlekete saadet, 
refah getirsin. Hürmetlerimle. (ÎSoldan ve or
tadan alkışlar) 

BASRA'N" —• Tümü üzerinde başka söz isti-
yen... Sayın Özıgüneş söz mü istiyorsunuz1?... 

Komisyon da söz almak istiyor. Sayın Özgü-
neş, buyurun. 

MKHMET ÖZGÜNEŞ. (Tabiî Üye) — Ko
misyon, arzu ederlerse buyursunlar. Ben on
dan sonra da görüşebilirim. 

BAŞKAN — Komisyon sonra konuşacakları 
İçin şimdi siz buyurun. 

MKHMET ÖZGÜN KŞ (Tabiî üye) — Muh
terem arkadaşlarım, arkadaşlarımız tarafından 
ileri süinilen birkaç noktaya karşı arkadaşları
mızın görüşünü belirtmek: üzere huzurunu'zu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Hîvvelâ Dikeçligil'in sözlerine cevap vermek 
istiyorum; 27 Mayısı yapanlar nerede bir hak 
görnıüşlerse daima o hakkın yanında bulun
muşla rdır, nerede bir haksızlık g-örmüşlerse 
istisnasız, müstesnasız bu haksızlık karşısında 
bulunmuşlardır. 27 Mayısı yapanlar, nerede 
millî birliğe mütevıeeeilh müspet bir hareket 
ıgötiiiüşlerse onun yanında bulunmuşlar, millî 
birliği bozan bir hareket görnıüşlerse istisna
sız hangi partiden gelirse gelsin, hangi zümre
den gelirse gelsin onun karşısına çıkmışlardır. 
Bunun istisnaisi gösterilemez, bu hususu da bil
hassa belirtmek -isterim. 

Belirtmek istediğim ikinci husus, Cumhuri
yet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Alpaslan'ın or
taya attığı bir fikirdir. Alpaslan arkadaşımız 
dediler ki, «27 Mayıs harekâtı meşruiyetimi kay
betmiş bir iktidara karşı yapılmıştır. Kardeş 
kavgasını önlemek için yapılmamıştır.» Cid
den üzüntü duydum. Eğer Sahir Kurutluoğlu 
çıkıp da, «27 Mayıs sadece kardeş kavgasını 
önlemek için yapılmamıştıır.» demese idi, üzün
tüm daha artacaktı. Kurutluoğlu sadece kardeş 
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kancasını önlemek için ,\';ipıImnırıı.stir demekle 
sözü düzel İla. 

Muhterem afkn<lasiai'iaıı, bir vakıayı millî 
vicdandaki yeri ve tanihteki hüviyeti ile, oldu
ğu yibi kabul edelim. Yoksa bir hâdiseyi işim i -
/.e yelen ta ra l la r ı ile kabıd etmek, kendi istedi
ğimiz kısmı ile kabul etnıvk, islemediğimiz kıs
mını reddetmek mümkün değildir. 27 Mayıs 
Konusunda b' ıklaşiuin gibi : «lâ t ak rabüs sabi
te» deyip durmaya imkân yok t tır, a rkas ından, 
«(Mitii müskâra» yi yetirmek zaruridir . Şimdi 
bakalım tarihî durum nedir. 

27 Mayıs yayrinıeşru duruma düşen bir ik
t idara, hürr iyet ler i kısan bir ikt idara karşı , 
yapılmışt ır . Bu, hedeflerden birisidir. Sayın 
Ahmet Yıldız bu hususu çok yüzel belirt t i ler. 
bakat ikincisi de vardır. «27 Mayıs bir kardeş 
kahyasını önlemek i etin yapılmıştır .» Müsaade 
buyurursanız Sayın (\ H. P. Sözcüsüne Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bir numaralı tebliğinden 
şu cümleyi okuyayım : 

O ^\\\ı Türk Silâhlı Kuvvet ]erinin 'bir ıııı-
maı-alı tebliği şöyle d iyor ; beni de 27 Mayıs 
yünü saat ()f>,25 t.e taptaze ihtilâl fikriyle. 

«iBnyün demokrasimizin içine düştüğü buh
ran ve son müessif hâdiseler do layı siyle ve kar
deş kavgasına meydan vermemek maksaidiyle...» 
Müsaade ederseniz, bu kelimeleri t ek ra r edece
ğim. «.... ve k a n i r ş kavgasına meydan verme
mek maksadiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri mem
leketin idaresini (dine alınıştır.» 

Su halde arkadaşlar ın ı , yoruluyor ki, du
rum < huuhuriyet Halk' I'a Misi Sözcüsünün söy
lediği gibi deyi!. Durum tamamiyl'e iki hedel'e 
müteveccih. Birisi, meşruluğunu kaybetmiş bir 
ikt idarı devirmek. Kısılmış hürr iyet ler i iade et
mek, ikincisi memlekette kardeş kavga la r ın ı ön-
leni'ektir. Bunu ben demiyorum. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin 1 numaral ı tebliği diyor. 

Bundan, sonra, bu hususu böylece bel ir t t ik
ten sonra Sayın Sahir Kuru t luoğ lu 'nnn bir fik
rine temas edeceğim. Sayın Sa'lıir Kıırutlııoğlıı 
diyor ki, bu bayrama millî birlik bayramı de
rneğe, millî birlik sözünü eklemeye lüzum yok
tur, çünkü millî birlik. Anayasanın başlanıgı-
eırıcla vardır, eğer biz bunu alır, burada millî 
birlik, hürriyet, ve Anayasa bayramı diye adı
nı koyarsak onu küçültmüş, Anayasadan ko
partmış oluruz. Kusura bakmasınlar ben bura
daki mantıyı bütün hüsnüniyetime, bütün yay-
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retleriıuc rağmen kavrıyaınadım. Hürr iye t Ana
yasada. yok mu? Hürr iyet i Anayasanın i lerisin
den çıkarıp alıyoruz ve böylelikle hür r iye t kü
çülmüş olmuyor da, millî birlik ter imini Ana
yasadan çıkarı]) bayramın üstüne koyunca ne
den koparılmış, küçültülmüş, oluyor (hımhnri-
yet Anayasada yok mu? (hımihuriyct bayramı 
denilince Anayasadan. koparılmış mı oluyor? 
Bu mantıyı kavramak cidden çok güçtür. 

Arkadaşlar ım, hakikat şudur ki, eğer bu bay
ram bir 27 Mayıs Bayramı olacaksa, her türlü 
idarei maslahat zihniyetinden uzak olarak bir 
27 Mayıs bayramı olacaksa, ona millî vicdandaki 
yerini ve tarihî hüviyetini vermek lâzımdır. Ne 
dir bu millî vicdandaki \'cr ve tar ihî hüviyet ' 
Burada iki hedef vardı r : 

Birisi hürriyetlerimizi kısan, yayrimeşru is
t ikamet le ısrar eden bir ik t idara karşı yapıl
mış olmasıdır. İkincisi kardeş kavgasını önle
mektir . Sayın Sahir Kurutlı ıoylu şöyle dua etti
ler: Allah bu memleketi bir daha yayrinıeşru 
duruma düşecek bir ik t idardan korusun. Ben 
bu duayı şöyle tamamlıyacağım. Allah bu mem
leket i ; yayrinıeşru, hürr iyet ler i kısan bir ikti
dardan , Anayasayı çiğııiyen bir ik t idardan ko
rusun. Bu memlekete Allah bir daha kardeş kav 
yası yüstermesin ve Allah bu memleketi millî 
birliğini \(XW de A ta tü rk 'ün teslim ett iği yibi 
muhafaza etmek imkânını bizlere1 bağışlasın. 

Simdi arkadaşlar ın ı , açıkça bir hususu belirt
mede zorundayız ; babalarımız, dedelirimiz bu 
topraklar ın alt ında kanları birbirine karışmış 
olarak, iskeletleri birbiriyle kucaklaşmış olarak 
ya t ıyor la r da, biz bu topraklar ın üzerinde mili ' 
birlikten niye korkuyoruz"? Niye rahatsız olııyo 
ruz ? Tarih böyle d iyor ; bu bir kardeşl ik yünü
dür. 

Hükümet kendi tasarısının gerekçesinde di
yor ki ; «Bu memlekette kardeşl ik kaybolmuş
tu, 27 Mayıs 19Ö0 da yeniden yeldi» Anayasa 
nın başlangıcında, millî birlik esastır deniliyor 
Şimdi Hükümet geliyor diyor ki : Hürr iyet i al: 
rım. Anayasayı alırını, ama millî birlik Anaya
sada vardır. Bu Anayasadan bunu çıkarı]), kopa
rıp bunun basma koymam. Ondan sonra, bir kar
ma komisyon kuruluyor. Ne diyor bu karma komis
yon? 7 üye ile toplanan bu Karma Komisyon da 
•'! e karşı I oyla bu hususu kabul ederek; maz
batama. koyarını, mazbatamda her şeyi belirti 
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ı-inı, mazbatada birlik isminin bulunmasını da 
isterim, ama yalnız kanunun adına millî birliği 
eklemeni. 

Arkadaşlarım neden bu mefhuma karşı aller-
ji duyuluyor? 

Tekrar ediyorum, dedelirimizin, babalarımı
zın kanları bu topraklar altında birbirine karı
şırken; kemikleri birbirine karışırken. Dundu 
pınar'da, Kosova'da beraber yatarlarken biz bu 
topraklar üzerinde millî birlikten neden korku
yoruz? 

Arkadaşlarım ; bir defa daha. tekrar etmek is
tiyorum; hâdiseleri millî vicdanda ve tarihte
ki yeri i!e, olduğu gibi alalım. Ve hiç değilse 
senede bir gün bütün millete haykıralım, parti 
flamalarının üstünde millî bayrak vardır, züm
re menfaatlerinin üstünde, parti menfaatlerinin 
üstünde millî menfaatler mevcuttur. 

Sayın Esat Çağa güzel belirttiler, dediler ki, 
bayramların önemi vardır, o gün maşeri vicdan 
lar coşar, biz onların karşısına neyi çıkarırsak 
maşeri vicdan onu kabul eder. Niçin maşeri vic
danın karşısına yalnız hürriyet ve Anayasa, ile 
çıkalım? Niçin senede bir defa milletin huzuru
na millî birlik, kardeşlik ruhu ile çıkmaktan çe
kiniyoruz? Hayır arkadaşlar; biz bundan çeki
necek kimseler değiliz. Ben ümidediyorum; bu 
Senato mutlaka millî birliğe rey verecek, bunu 
reddetmiyeeektir. ({önlüm çok istiyor ki; Hü
kümet de mutlaka buna katılsın ve bunu kabul 
etsin. Arkadaşlarım, birinci konuşmamda Ata
türk'ün millî birliğe verdiği önemi belirttim. 
Atatürk'ün arkadaşları da öyledirler. Siyasi bir 
allerji meydana gelmesin diye yaşayanlardan bah-
setmiyeceğim. Atatürk'ün, bugün Hakkın rah
metine kavuşmuş arkadaşlarından birinin, rah
metli Mareşal'in bir sözünü huzurunuzda okuya
rak sözlerimi bağlıyacağım. 

Sayın Mareşal diyor ki : Bir milette vahdet 
olmazsa, vücuda getireceği ordunun mânevi cep
hesi zayıf olur, mağlubiyet sebeplerini milletle
rin ve hükümetlerin dahilî zaafında, aramalı. 

Aziz arkadaşlarım; senede bir gün hiç. olmaz
sa bir araya toplanalım, demin arz ettiğim gibi 
parti flamalarının üstünde millî bayrağın mev
cudiyetini, parti menfaatlerinin, zümre menfa
atlerinin üstünde bu memleketin menfaatlerinin 
mevcudolduğunu hatırlıyalım. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Menemeneioğlu, vaz mı 
geçtiniz? 

UTH K'M Al KNKM HNVİOfl! A* (istanbul) ^ 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN - - Sayın Sedat Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) - - Değerli ar
kadaşlarım, ben söz almak niyetinde değildim. 
27 Mayısı bayram yapan bir günü. Senatonun 
çatısı altında bulunan bütün partilerin aynı se
vinçle, aynı memnuniyetle karşılıyacağnnı tabiî 
addederim ve etmekteyim. 

Çok heyecanlı konuşan değerli arkadaşım Öz-
güneş, konuşmalarında partiye mal ederek bir 
tefrik yapmış oldu. Arkadaşımdan tekrar sor
dum; ve şunu Yüksek Senatonun huzurlarında 
açıkça ifade etmek isterim ki, 27 Mayısı, meşru
iyetini kaybetmiş bir iktidarla birlikte kardeş ka
nı dökülmesine, kardeşlerin birbirine girmesine 
mâni olmak için yapıldı, şeklinde, de anlıyoruz. 
Elbette böyle idi ve böyle olacaktı. Millî birli
ği muhafaza etmek, millî birlik dâhilinde 27 Ma
yısı tebcil etmek, takdis etmek, elbette partimi
zin de a.mac ittihaz ettiği bir şeydir. 

