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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç, peynir ve 

ipek ipliği ithalinin meydana getirdiği mahzurlar. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, kalkın

mada öncelikli yörelerin özel sektör yatırımlarıyla 
kalkındırılamayacağı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Diyarbakır MilİatveıkMü Kaidıir Naran de Devletin 
sendikaların denetimi ile ilgili çalışmaları konusunda 
gündem dışı bir konuşma yaptı; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli bu konuşmaya 
cevap verdi. 

Avrupa • Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubuna bağımsız aday gösterilen Antalya Milletve
kili Ümit Halûk Bayülken asıl, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş yedek üye olarak seçildiler. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, me
mur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe ilişkin 
(6/310) sözlü sorusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Karakaya 
Barajı nedeniyle yapılan istimlaklere ilişkin (6/323) 
sözlü sorusuna da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sudi Türel. 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328) ve 
İçel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/329) sözlü so

ru önergeleri, soru sahipleri izinli olduklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) ve 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331) 

sözlü soru önergeleri,' soru sahipleri ve ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (6/302), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318) 

(6/322). 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/330) 

ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) sözlü so

ru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/316.), 
îçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/307), (6/308), (6/309), (6/312) sözlü soru önerge
leri, mehil verildiğinden; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/317) sözlü soru önergesi, soru sahibinin birden 
fazla sorusu gündemde yer aldığından; 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora'nın 
(6/334) sözlü soru önergesi de soru sahibi görevli ol
duğundan; 

Ertelendiler. 
7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine ilişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar 
Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısının (1/16. 1/17) (S. Sayısı: 276) 
üzerindeki görüşmelere devam edildi; 41 inci mad
desine kadar (41 inci madde dahil) kabul edildi. 

TBMlM'nin Kuruluşunun 65 inci Yıldönümünün 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla 23 Nisan 1985 Salı günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.05'de son verildi. 

'Başkan 
(Başkan vekili 

Turgut Halit Kunter 

Kâtıip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Necmettin Karaduman 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağu* (İçel), Süleyman Yağeıoğlu (Samsun) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
89 uncu Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu anda Sayın Cumhurbaş
kanımız Genel Kurul salonunu onurlandırmışlardır. 
(Ayakta alkışlar) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İ$LER 

/. _ Genel Kurulun 17 Nisan 1985 tarihli 87 
nci Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65 inci Yıldönü
münün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtil
mesi amacıyla yapılan görüşmeler. 

IBİAŞIKİAN — Sayın mllle'tvekillert. ve değerli ko
nuklarımız; gündemimize göre, Genel Kurulun 17 Ni
san 1985 tarihli 87 nci Birleşiminde alınan karar uya
rınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
65 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramnnın kutlanması ve günün önem ve an
lamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşme
lere başlıyoruz.. 

Görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı ile siyasî parti grup başkanliarı ve kutlama tören
lerine davet edilen yabancı ülke parlamenterlerinden 
en yaşlı parlamenter konuşacaklardır. 

ISayın milletvekilleri, bulgun Türkiye Büyük Mil
let 'Meclisinin kuruluşunun 65 inci Yıldönümünü bü
yük bir sevinç ve heyecanla kutluyoruz. Bu mutlu yıl
dönümü münasebetiyle aziz milletimizi ve onuri tem
silcisi -sliz değerli milletvekillerini derin saygılarla se
lamlıyorum. '(Alkışll'ar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
bu yıl ilk defa değişik ve geniş kapsamlı programlarla 
Türkiye Büyük M'illet Meclisinin kuruluş yıldönümü
nün kutlarimasi'm kararlaştırmış ve bundan böyle 
'MecU îm'izln kuruluş yıldönümleririin hep aynı anlam 
ve kapsam içinde kutlanmasını öngörmüştür. 

(Ülkemizde parlamento hayatının 100 yılı aşkın bir 
mazisi olduğu bilinmektedir. 18'76 Anayasasına dayalı 
olarak 1-877 yılında kurulan ve fakat ömrü kısa olan 
Birinci Osmanlı Meclîsi Mebüsasından sonra, 1908 
yılında tekrar açılan Meclîs, eskisine oranla daha uzun 

ömürlü olmakla beraber, bu da önceki gibi başaırılı 
olamamıştır. Her ik'i parlamento düzenini temelinde 
millî egemenlik düşüncesinin yer almaması, bu temel
de halk - yönetim bütünlüğünü içeren b'ir görüşün bu-
îunm'ama'sı, kanaatimizce başarısızlığın önde gelen 
nedeni olmuştur. 

(Millî egemenlik kavramı, anayasa hukukumuza ve 
parlamento hayatımıza ilk defa 1921 Anayasasıyla gîr-
m'iştir. Bu Anayasanın temelindeki arta fikir, millî 
egemenlik ilkesidir. 192li Anayasasıyla saltanat kal
dırılmıyordu ama, egemenliğin kaynağının artık hü
kümdarda olmadığı, millete intikal e'tmiş bulunduğu 
açıkça vurgulanıyordu. BU nedenle, 1921 Anayasası
nın Türk siyasal tarihinde ve artayaSa hukukumuzda 
çök özel bir yeri vardır. 

