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I. — GEÇEN ' 

TBMM Genel 'Kurulu saat 15.00*te toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğlu, Başbakan Tur
gut özal'ın Hindistan'a yaptığı resmî ziyaret, Suudi 
Arabistan ve KuveyOteki temasları ille, dönem Baş
kanlığını yaptığı OBOD Balkanlar Konseyi toplantısı 
hakkında Genel Kurula (bitliği vendi; SHP Grubu adı
na Anlkara Milletvekilli Halil İbrahim Karal da aynı 
konuda görüşlerini açıkladı. 

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu, 
buğday ekiımi ve Türk çiftçisinin durumu, 

Edirne Mıilletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever, 
ipek ıkozası üretimi ve Çin ipliği ithali, 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın da, futbol (müsaba
kalarında görev yapan hakemierıin tutum ve davra
nışları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 13 
arkadaşının, Yükseköğretim (Kurulu ve üniversitele
rin faalıiyötleriınii ıtespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, Içitüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 'ilişkin öner
gesi (10/15) (Genel Kurulun ıbiigiısine sunuldu. Mec
lis araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı 
ve öngörüşmelerin şırasında yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekiıilerine, Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmedi kabul edildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine 'ilişkin (6/659) sözlü sorusuna, Bayındırlık ve 
îsk'ân 'Bakanı İsmail Salfa Giray, 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, mahkeme
lere genelge gönderildiği 'iddiasına ilişkin (6/706) söz
lü sorusuna, Adalet IBakanı M. Necat Eldem, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
Igörüşlerini açıkladıılar. 

îçel Milletvekili iDurmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693) ısözlü soruları, soru sahibi 

görevlıi bulunduğundan; 
Erzurum Mıilletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/682), (6/699), (6/700), (6/701), 

TANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili 'Salim Erel'in (6/589), 
Edirne Müetvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 
İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
•Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 

Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan'ın (6/601), 
Samsun M'lietvekili Hasan Altay'm (6/614), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
(İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Muğla Milletvekilli îdıris Gürpınar'ın (6/694), 

(6/695), 

îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696) ve 
Kayseni Milletvekli Mehmet Üner'in (6/705), 
'Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), 
(6/675), (6/676), 6/677), (6/689), (6/690), (6/691), 
(6/692), (6/698), (6/703), (6/704) sözlü soruları, soru 
sahibinin aynı birleşimde ıgörüşülmüş bir başka so
rusu bulunduğundan; 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'ıin (6/607), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), (6/612), (6/665), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Denizli Mıilletvekili Hailil İbrahim Şabin'in (6/621), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Uşak Milletvekili Yusuf - Dem'ir'in (6/632) ve 
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakaralar Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a'nın (6/636) sözlü sorusu, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere; 

Ertelendiler. 
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Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun (6/668) 
sözlü sorusu, soru sahübi ikinci cövap günümde de 
Genel Kurulda hazır (bulunmadığından düştü. 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 
442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine îki-
şer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarlısının (1/755) 
(S. Sayısı : 427) maddeleri ve tümü kaibul edildi ve 
kanunlaştığı açıklandı: 

23 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanılmak üzere birleşime saat 22.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

iKâbip Üye Kâtlip Üye 
Adıyaman Giresun 

Arif Ağaoğlu Yavuz Köymen 

*>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Necmettin Karaduman 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

İBAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
96 ncı Birleşimimi açıyorum. 

Sayın mllletivekîMeri, Sayın Cumıhurlbaşkanımız 
şu anda Genel Kurul salonunu onurlandırmışlardır. 
»(Ayakta alkışlar)| 

(İstiklal Marşı) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Genel Kurulun 16 Nisan 1986 tarihli 93 

üncü Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 66 ncı yıldö
nümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belir
tilmesi amacıyla yapılan görüşmeler. 

'BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, değerli ko
nuklarımız; gündemimize göre, Genel Kurulun 
16 Nisan. 1986 tarihli 93 üncü Birleşiminde alınan 
karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 66 ncı yıldönümünün ve Ulusal Bge-
menl'ilk ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün 
'önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağı
mız görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ile, sliyasî partilerin grup başkanları ve kut
lama törenlerine davet edilen ya'bamcı ülke parla
menterlerinden en kıdemli parlamenter konuşacak
lardır. 

Sayın milletvekilleri, sayın konuk parlamenterler; 
bugün, Türikiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
66 ncı yıldönümüdür. 

Yeni Türk Devletinin kuruluşunun başlangıç nok
tası ve millî egemenİk ilkesinin esin kaynağı olan 
Türikİye Büyük Millet Meclisinin kuurluşu, tarihi
mizin eşsiz siyasal oluşumlarından birini teşkil et
mektedir, Tarihlimizde yer alan bu eşsiz dönüm nok
tasının büyük anlamı, devlerimizin kurucusu Ata
türk'ün sözlerinde en ıbeliğ ifadesini bulmuş ve şöy
le anlatılmıştır: 

«23 Nisan 1920, Türkiye millî tarihinin başlan
gıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün cıhan-ı 
husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının, Tür
ikİye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek husu
sunda gösterdiği harikayı ifade eder. Büyük Millet 
Meclisi, Türic Milletlinin asırlar süren arayışlarının 
özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun 
canlı bir timsalidir. 

Türk Milleti, mukadderatını, Büyük Meclisinin 
kifayetli ve vatanperver elline tevdi ettiği günden 
itibaren, karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri 
Iboğan felâketlerden, milletin gözlerini kamaştıran 
güneşler ve zaferler çıkarmıştır.» 