özgüııeş arkadaşımdan tashihini rica ediyo
rum ve diyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bir, «millî birlik» kelimelerinin konma
sından da, çekinmiyoruz. Elbette ki, millî birlik 
dâhilinde asırlar boyunca, kan döktüğümüz bu 
toprak üzerinde yaşıyan insanların birliğini isti
yoruz, karşı değiliz, karşı da olamayız. Bu top
rak bizimdir, muhalefetiyle, muvafakati ile, ta
rafsızı ile bizimdir. 27 Mayısı, elbette hiçbir par
ti farkı gözetmeksizin, birlikte tebcil etmeyi he
pimiz arzu etmekteyiz. Böyle bir zehap, böyle 
bir yanlış anlamaya partimizin asla tahammülü 
olmadığını belirtmek isterim. Saygılarımla (Al
kışlar) 

BAŞKAN.- - Sayın Alpaslan. 
PEHiYlf ALPASLAN (Artvin) Muhterem 

arkadaşlar. Sayın özgüneş arkadaşınım, noktai 
nazarımı ve ifade tarzımı başka türlü ele almak 
suretiyle burada heyecanlarını ortaya koymuş 
olması karşısında söz almak lüzumunu hissettim. 

Ren konuşmamda 27 Mayıs İhtilâlinin, İnkı
lâbının bâzıları tarafından devamlı şekilde da
raltılmak suretiyle, tavsif edildiği gibi mücer
ret kardeş kavgasına mâni olmuş olmak için ya
pılmadığını söyledim. Bu demek değildir ki. 
27 Mavisin ; hareketinde sebebinde ve neticesin-
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de kardeş kavgasını önlemek gibi ulvi bir ga-
ye yoktur . Elbette ki, o da vardır . Ama, 27 
Mayıs yal ın / bunun için yapı lmamışt ı r . Bğer 
-7 Mayısı yalnız bunun için yapılmış gibi gös
terirsek, o zaman ortaya çıkmak suretiyle, «he
nüz kavga başlamamıştı ki, sen kavgayı or tadan 
kaldırasın» lâfı gelebilir. 27 Mayısın büyük mâ
nasını bu kadar küçük bir tavsif içerisine sıkış
t ı rmaya suret i kafiyede kimsenin hakkı yoktur . 
27 Mayısı, İhtilâl hareket ini , bir ( \ II. i \ li ola
rak, bizini için yapılmışt ır , diye inhisar al
t ında tu tmak sevdasında olan insanlar da de
ğiliz. Yalnız şurada I'Yhmi Alpaslan olarak 
arz ediyorum ki, 27 Mayısın yapılmasına ta
kaddüm eden zamanda, 27 Mayıs mefhumu 
ilerisinde ne gibi kutsal hareket ler varsa, onla
rın hepsinin mücadelesini (•. II. P. li olarak 
yapmış olanlardan birisi olduğum için, elbette 
ki, 27 Mayıs Bayramını bir başkasından ve o 
günün mücadelesini benimsememiş olanlardan 
çok daha büyük heyecanla kut lamak benim için 
hakt ı r ve hiçbir suretle beni ondan ayırmaya 
da. hiç kimsenin hakkı yoktur . Özg'üneş arkada
şımın meseleyi bu zaviyeden almasını ist irham 
ederim. Saygılarımla (Alkışlar) 

B A S K A X — Buyurun Sayın Önal. 

S A K I P ÖNAL (Adana) --' <>k muhterem 
senatör a rkadaş lar ım, Türkiye 'n in ta r ih inde bir 
ihtilâl olmuştur. Ve bu ihtilâl, noktai nazarım 
radyolarımızda ilân etmiştir. Bu ilaı, ediş Türk 
askerine yakışır , Türk subayına yakış ı r bir ol
gunlukta yapılmışt ır . Yalnız siyasi par t i ler in 
politikası, bu memleket te o vaatleri yer ine ge
t i rmeye mâniler teşkil etmiştir . Bu hakikat i 
kabul etmek lâzımdır. Ben şu çatı altına gel
dikten sonra Komitedeki arkadaş lar la zaman za
man konuştum. Onların noktai nazarı ile bâzı 
siyasi part i lerin noktai nazarı arasında karlı 
dağ la r vardı. Bir siyasi par l i . Hükümet i kur
duğu zaman Devletin bütün kanunlar ını o mil
letin bü tün fertlerine aynı hakkaniyet le ta tbik 
etmek mecburiyet indedir . Ancak o şa r t l ad ı r ki, 
her tür lü hukukî düzen ve nizam kurulur . Hü
kümet. sayılır ve sevil i r ; Hükümet memlekette 
huzuru sükûnu, içtimai ve iktisadi adaleti te
min edebilir. 

îşte 27 Mayısın eseri meydanda, bir A.ııa-
y'asa get irmişt ir . Bu Anayasa ile bir 
Prlâıııento kuru lmuş tu r , bu Par lâmento Dev

let Başkanımı seçmiştir, bu Par lâmento 
Hükümet i kurmutşur . O lıalde bu Ana
yasa ile şu çatı alt um, girişimizden bu yana ya
ni buraya kadar olanı Millî Birlik Hükümet i 
temin etmiştir . Ondan sonra, iş, polit ikacıla
rın eline geçmiştir. Ondan sonra soruyorum, 
Par lâmento 'bir demokra t ik nizamın beynidir, 
onun kaidesi belediye, muhtar ve i! genel meclisi 
seçimleridir. Henüz bu kaideye hâlâ oturmıyan 
I")ir Par lâmentoyuz. Ama. biz, demokratik nizam 
cephesinde bulunan devletlerle, ahitleri (»lan bir 
milletiz. O halde siyasi parti ler , Hüküme t i 
kurduk , ama bu Hükümet o güne kadar mev
cut bütün kanunla r ı yani Anayasada, münde
miç insan haklar ını , insan hürr iyet ini , mesken 
masuniyetini , terli taze mürekke'bi kurama
mış (Histeri Yürüyüşler i Kanununu , Tedbir ler 
K a n u n u n u aynı hakkan iye t içinde ta tbik et
mek mecburiyet indedir . Kğor bu yapı lamazsa 
Anayasayı çiğnemiş oluruz, (jlinkü, ben millî 
i radenin naçiz temsilcisi olarak şerefli bir va
zifeyi burada, ifa, ediyorum. (ieçeıı hâdiseler
de, kimseye tarizim yok, ama, bir hak ika t i bu 
kürsüden yapt ığ ım yemin dolayısiyle bahset
mek mec'buriyetindeyim. dönül i s te rd i ki, Ana
yasa teminat ı a l t ında bulunan bütün müesse
selerimizi, gerek Gösteri Yürüyüşler i Kanunu, 
gerek Tedbir ler Kanununa rağmen insan hak
ları ve mesken masuniyet i ihlâl edilirken Hü
kümet kuvvet ler i hiçbir müdahalede bulun
madığı zaman dahi bu ihtilâli yapmış, bu Ana
yasayı getirmiş olan çok kıymetli insanların 
bizden daha. önce müdahale etmesini arzu eder
dim. 

Bu bakımdan Mecliste görüşme yapılır
ken birçok hâdiseleri millet kürsüsüne ge
lirdik, konuştuk. Sunu temin ed-^im ki, 
A dul et Par t is i gene; bir par t id i r , yaş hadler i 
kırkı geçmez yaştaki su insanlar, Ala türk ku
şaklar ıdır , A t a t ü r k devrimlerini yaşamış, ikt i -
sabetmiş, onların vicdanına, hakkedi lmişi i r . 
Ama, .şunu da arz edeyim k i ; bir gün Kulı ı 'da 
bir Atratür;k büstü kırılmıştır . Bunun kim ol
duğunu söylemiştim, o gün o siyasi pa r t iye men-
subolan insan ma'hkûm o lmuş tur ; fakat onun 
hakkında yazılanları da burada, arz etmiştik. 
O İvalde bizim mânevi kıymet ler imizi pol i t ik 
entrikalarla, bir siyasi part inin üstüne yükle
mek veya, Ata tü rk ' e yalnız bir siyasi pa r t in in 
sahip çıkması, ondan gayr i olanı A ta tü rkçü de-
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ğildir, demek gafletine düşmememiz lâzımdır, 
kim olursak olalım. Pa radan , puldan, resmini 
biz ç ıkarmadık , 12 sene mezarsız b ı rakmadık 
a rkadaş la r . 

H A S A N KANGAL (Üumhurbaşkanın-
ea S. Ü.) — Onlar eski hikâyeler . 

S A K İ P ÖNAL (Devamla) — Kski hikaye
ler tabiî. Ama böyle bir »'atlete de, şayet 'ben 
veya şu pa r t i düşmüş olsaydı va t an haini 
damgasını yerdik beyefendi. Onun için ışu pa r t i , 
bu pa r t i yok. Topyekûn mânevi kıymetler i 
mize elbirliği ile sarılalım. 'Bu a rada şunu 
da arz edeyim; Anayasa mevcutken nizami ol-
mıyan bâzı haklar ımız çiğnenirken H ü k ü m e t ; 
24, 25, 20 ve 27 ne i. günler i vazifesi olduğu, tat
bikle mükellef olduğu kanunlar ı ta tb ik etme
miştir. O 'halde 27 Mayıs ruhuna aykır ı ne bir 
gazete, ne bir mesken tahribedilebil ir . 

SAMİ KÜOÜK (Tabiî Üye) — Ne bir va
tan haini karşı lanabil i r . 

S A K I P ÖNAL (Devamla) — tiğer suçları 
varsa, bunlar kim olursa olsun, ben de olur
sam babanı da olurs'a işlediği anda tustup ad
liyeye «evk edip, Anayasanın teminatını t a tb ik 
mevkiinde olan Hükümet in derha l ge t i r ip 
ta tb ik etmesi lâzımgelirdi. Bunlar yapı lma
mıştır. Biz bu hareket ler i asla tasvibetnıiyo-
ruz. Ben şahsan söyliyeyim k i ; bir askeri gör
düğüm zaman millî g u r u r u m kabanı-, millî 
hislerini heyecana gelir, gu ru r duyar ım. Ama 
bir askere sövdü diye Meclis kürsüsünden söy
lemenin1 inanası yoktur . Şayet böyle bir ser
seri varsa bunu kanunun pençesinde z indana 
'atmak mecburiyetindeyiz. Onun için şu, as
kere sövdü bu böyle dedi, diye bunları söyle
miyd im. Ama. a rkadaş la r biz şu vatanda bu 
memleket in çocuğu o la rak tar ihine yakışır.. . 

BAŞKAN — Sayın Önal bir dakika . Kulu 
ilçesi o layından mahallî seçimlerden 23 M a r t a 
k a d a r çeşitli meseleleri ele aldınız. B a y r a m a 
geliniz. 27 Mayıs Bayram Kanununa , geliniz ar
tık. 

S A K I P ÖNAL (Devamla) O halde 27 Ma
yısta verilmiş olan vait leri , hangi siyasi pa r t i 
Hükümete sahip çıkarsa, o, tatbik mevkiine 'koy
malıdır . Onun... 

SAM t KÜÇÜK. (Tabiî Üye) — Ve burada 
toplanan herkes. 

B A Ş K A N — Sayın Küçük, lütfen müdahale 
•etmeyiniz. 
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S A K I P ÖNAL (Devamla) — Evet . Bir -si

yasi part i , müsaade buyurun geleceğim, bir 
siyasi pa r t i ihtilâle s'ahip çıkmıştır . 

Onun hatası olursa biz yapmadık , Millî Bir
lik Hükümet i yapt ı , sevabı olursa biz yapt ık , 
böyle şey olmaz. .'Î8 kişi idiniz ama bütün mem
lekete kudre t in iz şâmil olnııyabilirdi. Biz (-ek
tiğimiz sıkıntı ları söylüyoruz. O zamanlar bir 
tezvir, iftira kampanyas ı başlamıştı . Onun için 
ben diyorum ki. bir şeyi müdafaa ederken sa
mimî olalım. Yalnız nimetlerini kendine mal 
edip, külfet ler i geldiği zaman, bu külfeti kabul 
etmekten kacmıyal ım. 

HASAN KANOAL ((Cumhurbaşkanınca S. 
II.) — Yahu sizin kanunuz, siz getirdiniz kanu
nu. 