Atatürk'ü, bütün yaşamı boyunca hep millî ira
denin kuvvetine ve üstünlüğüne, onun mucizevî ka
rakterine inanmış bir lider olarak görmekteyiz. 19 
Mayıs 19191da Samsunca çıktığı zaman, hâki'mliyeti 
millîyeye müstenit yerii bir Türk Devleti kurmak ana 
düşüncesiydi. «Temelleri çökmekte olan bir devlet sis
temi karşısındaki ciddî ve hakikî bir kararın ne ola
bileceği?» biçim'irideki sualin cevabını böyle veriyor
du. Da'ha istanbul'dan çıkmadan eVvel düşündüğü ve 
'Samlsun"d'a Anadolu topraklarına ayak basar basmaz 
tatbikatına başladığı karar, bu karar olmuştur. Ata
türk'e göre, irade'i milliye, bilumum efradı milletin ar
zularının, emellerinin mu'aas'salasından ibarettir. 

Atatürk, bütün mücadele hayatı boyunca «Millî 
'iradenin üs'tünlüğü» ilkesine hep inanmış ve bu yüce 
kavramı, millî mücadelenin ta başından itibaren, ana 
ilke saymıştır. Hiç jşüphesİz, millî iradeye olan inancı, 
sağladığı büyük başarının en etkin kaynağıdır. «Mil
letin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtara
caktır» dericen, yine bu yüce düşünceyi bir başka 
biçimde dile getirmiş oluyordu. 
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Millî iradeye atfettiği değer, onun, toplumun için
de İfade ettiği yüce güç, Atatürk tarafından büyük 
bir sezgi ile öylesine kavranmıştır ki, açılmaz sanı
lan pek çok kapı bu yüce güç sayesinde açılmış, aşı
lamayacak engeller bir bir aşılmıştır. 

MM mücadelemizin tam bir halk harekâtı oldu
ğu kuşkusuzdur. Bu yapısal özelliği, Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisine olduğu gibi yansımış ve Mec
lis, halktan aldığı büyük güçle, olağanüstü bir par
lamento niteliğinde görev yapmıştır. O kadar ki, ya
sama terki yanında yürütme erki ve hatta belli bir öl
çüde yargı erki bu Mecliste toplanmıştır. Bu Meclis
te fikirler, her türlü kayıt ve şarttan uzak, alabildiğin
ce serbesti ortamı içinde söylenmiş, millî mücadele ru
huna uygun bir biçimde çetin görüşmeler ve tartış
malar yapılmıştır. 

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıması 
gereken nitelikleri hakkında o tarihlerde Mecliste yap
tığı bir konuşmada; yüksek Meclisin sadece inceleme 
ve denetleme niteliğinde bir meclis olmadığını, bütün 
millet işlerine doğrudan doğruya el koyması düşün
cesinden yana bulunduğunu özellikle vuıngulamrştur. 

Türk tarihinde unutulmaz bir yeri olan Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kudretini, sadece Ana
yasada yazılı olan «Türk'iye Büyük Millet Meclisi, 
milletin kaderine kayıtsız ve şartsız hâkimidir» hük
münden almamıştır. Bir yazarımızın çok güzel ifade 
ettiği gibi; o Meclislin kullandığı yetki, yazılı hüküm
lerle ilgili olmayan bir kaynaktan doğmuştur. İşte 
o kaynak, Kuvâ-yi Milliyye ruhuydu. Gerçekten bu 
ruh, bir anlamda millî iradeyi ifade eden bu yüce 
güç, Birinci Türk'iye Büyük Millet Meclisine hâkim 
olarak Millî egemenlik ilkesinin ana kaynağımı oluş
turmuş ve 1921 Anayasası bu yüce güçten esinlene
rek Millî egemenlik ilkesini parlamento hayatımıza 
ve Türk, Anayasa s'i'stemiine getirmiştir; böylece hal
kın devleti kurulmuştur. 

IBu yönüyle, Birinci Türkiye Büyük Millet Mec-
llfeinin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihi, yeni 
Türk Devletinin kuruluşunda büyük önem ve anlam 
taşıyan bir dönüm noktası olduğu kadar, millî ege
menlik ilkesinin Türk idare sistemine girişinde en 
büyük esin kaynağı olması itibariyle de, demokratik 
hayata geçişimizin ilk önemli adımı ve hareket nok
tasıdır. O tarihten bu yana 65 yıl geçmiştir. Temdi 
23 Nisan 1920'de atılan ve tarihimizde ilk defa doğ
rudan doğruya halk iradesine ve millî egemenlik il
kesine dayalı olarak kurulan parlamentomuz, ileri 
bir sosyoekonomik düzeye ulaşan toplumumuzun ar

tık vazgeçemeyeceği yüce bir organdır. Yaşadığımız 
bütün deneyimler bunu tüm açıklığı ile ortaya koy-
ımuştun 

İKuvâ-yi Milliyye ruhunun yarattığı eşsiz güç, nasıl 
bu tertemiz vatan topraklarını kurtararak, kaynağını 
halk iradesinden alan, halkın sesinin bütün berraklı
ğıyla yansıdığı yüce bir Meclis kurmayı başarmışsa, 
Türk toplumunun bugünkü kuşakları da aynı duyar
lık ve görev anlayışı içlinde, bütün kurumları ve tüm 
aydıntanyla bu yüce müesseseyi en saygın biçimde 
yükseltmek ve güçlendirmek görevi ile karşı karşıya-
dırlar. Başta parlamentomuzu oluşturan milletVekille-
rîmizle, basınımız olmak üzere, tüm siyasal, sosyal ve 
kültürel kurumlar im izin, özellik le bu dönemde yüce 
milletimize karşı büyük bir sorumluluk latında bu
lunduklarını vurgulamak isteriz. 