Gerçekten, Büyük Atatürk'ün, dediği gM, Türk 
Milletli, Büyük Millet Meclisinin kuruluşuyla, ka-
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ranlıkları sıyırıp kakfarmış ve gözleri kamaştıran za
ferler yaratmıştır./ 

Bunun içindir iki, Türküye Büyük Millet Meclisi
min kuruluşunun 66 ncı yıldönümünü ve bu yıldö
nümünün mutlu bir ifadesi •olan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bulgun, 'büyük bir 
sevinç ve gurur içlinde (kutluyoruz. Bu mutlu bayram 
günümüzde aziz milletimizi ve onun temsilcileri siz 
değerli milletvekillerini ve sayın konuklarımızı de
rin saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 

66 yıl önce, çok güç ve çetin şartlar altında Yü
ce Meclisimizi kuran ve millî mücadelemize yön 
veren, başta devletimizin banisi ve Türikiye Büyük 
Millet Meclisiınin ilik Başkanı Büyük Atatürk oJimak 
üzere, tüm Bininci Türikiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin aziz hatıralarını saygı ve tazimle anıyor, 
ebedî âleme göç edenlere raihımet, hayatta " kalanla
ra sağlıklar diliyorum. 

IMillî mücadelemizin yüce amacı, hiç şüphesiz, 
asırlar boyu bağımsızlığını titizlikle korumuş olan 
milletJimizin, bu yüksek karakterine yapılmak iste
nen saldırıyı def ederek, bağımsızlığımızı koruma
yı, tertemiz vatan topralklarıını, müstevlinin karanlık 
emellerinden temizlemeyi gerçeMeştirmekti. Aziz 
milletimiz, bütün ımlillî mücadele boyunca bir ölüm -
fcalım savaşı vererek, bir şeref - haysiyet mücade
lesi sürdürerek, çok büyük fedaikârlıkiar pahasına bu 
kutsal hedefe ulaşmayı başardı; bu eşsiz zaferle bir
likte yüce ibir düşüncenin daha gerçekleştirilmesini 
sağladı; o da, rnıüllî egemenlik ilkesini oluşturan si
yasal iklimin Türikiye Büyük Millet Meclisine ha
lcim kılınarak, bu ilkenin, yemi Türk Devletinin te
mel simgesi haline getirilmesiydi. 

•tfM'ilIK e®emenll!ilk ülkesü, fcaynağMM, Birtiınai '"TüııM-
ye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü nitelikteki 
bağımsız «karakterinden almıştır. Milletin ve millî 
mücadelenin kaderi üzerinde mutlak hakimiyet ku
ran IBirimoi Tückİye Büyük Mitet Meclisinin bu 
olağanüstü yapısı, doğal olarak, millî .egemenlıik il
kesinin siyasî ve hukukî zeminini hazırlamıştır. 

Büyük Meclis tarafından 1921 Anayasası çıka
rılırken, bu Anayasaya, milî egemenlik düşüncesinin 
temel olması kaçınılmazdı. Böylece, millî egemen
lik; ilkesiyle, siyasî tarihimizde liiik defa milletin, ka
derine, milletin iıradesinım hâkim olması esası "getiri
liyor, demokratik toplumun temeli atılıyordu. Bu ba
kımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sfcaruluşu-
nu, toplumumuzun demokrasiye geçkindeki | k ve 

en önemli aidim olarak nitelemekte, dolayısıyla, de
mokratik hayatımızın başlangıç noktası telâkki et
mekteyiz. 

Millî mücadelemizi zafere ulaştırarak, tarih bo
yunca şerefle taşıdığı bağıımsızlıik karakterini bir 
kere dalha dünyaya kanıtlayan aziz milletimize ve 
onun yüce temsilcisi Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, bugünkü kuşaklar alaralk derin şükran 
'borcumuz vardır. 

Bu Meclise ve onun mümtaz üyelerine olan bir 
başka şükran borcumuz ise, devletimizin yönetimine 
millî egemenlik ilkesini hâkim kılarak, milletimizin-
demokrasiye geçişine imkân ve ortam hazırlamış 
olmalarıdır. 

İnsan topluluklarının ulaşalbilidiği en onurlu yöne
tim biçimi olan demokratik yönetimler, çağımız uy
garlığının bir simgesidir. Her ileri atılım içinde yer 
alan çağdaş Türikiye; Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclîsi ile, yönetim biçimi olarak demokrasiyi seç
miş ve demokratik dünyadaki onurlu yerini almıştır. 
Ülkemizde 1920^1erden bu yana kaydedilen siyasal 
oluşumların, demokratik gelişme sürecinde, daima daha 
ileri bir aşamayı hedef aldığını memnuniyetle söyle
yebiliriz. Bu alianda toplumumuzun kazandığı dene
yimler, geleceğimizin gücü ve güvencesidir, 

İBu deneyimlerden (bir Jeasmının, yakın tarihimiz
de milletimize pahalıya mal olduğu bir vakıadır. 
iBunun bilincini daima yaşayarak, kazandığımız de
neyimleri, uygulamada ka'biDi istifade hale getirmek 
lazımdır; akılcı ve .jgerçekçi yaklaşımın gereği bu
dur. Toplumumuzun, bu akılcı çizgide olduğuna ve 
hep bu doğrultuyu izleyeceğine inancımız tamdır. 

Aziz milletimiz, zenjgin tarihinden kazandığı eşsiz 
sağduyusu ile, değerllenldirmelerini gerçekçi bir bi
çimde yaparak, ^demokratik gelişme sürecini hızla ta
mamlamakta; igeriye değil, ileriye bakışı; gerilemeyi 
değil, gelişmeyi ve ilerlemeyi, Büyük Atatürk'ün de
yimi ile, çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi ilke edin
miş bulunmaktadır. 

Sık sık vurguluyor ve diyoruz ki: Demokrasi, 
Türk ıMıMetinlin vazgeçemeyeceği bir yaşama ''biçimi
dir; toplumumuzun siyasal ve sosyal yapısının ana-
karakteri haline gelmiştir. Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin büyük eseri olan bu kurumu kıs
kançlıkla ^korumak ve yaşatmak, nuMetimizin ve 
onun sorumluluk yüklediği tüm kişi ve kurumların 
başta gelen görevidir. 
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Konuşmamı tamamlarken, Büyük Atatürk'ün, : 
demokrasimizin temeli olan miilılî egemenlik ilkesine 
ilişkin vecize değerindeki şu «özlerini bir kere daha 
tekrarlamak istiyorum1: 

«Devletimizin ebedi müddet yaşaması için, mem
leketimizin kuvvetlenmesi İçin, milletimizin refah 
ve mutluluğu için, hayatımız, namusumuz, şerefimiz, 
geleceğimiz için ve ıbütün kutsal kavramlarımız ve 
nihayet her şeyimiz; için, mutlaka, en kıskanç his-
teram'izle, Ibütün (uyanıklığımızla ve bütün kuvveti
mizle millî egemenliği muhafaza ve müdafaa edece
ğiz.» 

