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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil, tarım ke

siminde çalışanların ve hayvancılıkla uğraşanların so
runları ile zor durumdaki küçük esnaf ve şoförlerin 
dertleri; 

Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarslan, dünya ül
kelerinde uyuşturucu madde kullanımının nedenleri 
ve Türkiye'de kullanılan sigara, alkol ve uyuşturucu 
maddeler, bunların, kullananlar üzerinde yaptığı tah
ribat ve alınması gereken tedbirler; 

tçel Milletvekili Edip özgenç de, Çukurova'da, 
tarım topraklarının amaç dışı kullanılması, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/789) ve 
(6/838) esas numaralı sözlü sorularının yazılı soruya 
çevrilmesine ilişkin önergesi okundu; Başkanlıkça ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
(6/1008, 6/1009, 6/1012, 6/1013, 6/1014, 6/1015, 6/1016, 
6/1017) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına 

ilişkin Önergesi okundu; soruların geri verildiği bil
dirildi. 

tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık (2/348) 
(S. Sayısı : 514) ve 

îpekböcekçiliği Kanunu teklifleri ve Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonu (2/139) (S. Sayısı : 515); 

Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendiler. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısının 
(1/826) (S. Sayısı : 544) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak maddelerine geçildi; 1 inci ve 2 nci 
maddeleri kabul edildi. 

23 Nisan 1987 Perşembe günü saat 14.30'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.22'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Necmettin Karaduman 

KATİP ÜYELER : SUleymaıı Yağcıoğlü (Samsun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük 
94 üncü Birleşimini açıyorum. 

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

(İstiklal Marşı) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulusu

nun 67 nci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve an
lamının belirtilmesi görüşmeleri. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, değerli konuk
larımız; gündemimize göre, Genel Kurulun 16 Nisan 
1987 tarihli 91 inci Birleşiminde alınan karar uya
rınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
67 nci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
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Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının j 
belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere baş
lıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce, ülkemizin davetli
si olan sayın konuk parlamenterleri sizlere takdim \ 
etmek istiyorum : l 

Arjantin: Julio Aurelio Amdedo (Alkışlar) 
Bangladeş : M. Kor ban Ali (Alkışlar) 
Belçika : Luc Bey er de Ryke (Alkışlar) 
Cezayir : Dilimi Abbes (Alkışlar) 
Çin Halk Cumhuriyeti: Song Chengzhi (Alkışlar) 
Fas : Ahmet Krafess (Alkışlar) 
Federal Almanya: Peter Wurtz (Alkışlar) 
Finlandiya : Eino Siurufinen (Alkışlar) 
Fransa: Jean Marie Daillet (Alkışlar) 
Hindistan: Najma Heptulla (Alkışlar) 
İngiltere : Peter Temple Morris (Alkışlar) 
isveç : Bjöm Korlof (Alkışlar) 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Mustafa Ada-

oğlu (Alkışlar) 
Lüksemburg : Astrid Lulling (Alkışlar) 
Macaristan: Dr. Phil Laszlo Bokcr (Alkışlar) 
Peru: Jorge Sanchez Farfan (Alkışlar) 
Portekiz: Antonic Figuerido Lopez (Alkışlar) 
Somali: Muhammed İbrahim Ahmed (Alkışlar) 
SSCB : Karatay Turisov (Alkışlar) 
Ürdün : Hazem Nuseibeh (Alkışlar) I 
Yugoslavya: Milka Takeva Grigorijeviç (Alkışlar) 
Yunanistan : Yiannis Paleokrassas (Alkışlar). 
Sayın milletvekilleri, bu takdimden sonra Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî partilerin grup 
başkanları ve kutlama törenlerine davet edilen yaban
cı ülke parlamenterlerinden en kıdemli parlamenterin 
konuşmalarına geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sayın konuk parlamenterler; 
bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
67 nci Yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla hep 
birlikte kutluyoruz. Türk Milletinin uzun ve köklü ta- 1 
rihi boyunca, hür ve bağımsız yaşama karakterinkı 
doğal bir sonucu olan millî egemenlik ilkesi, bu mutlu ı 
günde toplum ve devlet yaşamımızın değişmez ve vaz
geçilmez bir parçası ve ana felsefesi haline gelmiştir. 
Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığı
mız bu yıldönümü münasebetiyle, aziz milletimizi ve 
onun temsilcileri siz değerli milletvekillerini ve sayın I 
konuklarımızı derin saygılarla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