BAŞKAN - - Sayın Kangal, müdahale etme
yin, lütfen. 

S A K İ P ÖNAL (Devamla) — Şunu söylüyo
rum; Hükümet mevcut kanun ve nizamları tat
bik etmemiştir , bu 27 Mayısın ruhuna aykır ı
dır, diyorum. Bunu lütfen Hükümet tavzih et
sin. 

BAŞKAN — Sayın Özgüueş. 
MtfHM'KT ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaş lar ım, huzurunuzu bir defa daha 
işgal etmeye mecbur kaldığım için özür dilerim. 
Benden evvel konuşan arkadaşım, «samimî ol
mak lazım» dedi. Ben bu kaideye uyacağım. 
cidden samimî olmak lâzım, hakika ten samimî 
olmak lâzım. Diyor ki. Adalet Part isi t ahr ib-
edilirken neredeydiniz? Ne k a d a r doğru bir 
soru. fevkalâde güzel bir soru. Bu soruyu sor
duğu için arkadaşıma teşekkür ederim. Yalnız 
her soru bir takım karşı soruları getir ir . Ben de 
ona sorayım. Acaba bu memlekette 27 Mayıs 
aleyhine ağıza gelmez küfür le r Kavrulurken ar
kadaşını nerede idi ? Bu memlekette Yüksek 
Adalet Divanı aleyhine söylenmedik sözler bı
rakılmazken, gayrinıeşrıı denil irken arkadaşım 
nerede idi .'. Bu memlekette Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin. arkadaş lar ım buna dikkat inizi çeke
rim. Türk. Milletinin özü olan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin başardığı 27 Mayıs İhtilâli gayrimeş-
rudur, denil irken, arkadaşını nerede idi? Mah
kûm olmuş, kim taraf ından mahkûm edilmiş? 
Türk adliyesi ta raf ından mahkûm edilmiş, ölü 
me mahkûm edilmiş, ama sonradan sı t' yaşı 
dolayisiyle hayat ı bağışlanmış ondan sonra has
talığına nıerhanıeten dışarı çıkaırlnıış bir zat 
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Reisicumhur gibi karşı lanırken .yüzlerce oto
mobillerle şaşaalı bir şekilde Ankara 'ya 
gir i l i rken ve n ihaye t askerlere çirkin y u m r u k 
işaretleri yapı l ı rken arkadaşını nerede idi? 

Arkadaşlar , samimî olalım, acık olalım. Ama 
cidden samimî olalım. 27 Mayısa kalbimizle ina
nıp dilimizle i k r a r etmedikçe1 bu memlekette 
huzur olmıyacakt ır . 

Şunu da belirteyim k i ; bu memlekette 27 
Mayısı tersine çevirmeye veya onun karşısına 
ç ıkmaya kimse mukted i r olamıyaeakt ı r . Çünkü, 
o Türk Silâhlı Kuvvet ler inin eseridir. Tü rk 
Milleti yaşadıkça Türk Silâhlı Kuvvetler i de 
yaş ıyaeak ve Türk Silâhlı Kuvvetler i de yaşa
dıkça bu eser de yaşayacaktır ve 27 Mayısa lâf 
söyletmiyecektir . 27 Mayısın sahipleri vard ı r . 
Ona. baş koymuş la rd ı r (tanlarını koymuş la rd ı r 

Kvet, Adalet Part is i t ah r ip edilmese ne ka
da r güzel olurdu, Gazeteler taar ruza uğratmı
şa ne kada r güzel olurdu. Ama onu ben t ah r ip 
etmedim. Birkaç; üniversite talebesi de t ah r ip 
etmedi. Koskoca bir Türk Gençliği ayaklandı 
Tü rk Gençliği ayaklandığı zaman teessür du
yuyorsunuz, ama onun damar ına basarken, on
ları bu yola sürüklerken neye sesiniz çıkmıyor
du. Hayır a rkadaş lar , samimî olalım. Onları 
tahrik etmiyelim. Tahr ik edilmezse Türk Silâhlı 
Kuvvetleri , Türk gençliği ağzını açmıyaeakt ı r . 
Onlar bu memlekette sükûn ist iyorlar . 

Sözlerime son vermeden önce şunu da be
l ir tmek is ter im: 27 Alayısın şerefi ne benim, 
ne şu arkadaş lar ımın , ne sizin, ne de bizimdir. 
27 Mayısın bütün şerefi Türk Silâhlı Kuvvetle
rine, Türk Milletine ai t t ir . 27 Mayıstan sonra 
hiç. mi hata olmadı? Biz hiç hata etmedik mi? 
Fittik. Bu hatalar ın mesuliyeti bize, şu a rkadaş
larıma. ai t t ir . Biz 27 Mayısın hesabını Allah 
huzurunda da. millet huzurunda da her zaman 
vermeye hazırız. Bizim omuzlarımız 27 Mayısın 
sorumluluklar ını taşıyacak kadar kuvvetl idir . 
Hürmet ler imle . (Alkışlar) 

BAS/KAN -• Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Muhte

rem Başkanım, aziz a rkadaş lar ım, s ı r t bir hâtı
ramı arz etmek için söz almış bulunuyorum. Söz 
almak niyetinde değildim. Bek çok yer lerde 
bahsettim, fakat burada konuşmalar esnasında, 
büstün hatiplerin konuşmalar ı esnasında bâzı 
cümleler tek, bazı cümleler çift olarak geçti. 
bunu telif için arz edeceğim. 

İhtilâlden biraz sonra idi, bir sefire yeme
ğe davet l iydim. Davetli olduğum sefirin mem
leketinde ihtilâl olmuştu, yahu t diğer bir tâ
birle, onların memleketinde Hükümet darbesi 
olmuştu. Kendisi de girmiş, darbeden sonra 
içişleri Bakanlığı yapmış bir zattı . Yani kısaca, 
kurt bir ihtilâlci. 

Yemek yedikten sonra beraber o tu ruyorduk . 
Bana dedi ki, «Birer madalya yapsanız da, İhtiL 

lâli yapanlara verseniz.» Sefirin bu sualine çok 
üzüldüm. Anladım ki, kurt ihtilâlci, ama, Hü
kümet darbecisi. İhtilâlin ne demek olduğunu 
anlamamışt ır . Bunun üzerine dedim ki, ben ken
disine tabiî, o beni çıkmaza sürüklemek ister
ken. ben onu çıkmaza getireyim d iye ; «Sefir 
Bey, bizim paramız yok ki, madalya yapıp vere
lim.» dedim. Beni mağlûp etmiş bir duruma 
girdiği hissi ile git t i , koltuğa yaslandı ; gülüm
sedi ve a rkadan dedi k i ; «Ganim bir madalya 
400 liraya maiolur, ne olacak.» Ben hemen ilâ
ve e t t im: «400 ü 25 milyonla ça rp ın ; buna bül-
çe yetmez.» dedim. Ve o vakit Sefir kalktı , 
elimi sıktı , «İhtilâlinizi şimdi anladım arka
daş.» dedi. 

Arkadaş lar , bizim ihtilâlimizin en kritik-, en 
kuvvetl i noktası Türk Milletinin kahir çoğunlu
ğunun yapması, tasvip etmesidir. Kuvvet ve 
kudret ini buradan almıştır . Yalnız silâha sarıl 
mak, ihtilâli yapmak değil, sokakta oynıyan, 
göbek atanlar ı bilirsiniz, radyosunu açıp, bay
rak sall ıyanlar, bağıranlar ın , çağıranlar ın hepsi 
ihtilâli yapmışlardı r . Kim kazma, kürekle çık
tı, kim tabancayla çıktı? Kimse çıkmadı. . O 
halde bu ihtilâl T ü r k Milletinin ezici çoğunlu-
ğuuundur . Bunun içinde Türk Ordusu var
dır, Türk gençliği vardır , Türk maarif ordusu 
ve her Türk vatandaşı vardır . O halde kahir 
çoğunluğun malıdır . 27 Mayıs da Türk Mil
letinin kahir çoğunluğun malıdır, hürmetlerim
le. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN Her ne k a d a r iki yeterlik' öner
gesi gelmişse de, önergeler verilmeden (ince Sa
yın Oağlıyangil söz istemişti. Sayın Oağhyan-
gil.. 

İHSAN SABRİ OAĞLIYANGİL (Bursa) 
Vazgeçtim, efendim. 

BAŞKAN - Başka söz istiyen yok. Öner
gelerin okunmasına da lüzum yok. Buyurun, 
Komisyon adına Savın Seren. 
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GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SUAT SE

REN ( t spa r t a ) — Muhterem Başkan. çok muh
terem arkadaş la r ım. Birinci Koalisyonda bulun
duğumuz sırada hazır lanan 27 Mayıs Bayramı 
Kanu'nunun sözcülüğünün, d e b a n a t evcili edilme
sinden dolayı büyük bir g u r u r duymaktay ım. 
Sözlerimi, komisyon adım;', heyecansız ve hisler
den .sıyrılarak, maddi vakıalara dayanmak sure
tiyle arz etmek istiyorum. 

• Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayısın ruhunu. 
mântalsını, önemini çok güzel ve heyecanlı şekilde 
tebarüz ettirdiler. Biz komisyon olarak bunla-
n n üzerindi1 durmıyaeağız. Ancak, -bayramın-is
minin değiştirilmesi, bayramın ismine, «Millî 
Birlik» in ilâvesi veya bayramın yeni b i r isimle 
isimlendirilmesi şeklinde üç ayrı teklif, önerge
ler halinde Yüksek Senato Başkanlığına verilmiş 
ve arkadaşlarımız da tezlerini, fikirlerini miida-
facv etmişlerdir. 

Evvelâ, bayramın ismini değiştirmeye lüzum 
olup olmadığını, 'hatip arkadaşlarım birbirleriyle 
tar t ış ı rken gayet açık olanak belirttiler. Hükü
metçe sevk edilen tasarı , k-iiyram!, hürriyet ve 
Anayasa olarak kabul etmiş ve komisyonumun 
da ekseriyetle bu isim üzerinde ittifak etmiştir. 
Ancak, Mehmet Özgüneş arkadaşımızın teklifi 
üzerine, gerekçede bayramın 27 Mayıs ruhunda 
mündemiç millî birlik fikrinim bütün şümulü 
ile belirtmek temennisiyle mevcut kanunun ay
nen kabulü kararlaştırı lmıştı . Komisyonumuz 
aynı fikirde sebat etmektedir. Ve ismin: değiş
mesine ta ra f ta r değildir. 

'Bu vesile ile bâzı arkadaşlairımın, bayramın 
mabiyetf üzerindeki sözlerine şu noktalarda 
işaret etmek isterim. Bi r kısım arkadaşlarımız 
bayramını maziye küfür ve t am için bir vesile 
olmi'i'masmı temenni ettiler. B u hepimizin temen
nisidir. Bir kısım arkadaşlarımız da, partüler 
arasında bir kavga mevzuu ve bir rekabet mev
zuu haline getirilmemelini ve tek bir bayrak 
oi!arak ele alınmasını temenni ettiler. Bİz de 
aynı fikirdeyiz. Bir kısım arkadaşlarımız tezle
rini müdafaa için, «Millî Birlikten niçin korku
yorsunuz?» dediler. Komisyon olarak böyle bir 
koıîku taşımadığımızı da arz etmek isteriz. 

Muhterem arktaki aşları m, hürr iyet , geniş mâ-
nasiyi e 27 Mayıstan sonra kazandığımız Anaya
sada yer almıştır. Birçok insan hakları bu Ana
yasada yer almıştır ve Millî Birlik fikri de iki, 
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üç arkadaşımın Anayasa metninden okudukları 
gibi, Anayasa metninde mevcut bulunmaktadır . 

Hürr iyet fikrini Anayasadan çıkarıp da 
bayram yapıyorsunuz. Cumhuriyet fikrini Ana
yasadan çıkarı]) da bayram yapıyorsunuz, mil
lî Kirlik terimini çıkarıp niçin bayram yapmak
tan korkuyorsunuz gibi bir endişemiz yok. Millî 
birliğin unsurlarını sayın Özgün eş arkadaşımız 
sayarken memlekette vatandaşların kamplara 
ayrıldığını, din ve itikat ve mezhep ayrılık
ları güt tüğünü, dil ayrılıkları , inam; ayrılıkları 
bu lunduğunu ifade buyurdula r ve Atatürk ' 
ün o prensiple bunlara nasıl set çek
tiğini de ifade ettiler. O günden bu yana, bu 
sahalarda büyük başarılar kazanmışsak 'ini doğ
rudan doğruya Atatürk 'ün bu ilkelerine, bu 
inkılâplarına inanışından ve milletin imandırı-
lışındandır. Ama Su inanış ve inandırış bitme
miştir, devam edecektir ve devam etmesinde 
fayda vardır. Bugünkü Anayasamızdan sadece 
millî birliği çıkarırsak, sosyal adalet fikri, sos
yal güvenlik fikri, sosyal emniyet fikirleri, ay
rıca biı- konu olarak bulunmaktadır . Onlar için
de bir bayram yapacak değiliz, elbette. Şu hal
ci" Anayasamız, en geniş manâsiyle, Mehmet öz 
gün eş arkadaşımızın temennisini ihtiva etmek
ledir. 