Türk Milletinin ve onun tek ve gerçek temsil
cisi Türikıiye Büyük Millet 'Meclisinin, bü .büyük 
esere daima sahip .çıkacağı ve ebediyen yaşatacağı 
inancı içinde, siz sayın milleflvekilleriınizi ve sayın 
konuiklarıımızı tekrar derin saygılarla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

Şimdi, siyasî parti gruplarının sayın başkanları
na, 10'ar dakika süre ile «öz vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum1: 
1. Anavatan Partisi Genel' 'Başkanı ve Meclis 

Grubu Başkanı Sayın Turgut özal. 
2.: iSosyaldemofcrat Halkçı Parti Genel Başkanı 

ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Aydın Güven Gür
ken. 

3. 'Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve 
Meclis Grubu Başkanı Sayın Ülkü. Sölemezoğlu. 

Buyurun Sayın Özal. (Alkışlar) 

ANAP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRU
BU BAŞKANI TURGUT ÖZAL (ıtstanbul) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri, saygıdeğer misafirler; bugün, aziz 
milletimizin hür ve .bağımsız iradesinin temsil edil
diği Türikıiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
66 ncı yılını idrak ediyoruz. 

(Bulgunun mana ve ehemmiyeti çok büyüktür; 
çünkü, 66 yıl önce »bugün, tarih boyunca hürriyet 
ve bağımsızlığından, canı, kanı pahasına da olsa, 
katî surette taviz vermemiş, her türlü fedaıkarlığa 
(katlanmış bir milletin, vatanına uzanan elleri kırmak 
ve büyük istiklâli mücadeleslini vermek üzere Tür
kiye Büyük Mllîet Meclisini kurduğu bundur. 

Birçok savaştan yorgun çıkmış, fakir düşmüş, 
esaretle karşı karşıya kalmış .aziz milletimizin ver
diği mücadele, dünya durdukça anlatılacak, zafer 
türküleri ebediyete kadar söylenecektir. 
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Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin temelini, inanç, 
azim, hürriyet aşkı, millî birlik ve beraberiJk şuuru 
meydana getiırmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisin
den yükselen imanlı ses, hürriyet sevdalısı aziz mil-
letknıize, mukaddes mücadelesinde her zaman reh
berlik etmiştir. 

İstiklal Savaşma, miillî mücadele vasfı kazandı
ran, onu millî lirade temeline dayandıran Türkiye 
iBüyük • Millet Meclisinin (kurucusu ve ilik Başkanı 
'Büyük Önder Atatürk'ü, onun bütün mücadele ar
kadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bu vesile İle huzur
larınızda rahmetle ve şükranla anıyorum. (Alkışlar) 

'Muhterem miltetivökiMeri,' Büyük Atatürk, Tür
kiye ıBüyük Millet (Meclisinin kuruim alsıyla beraber, -
asrın başlangıcında, modem demokratik rejimlerde 
dahi benzerine rastlanmayan veciz bir ifadeyle, «Hâ
kimiyet bilâ-lkaydü şart milletindir» diyerek, ülkemizde 
millî irade ve demokrasinin temelini atmıştır. Bu düs
tur, değeninden bir ndbze kaybe'tmeiks'izin, gönülleri
mizde yaşamaya devam etmektedir. O'nun sözleriyle: 
«Türküye 'Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve 
hakikî mümessili olup, millet namına hâkimiyet 
hakkını istimal eder.» 

66 sene sonra bugün, aradan geçen zamana ve 
atlatılan badirelere rağmen, Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisi, aziz miU'etimizin yegâne' ve hakikî mümes
sili olarak, hür ve demokratik bir nizam içerisinde 
vazifesine devam etmektedir. 

Egemenliğin, kayıtsız şartsız Türk Milletime alt 
olduğunu belirten temel düstur, Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin kuruluşundan itibaren hiçbir şekil
de değişmemiştir. 23 Nisan 1920ı Meclisinin bu ana-
prensiibi, 1921 Anayasasının 1 inci maddesinde, 1924 
Anayasasının 3 üncü maddesinde, 1961 Anayasası
nın 4 üncü maddesinde ve 1982 Anayasasının 6 ncı 
maddesinde aynen tekrarlanmıştır. 

Ayrıca, 1982 Anayasasının başlangıç hükümleri 
arasında; millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemen
liğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve 
bunu millet adına kullanımaya yetkili kılınan hiçbir 
kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürri
yetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş 
hukuk düzemi dışına çııkamayacağı açıkça ifade edli-
m'ştir. 

Muhterem milletvekilleri, demokrasi, artık, Türk 
toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Demokratik nizam, insan hak ve hürriyetlerine say
gının en yüksek olduğu, insan hak ve hürriyetlerinin 
en iyi şekilde korunduğu rejimdir. Büyük Atatürk' 
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ün ifadesiyle, «Türk Milletinin tabiat ve şiarına en 
mutabık olan idare, Cumhuriyet idaresidir.» Nitekim, 
bu sebepledir ki, bütün namüsait şartlara ve çeşitli 
manialara rağmen, zaman zaman meydana gelen 
kesintiler, yedini süratle hürriyetçi demokratik re
lime bırakalbikniştiır. Şu anda Türk Devletinin mua
rızları ne söylerlerde söylesinler, Türk demokrasisi, 
bir daha çıkmamak üzere rayına oturmuştur. Gün 
-geçtikçe bu hakikat bütün dünyada iyice anlaşıl-
malktaldır. 