'Parlamentonun sesi, halkın sesidir. Parlamento 
halk için vardır. Parlamentoyu bu yüce yönleriyle dip
diri', sorunlarımızın yegâne sahibi olarak güçlendir
mek ve saygınlaştırmak gerekir k'i, millî egemenliğin 
ta kendisi olan halkın sesi yeterince du yutabilsin, 
halk için en yararlı hizmetler sunutabilsin. Yaşadı-
ğımız deneyimler, bu yüksek ideale başka türlü varı
lamayacağının kanıtlarıyla doludur. 

Siyasa! tarihimizin belli bölümlerinde Türk toplu
mu, kısa da olsa, temsilî parlamenter sistemin dışında 
kalmış, parlamenter sistemin işlediği dönemlerde ise, 
yer yer sistemin işlemesini zorlaştıran siyasal oluşum-
'tarla karşılaşmıştır. Yaşadığımız bu deneyimlerden ya
rarlanılması, toplumumuzun geleceği açısından çok 
önem taşımaktadır. Bu deneyimler göz ardı edilirse, 
'bugünkü kuşakların tarih önündeki sorumluluğunun 
tartışma kabul etmeyecek boyutlara ulaşacağı kuşku
suzdur. 

Türk aydınının, mülie'timizİn eşsiz sağduyusunun 
rehberliğinde ve yüksek sorumluluk bilinci içinde ta
rihî misyonunu en iyi biçimde yerine getireceğine ina
nıyoruz. Bu inancımızı tarihten edindiğimiz engin 
deneyimler ve toplumumuzda demokratik parlamen
ter s totem e duyulan büyük güven duygusu pekiş't'ir-
mektedii'. 

Çeşitli fikir ve inançların temsil ve değerlendiril
mesine, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi biçimde 
korunmasına imkân veren yegâne düzenin demokra
tik parlamenter sistem olduğu, bugün artık tartışma
sız bir gerçektir. Bu düzen, hukukun üstünlüğünün, 
'herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
Vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlerin en büyük gü-
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vencesidir. Bu yüksek idealler doğrultusunda parla
menter sistemin yüceltilmesi ve güçlendirilmesi, say
gınlığımın daha da artırılması, aklın ve tecrübenin gös
terdiği tek yoldur. 

(Kapalı pazar ekonomisinden sanayi toplumuna 
dloğru süratle gelişen ülkemiz, çoğulcu sistemin eko-
nlomik, sosyal ve siyasal şartlarını hızla tamamlama 
yolunda ol'duğuna göre, -her türlü yapay zorlamalar
dan uzak kalınarak, akıl yolunda bMeşlmesi, bu si
yasal oluşumun doğal sonucu kabul edilmelidir. 

Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul 
ettiğimiz 23 Nisan 1920 tarihimin yıldönümleri, bu yı
la kadar Çocuk Bayramı yönlü ağırlıklı olmak üzere 
'küüarta'gdmışltftr. önemli günlerimizden biri olan 23 
Nisan Bayramının, aynı zamanda Çocuk Bayramı 
olarak kabulü, çok anlamlıdır. Toplumumuzda âdeta 
bir çağ değişiminin başlangıç noktası olan 23 Nisan 
1920 tarihi ile kurulan siyasal, sosyal yeni değerler 
topluluğunun gelecekteki güvencesi; bugünün küçüğü, 
yarınım büyüğü Tür!k çocuğudur. 

IBu anlam ve amaçla, bayramın büyük Atatürk ta
rafından aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak belir
lenmesi ve hele hele dünyada tek çocuk bayramı özel
liğini taşır duruma gelmesi gurur vericidir. 

'Bilindiği gib!i, bu bayra'mımız, aynı zamanda Ulu
sal Egemenlik Bayramıdır. Bu yıldan itibaren bayra
mın bu yönünün de yeterince işlenmesi, millî ege
menlik ıkayramının daha geriliş boyutlarda değerlendi
rilmesi ve vurgulanması kararlaştırılarak, bu amaca 
yönelik programlar hazırlanmıştır. Devletimizin, bir 
anlamda temelinim atıldığı gün olan bu bayramın, 
bundan böyle bu İki amaç doğrultusunda en iyi bi
çimde ve düzeyde kutlanmasını yürekten diliyoruz. 