67 yıl önce bugün çok büyük zorluklar ve im- I 
kansızlıklar içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin | 
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temellerini atan; vatanın kurtarılması ve milletin ba
ğımsızlığı için her türlü özveriyi göstererek, çağdaş 
Türk Devletini yeniden kuran; başta büyük Atatürk 
olmak üzere, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tüm üyelerinin aziz hatıralarını minnet ve saygı ile 
anıyor, tümü ebediyete intikal etmiş bulunan bu bü
yük insanlarımıza rahmetler diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir toplum demokrasiye 
rahatça ve kısa bir sürede ulaşamamıştır. Şimdiye ka
dar bulunan en mükemmel yönetim biçimi olarak ka
bul ettiğimiz demokrasi, birtakım katı, değişmez, tu
tucu kuralları olan bir rejim değildir. Toplumsal ha
yatta görülen tüm değerlerin, davranışların, kültürel 
özelliklerin sentezi içinde ulaşılması, yaklaşılması ge
reken; açık ve dinamik niteliğe sahip ve her şeyden 
önce toplum iradesini şart koşan çoğulcu bir yönetim 
şeklidir. Bu rejimde esas, halktır, halkın iradesidir; 
halkın kendi varlığına, kendi geleceğine, bizzat ken
di iradesinin egemen olmasıdır. Bunun temel kaynağı 
da, millî egemenliktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kuruluşundaki ve Türkiye Cumhuriyetinin doğu
sundaki temel ruh da budur. Bu temel ruh, Atatürk' 
ün şu sözlerinde en güzel ve en anlamlı ifadesini bul
muştur : «Yeni Türkiye Cumhuriyetinin yapısının ru
hu millî egemenliktir; milletin kayıtsız şartsız egemen
liğidir. Bir milletin, egemenliğini anlayabilmesi ve onu 
güvenle koruyabilmesi, birtakım hususî vasıflara ve 
üstün terbiyeye sahip olmasına bağlıdır. Bir milletin 
ki, siyasî terbiyesinde, sosyal terbiyesinde, vatan sev
gisinde noksan vardır, öyle bir millet egemenliğini lü
zumu derecede kuvvetle elinde tutamaz.» 

İşte, 23 Nisan 1920'de kurulan Birinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, vatanın ve milletin kurtarılma
sındaki, bağımsız ve millî yeni bir Türk Devletini ta
rih sahnesine çıkarmasındaki büyük başarısı, Atatürk' 
ün sözlerinde ifadesini bulan bu yüce şuurdan kaynak
lanmıştır. 

Birinci Mecliste, değişik sosyal yapılara sahip in
sanların farklı fikir ve düşünceler içinde, gerektiğinde 
çok sert tartışmalara girmelerine karşılık, millî ege
menlik ilkesine gönülden bağlı bulunmaları, vatan ve 
millet sevgisi, hür ve bağımsız yaşama azmi gibi, or
tak millî duygulara sahip olmaları, bu mucizevi ba
şarının temel nedenini teşkil etmiştir. Bunun sonu
cunda, Türk Milletinin köklü tarihinde yeni bir dö
nem başlamıştır. 

Atatürk'ün dediği gibi, her türlü başarının, her 
türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı olan Türk 
Milleti - bu dönemde egemenliğine sahip çıktığı - 67 

— 415 — 



T. B. M. M. B : 94 

yıldan beri, çağdaş uygarlık ve demokrasi yolunda, 
inançla, güvenle ve gururla ilerlemektedir. Bu yolda, 
zaman zaman bazı güçlükler çıkmasından, engellerle 
karşılaşılmasından endişeye düşmemek lazımdır. Vaz
geçmemiz asla mümkün olmayan demokratik rejim 
içerisinde, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik, siya
sal, kültürel ve özellikle teknolojik şartlara uyum sağ
lamada, toplum hayatında hiç de uzun sayılamayacak 
süreler içinde bazı sıkıntılarla, bazı güçlüklerle karşı
laşılması doğaldır. Demokratik rejimle yönetilen diğer 
ülkeler de aynı şartlardan geçmişler ve geçmektedir
ler. önemli olan, bu güçlükler karşısında sadece ve 
sadece millet iradesine güvenerek, gerektiğinde mille
tin hakemliğine başvurarak, ilme, akla ve mantığa da
yalı çözümler üretebilmeyi bir yaşama biçimi haline 
getirmektir. Türk Milleti, bunu yapabilecek güce, ye
teneğe ve bilhassa üstün bir sağduyuya sahiptir. Bu 
üstün sağduyusunu, tüm tarihi boyunca, pek çok ör
nekle kanıtlamıştır. 