Şöyle etrafımıza bir bakalım; komşu ülkelere, 
Ortadoğu memleketlerine,. hatta Batı memleketlerine 
bir bakalım1: Kaç komşumuzda, kaç Ortadoğu ül-
kes'idde, gelişmekte oian hangi memlekette, bizim
kine benzeyen gerçek hürriyetçi demokratik nizam 
vardır? îkiyüze yakın irili ufaklı devletin kaç tane
sinin bu şansa salhıip olduğunu bir düşünelüm... Dün
yadaki pek çok ülke, demokratik nizam ve millî ira
de esasına bugün dahi ulaşamamışken, memleketi
mizdeki demokratik parlamenter sistem, dünyadaki 
mevcut demokratik parlamenter sistemlerin en iyi 
misallerinden biri haline gelmiştir. 

Kıymetli milletvekilleri, Büyük Atatürk 1923'fer
den bugüne şöyle sesleniyor: «Kuvvetliyiz; ordula
rımız kuvvetlidir; ordularımızı yaratan, ordularımızı 
vücuda götüren milletimiz kuvvetlidir. Bu milleti 
yaşatan bu vatan, namütenahi menabii servete ve 
feyze maliktir, kuvvetlidir. Fakat, efendiler, bütün 
bu kuvvetlerin fevkinde başika bir kuvvetimiz var
dır ki, o da hâkimiyeti millîyemizi idrak etmiş ve onu 
bilfiil halkın eline vermiş, halikın elinde tutmuş ve 
tutabileceğimizi ispat etmiş olmaktır.» 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, 23 Nisan 
1986 günü ben de diyorum ki, kuvvetliyiz, bütün 
dünyada itibarımız artmıştır, ekonomimiz gittikçe 
güçlenmekte, büyümektedir; faikat en büyük gücü
müz, kuvvetimiz, siz halikın, milletin temsilcilerinden 
aldığımız kuvvettir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Millet iradesiyle, devlet idaresi, hükümetimiz 
müddetince el ele vermiştir ve vermeye devam ede
cektir. Bir defa daha tekrar ediyorum: Hürriyetçi 
demokratik nizama gönülden bağlıyız ve millet hâ
kimiyetinin, demokrasinin tek esası olduğuna inanı
yoruz. 

'Hükümet programında da belirttiğimiz gibi, te
mel vasıfları, adalet ve hukukun üstünlüğü olan de
mokratik nizam, insan şeref ve haysiyetinin, söz, 
düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en gü

venilir teminatlıdır. Millete en iyi şeklide hizmet ve
rilebilmesi, devlet idaresinde milletin en iyi şekilde 
temsil edilebilmesi, ancak demokratik hizam İle müm
kün olabilir. 

Halkın serbest oyuyla seçilmiş üyelerden kurulu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin ve mil
let hâkimiyetinin en üst seviyede tecellî ettiği mües
sesedir. 

Muhterem miletvekilleri, toplumun maddî ve ma
nevî olarak yükselmesinde ve yücelmesinde temel un
sur ihsandır. Çocuklarımiiz ve gençlerimiz, cemiyeti
mizin geleceğinim teminatı ve en d^ğerl'i varlıkları
dır. Süratle gelişen ve refah seviyesi yükselen Tür-
ki'yemizi, millî, manevî ve kültürel değerleri mü
kemmel olarak yetiştirilen ve eğitilen çocuklarımıza, 
gençlerimize devretmek, en önemli hedeflerimizden 
birisidir. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının ikinci büyük önemi de buradadır. 

23 Nisan, Büyük Devlet Adamı Atatürk tarafın
dan, istikbalimizin teminatı olan çocuklarımıza, arma
ğan edilmiştir. Bu suretle, millî egemenlik ve de
mokratik nizam konusundaki temel prensipler, çocuk
larımız sayesinde gelecek nesillere de intikal ettiri
lecek ve ebed müddet Türk Milleti ile birlikte ya
şayacaktır,, 

Bugün, dünyada çocuk bayramına sahip yegâne 
millet olmanın da haklı gurur ve mutluluğunu ya
şıyoruz. 

Yaratıcının sevgisiyle dolu kalplerimiz, yaratı
lanların en şereflisi olan insanlar için, hele küçük 
insancıklar için, çocuklar için çarpıyor. 

Irk, dil, din, cins, millet, ülke farkı gözetmeden, 
bütün insanları, bütün çocukları seviyoruz. 

Milletlerarası camiada, barışın, dostluğun, kar
deşliğin devamlı olarak teslisini, bütün ihtilafların ve 
husumetlerin nihayet bulmasını samimiyetle istiyo
ruz. 

Büyük Liderimizin, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» 
düsturuna yürekten bağlıyız ve bunun bütün dün
yada gerçekleşeibilm'esi için çalışıyoruz. 

Gelecek günlerde, bu mütevazi 23 Nisan günün
de çocuklarımız arasında atılan dostluk temellerinin 
dünya barışına katıda bulunmasını temenni ediyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, hürriyetçi demokratik 
sistemde farklı fikirlerin ve görüşlerin olması ve bun
ların temsil edilebilmesi gayet tabiîdir. Ancak, kar-
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rişli iken katlanılabilir bir yük gibi görüldüğünü dü
şündüğümde, Mosltafa Kemal'in ve Türk Ulusunun, 
bir savaş içinde, siyasete, parlamentoya, karşı düşün
ceye, muhalefete, çoğulculuğa, özgür tartışmaya, de
mokrasiye ve meşruiyete verdiği bu inanılmaz önemi, 
siyaset düşüncesine, parlamentoya, meşruiyete ve ço
ğulculuğa yapılmış en anlamlı övgü, bunlara karşı 
gösterilmiş en büyük saygı ve bunları yüceltmek için 
atılmış en kararlı adım sayıyorum ve bundan çok 
büyük kıvanç duyuyorum. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye za
man zaman güç koşullara düşmüştür ve ileride gene 
de düşebilir; parlamento, bazen bu güç koşulların aşıl
masında her zaman en mükemmeli ve en doğruyu bul
makta kusursuzlufk göstertmeydbilir; ancalk şunun hiç 
unutulmamasını diliyorum : Ülkedeki hiçbir koşul, 
bir Kurtuluş Savaşının koşullarından daha ağır ola
maz; eğer o gün bile bu parlamento açık kalmışsa, 
hiçbir koşul, bu parlamentonun kapanması için gerek
çe sayılmamalı ve yapılmamalıdır. (SHP sıralarından 
«(Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiçbir parlamento, her bir kurum, kuruluş, olgu 
ve varlıkta olduğu gibi, kusursuz değildir; eksiksiz ve 
noksansız düşünülmemeli ve öyle sayılmamalıdır. Bir 
parlamento, içindeki üyeleri çok yetkin, çok kusur
suz, çok sorumlu, çok az eksikli olduğu için yüce 
ve dokunulmaz değildir; parlamento düşüncesinin ar
dında, bir ulusun kendini yönetme ve kendini özgür 
kılma hakkı ve çabası yattığı için, •parlamento kutsal 
ve dokunulmazdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

şıkklı sayigı, sevgi, müsaimalha ve anlayış içerisinde, 
ahenkli bir vasatta tartışma yoluyla meselelerin halli 
gerekir. 