Konuşmamızı, Atatürklün millî egemenlik kavra
mına verdiği büyük değeri ifade eden bir sözüyle ta
mamlamak istiyoruz : «Hürriyetin de, eşitliğim de, 
adaletlin de dayanağı millî egemenliktir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 6'5 
inci Yıldönümünde, mMetimizin ve devletimizin sağ
lık, huzur ve daha büyük başarılar içlinde daha nice 
bayramlara ulaşmasını diliyor, milletimizin temsilci
leri s'iz sayın miUdtvekillerinİ en iyi dileklerimle ve 
saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

ıŞÜm'dİ, siyasî parti gruplarımın sayın başkanlarına 
onar dakika süreyle siöz vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum : Anavatan Partisi Genel 
Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Turgut Özal. 
(Alkuşlar) 

Halkçı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Baş
kanı Sayın Necdet vCalp. (Alkışlar) 

MMiydtçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve 
Meclis Grubu Başkanı Sayın Turgut Sunalp. (Alkış
lar) 

iSaiyım özal, buyurunuz efendim. (Alkışlar) 
ANAP GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN 

TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 'Sayım Cumhurbaş
kanım, Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem üye-
deri, saygıdeğer misafirler ve basın-yaym mensupları; 
bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimin kuruluşu
num 65 imci yılını idrak ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimin kuruluşu, Türk 
Milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir 
dönemde, ölümsüzlüğümün bütün dünyaya ilanı ve 
Haykırışıdır. 

Büyük devlet adamı Atatürk, yıkılan imparatorlu
ğun topraklan üzerinde yeni devleti kurarken, «Ha
kimiyet, kayıtsız şartsız milletindir» diyerek, istiklal 
mücadelesi veren bu milletin idarî şeklini, millî ira
deye dayandırıyordu. 

tstiikfel Savaşma milî mücadele vasfı kazandıran, 
onu millî irade (temeline dayandıran ve mıilılî müca
deleye siyasî yönden de geniş boyutlar kazandıran 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin kurucusu yüce 
Atatürk'ü ve O'nun bütün mücadele arkadaşlarımi, 
huzurlarınızda biır kere daha şükran ve rahmetle anı
yorum. (Alkışlar) 

Muhterem miletvekilllerıi, şurası unuitulmamallı-
dır ki demokrasi, Türk devlet geleneğine en uygum 
rejimdir.' İnsanca yaşama arzusunun gerçekleşıtıirilmesi, 
temel hak ve hürriyetlerinin korunup yaşatılması için, 
daha uygun bir başka sistem yoktur. 

Rejimler, insanın refah ve saadeti içim var olma
lıdır. Kendi idarelerini seçmek, kendi idare biçimimi 
tayin etimek de insanım, insan olduğu içim sahip oldu
ğu en tabiî ve temel hakkıdır. Bunun temini ise, ancak 
demokratik rejimlerde mümkündür 

Türk .Devleti kurulurken millî hâkimiyet esasımın 
kabulü, insanlığa verilmiş önemli bir mesajdır. Bu 
mesajın, bugün de çok iyi değerlendirilmesi icap eder. 
65 yıl öncesinin şanoları altımda Millet Meclisinim ku
rulması ve millî hâkimiyetin ilan edilmesi, bugünkü 
değerlendirmelerde de esas teşkil etmelidir. 

İradesine gem vurulması, milletimizin hiçbir dö
nemde kabul etmediği ve etmeyeceği bir hadisedir. 
Tarihî tecrübesi içerisinde Türk Milleti, demokratik 
nizamın mevcut sistemler arasında en mükemmel ida
re şekli olduğu kararını vermiştir; bu kararını da 
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kimse değiştiremez. Türk Milleti, kurucularının ema
netine sadık kalarak 65 yıldır hâkimiyetin kayıtsız 
ve şartsız millete ait olduğu temel düsturuna, vazge
çilmez vasıflardan birisi olarak sahip çıkmıştır. 

Dünyadaki pek çok ülke demokratik nizam ve 
millî irade esasına bugün dahi ulaşamamışken, ül
kemizdeki demokratik parlamenter sistem, dünyadaki 
mevcut demokratik parlamenter sistemlerin en. iyi 
misallerinden biri haline gelmiştir. (Alkışlar) 

Her zaman belirttiğim gibi, millete en iyi hizme
tin verilebilmesi, devlet idaresinde milletin en iyi 
şekilde temsil edilebilmesi, ancak millî hâkimiyetin 
kurulmasıyla mümkün olur; çünkü devlet, millet için 
vardır ve bu yüzden de devletin millet ile bütünleş
mesi esastır. (Alkışlar) 

Şunu da hemen belirtmem gerekir ki, demokra
tik sistemi benimsemiş toplumlarda farklı düşünce-
lere^ rağmen, demokrasinin bütün kaideleri ile işle
mesi ve muhafazası, buna herkesin sahip çıkmasıyla 
mümkündür. Başta aziz milletimiz ve onun bağrından 
çıkan yüce Meclisimiz olmak üzere, bütün siyasî ve 
sosyal müesseselerin bu şuurda olduğuna şüphem 
yoktur. 