Üzerinde durmadığımız mühim bir nokta, 
bayram hakkındaki fikirlerimizin tek maddelik 
bir kanunda yer almasının mümkün olmadığı
dır. H) Alayiş, Oençlik ve Spor Bayramıdır . Bu 
bayramın nasıl kutlanacağı , şekilde tesid edi
leceği kanunda yazılı değildir. 23 Nisan Çocuk 
w'Ulusal Egemenlik Bayramı, Cumhuriyet Bay
ramı, 30 Ağustos da öyledir. O halde, bu kanu
nu yürütmeye memur ettiğimiz bir Millî Eği
tim Bakanlığımız vardır. Millî Eğitim Bakan
lığımız bu bayramda nelerin konuşulacağım. 
nelerin konuşulmıyacağmı ve hangi vakıaların 
tarihî vakıalara -uygun olduğunu, hangilerinin 
uygun olmadığını elbette tesbif edecek ve bu 
bayramı kutlayanlara-, im bayramda konuşacak
lara rehberlik edecektir. Bu noktayı, nazarı dik
kate aldığımız takdirde burada yaptığımız ko
nuşmaların ışığı al t ında Maarif Bakanlığı ken
di vazifesini elbette bilecek ve bu suretle bay
ramı da bir parti veya şahısların çekişmesi 
mevzuu değil. Millî birliği takviye eden, mil
lî birliği yara tmaya çalışan, birleştirici mesut 
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•1 >ir- gün olmasını elbette temin edecektir, biz 
bundan eminiz. 

Pa r t i l e r arasında 'kavga meselesine gelince; 
,bıı bir 'bayramda asla varit olmı.yacak bir hıı-
sııstnr, kaldı ki, yakında gelecek, par t i ler hakkın
daki kanını tekli finde arkadaşımız, millî 'birli
ği zedeleyici bütün hususları nazarı dikkate 
a larak mutlak surette bunların önlenmesini de 
bir önerge ile teklif ederse, bütün arkadaşlarını 
gibi bizde 'bunu memnuniyetle karşılayacağız. 

Komisyonumuz, bu kanunun aynen kabulü
nü ve gerekçesinde gösterdiğimiz şekilde millî 
birlik fikrinin geliştirilmesi hususunda bir te
menninin, kamın gerekçesinde yer alması ve 
bunu Millî Eğitim »Bakanlığına bir vazife ola
rak hatır latmayı faydalı görüyoruz, maruza
tım bundan, ibaret t i r . (Alkışlar) 

B A Ş K A N — « a y ı n Millî Eğitim Bakanı, 
MİLLÎ KÜİ Tİ Al B A K A M ŞEVK OT RASİT 

I I A T İ P O Ğ L r (Manisa ^Milletvekili) — Sayın 
Başkan, aııUhterem sena tö r l e r ; huzurunuza sevk 
edilmiş olan 'kanun layihası 27 Mayıs gününün 
resmî hayranı günleri arasına alınmasını istih
daf ediyor. Aslında bu iâyilhamıtı büyük bir 
imuıhtevaısı yoktur . ıKadece bugünün resmî bay
ram g ü n ü olarak addedilmesini teshi l ede'cek 
bir iâyilhadır. 'Bununla beraber birçok siyasi 
meseleler bu vesile i'le tmrada kürsüye get i r i ldi . 
ve 'konuşturuldu. 'Bu vesileden istifade ederek 
birkatç noktanın aydınlat ı lması için söz almış 
ibulunuyo'ruım. 'Kanunun, adı üzerinde ileri sü
rülen teklif hal ikında komisyonda da mâruzâ t 
t a 'bulundum. Burada da 'kısaca 'düşündükler imi 
arz etmek isterim : 

Hükümet ten 'gelen teklifte 'kanuna. «Hürr i 
yet ve Anayasa Bayramı» denmiştir . I>ayram
lara verilen 'adlar, güdülen ıgayelere göre değil, 
objektif, 'konkre, elde edilen neticelere g'öre ve
rilir, 'benini 'anladığıma ğöı-e. '27 »Mayıs 'bir dev
rimi i fade eder. !27 Mayısta yapılan hu yeni 
Devrim, 'bize ohjekti'f kılarak 'bir Anayasa getir
miş bulunuyor . iBu Anayasa, şimdi -üzerinde 
duracağım bâzı hususiyet ler i , karaikl eristik] eri 
ifade eder. Ama bizim 'Anayasamız, bugünkü 
Anayasamız »geniş 'bir hü r r i ye t temeli üzerine 
'o tur tulmuş bulunuyor . O halde, 27 .Mayıs Dev
riminin t a m karak te r i s t iğ i (Ibürriyet ve Anaya
sadır) IBuig'ün'kü Anayasamız, eğer belirtilmek 
i cad) ederse ; T9!24 de yapılmış olan Anayasamıza 
nazaran, Oumhurivetin ilânı zamanında henüz 

eksiklikleri İmlunan Anayasaya nazaran müle-
kâmil bir Anayasadır . İnsan 'halklarını tam ve 
kâmil o larak getirmişt ir . O halde bu (bayramıa ; 
insan 'halkları bayramı da dene'bilir. 

.Bu A n a y a s a ; yine ibüyük sosyal Ulakları ge
t irmişt ir . 'Belki 'Türkiye 'nin bugün ekonomik 
ve teknik seviyesine göre bizim yakt ığımız Ana
yasa ; sosyal tandansı i t ibariyle çok erken, ile
rici ve çok uzak istikbale »bakam bir Anayasa
dır. ıBu bakımdan ka rak te r i s t iğ i çok 'kabarık 
bii' Anayasadır . Sosyal remayülieri 'ba»kımın-
dan. 

Sonra bizini Anayasamız, biliyorsunuz, dör t 
başı .mamur ;bir demokras iy i tesis eden bir 
Anayasa, olmuştur ve !bu (Anayasanın '27 -Ma
yıs İnikıiâbmdan sonra milletin reyine arz edil
miş olması ve referandumla hera'ber elde edil
in iş Ibutunması 'gibi bir 'hususiyeti 'vardır. İşte-
bu hususiyet ler le 27 Mayıs Devriminin »bize ge
t irdiği Anayasa gününün 'bayramı günü addedil
diği ongunun , bir Anayasa Bayramı olarak 
almasını ve '11u Anayasanın geniş bir hürr iye t 
temeli üzerinde »kurulduğu için '27 Alayiş günü
nün 'hürriyet ve Anayasa Bayramı olmasını Hü
kümet uygun 'görmüş ve 'bu adı vermiştir. 

Millî .Birlik kelimesi üzerinde ben de içim
den gelen büyük h i r heyecanla duruyorum. Mdlı-
nıet Öz'güneş've onun gibi düşünen Yıldız'a (bü
yük sempatim vardır . O k a d a r büyük heyecan
la. meseleyi müdafa'a et t i ler ki, insanın «ne ola
cak canım bu kanuna Alillî 'Birlik kelimesini de 
ilâve ediverelim.» diyeceği ıgeiiyor. F a k a t eşya
nın tabiat ile münasebet ini biz 'kanun yapıcı bu
çuk dikkat l i »olarak tâyin etmek zorundayız. 

Millî »Birlik Devrimi, »Türkiye'de sadece par
tilerin didişmeleri yüzünden, camilerin, kahve
lerin ayrılmasından, ibaret deği ld i r arkadaşla
rım. Bizim tâ asır lardan beri gelen, büyük bir 
impara to r luk idare etmiş olan 'bir milletin, im
para tor luk göçtükten sonra kendi kendini tas
fiye edip, kendi 'benliğini bulmasıdır. 

Şimdi ben size tarih bakımından şunu arz ede
ceğim. Bizim, asıl millî birliğimiz; Anadolu 
İstiklâl harbleri bittikten ve yeni bir devlet ku
rulduktan sonra ana hatlariyle o zaman gerçek
leştiğini tarih bakımından; asıl millî birlik bay
ramının o zamandan it ibaren yapılması lâzımge-
1 iı- dersem, ileride, tarihçilerin münakaşasına bir 
zemin hazırlamış olurum. Binaenaleyh bayram-
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hırın adı verilirken tarih bakımından mânası ve 
münasebetleri de göz önünde tutulursa iyi olur. 
Bu bakımdan millî birlik kelimesinin delâlet etti
ği mânayı hem etimolojik, hem de tarihi, psikolo
jik esaslar bakımından ele aldığımızda ve bu
günkü millî anlayış esasları itibariyle ele aldığı
mız takdirde onu ayrı bir dâva gibi görürüz. 
Ben size arz edeyim. Kendileri ifade ettiler çok 
güzel şekilde, tevhidi tedrisat, eski tâbiri ile. 
Evet, millî birliğe giden birinci yol budur. Dil 
birliği, millî birlik gayedir. Fakat neticesi son
radan belli olur. Ama, 27 alayiş devrimi Anaya
sayı müsbet ohırak . getirmiştir. Ben nesillere 
bu bayramı teslim ederken, bak bu Anayasa se
nin kazancın, bunu kapt ı rma, bunun bekçiliği
ni yapacaksın, onun için '27 Alayısın bayram ola
rak tesit edilmesini ve o günü bir nevi hatır
lama, kazanca sahip çıkma, günü olarak addedi
yorum. Eğer bu mânada alınmazsa millî birliği 
yalnız bir bakımdan değil, bir bayram günü
nün tesidi suretiyle gerçekleşecek idealin dört 
başı mamur şekilde tahakkuk edecek bir ideal ola
rak değil, onun muhtelif faktörleriyle beraber 
tahakkuk edecek büyük mesele olduğunu göz önü
ne almalıyız ve ona göre davranmalıyız. Ben 
şimdi samimî olarak arz edeceğim; elimizdeki 
Anayasamızı eksiksiz tatbik ettiğimiz, tahakkuk 
ettirdiğimiz takdirde, onun bize yüklediği millî 
eğitim vazifelerini biz birer iş haline getirdiği
miz takdirde bu memlekette millî birliğe vâsıl 
oluruz. 

Siyasi ahlâk bakımından bizim birlik halinde 
olmamızı gerektiren vatan, millet ideallerini bü
tün siyasi iht irasların üstüne çıkararak, her nevi 
küçüklüklerin fevkinde tutmamız, sadece bir 
kültür , bir terbiye işidir ve bu tabiatiyle ge
lecek zamanlarda elde edeceğimiz neticelerden 
birisi olacaktır. Bu itibarla ben bu meselede ba
şınızı daha fazla, ağrıtmak niyetinde değilim. 

Millî birlik kelimesi; Anayasamızın kendi bün
yesi içinde tatbik edildiği halde, takdirde, ger
çekleşecek netice telâkki edilerek, bu kanuna bu 
ismin konulmasının ben yerinde olduğu kanaa
tinde değilim. 

Takdir sizlerindir, zaten komisyon ve Hükü
met; kanun Jâyihasmı böyle sevk etmiştir. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz, bu hayranım; 
Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak milletimize 
maledilmesinin daha doğru olacağı kanaatinde7 

vim. 

Şimdi, bayramlar ın karakteri üzerinde, Esat 
Çağa çok heyecanlı sözler söyledi, Bayram ne
dir? Bayram; haddizat ında büyük bir milletin, 
eskiden bir ümmetin kül lüne şamil bir natura
nın, şuurunun canlandırı lması , dirilmesi, yaşan
ması, onun heyecanının yeni baştan yaşanması 
ve ona ait imanın dipdir i hale gelmesidir. 