Şuna samimiyetle inanıyorum ki, Türk'iyemliz, ge
rek siyasî rejim, gerekse iktisadî gelişme bakımından 
müspet ,b'ir yoldadır. Çok yakın bir gelecekte, dış ti
caret hacmi katlanarak artmış; altyapı, ulaştırma ve 
enerji yatırımlarını tamamlamış; şehirdik, konut, eği
tim gibi sahalarda önemli mesafeler almış bir ülke ola
cağız. Milletçe canla, başla çalışiaralk, «Büyük, Kud
retli ve Müreffeh Türkiye» hedefimize mutlaka ula
şacağız. (ANAP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkış
lar) Çünkü, Büyük Türk Milleti, refaha, huzura ve 
mutluluğa layıktır. 

Bu duygularla, Türküye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 66 ncı yıldönümünü kutluyor, yüce Meclisi
mizin muhterem üyelerine ve değerli misafirlere say
gılar sunuyorum. ı(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
Sayın Gürkan, buyurun efendim. (Alkışlar) 
SHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU 

BAS&ANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, h'iç kuşkusuz her birimize kı
vanç ve onur verecek birçok anlamlı yönü ve özelliği 
vardır; ama bence bu özeliklerin başında, bu parla
mentonun bir Kurtuluş Savaşı içinde ve onun başlan
gıcında kurulmuş olması gelmektedir. Yanılmıyorsam, 
bir savaş içinde kurulan tek parlamento, Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

Mustafa Kemal, koşulları çok ağır, hatta olay 
öncesinde, kazanılması olanaksız sayılan bir savaşın 
içinde, kan ve barut cephesinde askerî bir uğraş ve
rirken, kendine bir ikinci cepheyi, bir siyaset cephe
sini açmakta ve Türkiye Büyük Millet Meclisini oluş
turmakta hiç tereddüt göstermemiştir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Mustafa Kemal, askerî cephede ne ölçüde zorlu 
uğraş vermişse, bu kutsal çatı altında, siyaset cephe
sinde de aynı ölçüde zorlu bir uğraş vermiştir. Siya
set ve meclis, Mustafa Kemal tarafından, işlevleri zor
laştırıcı, askeri hedeflere varmayı güçleştirici olarak 
görülmemiş, aksine, bu hedeflere varmak için vazge
çilmez bir körüm sayılmıştır. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

. Zaman zaman Türkiye'de ve hatta dünyada, siya
setin, parlamentonun, karşı düşüncenin, muhalefetin, 
çoğulculuğun, özgür tartışmanın, demokrasinin ve 
meşruiyetin, ancak işler iyi giderken ve koşullar elve-

'Eğer klasik demokratik yollardan seçilmiş bir par
lamentoyu beğenmiyorsanız, onunla özdeşleşemiyorsa-
nız, o zaman, kendi ulusunuzu ve onun iradesini de 
beğenmiyorsunuz ve onunla özdeşleşemiyorsunuz de
mektir. (SHP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer ulusunuzu beğeniyor ve onun iradesine güve
niyor, fakat oluşan parlamentoyu bir türlü yeterli say
mıyorsanız, yapılacak şey, ulusun iradesinlin daha az 
saptırılarak parlamentoya yansımasını sağlayacak öl
çüde, demokrasiyi, katılımı ve çoğulculuğu genişlet
mektir; ama parlamento kapanmamalıdır, bir ulusun, 
ortak özgürlük ve demokrasli aşını pişirebildiği ocak 
sönmemelidir, üstü küllenmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu 17 nci Dönem Meclisi, 
seçilmiş parlamento olmaksızın geçirilen üç yılın ar
dından, yeniden ve taze umutlarla açılmış bir par
lamentodur, bir anlamda, demokratik parlamenter dü-
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zeni yaşatmayı deneme kararlılığımızın simgesi b'ir 
parlamentodur. Hem umutların, coşkuların ve bek
lentilerin parlamerütosudur, hem de kıyaslamaların, te
reddütlerin, gözlemlerin ve kararsızlıkların parlamen-
tosudur. 

Türkiye'de, demokratik parlamenıto düşüncesi, bu 
parlamento eliyle tarihî bir sınavdan geçmektedir. 
Geçmiş ikiıbuçuk yılda demokratik parlamenter dü
zenin -hiç değilse- askârî kurum ve kurallarıyla işler 
halde tutulabilmiş olmasını azımsamamafcla birlikte, 
bunun ötesine geçen demiolkraitik kazianımların toplu
ma sağlanması ve umut, coşlku ve beklentilere yanıt 
verilmesii açısından önemli ve bize doyurucu gelen bir 
mesafeyi geride bıraktığımızı -ne yazık ki- söyleye
miyorum. Bunu, kuruluşumuzun 66 ncı yılını kutla
dığımız bu anlamlı günde söyleyebilmiş olmayı ger
çekten çok isterdim. Parlamento olarak bir özeleştiri 
ve iç değerlendirme yapılmasına da fırsat vermesini 
dilediğim bugünde, parlamenter demokratik düzenin 
ve özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı çağdaş bir siya
sal yapının oluşup kökleşmesi konusunda omuzları
mıza aldığımız ağır, fakat kutsal yükün gerekleri üze
rinde bir kez daha birlikte düşünmeyi öneriyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu yüce Meclisin, bir Kur
tuluş Savaşı içinde kurulmuş olması için olağanüstü 
anlamlı niteliğinin yanında, bir büyük niteliği daha 
vardır ki,'o da dünyada eşi'olmayan bir niteliktir : 
Bu yüce Meclis, kuruluşu çocuklara bayram olarak ar
mağan edilmiş tek parlamentodur. Parlamento dü
şüncesine yapılabilecek en. büyük övgülerden ve par
lamento düşüncesine gösterilebilecek en anlamlı önem-
semelerden biri de budur ve bu da gene, yaşadıkça 
ve dünyayı anladıkça, sevgisi ve saygısı âdeta önlene
mez bir biçimde giderek içimizde serpilip büyüyen 
Atatürk'ün ürünü ve düşüncesidir. 