Bütün bu gelişmelerin ışığı altında, 23 Nisan, 
büyük devlet adamı Atatürk tarafından geleceğimi
zin ümidi ve teminatı olan çocuklarımıza hediye 
edilmiştir. Bunun mana ve ehemmiyeti çok: büyük
tür. Dünyada çocuk bayramını ilk defa kutlayan ve 
müesseseleştiren bir milletin önderi olarak büyük 
Atatürk, çocuklarımızın toplum içindeki yerini be
lirtmek istemiştir. 

Geleceğimizin başlıca ümidi ve tek sahibi asil 
Türk çocukları, bugün devletin siyasî ve idarî kad
rolarında olan bizlerin yerini yarın sîzler alacaksınız. 
îleriki yıllarda bu ulvî emaneti sizden sonra gelecek
lere, atalarınızın emaneti olarak tertemiz teslim ede
ceksiniz. Bu toprak, bu bayrak sizin en kıymetli var
lıklarınızda. (Alkışlar) 

rier karış vatan toprağının şehitlerimizin kanla
rıyla sulanmış olduğunu asla unutmamalısınız; siz
lere güveniyoruz. Bugün, büyüğümüzle, küçüğü
müzle demokratik parlamenter rejime inancımızın 
ve ona sahip çıkmanın haklı gururunu ve heyecanı
nı yaşıyoruz. 

Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 65 inci Yıldönümünü kutluyor, yüce Mecli
simizin muhterem üyelerine ve değerli misafirlere 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özal. 
Sayın Calp, buyurun efendim. (Alkışlar) 
HP GENEL BAŞKANI NECDET CALP (Anka

ra) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri ve kutlama törenine onur veren değerli 
misafirler; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
65 inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bu kut
lamanın değeri, Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 
zamandaki Türk toplumunun ve Türk yönetiminin 
içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığı zaman, 
çok daha iyi anlaşılır. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda varlığını yitiren 
Osmanlı Devletinin kalıntıları üzerinde yeni bir 
Türk Devleti kurmak üzere Mustafa Kemal Atatürk' 
ün önderliğinde başlayan hareket, toplumumuz için 
bir yeniden doğuş çabasıdır. Bu çabanın önde gelen 
amaeı, kuşkusuz ülke topraklarını yabancı istila
sından kurtarmaktır. Böylece misaki millî sınırları 
içinde, her türlü dış müdahaleden uzak, uluslararası 
alanda eşit haklara sahip ve kelimenin tam anla
mıyla bağımsız bir devlet oluşturmaktır. Ulusal 
kurtuluş hareketimiz için özgürlük kavramı, yal
nızca bağımsızlığı ya da başka uluslar karşısındaki 
ulusal hakları değil; fakat aynı zamanda, bireyin 
toplum içindeki yerini ve haklarını da içermektedir. 
Bu. anlamda kurulacak bağımsız devlette egemenlik, 
kayıtsız şartsız ulusa ait olacaktır. Bunu sağlayacak 
yönetim biçimi ise demokratik cumhuriyettir. Çün
kü, bireyin toplum içindeki yeri ve hakları açısın
dan insan kişiliğine ve insan onuruna yaraşan yöne
tim biçimi ancak budur. 

Büyük Atatürk'ün ulusal egemenlik kavramını 
devlet yönetiminin temeli yapmış olmasının yüce 
değerini, o günün şartları ve düşünce düzeyi göz 
önüne alındığında çok daha iyi anlıyoruz. 

Bin yıla yaklaşan bir geçmişi olan teokratik Os
manlı saltanat yönetiminin, yerini halkın egemen
liğine bırakması, takip edilen usul yönünden dün
yada eşine ender rastlanan bir siyasal devrimdir. 
Teokratik Osmanlı yönetim biçimi; hilafet ve padi
şahlık devri, kurtuluş ve yükseliş dönemlerinde, o 
zamanın koşullarının gerektirdiği bir yönetim olarak, 
toplumsal ve siyasal işlevini başarıyla yerine getir
miştir. O zaman, devrinin siyasal, toplumsal, eko
nomik konjonktürünün bir ürünü olan monarşik yö
netim anlayışı bütün dünyada geçerli idi. Osmanlılar 
da, bu geçerli yönetim anlayışı ile uzun yıllar hoş
görülü, adaletli ve devrine göre ileri bir anlayışla 
fetihte ve yönetimde büyük başarılar kazanmışlardır. 
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İçinde bulunduğumuz asra gelindiğinde, dünya
nın sosyal ve siyasal çehresi değişmeye başlamış
tır. İnsanlık, yepyeni değer yargıları geliştirmiş, mil
liyetçilik akımları güçlenmiş, seçimle ve halkın oyuy
la işbaşına gelen yöneticiler demokrasi anlayışına 
yeni boyutlar kazandırmışlardır. Halkın iradesi ulus
ların yönetiminde esas alınmaya başlanmıştır. Türk 
Ulusunun emperyalist güçlere karşı verdiği savaş, 
Kurtuluş savaşı halkın seçtiği temsilciler eliyle yü
rütülmüştür. En güç koşullar içinde dahi Meclis şu 
veya bu şekilde dışlanmamıştır; başarıya onunla 
birlikte ulaşılmıştır. (HP sıralarından alkışlar) Mec
lisi ülke yönetiminde en büyük güç ve otorite kabul 
eden ve bu ilkeyi en zor koşullar altında dahi ihmal 
etmeden uygulayan o günün büyük insanlarını ve 
Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. (Alkışlar) Onların, ege
menliğin-millete ait olduğuna inançlarıdır ki, bugün
kü Türk Cumhuriyetinin varlığına neden olmuştur. 
Yoksa, Vahdettin'i tahttan indirip, yerine savaştan 
arta kalan topraklar üzerinde bir başka monarşik ve 
teokratik yönetim kurabilirlerdi ve bu, halkın bir pa
dişahın, bir halifenin yönetimine alışık olması ne
deniyle, hilafeti ve padişahı kaldırmaktan çok kolay 
olurdu. Mustafa Kemal ve arkadaşları bunu yapma
mışlardır. Kolay olanı değil, zor olanı seçmişlerdir. 
(HP ve M'DP sıralarından alkışlar) Bu zor olanın 
seçilmesini, «Egemenlik ulusundur» sözcükleriyle ifa
de edilmek istenenin yüce değerini anlatmak ve dai
ma canlı tutmak için, Büyük Meclisin ilk açıldığı 
günün yıldönümlerini bayramlar halinde kutlamak 
yerinde bir harekettir. 