Biz bayram günlerini bu mânada aldığımız 
t akd i rde 27 Mayısı tesidett iğimiz andan iti
baren kuşak kuşak arkamızdan gelecek nesil
lere vereceğimiz hât ırası , vereceğimiz telkinleri 
vardır . 27 Mayıs, bu m ili e ti büyük kargaşal ık
lara götürmekte .ve hak ika ten soysuzlaştırmalkta. 
•olan bir ikt idara dur diyebilmiş ve onu değişt ir-
ımiş ve yeni baştan bir Anayasa düzenlemiş, 
Devletin idaresini eline geçirmiş olan bir ekip 
büyük bir feragatle, asıl çok d ikka te değer ve 
hâtırası daima tebcil edilmesi lâzımgelen nokta 
da budur. Kurucu Meclis kurulmuş, bir Anaya
sa yapılmış, bir referanduma gidilmiş ve ikti
dar meşru, milletin iradesi ile gelen milletvekil
lerine teslim edilmiştir. Bu muzzam bir hâdi
sedir. Bu öyiv küçük bir devrim, değildir . Türk 
Milletinin hayat ında çok büyük bir merhaledir. 
Ve biz bunun ifade et t iği mânayı çocuklarımı
za yeteri kada r ve değeri nisbetinde anlatabi
lirsek bizim neslimiz, hür r iye t i sapasağlam tu
t a r ve demokrasiye sapasağlanacak Anayasamı
zı sonuna kada r bekçiliğini yapacak nesiller ola
caktır , hiç şüphe yok. Bayram günler inde bü
tün eski hâ t ı ra la r ı yaşamış olanlar yenilere bu
nu devreder. Geçmiş zamanlar ın hât ı ra ve he
yecanını duyabi ld i le r yeni nesillere bunları ile
tir. Esat Cağa. arkadaşımı izm çok güzel ifade et
t iği gibi, bu hava maşeri bir hal alır ve o mem
lekette kökleşir. 

Şimdi muhterem arkadaşım, adını söylemek 
istemiyorum, unu t tum diyeyim... 

Acaba. 27 Mayıs Bayramı, yahu t tar ihini bı
rakayım, Hürr iye t ve Anayasa. Bayramı memle
kete nifak mı getirecek, kardeşl ik mi getirecek 
diye şu kürsüde bir sual olarak koyanı çok üzü
lerek hat ı r l ıyorum, bunu cevapla karş ı lamak is
t e r im; Türk Milletine bayramla r nifak getir
mez arkadaş lar . Türk Milletine büyük bayram
lar, dinî olsun, millî olsun, daima uzlaşma, ba
rışma, durulma günleridir . Bizim millî bayram
larımız daima o günlerin hâtırası şerefine ve 
o hât ı ranın bi ivük haysiyetine uyu la rak birbiri-
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mize el uzatmamızın vesilesi olmuştur . Bu, bi
zatihi bayramın tabiatında. mündemiçtir . Bina
enaleyh bayramlar bizde, nifakları veyahut da 
hır-ııı-metl.eri t ahr ik edip etmemek ^ibi bi r suali 
koymamış olsunlar ; gönlüm diler ki bu zabıt
lardan da çıkmış olsun. Bizim 27 Mayıs Ana
yasa ve Hürriyet Bayramımız bütün nıe>mlekei-
te Ana vasatım, hürr iyet in ve Türk milletinin 
lam bir kardeşlik ve müşterek bayramı olsun. 
Günlüm Imnıı temenni eder. 

(ieleliııı bunun tesidcdilmcsi meselesine; 

Ben, elbette bu kanunu (;ikarmak için emc'k 
çeken ITükümelin, önümüzdeki 27 Mayısı da, 
d e l e r i nisbetinde ve büyük ölende, kutlamaeak-
1li-. Ben Millî Eğitim hizmetlerinde bulundu
ğum müddetçe, bunu çocuklarımıza 'inale-d-ebil
mek için, maari f teşki lâ t ında gene nesiller nez-
dinde en iyi şekilde kut lamak için (dinden ge
len tedbirleri alacağını ve bunun büyük -kardeş
lik anlayışı lıaline gelmesini teinin için ilk adı
mı atmaya çalışacağım. 

Sizlerden dilek ve istirlıaııınm, bu kanun lâ
yihasını Hükümet ten geldiği adla. kabul ederse
niz bizi çok sevindirir , mesut edersiniz. Bu ka
nun lâyihası 'kabulünüzden sonra 27 Mayıs mil
li, resmî bayi 'andar arasına ka tacak t ı r . Bugün
lerde bütün Türk çocukları ve Türk milleti hep 
birden 27 Mayısın faziletlerini beraber anacak, 
heyecajıım yıllar ve yıl lar geçtikten sonra daıhi 
yürek le r inde duyacak la rd ı r , Günkü, gerçekten 
bugünün büyük heyecanı nesillere int ikal ede
cek derecede büyüktür . Ve Türk milleti böyle
ce hürr iyet in in sahibi ve demokrasinin de sahi
bi o la rak 'kalacaktır . Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkış lar) 

'BAŞKAN — Kanun tasarıs ının tümü üzerin
de görüşmeler bitmiştir . Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabu l etmiyeııler.. Kabul edilmiştir. İvedilik. 
önergesi vardır . Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görümesi yapılacak işler 

bölümünde bu lunan 105 sıra sayılı kanun tasa
rısının ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederini. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Muğla 

• Haldun Menteşoğlu i 

BAŞKAN — İvedilik hususunu oylarınıza arz 
ed.iyorunı. Kabul edenler.. Kabul etmiyeııler. 
Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyo
rum : 

Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

M A D D E I. — 27 . ö . 1935 tarihli ve 27:59 
sayıl ' Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmişt ir : 

II) Hürriyet ve Anayasa Bay ramı ; 26 Ma
yıs öğleden sonra başlar ve 27 Mayıs günü 
devam eder. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyen ;'.. 
Vok. İki önerge vardır , okutuyorum. 

Önergelerden birisi Sayın Ahmet Yıldız'ın-
dır. Burada önergelerinin gerekçesini okuduğu 
için, müsaade ederlerse son kısmını okutayım. 
eğer müsaade ederlerse... Günkü gerekçe biraz 
uzunda... 

AHMKT YILDIZ (Tabiî Üye) - - Usûl ne 
ise onu yapın. 

BAŞKAN --- Usûl gerekçeyi de o k u t m a k t ı r ; 
müsaade etmiyorlar , onun için gerekçeyi de 
okuyun. 

Yüksek Başkanl ığa 
27 Mayıs Devriminin iki temel gerekçesi var

dı : 
1. Teme! hak ve hürr iyet ler in kısılarak ya

rat ı lan baskı rejimine1 son vermek, 
2. Part izanl ık ve her tü r lü ayır ıe ıhk eğlinı-

lerinin, ik t ida r gücünün desteği ile. kardeşi 
kardeşe, düşman haline get irmiş olmasını ön
lemek. 

Bu iki temel sorumu, çağdaş demokrasi v 
A t a t ü r k i lkelerine uygun bir «millî birlik ve 
kardeşl ik» ortamı içinde, çözmekte, devrimin 
baş amaçlarını teşkil e tmekte idi. 

Kn geniş anlamda hürr iye t le r i teminat altı
na alan Anayasa düzenimizin yü rü r lüğe girişin
den sonra, tam anlamı ile bir' «millî birl ik ve 
kardeşl ik» o r t a m ı n ı gerçekleşt i rmek uğrunda , 
harcanan (-abaları amaçlar ına ulaş t ı rmak, bu
günkü samimi özlemimizdir. 

Bu sosyo - Politik gerçeğin, psikolojik alan
da, güç kazanması amacı ile. Millî bayramlar ı 
mız arasına yeni bir bayram katmaktayız . Bu 
yeni Millî Bayramın, gerekçe ve amaçlar ına gö
re. en uygun bir adı bulunması, ku t lama tö-
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relilerinin de, mahiyetine etkisi olur. Bu ba
kımdan bu Millî Bayramın adının «Millî Birlik 
ve Hürriyet Bayramı» olmasını arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAKAN — Sayın Özgüneş ve arkadaşlıairmın 
önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 

Kanuna ek kanun tasarısının (H) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz : 

H) Millî Birlik, Hürriyet ve Anayasa Bay
ramı, 26 Mayıs öğleden sonra haşlar ve 27 Mayıs 
günü devamı eder. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Mehmet Özgüneş 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi Muzaffer Yurdakul er 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Mucip Ataklı Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Kâmil Karavclioğlu Şükran özkaya 
Talbiî Üye 

Sami Küçük 

BAŞKAN — İki önerge birbirinden farklıdır. 
Sayın Yıldız'm önergesi daha aykırıdır. Zira 
esas kanun tasarısının (H) fıkrasında Anayasa 
kelimesini çıkarmakta yalnız, Millî Birlik ve Hür
riyet Bayramını koymakta, Sayın Özgüneş ve 
arkadaşlarının önergesi ise Anayasa kelimesini 
ipka etmekte, yalnız Millî Birlik kelimesini ilâ
ve; 'etmektedir. Bu sebeple Sayın Ahmet Yıldız'-
m! önergesi en aykırı olduğu için evvelâ onu 
oylarınıza koyacağını. Son cümlesini okutup, 
dijdeate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. 

i (Ahmet Yıldız'm Önergesinin «on cümlesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü
kümet iştirak etmiyor. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

i Saym özgüneş ve arkadaşlarının önergesinin 
soıpi cümlesini okutuyorum. 

(Mehmet Özgüneş ve arkadaşlarının önerge
sinin son cümlesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü

kümet iştirak etmiyor, önergeyi dikkate alan
lar... Dikkate laümıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Açık oy hususunda iki önerge vardır, madde
lerin okunmasından sonra bu önergeleri okuta
cağım. Şimdi birinci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarmızıa arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul cdillmiştir. 

Açık oy önergelerini okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
«Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında

ki 2739 sayılı Kanuna ek kanun» tasarısının 
açık oya konulmasını arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
S. Küçük K. Karavelioğlu 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
H. Tunçkanat V. Ersü 

Tabiî Üye . Tabiî Üye 
M. Yurdakuler M. Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
A. Yıldız S. O'Kan 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
S. Karaman R.Aksoyoğlu 
Tabiî Üye Tabiî Üye 
E. Acuner M. Özgüneş 
Tabiî Üye Tabiî-Üye 
S. Özgür F. Özdilek 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
O. Koksal B. Uluç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Sengel Â. Artus 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
E. Çağa M. Ş. Özkaya 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
S. Koçaş E. Çelebi 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 
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C. Senatonu Sayın Başkaıılığına 

«Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında
ki 27:>!) saydı Kanuna ek kanım tasarısı oyla
masının acık oya konulmasını ar:', ve teklif ede
riz. 

Saygılarla. 
Artvin 

F. Alpaslan 
Mardin 

K. Oral 
Kars 

M. Hazer 
Manisa 
E. Açar 
Konya 

M. Kılıç 
Konya 
A. Onar 

(laziantep 
Z. İslâm 
Mardin 

A. Saraçoğlu 
Konya 

M. Dinekli 
Kırklareli 
. A. N. Arı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
c 

M. 

Sinop 
S. Batur 

-i. Kurutluoğlu 
Ordu 

Z. Kumrulu 
Uşak 

K. T. Coşkunoğlu 
Konya 

S. Oumralı 
Malatya. 
N.Yetkin 

Hatay 
V. Aksoy 

Çanakkale 
Â. Aksoy 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
Burdur 
H. Otan 
Gaziantep 
N. Özgül 

BAŞKAN — İki önergede de onbeşten faz
la imza vardır; tasan açık oyunuza, arz edil
miştir; küreler dolaştırılacaktır. 

2. —- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerika'da kâin Iloıvard International Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu JM. Meclisi i/401, C. Senatosu 1/204) 
(S. Sayısı : 106) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
Mirdi r, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 9 Nisan 1963 Salı 

gününe ait gündeminde (S. Sayısı 106 - Millet 
Meclisi 1/401 ve C. Senatosu 1/204) işaretiyle 
yer almış olan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-

(1) 106 Sıra Saydı hasmayazı tutanağın sa
nandadır. 

kası ile Amerika'da Kâin llovvard International 
İne. Uirması arasındaki ihtilâfın halline dair Ka
nun tasarısının, arz elliği müstaceliyete binaen, 
öncelik vn ivndeükle müzakeresine müsaadele
rini saygı ile arz ve rica etlerim. 

Ticaret !'akanı 
Maki is hle 

BAŞKAN — Birinci görülmesi yanılacak iş
lerin ikinci sırasında kayıtlı 106 sıra sayılı, öner
gede okunmuş bulunan, kanun tasalısının diğer 
işlerden önce görüşülmesi teldir edilmektedir. 

NİYAZİ AĞIRNASI/I (Ankara 
alevlimde konuşacağım. 