Çocuik, gelecek demektir. Demokrasi ülküsü ve 
Meclis ülküsü, ancak çocuklara emlanet edilerek, an
cak onlara önemsetilerek, ancak onlara sahiplendiri
lerek geleceklere taşınılaibilir. Çocuklarımızın gönlün
de, hukuk devleti düşüncesini, meşruiyet düşüncesini, 
ulusal egemenlik düşüncesini, demokrasi düşüncesi
ni, vazgeçilmez ve kısıtlanamaz hak ve özgürlükler 
düşüncesini, tartışarak doğruyu arama ve bulma dü
şüncesini, karşı görüş ve düşüncelere sabır ve hoş
görü gösterme düşüncesini, karşıtlarından öğrenme ve 
yararlanma düşüncesini, iç barış için toplumsal uz
laşmalar arama ve bulma düşüncesini, demokratik 
çoğunluğa saygı düşüncesini, düşünmekten ve düşün
düğünü söylemekten korkmama düşüncesini filizlen-
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diremezsek, «meclis» düşüncesini yaşatmamız da 
mümkün olamaz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Çocuik, gelecek demektir; ulusal egemenlik, meclis 
ve demokrasi düşüncesi de gelecek demektir. Bu kav
ramlar, belki bugünden çok, yarının kavramlarıdır. 
Her geçen gün, ulusal egemenlik, meclis, demokrasi 
ve özgürlük yolunda atılmış bir yeni adımdır. Çocuk 
da, demokrasi de, asıl, geleceğin olgularıdır; bugün 
olduklarından ve olabileceklerinden az gözükürler; 
ama dünya, onların büyüyüp, serpilip, güçlenmesi yö
nünde döner. Çocuk da, meclis düşüncesli de, demok
rasi de, yarın, bugünkünden dalha güçlü ve daha bü
yük olacaktır; bu bir doğa kuralıdır. Nasıl, çocuk
ların büyümesi, serpilmesi ve güçlenmesi önlienemezse, 
Özgürlük, demokrasi ve meşruiyet düşüncelerinin de 
büyüyüp, serpilip, güçlenmesi önlenemez. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Her ikisini de ön
leme çabaları, boş ve umutsuz çabalardır. 

'Mustafa Kemal, bu nedenle, Meclislin açılış günü
nü, çocukların günü saymıştır. Çocuk, barış demek-
t!ir; barış ise, ancak meşruiyetle, meclisle ve demok
rasi ile kazanilalbilir; baskı kurarak, iradeleri ezerek, 
ulusal egemenliğin üzerine çıkarak, ne yurtta, ne de 
cihanda barış sağlanır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu nedenle, Atatürk, savaş içinde de barışı düşün
müş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü
nü çocuklara armağan etmekle, ulusal egemenliğin 
özünün, barış düşüncesi olduğunu vurgulamıştır. 

23 Nisan, dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. İlk kez, 
bir ulus, iradesinin üstünlüğünü simgeleyen çok önem
li bir günü, parlamentosunun kuruluş gününü, çocuk
larına armağan etmiştir; hem çocukları, hem de mec
lis düşüncesini yüoeltimek için bundan anlamlı bir jest 
olamazdı. Parlamentonun üstünlüğü düşüncesinde ço
cuk; çocuğun, barışın, arılığın ve geleceğin simgesi ol
ması nedeniyle, çocukta da meclis düşüncesi yüceltil-
miştir. Böyle anlamlı ve içerikli bir jestin ve böyle 
ince düşünülmüş ve evrensel değerlerle bezenmiş bir 
bayramın, «Dünya Çocuk Günü» olarak kutlanma
ması büyük bir kayıptır. Diler ve isterdim ki, bugün 
tüm dünyada tüm çocuklarımız yeşil yeşil, sarı sarı, 
gül gül, karanfil karanfil, renk renk, çiçek çiçek, ko
ku koku dünya parlamentolarını doldurmuş olsunlar, 
Ne kadar güzel olurdu... (SHP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisin evrensel kutsallıktaki bu çatısı al
tından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarımıza ba
rış diliyorum, özgürlük diliyorum, dayanışma diliyo-
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rum. Hem çocuklarımızın, hem ulusal egemenliğin 
önünde, hem de bu iki güzelliği bir araya getiren mil
letimin ve onun seçkin evladı Mustafa Kemal'in önün
de partim adına, minnetlerle . ve saygılarla eğiliyo
rum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürkan. 
MDP Grup Başkanı olarak buyurun Sayın Söyle-

mezoğlu. (Alkışlar) 

MDP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU 
BAŞKANI ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahraman
maraş) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Baş
kanım, yüce Meclisin değerli üyeleri, saygıdeğer ko
nuklarımız; millî iradeden gelen gücün ülke kaderine 
hâkim olduğu, millet temsilcilerinin ilk defa Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında toplandığı 23 Nisan 1920* 
den bu yana 66 yıl geçti. Her yıl bu mutlu günü ye
niden kutluyor, demokrasiye olan inancımızı tazeli
yoruz. Böylesine anlamlı, aynı duygularla dolu oldu
ğumuz bir günde yüce Meclise hitap etmenin heye
canını ve mutluluğunu yaşıyor, en içten duygularla 
saygılar sunuyorum. ı(Alkışlar) 