Memnuniyetle belirtelim ki, yaklaşık kırk yıl gibi 
kısa bir sürede, çok partili demokratik parlamenter 
rejimimizin getirdiği nimetlerle, her alanda büyük 
ilerlemeler kaydetmiş durumdayız. Araya giren bazı 
duraksamaları, milletimiz, millî birliği, ortak inanç
ları ve kesin kararlılığıyla, çok kısa sürelerde arkada 
bırakmaya muvaffak olmuştur. 

Milletimizin başlıca amacı, gelişen toplumsal ve 
siyasal şartlara uygun bir biçimde, demokrasimizi da
ha ileri hedeflere ulaştırmaktır. Demokrasilerin ana 
kuralı olan karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde, karşı 
fikirlere saygı düşüncesi içinde bu ileri hedeflere de 
ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur. 

Atatürk'ün dediği gibi, insanları mesut edecek ye
gâne vasıta, onları birbirine yaklaştırarak, onları bir
birlerine sevdirerek, karşılıklı maddî ve manevî ihti
yaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Cihan 
sulhu içinde, beşeriyetin hakikî saadeti, ancak bu yük
sek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olma
sıyla kabildir. 

Bugünün Türkiye Cumhuriyeti, gerçekleştirdiği kal
kınma hamleleriyle tüm ülkelerin her alandaki çalış
malarına ortak alacak, insanların ihtiyaçlarının karşı
lanmasında katkı sağlayacak, ekonomik, ticarî ve -
sınaî potansiyele sahip bir ülke durumuma gelmiştir. 

Bir zamanlar, emperyalist emellere sahne olan, 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türk Mil
leti ve Devleti, bugün tüm dünya ülkelerine çağrıda 
bulunarak, karşılıklı gelişme hamlelerinin daha da güç
lendirilmesinde işbirliğine gidilmesini1, ortak çalışma 

23 4 , 1987 0 : 1 

içine girilmesini öneriyor. Yetişmiş insangücü, yeraltı 
ve yerüstü zenginlikleri ve gittikçe gelişen sanayii ve 
teknolojisi ve demokratik mefkureye bağlılık inancıy
la Türkiye, bunu başaracak güçtedir. 

Ülkemizin en büyük kuvvet kaynağı ve tek güven
cesi, milletimizin yüksek demokratik iradesi ve onun 
yegâne temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Sözlerimi, Atatürk'ün şu veciz ifadesiyle tamam
lamak istiyorum: 

«Memleketin mukadderatında yegâne salahiyet ve 
kudret sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu mem
leketin düzeni için, iç ve dış emniyet ve masuniyeti 
için en büyük teminattır. Büyük millî dertler şimdiye 
kadar ancak Büyük Millet Meclisinde şifa buldu; ge
lecekte de, yalnız orada kati tedbirlerini bulabilecek
tir. Türk Milletimin sevgi ve bağlılığı, daima Büyük 
Millet Meclisine yöneldi ve daima oraya yönelecek
tir.» 

Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 67 nci yıldönümünde milletimizin sağ
lık, huzur ve mutluluk içinde daha nice bayramlara 
ulaşmasını diliyor, milletimizin temsilcileri siz sayın 
milletvekillerini ve sayın konuklarımızı en iyi dilekle
rimle ve saygılarımla, tekrar selamlıyorum. (Alkışlar) 

Şimdi, siyasî parti gruplarının sayın başkanlarına 
lOı'ar dakika süre ile söz vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum: 
1. Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis 

Grubu Başkanı Sayın Turgut özal. 
2. Sösyaîdemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı 

ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Erdal inönü. 
3. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis 

Grubu Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk. 
4. Demokratik Sol Parti Meclis Grubu Başkanı 

Sayın Cahit Karakaş. 
Buyurun Sayın özal. (Alkışlar) 

ANAP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRU
BU BAŞKANI TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, yüce Meclisin muh
terem üyeleri, saygıdeğer misafirler, basın ve yayın 
organlarının değerli mensupları; bugün, aziz mille
timizin hür ve bağımsız iradesinin temsil edildiği Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 67 nci yı
lını kutluyoruz. 