Önerge 

BAŞKAN - - Buyuran. 
NİYAZİ AÜİIJNASLl (Ankara) Çok muh

terem arkadaşlar, ivedilikle; görüşülmesi teklif 
edilen kanun, biraz da vukufla, tetkike ihtiyaç 
gösteren hattâ, bir anlayışa göre, millî gururu
muzla, itibarımızla da, ilgili, ciddiyetle letkika 
lâyık bir kanundur. Bu itibarla; bunun olup 
bit tiye. gelmesi ve suretle geçirilmesi, itina gös
terilmesinin aleyhindeyim. Kabul edilmemesi ve 
müstaceliyet kararının alınmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Şu ciheti arz ederim ki, İçtü
züğün emrettiği ve şart koyduğu müddetler 
içinde, gelen kâğıtlardan gündeme alınmış. 
Gündemdeki 48 saatlik müddet de, tetkik îçin 
asgari şart olan müddetde, geçmiştir. Bu se
beple 'bir çabukluğa getirilmesi gibi bir husus 
bahis mevzuu değildir. Fakat gündemdeki diğer 
işlerden evvel öncelikle görüşülmesi bahis 
mevzuudur, gündeme alınıp alınmaması bahis 
mevzuu değildir. Tam Tüzük hükümlerine göre, 
müddetleri içinde gündeme alınmıştır. Yalnız, 
burada önergede istenilen husus; diğer işlerden 
önce bugünkü gündemde görüşülmesi husu
sudur. İçtüzüğe uygun bir taleptir, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edeneler... Et-
raiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

Gerekçeyi okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

5 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

4 . 4 . 1963 tarihli 55 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona havale bu

yu rul an : 
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: Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı i 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek l 
kabili edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ile Amerika'da kâin Howard International 
İne. Firması arasındaki ihtilâfın halline dair 
kanun tasarısı, komisyonumuzun 5 . 4 . 1963 
tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri 
ve Ziraat Bankası mümesillcrinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı : Gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
buna mütedair bakanlık temsilcilerinin be
yanları ve bilhassa komisyonda hazır bulunan 
Ticaret Bakanı tarafından verilen mufassal bil
giler muvacehesinde bahis konusu kanun ta
sarısı komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
diğinden tasarı Millet Meclisi Genci Kurulunca 
kabul edilen, şekli ile aynen ve ekseriyetle ku-
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkam 

Gaziantep 
7. İslâm 

Kâtip 
İzmir 

H. Onat 

Sözcü 
Malatya 

N. Yetkin 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

(Söz hakkım mahfuz) 
Ş. Özkaya 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

İT. Tunçkanai 
Kayseri 

iKanıın yollarına başvurmadan böyle bir 
'kanunla borcun takabbül edip ödenmesi 
•doğru olmadığı gibi ilerde asıl borçlu Alka 
Firmasına rüeu hakkını da haleldar edece

ğinden muhalifim 
H. Kalpaklıoğlu 

Konya 
M. Dinckli 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? 
edendim, sesi) Hükümet burada. 

(Burada 

Tümü üzerinde Sayın Ağırnaslı, 'Sayın Hay-
d/ar Tunçkanat söz almışlardır. Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi tetkikine, müzakeresine 

9 . 4 . 1963 O : 1 
başlanan kanun, Ziraat Bankasiyle Howard In
ternational İne. adlı bir Amerikan şirketi 'ara
sındaki bir ihtilâfa taallûk etmektedir. Ve 
•tamamen hususi hukuk hükümlerine tabi iki 
müessesese arasındaki ihtilâfa Hükümetin mü
dahalesiyle, borç olup olmaması henüz bizce 
meşkûk bulunan bir meblâğın Hazineden öden
mesini intacedecek bir lâyiha olarak huzuru
nuza gelmiş bulunuyor. 

Ahmet Oğuz Akal isimli bir firma, istihsal 
ettiği kromların bedellerini Amerika'da bırak
tırıp, bu firmaya ödenmek kaydiyle bir de
mir - çelik fabrikası tesisi satmalıyor. Bunun 
bedeli 2 milyon 400 bin dolardır. Şimdi borçlu 
bulun'an miktar ise 914 bin dolar, yani 10 mil
yon T.L. dır. 

Ziraat Bankası mükellefiyet şartlarına ria
yet edilmesi kaydına hağlı olarak bir teminat 
mektubu veriyor. Ahmet Oğuz Akal Firması 
lehine Tloward Şirketine. 

Mukavele hükümleri yerine getirilmiş mi
dir, getirilmemiş midir? Bu ciheti, Ziraat Ban
kasının ilgili olduğuna göre, araması elbetteki 
haklıdır. Ziraat Bankası iddia eder ki, muka
vele hükümleri yerine getirilmemiştir. Muka
vele tesisi getirip kurmak, montajını yapmak, 
işler halde teslim, etmek şartı vardır. Bu şart 
mukavelenin ınor'i bir hükmü. Ziraat Ban la: sı, 
bu şartın yerine getirilmemesi acaba ek bir 
portokol icabı mıdır diye arayabilir. Aslında 
bu salâhiyet mukavelede veya ek protokolde 
mevcut da olamaz. Ama hilafı hakikat bir mu
kavele var mıdır? Bunu aramak da elbette ki, 
Ziraat Bankasının hakkıdır. Yani Ziraat Ban
kasının muhatap telâkki edilmesi halinde, de
faten bu borcu Ödeme mükellefiyetini bu ban
ka tekabbül etmiş midir? Böyle bir şey iddia 
dahi edilmiyor. Ve yine yaptığı ekspertizle gö
re, Ziraat Bankasının bu tesisin bedeli olarak 
ödemesi iktiza eden para 914 bin dolar bile 
tutmuyor. Dörtyüzbin, beşyüzbin dolar değerin
de deniyor, eğer yanlış bilmiyorsam. Yani de
ğerinden çok fazla dolar zaten ödenmiş; baki
ye, kârın kârı. ihtimal bu mevzuda, zaten adı 
çok suiistimallere karışmış olan bu firma ile, 
bu şirket arasında birtakım döviz kaçakçılık
larının bahis konusu olduğu yüzde 80 açıktır. 
Şu halde, iki milyoner veya milyarder firma 
döviz kaçakçılığı ile uğraşmış ve çürük - çarık 
bir tesisi, bedelinin iki üç misli kârla Türkiye'-
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ye getirmiş. Bu fabrikanın kurulup işletilmesi 
'hususu tamamlanmaksızın, bu fakir Hazineden, 
sigaralara, zam yapmak suretiyle memleketin 
kai kuım asını sağlamaya çalıştığımız yoksun 
Hazineden, 10 milyon lirayı bir defada ödemek 
gibi bir yola gidiyoruz ve bunun eısbabı muci
be! eri, arasında, yardımın kesilmesi endişesi var
dır. Asıl muhtere.ni arkadaşlarım, beni rencide 
eden, üzen hâdise, yardımın kesilmesi endişe- ; 

siyle böyle bir şeyin. Hükümetle, Devletle alâ- , 
kası olmıyan bir kanunun, Hazinece benimsen- i 
mesi ve ödenmesi keyfiyetidir. 

Ziraat Bankasının, bu mektup mükellefiye
ti dolay isiyle, şirket arasındaki ihtilâfa niçin 
Hazine karışır? Hususi hukuk hükümlerine gö- ! 
re cereyan eden bir muamele. Mahkemeye gi- ; 
dilmomiş, hüküm alınmamış; Ziraat Bankası ; 
ödemiyor da Hazine ödüyor. Ziraat Bankası < 
ödemiyor. Ziraat Bankasının burada gösterdiği 
tecellütü hakikaten telbrik etmek lâzımdır. Vak- -, 
tiyle böyle bir yola gitmiş olanların mukavele- : 

deki veya buna ek bir protokolündeki noksan
lıkları tamıamlalmamalarını takbih etmekle bera- ; 

iber, Ziraat Bankasının, bu memleketin menfa» . 
etleri, hakları üzerine, bu derece eğilmiş olma- ; 
smı burada bir defa daha telbrik etmeyi lüzum- i 
lu (sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dâva, beynelmilel ; 
malî itibarımızın, iktisadi itibarımızın korunma- ; 
sı suretiyle aksettirilmek isteniyor. Yani bu ! 
parayı ödersek, beynelmilel itibarımız korunur, j 
Muhterem, arkadaşlarım, ulufe dağıtır ,gilbi ra-s- I 
gele şirketlere, itibarımızı korumak için para I 
dağıtacak durumda değiliz. Evvelemirde, şunu j 
da. tesbit etmek zorundayız ki, bu ihtilâf bir • 
Amerika]ıı vatandaş veya firma yerine bir İtal- j 
yan, bir Yugoslav veya bir Fransız firmasiyle ] 
Ziraat Bankası veya Kromit Şirketi arasında, j 
olsaydı aynı hassasiyeti gösterecek miydik? ! 
İfade edeyim ki, hayır... Buna bir hususiyet ve j 
bir rüçhaniyet tanıyoruz. Bu nerelere kadar j 
gider, muhterem arkadaşlarım; bu nevi rüçha- j 
niyet tanımak? Burada, Lozan'da her şeye gö- j 
ğüs germiş ve bu memleketin haklarını, elde j 
etmesi için Lozan'da kapitülâsyonları kaldırt- j 
m ak suretiyle bu memleketin istiklâline hizmet j 
etmiş Lozan'ın muhterem başdelegesi Sayın ; 
'Başbakandan soruyorum. Aynı hassasiyeti han- ' 
gi selbeple terk etmiş bulunuyorlar? 

9 . 4 . 1963 O : 1 
Ben. meselenin prensibin deyim. Bu yoksul 

millet, zınrarı yok, 10 milyon dalha verebilir. 
Muhterem. Barbakandan böyle bir prensip bek
lerdik. 

Hususi hukuk hükümlerine tabi olan bir ih
tilâfa Devletin karışmasına ihtiyaç yoktur. 
Yardı i m keseceklerin iş. Kessinler. Kemerleri 
biraz daiha ısıkaıvız. Kendi yağımızla kavrulma 
-Haresini buluruz. Böyle bir tehditle, böyle bir 
kanun çıkmasının tamamen aleyhindeyim. Müs
takil ve hür bir millet olarak bu tehdidi ken
disi bu tehditte bulunmuş olanlara esefle iade 
etmeyi lüzumlu bulurum. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı Hükümetle 
ilgili, aynı durumumuzla ilgili hâzı misaller
den .bahsetmek zannederim icabediyor. Bâzı 
vakıalar olmuştur. Amerikan misyonu Türki
ye'de biliyorsunuz vakit vakit elemle ve esefle 
ifade edilen vakıalara sebebolmaktaıdır. Bun
lardan hir tanesi İskitler Caddesinde yedi ya
şında bii' Türk çocuğunu... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnash, Amerika ile 
bunun bir ilgisi yoktur. İki memleket münase
betleri hakkında burada derhatır etmek yerin
de olmasa gerektir. 

NİYAZİ AttlRNAiSLI (Devamla) — Muh
terem Reis izin verirlerse, ben burada, millî 
iradenin temsilcisi olduğum zanniyle rahatça 
konuşayım. 

'BAŞKAN — Sadet dâhilinde, lütfen. 

NİYAZİ AĞTRNASLI (Devamla) — Alâ
kası vıandır; şimdi anlıyacaksınız alâkası oldu
ğunu. 

7 yaşındaki bir Türk çocuğu, Amerikan Bü
yükelçi] iğcine ait bir kamyonetin altında ezil
miş ve ölmüştür. Amerikan Büyükelçiliği şofö
rü Türk olduğu için derhal tevkif edilmiş ve 
cezası verilmiştir. Ama, onu istihdam ödenin 
mükellefiyetleri cümlesinden olarak açılmış 
olan tazminat dâvasını Amerikan Büyükelçili
ğine tebliğ etmek müm'kün değildir. Niçin? Dip
lomatik muafiyeti vardır. Türk Hariciyesine 
mahkemeden yaızı yazılmıştır. Amerikan Büyük
elçiliğinden, bu ölen vatandaşın çocuğuna, an
nesine, bahasına, kardeşine alınacak maddi ve 
mânevi tazminatın istihsali için hanigi yola baş
vuracağız diye Hariciyeden, malhkeme sormuş-
tıiT. Hariciyenin verdiği cevap şudur: Dilpoma-
tik muafiyet vardır. Tebligat yapılamaz. 
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: HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü,) — Mütekabiliyet esası vardır. 

NİYAZİ AĞıltNASLI (Devamla) — Arka
daşını hatırlattı, doğrudur. Mütekabiliyet esa
sına güre diplomatik muafiyet tanımak zaru
reti vardır. Ama bizim kanuni anınız d an doğan 
bir hakkı, vatandaşın bir hakkını istihsal etmek 
•hususunda Hariciyemizin aynı tehalükü göster
mesi iktiza etmez miydi? Amerikan diploma
sisinin hu hususta gösterdiği titizliği bizim, 
kendi Hariciyemizden beklememeli mi idik? 