Millî hâkimiyetim'iz, gerek oluşu ve gerekse za
manlaması itibariyle Büyük Atatürk'ün engin dehası
nın bir eserüdir. Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı gibi, 
zor ve çetin bir mücadelenin ancak milletin temsilci
lerinden destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağını 
tespit etmiş, tüm millî mücadeleyi, Büyük Millet 
Mecl'istimin kendisine verdiği yetki ve ondan aldığı güç
le sürdürmüştür. 66 yıl önce bugün, milletimizin se
çerek Ankara'ya gönderdiği milletvekilleri, ümitsizlik 
ve endişelerle dolu olan bir ortamı dağıtmış, Türk 
Milletinin makûs talihini yenmek için ilik adımı at
mış, yeni Türk Devletinin temelini oluşturmuşlardır. 
0 gün, Ulustaki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nasında toplanan bu yurtsever ve fedakâr vatan evlat
ları için bir tek hedef vardır : Yurdu düşman işga
linden kurtarmak ve yeni bir devlet kurmak. Daha 
sonra, bu düşünce şekillendi bağımsız tolir devlet ku
ruldu, 20 Ocak l92Vde kalbuıl edilen ilk Anayasanın 
1 inci maddesi, «Egemerilik, kayı'tsız şartsız milletin
dir; idare usulü halkın geleceğinin blizzat ve bilfiil 
kendisi taraifından yönetümi esasına dayanır» hükmü
mü İhtiva ediyordu. Burada önemle vurgulanması ge-
/reken husus, milletin istiklalini tahakkuk ettirmek ve 
müstakil bir devletin temellerini atmak maksadıyla 
yola çıkanların, millî mücadelenin başarıya ulaşabl-
mesıi için, mi'liî hakimiyette ve millî iradeye dayan
mak ve gücü ondan almak gereğini duymuş ve bu 
(basireti göstermiş cumalarıdır. 

Gerçekten, tamamen parçalanmış olan Osmanlı 
İmparatorluğunun yer'ine, yeni b!i-r devletin kurulması 
'tarihî ve siyasî bir zorunluluktu; fakat aynı zaman-
'da, mi'lüî mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, mil
lerin azim ve kararma ve millî iradeye dayanmak fik
ri o tarihin şartları içerisinde mütalaa edilirse, fev
kalade takdire değer bir karar olarak kıymeflenditril-
melidir. Millî ira'de milî hâkimiyet, 1921 yılında 
Anayasada yerkii bulan bu iki yüce mefhum, bulgun 
de Türk Devlerinin temelini teşkil etmektedir. 

Türk Milleti için demokratik rejim, vazgeçilmesi 
mümkün olmayan bir yaşama tarzıdır. Şüphesiz, de
mokrasi, rejimlerin en iyisi ve insan haysiyetline en 
çok yakışan bir yönetim tarzıdır; fakat kurallarına 
mütüaka uyulması ve en uygun şekilde istetilmedi 
de slayttır. Üstlün vasfı, 'bir fazilet rejimi oluşudur. 
^Uygulayanların, bu anlayışı mutlaka korumaları ge
rekir. öncelikle, Meclisin itibarı ve saygınlığı, hiçfoiir 
igerekçe ve bahanenin arkasına sığınmaksızm mutla
ka korunmalı, milletin her meselesinin o yüce çatı 
artında çözülmesi gerek'tiği asla unutulmamalıdır. 

<İMDP sıralarından alkışlar) 

''Meclisin temel fonksiyonları olan yasama yetkisi, 
devlet bütçesini kaJbul ve denetleme yetkisi ve icrayı 
kontrol yetkisi, zaman içerisinde yavaş yavaş elin
den alınarak başka mercilere aktarıldığı ve işlemez 
ihale getirildiği takdirde, mi'liî iradenin üstünlüğün
den ve demokrasimin varlığından söz etmek mümkün 
değildir. (IMDP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

•Milletin reyi, bütünüyle Meclis içinde temsil edi-
abbiîmeli, istikrar bahanesiyle azınlık hakimiyetin© 
yol açılmamalidir. (IMÜP ve SHP sıralarından «Bra-
vo> sesleri, alkışlar) 

Esas olan diyalogdur, uzlaşmadır. Muhalefetin 
sesine kulak vermeyen ve her şeyi parmak hesabın
da gören bir düşünce tarzıyla demokra'siyi' yerleşti-
remeyiz, işler hale getiremeyiz. En iyiyi bulmakta, 
uzlaşmaya ve diyaloga özen göstermek zorundayız. 
i(JMÖP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün, ülkemizin sosyal bünyesinin büyük bir 
dinamizm içerisinde olduğunu, hızlı bir değişim gös
terdiğini kalbul etmek durumundayız. Ancak, ulaştı
ğımız bu dönemde, yüce Meclisimiz, demokratik par
lamenter rejimin daha sağlam temellere oturtulması 
hususunda, yakın tarihimizîde cereyan eden olaylar
dan da ders almak suretiyle, hatalı yöntemlere baş
vurmamalı, yeni bir anlayış içinde kutsal görevini 
fbüyüfc bir hassasiye'tîe yerime getirmelidir. 19861ların 
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Türkiyeli yenilenmek zorundadır. Çağdaş olacaktır.' 
birleştirici olacaktır ve Afca'cürk milliyetçisi.. olacaktır. 
(!MH>P sıralarından «Bravo> sesleri, alkışlar) 

İlk Büyük Millet Meclisinin vatansever mebus
larını burada hayırla ve şükranla yâd ederken, onla
rın devamı olan biz milletvekılerine düşen görev, 
aynı ruh, aynı heyecan, aynı dürüstlük ve aynı mil
let ve memleket sevgisiyle hizmeti devam ettirmek
tir. 

(Buigünün aynı zamanda çocuk 'bayramı olarak 
kabulü, çok büyük anlamlar taşımaktadır. Her 23 
NPsan'da geleceğin büyükleri olan çocuklarımız, millî 
hâkimiyetin ve demokrasinin erdemini yürekler'inde 
duyacaklar, Bü'yü'k Atatürk'ün bu armağanını ebe
diyete kadar yaşatacaklardır; tüm dünya çocukları
na örnek olacaklar, dünya barışma sahip çıkacak
lardır. 