Bu bayrama, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra
mı denilmiş olmasının derin bir anlamı vardır. Ço
cuklar bir milletin geleceğidir. Bugünün çocuğu, ya
rının millî iradesinin teşekkülüne katkıda buluna
cak olan büyüğüdür. Onların, çocuk yaşlarında ya
rınların çağdaş gereklerine uygun olarak hazırlan
ması lazımdır. Bayramlar, bu konuda uygun ortamı 
hazırlayan, öğrenmeyi ve yetişmeyi sağlayan günler
dir. Geçmiş deneyimler bunu göstermektedir. Yeni 
nesiller bilinçli olarak millî iradenin değerini ve üs
tünlüğünü savunmaktadırlar. 

Türk demokrasisinin gelişmesi, halkımızın özgür
lüğü ve mutluluğu, devletimizin bağımsızlığı ve yücel
mesi yolunda yegâne güvencemiz olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 65 inci kuruluş yıldönümünü 
en iyi dileklerle kutluyoruz. 

Sonsuzluğa akıp giden her yıldönümünde Türk 
Devletinin ve Ulusunun çok daha iyi koşullar altında 
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bu kutlamalarda bulunacağı inancı içinde, bütün 
Meclise saygılar sunuyorum, değerli konukları se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Calp. 
Sayın Sunalp, buyurun efendim. (Alkışlar) 
MDP GENEL BAŞKANI TURGUT SUNALP 

(İzmir) — Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın Bü
yük Millet Meclisi Başkanım, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; memleketimizde millî hâkimiyetin kurul
masının 65 inci yılını kutladığımız bu mutlu gün
de, sizlere hitap etmekten heyecan duyuyorum ve 
hepinize en içten duygularla saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

Millî hâkimiyetimiz, gerek oluşu ve gerekse za
manlaması itibariyle büyük Atatürk'ün engin deha
sının bir eseridir ve Türk Milletine yüce bir arma
ğanıdır. Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı gibi zor 
ve çetin bir mücadelenin ancak milletin temsilcile
rinden destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağını 
tespit etmiş, tüm millî mücadeleyi Büyük Millet Mec
lisinin kendisine verdiği yetki ve ondan aldığı güçle 
sürdürmüştür. 65 yıl önce bugün büyük Atatürk, 
milletimizin seçerek Ankara'ya gönderdiği 337 me
busla, ümitsizlik ve endişelerle dolu olan ortamı 
dağıtmış, Türk Milletinin makûs talihini yenmek için 
ilk adımı atmış, yeni Türk Devletinin temelini kur
muş ve Kurtuluş Savaşını kazanmıştır. O gün Ulus' 
taki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında top
lanan bu 337 yurtsever ve fedakâr vatan evladı için 
tek düşünce şu idi: Yurdu düşman işgalinden kur
tarmak ve yeni bir devlet kurmak. Daha sonraları 
bu düşünce şekillendi; bağımsız bir devlet kuruldu.. 

20 Ocak 1921'de kabul edilen ilk Anayasanın 1 
inci maddesi, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir. İdare usulü, halkın geleceğinin bizzat ve bilfiil 
yönetimi esasına dayanır» hükmünü ihtiva ediyordu. 
Burada önemle vurgulanması lazım gelen cihet, 
milletin istiklalini tahakkuk ettirmek ve müstakil bir 
devletin temellerini atmak maksadıyla yola çıkanla
rın, millî mücadelenin muvaffakiyete ulaşabilmesi 
için, millî hâkimiyete ve millî iradeye dayanmak.lü
zumunu hissetmiş olmalarıdır. 

Gerçekten, tamamen parçalanmış Osmanlı im* 
paratorluğunun yerine yeni bir devletin kurulması; 
tarihî ve siyasî zorunluluktu; fakat aynı zamanda 
millî mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için milletin 
azim ve kararına ve millî iradeye dayanmak fikri, o 
tarihin şartları içerisinde mütalaa edilirse, fevkalade 
takdire şayan bir karar olarak kıymetlendirilmelidir. 
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Millî irade, millî hâkimiyet, tam 65 yıl önce 'kanun
laştırman bu iki yüce ibare, bugün de Türk Devleti
nin temelini teşkil etmektedir. 