Muhterem arkadaşlarım, bu birçok misal
den sadece hatırıma gelen bir tekidir. Esasen, 
umumi hukuk veya beynelmilel hukuk kaidele
ri dışında, istisnai birtakım haklar tanınması
nın sureti kafiyede 'karşısında olduğumu ifade 
etmek isterim. Burada kuruş kuruş, santim «san
tim, yokluk içinde.bir bütçeden tasarruf yap
manın çarelerini ararken, hakikatte Hazineyi 
alâkadar etmiyen, iki şahıs veya müessese ara
sındaki ihtilâfı, Hazineyi ilgilendirip, buradan 
para ikiletme yolunu ben millî haysiyetimiz ba
kımından bir yara olarak telâkki ediyorum. 
Bunu kabıtl buyur.niamanızı istirlham ediyorum. 
Ne şekilde olursa olsun, ben aleyhinde rey ve
rece ğİm. 

9 . 4 . 1963 O : 1 
ÂMİL AtlTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Ekseriyet yoktur, nisap yoktur, beş arkadaş 
ayağa kalkıyoruz. 

BAŞKAN — Beş sayın üye ekseriyet olma
dığını beyan ettikleri takdirde yoklama ya
pılır. 

Açık oy için oylarını kullan mı.yan arkadaş 
var mı": Oylama muamelesi bitmiştir. 

İçtüzük, hükümlerine göre yoklama yapıyo
ruz, efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ulusal Bayram ve genel tatil

ler hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısına (1 15) sayın üye oy kullanmış, (111) 
kabul, (4) ret vardır. Tasıarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Efendim, görüşmelerin,- devamı sırasında 5 
sayın üye ayağa kalkarak ekseriyetin olmadı
ğını beyan etmişlerdir. Yapılan yoklama sonun
da 72 sayın üyenin mevendolduğu anlaşılmıştır. 
İçtüzük hükümlerine riayet edilerek ekseriye
tin movcudolmadığı anlaşıldığından birleşimi 
kapatacağım. 

Evvelce alınan karar gereğince 10 Nisan 
•Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
B i rl eşi m i k ap atıy o ram. 

Kapanma saati: 19,05 

7, — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, 1963 re 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Oökanfın cevabı (7/89) 

Cumhuriyet Senatosu Bıaşkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakan

lığı tarafından gayet açık ve yazılı olarak her 
maddenin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Tunceli 

üVIeihmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve Vekâletinize bağlı bilû
mum müdürlükler tarafından: 

a) 19G3 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 
yapılan yatırımların miktarları ve yerleri. 

'b) Yeniden hizmete girmesi için programa 
alınan müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları? 

e) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 
ieabeden işler var mıdıır? Varsa nelerdir ve yer
leri 

«) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâ-
ihilinde yapılması düşünülen yatırımların mik
tarı ve yerleri? 

1 d) 1964 bütçe yılında hizmete konulması 
| düşünülen müesseseler ve tesisler var mıdır -

varsa yerleri ve adları? 
! (e) 1964 bütçe yılında etüdlerinin yapılma-
! sı ieabeden işler var mıdır varsa nelerdir? Ve 
j yerleri ? 
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T. C. 

imar ve tskân Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 17-2/263/2408 

5 . 4 . 1963 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 Mart 1963 gün 1934-7/89-2407 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1963 ve 1964 yıllarında Tunceli Vi

lâyetinde yapılan ve yapılması düşünülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair yazılı önergesi tet
kik edildi. Cevapları sırasiyle aşağıda arz edilmiştir. 

1. iller Bankasınca 1963 yılında Tunceli'nde yapılacak yatırımların proje tutarı 2 287 518 lira 
olup 1963 yılında 897 883 lirası ödenecektir. Bu yatırımların bir kısmı «devam eden» bir kısmı 
«yeni ele alınacak» işler olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmiştir. 

a) Devam eden işler : 
Proje tutarı 1963 te ödenecek 

Yeri Tesisin adı T. L. T. L. 

Tunceli (Merkez) 
Tunceli (Merkez) 
Pülümür 

lb) Yeniden ele 

Yeri 

Tunceli (Merkez) 
Tunceli (Merkez) 
Pertek 

Harita 
Elektrik 

Yekûn 
alınacak işler : 

Tesisin adı 

imar plânı 
Su projesi 
Elektrik 

37 518 
413 000 

1 087 000 

1 537 518 

Proje tutarı 
T.L. 

40 000 
7 000 

703 000 

16 883 
391 000 
171 000 

578 883 

1963 te ödenecek 
T.L. 

12 000 
7 000 

300 000 

Yekfm 750 000 319 000 

1964 yılı programına alınacak olan Mazgirt kasabası hali hazır haritasının inkişaf sahaları ile 
haritası alınacak sahaların sınırları imar Komisyonunca 1963 yılında tesbit edilecektir. 

5 yıllık Kalkınma Plânı, !bu müddet içinde erişilmesi istenen iktisadi ve toplumsal amaçları, 
(bunları gerçekleştirmek için başvurulacak araçları ve kaynakları ve muhtelif sektörlere yapılacak 
toplam yıllık yatırımları göstermektedir. Sektörlere yapılacak yıllık yatırımların detaylı olarak 
yer, cins ve miktarları ise yıllık uygulama plânlarında tesbit edilmektedir. Bu itibarla ancak, 
1963 yılı içinde Tunceli ilinde yapılacak yatırımlar hakkında bilgi vermek mümkün olabilmekte
dir. 1964 yılı yatırımlarının yer, cins ve miktarları önümüzdeki aylarda tanzim edilecek 1964 
yılı uygulama plânı tasarısından sonra ibelli olacaktır. 

2. Mesken G-enel Müdürlüğü tarafından âfete mâruz kalmış yerlerin yeniden inşası için 1963 
yılında aşağıdaki yatırım yapılacaktır. 

î lçesi 

Çemişkezek 
Çemiışkezek 
Merkez 

Köyü 

ıSisne 
Dehke 
Mezraa 

Yardım 
yapılacak 
aile sayısı 

2 
13 
6 
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Yardım miktarı T. L. 

7 500 
7 500 
7 500 

Tutarı T. L. 

15 000 
97 500 
37 500 
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Ayrıca Pülmür ilçe merkezinde yer kayması âfetine mâruz olduğu tesbit edilen 80 aile, aynı ilçe 

dâhilinde seçilen yere özel bir inşaat sistemi uygulamak suretiyle yerleştirileceklerdir. 
1964 yılında su baskınına uğrayan Pülümür ilçesinin Ferhadin köyünde on aileye, yer kayma

sına mâruz kalan Mazgirt ilçesinin Çantur köyünde on aileye kararnamesi alındıktan ve projeleri 
yapıldıktan sonra para yardımı yapılacaktır. 

3. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce Ovacık, Hozat, Pülümür, Mazgirt ve Çemişke
zek ilçelerinde evlerini inşa edecek 20 menkul eşhasa biner lira ev inşa yardımı yapılacaktır. 

Hazine arazisinden topraklandırılmak suretiyle Ovacık ilçe merkezine bir ekleme yapılması im
kânları üzerinde etüd yaptırılacaktır. 

Yurt kalkınma plânlaması içinde tarım ve yerleşim imkânları bakımından etüdlerinin yapılması 
için öncelik verilen Doğu ve Güney - Doğu'daki 17 il içerisinde Tunceli.de bulunmakta olup 1962 
yılı içinde 4 ilçenin 214 köyünün envanter etüdleri tamamlanmıştır. 

1963 yılında geriye kalan 4 ilçenin 222 köyünün envanter etüdleri de tamamlanacaktır. Bu 
iş için takriben 350 000 lira harcanacaktır. 1964 yılında 40 menkul eşhasa biner lira ev inşa yar
dımı yapılacaktır. 

Tunceli merkez ve Ovacık ilçesine bağlı orman içi köylerde iskânlı ailelerden başka yerlerde is
kânlarını istiyen (69) ailenin Tunceli dâhilinde veya başka bölgelerde iskânlarının mümkün olup 
olmadığı hususunda gerekli etüdler yapılacaktır. 

Envanter etüdlerinin tarım ve yerleşim bakımından yapılan ilk değerlendirilmesi sonunda 
Tunceli dâhilinde 14 köyün topraklandırma bakımından elverişli olduğu ve üç köyde de ekleme 
yapılması muhtemel bulunduğu anlaşılmıştır. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde yapılması derpiş edilen yerleştirmelerde takibedilecek sistem 
dâhilinde bu sahalarda ıgerekli çalışmalar yapılacağını bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

F, K. Gökay 
İmar ve İskân Bakanı 

,?. —- Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru ön erye si ve Ulaştırma Bcdîanı Tîifai 
Öclen'in.cevabı (7/79) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma .Bakanlığı 

tarafından gayet açık ve yazılı olarak her mad
denin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve Vekâletinize bağlı bilû
mum müdürlükler tarafından : 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 
yapılan yatırımların miktarı ve yerleri. 

b) Yeniden hizmete girmesi için programa 
alınan müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları? 

e) .1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 

ic ab eden işler var mıdır? Varsa nelerdir ve yer
leri? 

c) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâhi
linde yapılması düşünülen yatırımların miktarı 
ve yerleri? 

d) 1964 bütçe yılında hizmete konulması 
düşünülen müesseseler ve tesisler varandır - var
sa. yerleri ve adları? 

e) 1964 bütçe yılında etütlerinin yapılması. 
ieabeden işler varmıdır varsa nelerdir? Ve yer
leri? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8 . 4 . 1963 

Başmüşavirliği 
Kayıt No.. BŞM. 1 1 - 5 2 8 - 1 

KONU : Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demirin, yazılı soru 
önergesi ilk. 

Türkiye Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığına 
İLGİ : 20 . 3 . 1963 gün ve 1922/7179 - 2417 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Sayın 

Mehmet Ali Demir'in, yazılı olarak eevaplandı-
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rıluıasıuı is tediği soru cevapları aşağıda arz 
o lunmuştur . 

a b ) Tunceli P T T merkezindeki 100 Kik 
san t r aün kapasi tesi 1963 yı l ında 140 a çıknrıkı-
eakt ı r . 

Pü lümür P T T merkezindeki 20 lik santra!. 
50 I i I-:; san rai I a değişt ir i lecektir . 

e) Tunceli vilâyeti irin IVıd'l yılında etüdü 
y a p d a c a k işler bu lunmamaktad ı r . 

e) 196-4 yılı bütçe f inansman durumu müsa-
idolduğu t akd i rde , Tunceli vilâyet merkezinde 
bir P T T binasını?! insansı nazara al ınacakt ı r . 

d) 1961 yılı iyinde, Per tek PT r r merke
zindeki 20 lik santra l 50 lik santral in, Hozat 
PTT merkezindeki 10 hık sant ra l 20 lik sant
ral la değişt ir i lecektir . 

c) 1064 yılında Tiiueeli PTT binasmnı etüt
leri ya !>! bıçaktır . 

Saygı lar ımla. 
Rifat Öçten 

Ulaşt ı rma Bakanı 

3. ----- Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyeni 
Mehmet Ali D emir'in, 19(>3 ve, JfJu-i yularında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılma:;! düşü
nülen yatırımları',"., mili lan ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi ve (iilmrük ve TeL'el Bakanı 
Orhan Öztrak'ı-n cevabı (7/88) 

(h ımhur iyet Kmmt,»si! Başkan hğma 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı tarafır ıdan gayet acık ve yapılı ola
r a k her maddenin ayrı. ayr ı cevaplandırı l mas ına 
delâlet lerinizi saygı lar ımla arz ve rica ederim. 

Cumhur iye t Senatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

î. Vekâlet iniz ve Vekâletinize bağlı bilû
m u m müdür lük l e r ta raf ından : 

a) 1963 bütçe yı l ında Tunceli vi lâyet ine 
yap ı lan ya t ı r ımlar ın mik ta r l a r ı ve yerleri . 

b) Yeniden hizmete girmesi için programa 
alınan müesseseler ve tesisler nelerdir, yer ler i 
ve ad lar ı? 

c) 1963 bütçe yılında: e tüdünün yapı lması 
icabeden işler va rand ı r ' : Varsa nelerdi r ve yer
ler i? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bü tün vilâyet dâhi
linde yapı lması düşünülen yat ı r ımlar ın miktar ı 
ve yer ler i? 

d) 1964 bütçe yı l ında hizmete konulması 
düşünülen müesseseler ve tesisler va rmıd ı r - var
sa. ye ı le r i ve ad lar ı? 

e) İ96-1- bütçe yı l ında etüt ler inin yapılması 
icabeden işler varmıdı r varsa nelerdi]-? Ve yer
leri? 