Tarih boyunca Yüce Tünk Milleti, birlik ve bera
berliğini koruduğu sürece daima muzaffer olmuş ve 
şanlı geçmişine altın sayfalar eklemiştir. Hiç kimse
nin şüphesi olmamalıdır ki, milletimiz birlik ve be
raberliğini daima koruyacak ve Atatürk ilkelerinden 
ilham alarak, medeniyet ve refah. yolunda yürümeye 
devam edecektir. Bunu sağlayacak kadrolar, bu aziz 
m'Mletin içinden her zaman çıkacak, her zaman bulu
nacaktır. 

Türkiye'de demokrasinin bütün müesseseleriyle 
sağlıklı hiçimde işlemesi en içten temennimizdir. 

Türk Milletinin, Millî Egemenlik ve Çocuk Bay
ramını, 'Büyük Atatürk ve tonun yurtsever 337 me
busuna minnet duyarak kutluyorz; şükranla andığı
mız hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Azız milletimize, Allah'tan, demokrasi içinde, dün
ya durdukça huzur, refah ve iyilik diliyoruz. 

Sizleri en derin saygılarım Ve teşekkürlerimle se
lamlıyorum. 

Sağolunuz. (MDP sıralarından alkışlar) 
©ANKA'N — Teşekkür ederiz Saym Söylemezoğ-

lü. 
Sayın milletvekilleri, şlimdi de ülkemizin davet-

Hisli olarak törenlere katılan... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKA'N — Değineceğim o noktaya.] 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dağıtılan metin

le ilgili olarak 'bir sorumuz var efendim. ' 
BAŞKA'N — Biliyorum, onunla ilıgMi olarak bir 

açıklama yapacağım efendim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de, ülkemizin da
vetlisi olarak törenlere katılan yabancı ülke parla
menterlerinden en kıdemli parlamenter olarak, İrlan
da Millet Meclisi Üyesi Sayın Olıiver Flanaıgan'ı 
kürsüye davet edeceğim. 

Yalnız, biraz önce elime geçen saym parlamen
terin konuşma metinlerinde, 'buraya teftiş için gelen 
Avrupa Konseyi temsilcilerinden bahsedilmektedir. 

Türkiye, teftişi kabul edemeyecek büyük bir öz
günlük ülkesidir. («'Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bu ifadenin, konuşmalarında zuhulen yer aldığını 
kabul ediyor ve metinden çıkarıyorum. («Bravo» ses
leri ve 'alkışlar) 

İBuyurun Sayın Flanagan. 
MEHMET BUDAK (Kırşehir) —• Avrupa ter-

biyesizliğidiır bu Sayın Başkan. 

OLİVER J. FLANAGAN (Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı) (*) — Ku
ruluşunun 66 net yıldönümünde bu mutlu olay ne
denliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri
ne samimî tebriklerimi ve iyi dileklerimi sunmak, 
bana en büyük mutluluğu vermektedir. Bu olay, her 
milletin hayatında Ibüyük ve tarihî dönüm noktası
dır. Türk Milleti bununla gurur duymaktadır. Bu, 
onun için sevinç kaynağıdır. 

66 yıl, bir miiMet meclislinin hayatında çok kısa 
bir zaman dıilirnıM oluşturuyor; fakat bu öyle bir 
dönemdir ki, her Avrupa ülkesinin kendi problem
leri vardı. Bunların birçoğunu çözümlemek zor; di
ğerleri çözümlendi ve diğer milletler kendi sorunla
rını çözümlemek için ciddî ıgayret içeris'indediırlerf 

Türkiye'nin de kendi sorunları vardı.. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin, Avrupa Kon
seyi düzeyindekıi çahşımalarını, Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisinin 822 ve 840 sayılı kararları çerçe
vesinde yürüttüğü inancındayız. 

Türkiye Büyük Millet Mecl'iıstine, özgürlükçü de
mokrasi politikalarım büyük bir hızla yerine ıgetir-
diği için tebriklerimi sunarım. 

Yasama örgürlüğü, hak özgünlüğü, eğitim ve ça
lışma özgürlüğü, politika ve din özgürlüğü, bir kim
senin fikir ve düşünce özgürlüğü ve demokrasi ya
saları çerçevesinde yaşamını sürdürmesi, o milletin 
halkına vereceği en büyük hediyedlir. özgürlüğe ve 
kişisel toklara paha biçiilemez. Bunu her zaman 
hatırlatmalıyız. Dünyada halktan daha önemli hiç
bir şey yoktur; para, mal, mülk, zenginlik; erkek, ka
dın ve çocuklarla kıyaslanmayacak kadar önemsiz-
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dir. Mutlu, sağlıklı ve özgür topluma sahip olma
yan bir m'Met, muvaffak olamaz ve ayakta duramaz. 

Türkiye'nin pek çok yerlerinde sıkı yönetimin kal
dırılması, tutukluların serbest bırakılması ve ölüm 
cezalarının uygulanmaması ve buna benzer pek çok 
şeylere, Avrupa organıizasyonlarıyla olan ilişkilerin 
normalleştirilmesi hususunda Türk Hükümeti ile 
Türk vatandaşlarının igösterdilkleri açık (istekler de 
dahildir. 

Sağlıklı bir demokrasi için halk ile hükümet ara
sında birbirlerine karşı güven olmalıdır ve !bu hu
susta Türkiye'de büyük belirtiler mevcuttur; temen
nimiz, bunun devam etmesidir. Bir millet için tam 
olarak demokrasiye ulaşmak kolay değildir. 

(*) Konuşmanın tercümesidir. 
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'Buraya ıbigi edinmek için gelen Avrupa Kon
seyi temsilcilerine, Türk otoniteleri ve resmî görevli
leri büyük yardımda bulunmuşlardır, 

©aşardı yoldasınız. Doğru ve asil gayretlerinizin 
'gelecek yılarda semeresini göreceğimize inanıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Flanagan, 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec

lisimin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çoculk 'Bayramının kutlanması ve gü
nün önem ve anlamının bdirtilımesi amacıyla yapı
lan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 
için, 24 Nisan 1986 Perşembe günü saat 15.0Q'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum!. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 15.30 
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