Türk Milleti demokratik rejimi vazgeçilmesi müm
kün olmayan bir yönetim şekli olarak kabul etmiştir. 
Şüphesiz, demokrasi rejimlerin en iyisidir ve insan 
haysiyetine en uygun idare şeklidir; fakat kuralları
nın da en uygun şekilde işletilmesi gereken bir re
jimdir, bir fazilet rejimidir. Demokrasimizde dikkat
le korunmamız gereken bir prensip de, onun çoğun
luk diktası şekline dönmemesi gereğidir. (Alkışlar) 
Aksi halde, demokrasiyi, 'kurallarına uygun şekilde 
işletemeyiz. Bugün ülkemizin sosyal bünyesinin bü
yük bir dinamizm içerisinde bulunduğunu ve bün
yenin canlılık ve hayatiyet göstermekte olduğunu in
kâr edemeyiz. Ancak, ulaştığımız bu dönemde yüce 
Meclisimiz, demokratik parlamenter rejimin daha 
sağlam temellere oturtulması hususunda, yakın ta
rihimizde cereyan eden olaylardan da ders alarak, 
hatalı olarak uyguladığı yöntemleri bir yana bıraka
rak, yeni 'bir anlayış içinde 'kutsal görevini büyük 
bir hassasiyetle yerine getirilmelidir. (Alkışlar) 

1985'lerın Türkiye'si yenilenmek zorundadır; çağ
daş olacaktır, birleştirici olacaktır ve Atatürk mil
liyetçisi olacaktır. (Alkışlar) 

Büyük Atatürk'ü ve 337 mebusunu burada yad 
ederken onların devamı olan biz milletvekillerine dü
şen görev, aynı ruh, aynı heyecan, aynı dürüstlük ve 
aynı millet ve memleket sevgisi ile hizmeti devam 
ettirmektir. (Alkışlar) 

Bugünün aynı zamanda çocuk bayramı olarak 
kabulü çok büyük anlamlar taşımaktadır. Her 23 
Nisanda, geleceğin büyükleri olan çocuklarımız millî 
hâkimiyetin ve demokrasinin erdemini yüreklerinde 
duyacaklar, büyük Atatürk'ün bu armağanını ebedi
yete kadar yaşatacaklardır. Tarihî bir gerçektir ki, 
yüce Türk Milleti birlik ve beraberliğini koruduğu 
sürece daima muzaffer olmuş ve şanlı geçmişine al
tın sayfalar eklemiştir. 

Hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ki, milletimiz 
birlik ve beraberliğini daima koruyacak ve Atatürk 
ilkelerinden ilham alarak, medeniyet ve refah yolun
da daha da yücelecektir. (Alkışlar) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak Türkiye'de 
demokrasinin bütün müesseseleriyle sağlıklı biçimde 
işlemesini en halisane arzu olarak duymaktayız. 

Türk Milletinin Millî Egemenlik ve Çocuk Bay
ramını, büyük Atatürk'ü ve onun yurtsever 337 me

busunu minnetle anarak kutluyoruz; şükranla andı
ğımız hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanıma, Sayın Meclis Baş
kanıma ve yüce Meclisin değerli üyeleri arkadaşları
ma derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Sunalp. 
Sayın milletvekilleri, şimdi de ülkemizin davetlisi 

olarak törenlere katılan yabancı ülke parlamenterle
rinden en yaşlı ve kıdemli parlamenter olarak Ja
ponya Millet Meclisi Dışişleri Komitesi Üyesi Sa
yın Susumu Kobayashi'yi kürsüye davet ediyorum. 
(Alkışlar) 

SUSUMU KOBAYASHÎ (Japonya Temsilciler 
Meclisli Üyteısiii) (1) — Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimin saygıdeğer üyeilıeırii, sayın bayanlar ve baylar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Kuruluş 
YııMönümünün bu tarihî anma töreni münasebetiyle 
bizlere yaptığımız devlet içlin buradaki yabancı iştirak
çiler adına en derin şükranlarımı ifade etmekten bü
yük mutluluk ve şeref duymaktayım. 

Sayın Başkan, Türkiye'nin modernleşmesine iliş
kin tarihî sürecin 1830'lara kadar uzandığı söylenir. 
Ancak, 65 yıl önce bugün Türkiye'nin burada, An
kara'da Millî Meclisini kurması ve modern parlamen
ter demokrasiyi kabul etme yolunda yeni ve kesin 
bir adım atmış olması nedeniyle, 23 Nisan Türk hal
kı için unutulmayacak bir anma günü teşkil etmek
tedir. 

Bu dönem, Birinci Dünya Savaşında başarısızlık
larla karşılaşmış olan Türk halkının, hariçte mütte
fik güçlerin Türkiye'yi parçalama planlarına sahne 
olurken, dahilde de imparatorluk rejimini yıkıp bir 
Cumhuriyet kurmak yolundaki emellerini gerçekleş
tirmeye başladığı 'bir dönem idi. 