T. C. 
Gümrük vo Tekel1 Bakanl ığı 0 . 4 . 1963 

Tetkilk ve Murakabe 
Heyet i Reisliği 

1705 

Konu : Senato Üyesi Mehmet Ali 
Demir ' in yazılı s'oru önergesi. 

Onndıur iyct Senatosu Başkanl ığına 
İ lgi : Genel Sekreter l ik , K a n u n l a r Müdür

lüğü 20 . 3 . 1963 tarih ve 1935-7188/2108 .sayılı 
.yazınız. 

Oumhuriyet Senatosu Tuncel i Üyesi Mehmet 
Ali Demir ' in , 1963 ve 1964 yı l lar ında Bakanl ı 
ğımız ta ra f ından , Tunceli vi lâyetinde yapılan 
ve yapılması düşünülen yat ı r ımlar ın (miktarı ile 
yer ler ine dair yazılı soru önergesi t e tk ik edil
di. 

1. Tuncel i vilâyetimde, 1963 yj'lı yat ır ını 
p rog ramı gereğince yalnız Ağa Tuzlasında. Te
kel İ da re binası ve lojmanı inşa edil erektir . Bu 
iş için. 1963 yılı bütçesine 30 000 lira konulmuş
tur . Ancak işin 65 000 lira sarfı ile ikmal edi
lebileceği hesaplanmış ok luğundan dnfha. 35 000 
l iral ık ödeneğe iht iyacımız olacaktır . 

.Bu ilde 1963 yılında başkaca !bir yatır ım bu
lu uman ıraktadır. 

12. 1964 yılı ya t ı r ımla r ı için kesin program 
!hen ü z İfraz iri an m anı ıs ti r. 

AvA ederim. 
Orhan Öztratk 

Gümrük ve Tekel. Bakanı 

-/. — Cumhuriyet Henatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1903 ve 1904 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yayılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair ya
zılı soru önergesi, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı Celâl T ev fih Karasapan'ın cevabı (7/90) 

Cumlıurlyet iSpnato.su. Başkanl ığ ına 
Aişağıdaki sorular ımın Basın - Yay ın ve Tu

rizm. Bakan l ığ ı t a r a f ından -gayet «çık. ve yazılı 
olarak her maddenin ayr ı 'ayrı cevaplandır ı lma-
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sına delâletlerinizi saygılarımla 'arz ve rica ede
rim. 

Cunıhuiıiyet Senatosu 
Tunceli Üyesi 

;Me!him.et Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve Vekâletinize bağlı bilû
mum müdürlükler tarafından : 

a) 1963 'bütçe yılında 'Tunceli Vilâyetine 
yapılan yatırımların miktarları ve yerleri. 

b) Yeniden bizımete 
alman müesseseler ve 'tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları ? -

c) 1963 'bütçe yılında etüdünün yapılması 
icabeden işler var inidir? Varsa nelerdir ve yer
leri? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâllıi-
linde yapılması düşünülen yatırımların miktarı 
ve yerleri1? 

d) 1964 bütçe yılında 'hizmete konulması 
düşünülen müesseseler ve tesisler var mıdır? 
Varsa yerleri ve adları? 

•e.) 1964 bütçe yılında 'etütlerinin yapılma
sı icabeden işler var imidir varsa nelerdir'? Ve 
yeri eri ? 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanlığı 8 . 4 . 1963 
Dairesi : 'Tur. E. P. CS-5/54) 

Özel sayı : 
Genel sayı r 1153-4206 

Konu : Tunceli Senatörü Mehmet 
Ali Demir'in 1963 - 1964 Tunceli'ne 
yatırım konusunda yazılı sorusu. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
; İlgi : 20 . 3 . 1963 gün ve 7190/2406 sayılı 

yakıları. 
Bakanlığımız imkânlarının son derece az ol

ması balkımmdan, 1963 yılı içinde diğer birçolk 

9.4.1963 O : 1 
ilimizde olduğu gibi Tunceli'de de Ilıer frangı 
bir yatırımda bulunabilmemiz mümkün olamı-
yacaktır. 

'Bakanlığımız, bünyesi itibariyle turizmin 
geliştirilmesinde dalha çok dolaylı yollardan ya
rarlanarak teşvikçi bir rol oynamak durumun
da bulunmaktadır. Bu arada, alınacak çeşitli 
tedbirler konusunda diğer Bakanlıklar veya 
müesseselerle işbirliğinde bulunmak, yapılacak 
(hizmetlerin turizmi engelliyecek bağlardan kur
tarılmasını sağlamak ve bu hizmetlerin 'turizmi 
geliştirici bir amaca yöneltilmesi için çaba gös
termek Bakanlığımızın ana görevleri 'arasında 
b ulunimaktadır. 

1963 yılı bütçesinde Bakanlığımızca yapıla
cak yatırımlar için ayrılan meblâğ sadece 
7'5'0 000 liradır. Bu 'miktarın, bütün yurt yü
zeyinde değil, te!k bir İlde dahi geniş bir yatı
rıma imkân vermiyeceği 'aşikârdır. Öte yandan 
1963 yılı programının Maımara, Ege ve Antal
ya bölgelerine 'öncelik tanımış olması ve ayrı
ca Fırat TieLhrinin Doğu kesimlerinin idari ya
sak bölge sınırları içinde bulunması da Tunce
li 'nin bu alanda, 'bahtsız bir durumda bırak
maktadır. Özel teşebbüsün yapacağı turistik te
sisler için sağlanmakta olan ik re dilerden hicol-
mazsa bir kısmının Tunceli'ye tabsisi de yine 
aynı sebepler yüzünden, şimdilik yakın bir ih
timal içinde görülmemektedir. 

Ancak, Tunceli'nin bu yoksunlukta kalma
sından Bakanlığımızın üzüntülü olduğu da ay
rıca (kaydolunmalıdır. Tunceli'nin turistik yön
den yeterlikleri baklanda bilgi toplamak üzere 
Bakanlığımızca bir incelemede bulunu'laıcağım 
belirtmek isterim. 

Saygılarımla. 
öelâl TeVrik Karasapan 

'Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
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Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi G-üırsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
V'eysi Yardımcı 

AMASYA 
Mıaeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

Üye sayısı : I 85 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : İ l i 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giıray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizıamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 
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İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğln 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

KHIKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab dülk erim Sa i "aç 0 ğ 1 u 
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MUĞLA 
Muallâ Akarca 
HaıLdun Merateşeoğluı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet G-ener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
rr * /\ n Zıya Önder 
Hulusi S öyle m ez oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Sadık Artukmae 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tahrik Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURE AŞK ANIN- | Hasan Kangal 
CA SEÇİLSİN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Hid ayei Ayu ı ne r 
Esat Çağa 
öıner Ererün 

Sadi Koşaş 
Sahir ICuratlııoğîı 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 

! Nevzat. Sengel 
Burhancttin Ulııç 
Âd'l ünlü 

TABtî ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

[Reddedenler] 
ADANA 

Sakıp önal 

[Oya katılmıyanlar] 

İSTANBUL 

Özel Şahingiray 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekaıta (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
_ 

Baki Güzey Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hali t S arık ay a (T) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Ban guoğlu 

ERZURUM 
R/ahmi Sanala.11 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[Açık û 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçirue 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay • 
(Başkanvekili) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
.Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Balhattin Öz'bek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğiu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Enver Kök 

Samsun 

Yekûn 4 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ELLÎALTINCI BİRLEŞİM 
9 . 4 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
ÂdU! Türkoğiu'nun vefatına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/181) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri ÇağlayangiTin mahalli seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/124) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deM fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in Adalet Bakanı ile İçişleri Ba
kanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'un Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 
Hatay'ın kendi millî hudutları İçinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(0/1ŞO) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
alla Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneğine da 
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

7.!— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun Millî Eğitim Yayınevlerin-
de satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/163) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça
ğa'nın, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (1/168) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın, karunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 

Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarübrahim-
oğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2260 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/64, C. Senatosu 4/10) (S. Sayısı : 103) 
[Dağıtma tarihi : 28.3.1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2256 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/61, C. Senatosu 4/11) (S. Sayısı : 104) 
[Dağıtma tarihi : 28.3.1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo
ru (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma tarihi : 
18.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Ulusal bayram ve genel tatiller hak

kındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/224, C.Senatosu 1/203) (S. Sa
yısı : 105) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerika'da kâin Howard International Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/401, C. Senatosu 
1/204) (S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 
6 .4 .1963] 





Dönem : 1 
Toplat : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/224; 

C. Senatosu 1/203) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 127) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4.4.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2447 -11703 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 15 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve genel kuru
lun 1 ve 3 . 4 . 1963 tarihli 65 ve 66 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi (S. Sayısı: 127) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 5.4.1963 
Esas No: 1/203 
Karar No: 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, il
gili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
olmakla beraber, bu kanun tatbikatında, 27 Mayısın ruhunda mündemiç Millî Birlik fikrinin bü
tün şümuliyle belirtilmesi temenniye şayan görülmüş ve Millet Meclisi genel kurulunca kabul edi-
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len metnin aynen kabulüne, kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için genel kuru
lun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

Sözcü 
İsparta 

Suat Seren 

Kayseri 
Muhalif, söz hakkı mahfuz 

Hüsnü Dikeçligü 

Kâtip 
Sivas 

Kanun ismine muhalif 
Ziya Önder 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Tabiî Üye 
Söz hakkı mahfuz 
Mehmet Özgüneş 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 tarihli ve 2739 
sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

H) Hürriyet ve Anayasa Bayramı; 26 Ma
yıs öğleden sonra başlar ve 27 Mayıs günü 
devam eder. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

OEÇtCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Vlu-sal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da Kâin Hovvard 
International Inc. firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/401; C. Senatosu 

1/204) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı 115, 115 e ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4506-23077 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 12 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 2 . 1963 ve 3 . 4 . 1963 tarihli 57 ve 66 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 115 ve 115 e ek) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 5 . 4 . 1963 
Esas No. : 1/204 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 4 . 1963 tarihli 55 nci Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyona havale buyurulan : 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International 
Inc. Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı, komisyonumuzun 5 . 4 . 1963 tarihli 
toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri ve Ziraat Bankası mümessillerinin de iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarı : Gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair bakanlık temsilcilerinin beyanları 
ve bilhassa komisyonda hazır bulunan Ticaret Bakanı tarafından verilen mufassal bilgiler mu-

106 



— 2 — 
vacehesinde bahis konusu kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Sözcü 
Malatya 

N. Yetkin 

Kayseri 
Muhalifim 

Kâtip 
îzmir 

H. Onat 
Tabiî Üye 
Muhalifim 

(Söz hakkım mahfuz) 
Ş. Özkaya 

Konya 
M. Dinekli 

H. Tunçkanat Kanun yollarına başvurmadan böyle bir kanunla 
borcun takabbül edip ödenmesi doğru olmadığı 
gibi ilerde asıl borçlu Alka Firmasına rücu 

hakkını da haleldar edeceğinden muhalifim 
H. Kalpaklıoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 
METlN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Howard International Inc. Firması 
arasındaki İhtilâfın halline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika'da kâin Howard In
ternational înc. Firması ile Türkiye'de Alka -
Ahmet Oğuz Akal firması arasında, demir ve 
çelik fabrikası satınalınmasına dair yapılan mu
kavelenin ve bu mukavele sebebiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından satıcı 
firma lehine verilen teminat mektubunun tatbi
kinden doğan ihtilâf dolayısiyle; ödenmemiş ba
kiye satış bedeli 914 868,75 doların Amerikan 
firmasına Hazinece ödenmesi uygun görülmüş
tür. 

MADDE 2. — Hazine, sözü edilen meblâğı 
avans vermek suretiyle ödemeye yetkilidir. Öde
necek meblâğ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası sermayesine karşılık olarak gelecek sene
ler bütçelerine konacak ödenekten ve âzami 
beş yıl içinde mahsubedilir. 

Amerikan firmasına yapılan ödemeden son
ra, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
Alka - Ahmet Oğuz Akal firmasına rücu etmesi 
için, avansın mahsubu beklenmez. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTlÖÎ 
METlN 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İle Ameri
ka'da kâin Hoıvard International Inc. Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi genel kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi genel kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 1.06 ) 
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Millet Meclisi metni 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
Sürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Gemici Ko. 

MADDE 3. — Millet Meclisi genel kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi genel kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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(1 Senatosu ( S. Sayısı : 106 ) 