Selanik'te kendi halinde bir aile içinde dünyaya 
gelen Mustafa Kemal, işte bu şartlar altında millî 
güçleri toplamış ve Temmuz 1919 Erzurum Kongresi 
ve aynı yılın eylül ayında gerçekleşen Sivas Kong
resi gibi safhalardan geçerek, bugünkü Büyük Millet 
Meclisinin öncüsü Bininci Millet Meclisini 23 Nisan 
1920 tarihinde kurmuştur. Atatürk, daha sonra 29 
Ekim 1923Ue de Cumhuriyeti ilan etoiş ve Türkiye-
nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Türkiye'nin demok
rasi} istikaırnetıindeki ilerlleyişıinin. o noktaya varana 
kadar kolay ve rahat bir yolda geçım'ediğini tahayyül 
etimek gerçekten zor olmayacaktır. 

(1) Konuşmanın tercümesidir. 
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Sayın ıBaşkan, bu sabah Anıtkaıbiri ziyarette bu
lunmak ve Türkiye'nin bu büyük kurtarıcısının ruhu
nu şadeıfcmek için dai etmek şerefine nail olduk. Gör
kemli kabrin girişinde mermer üzerine işlenmiş olan 
meşhur «Hâkimiyet milletindir» sözlerini okuduğum
da, 'Atatürk'ün, Türkiye'niin modeMeştkimesini ger
çekleştirmede kullandığı bu ilerici likirden derin bir 
şekilde etkilendim. Dünyanın o günkü karışık duru
munda, kuvvetler ayrımı prensli'bini de nazarı iıtibare 
atarak, Türkiye'yi millî bir felaketin eşiğinden kur
tarmış olan bu tarihî lidere en derin saygı ve hay
ranlık hisleriyle dolu bulunmaktayım. 

Türkiye'yi, bu kahraman şahsiyetin vefatından 
sonra da O'nun asil ve Meri görüşlü idealini idame 
ettirmiş ve demokrasi geleneğini zaman zaman karşı
laştığı güçlüklere rağmen korumuş olmasından dolayı 
kutlamak gerekir. 

Asya ve Avrupayı bağlayan son derece mühim 
bir noktada yer alan bir ülke olarak Türkiye, bugün 
dünyanın barış ve istikrarı için kayda değer bir rol 
oynamakta ve bölgenin gelişme ve refahına katkıda 
buHunmakatdır. 

Türkiye, sosyal ve ekonomik gelişmesini dahi ile
riye götürebilmek için Ekselansları Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal'ın akıllı ön
cülüğünde her türlü gayreti sarf etmekte ve kayda 
değer neticeler almaktadır. 

İnanıyorum ki, Türkiye bugünkü haliyle Ata
türk'ün «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» vecizesinin çağ
daş bir tezahürü olduğu gibi, dünyada barış ve istik
ran aynı şekilde arzulayan Japonya da bu duyguyu 
tamamen paylaşmaktadır. 

Sayın Başkan Türk - Japon dostluğu için Parla
menterler Birliği temsilcisi olarak bu asil ülkeyi zi

yaret etme ve böyle uzun ve şerefli bir geleneği olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki arkadaşlarımla 
bizzat fikir teatisinde bulunma şansına sahip oldum. 
Bugün burada bir araya gelen değişik ülkeden birçok 
parlamenterin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
karşıtları ile kuracakları karşılıklı ilişkilerin böyle 
hayırlı vesilelerle artmasını ve milletler arasındaki 
karşılıklı anlayış ve dostluk ile işbirliğinin daha da 
gelişmesini samimi olarak temenni etmekteyim. 

Sözlerimi bitirirken, bütün yabancı heyetler adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türk Hüküme
tine, bize bu imtiyazlı imkânı sağladıkları için ve 
Türk halkına da bize gösterdikleri misafirperverlikten 
dolayı içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ay
rıca, Sayın Başkan, zatı âlileri ve burada bulunan 
ıbütün mümtaz şahsiyetler ile Türkiye Cumhuriyeti
nin refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Susumu Ko-

bayashi. 
Sayın milletvekilleri, Birinci Türkiye Büyük Mil

let Meclisinden 4ıalen hayatta bulunan 2 üye; Sayın 
Celal Bayar ve Sayın Yasin Haşimoğlu, davetlimiz 
olarak aramızdadırlar. 

BÜgüerinize arz ederim, (Alkışlar) ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 65 

inci Yıl dönümünün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramının kutiaşniası, günûh önem ve anlamının be-
lirtilmftr amacıyla yapılan konuşmalar sona ermiştir. 

Gündemde bulunan sözlü sorularla/kanun tasarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek üzere, 24 Nisan 1985 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak kaydıyla 
birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 14.45 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

89 UNCU BİRLEŞİM 

23 . 4 . 1985 Sah 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulu

şunun 65 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve 
anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüş
meler. 

••• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
3 

SEÇİM 
4 . 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
f - 7 ' • • • 

KANUN TXSARI VE TEKLİFLER!YLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DtöER İŞLER 