Bugünün mana ve ehemmiyeti çok büyüktür. Türk 
Milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dö
nemde, 67 yıl evvel bugün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşuyla istiklâl ve hürriyetimiz, millî 
hâkimiyetimiz bütün dünyaya ilan ve tescil edilmiştir. 
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Birçok savaştan yorgun çıkmış, fakir düşmüş, esa
retle karşı karşıya kalmış aziz milletimizin verdiği bu 
mukaddes mücadele, pek çok ülkenin bağımsızlık 
mücadelelerine örnek olmuştur ve olmaya devam et
mektedir. 

Sona eren geniş ve köklü bir imparatorluğun top
rakları üzerinde demokrasi ve millî iradeye dayalı 
yeni bir Türk Devleti kurulurken, «Hâkimiyet bilâ-
kaydü şart milletindir» vecizesi temel prensip olmuş
tur. Hakimiyetin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait 
olduğunu belirten temel düstur, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kuruluşundan itibaren, hiçbir şekilde değiş
memiştir. 23 Nisan 1920 Meclisinin bu anaprensibi, 
1921 Anayasasının 1 inci maddesinde, 1924 Anayasa
sının 3 üncü maddesinde, 1961 Anayasasının 4 üncü 
maddesinde ve 1982 Anayasasının 6 ncı maddesinde 
aynen tekrarlanmıştır. Ayrıca, 1982 Anayasasının baş
langıç hükümleri arasında; millet iradesinin mutlak 
üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti
ne ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili 
kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu Anayasada göste
rilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belir
lenmiş hukuk düzeninin dışına çıkamayacağı açıkça 
ifade edilmiştir. 

İstiklâl Savaşıma millî mücadele ruhu kazandıran, 
onu millî irade temeline dayandıran Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kurucusu ve ilk Başkanı Büyük ön
der Atatürk'ü, O'nun bütün mücadele arkadaşlarını 
ve aziz şehitlerimizi bu vesileyle minnet, şükran ve 
rahmetle anıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Büyük Atatürk Türk 
Devletinin siyasî yapısını kurarken, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi milletin yegâne ve hakikî temsilcisi 
olup millet namına hâkimiyet hakkını kullanır» di
yerek, 67 yıl önce bugün, dünyada hür ve demokratik 
idarenin en güzel misallerinden birini başlatmıştır. 

Cumhuriyet tarihimizde, demokrasinin korunması 
için büyük fedakârlıklara katlanılmış, büyük mücade
leler verilmiştir. Demokrasi, artık, Türk toplumunun 
ayrılmaz bir parçasıdır. Demokratik nizam, insan 
hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek olduğu, in
san hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunduğu 
bir rejimdir. Tarihî tecrübesi içerisinde Türk Milleti, 
demokratik nizamın mevcut sistemler içinde en mü
kemmel idare şekli olduğu kararını vermiş ve bu sis
tem içerisinde dünyadaki yerini almıştır. Büyük Ata
türk'ün deyişiyle, hürriyetin de eşitliğin de adaletin 
de dayanağı millî hâkimiyettir. Biz bu hususu aynen 
kabul ediyoruz ve diyoruz 'ki, devlet millet için var-
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dır ve devletin millet ile bütünleşmesi esastır. Çünkü, 
millete en iyi hizmetin verilebilmesi', devlet idare
sinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi, an
cak millî hâkimiyetin kurulmasıyla mümkün olur. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, hürriyetçi demokra
tik nizama gönülden bağlıyız ve millet hâkimiyetinin 
demokrasinin tek esası olduğuna inanıyoruz. Şunu da 
hemen belirtmem gerekir ki, demokratik sistemi be
nimseyen toplumlarda farklı düşüncelere rağmen de
mokrasinin bütün kaideleriyle işlemesi ve muhafaza
sı, ancak bu sisteme herkesin sahip çıkmasıyla müm
kündür. Başta aziz milletimiz ve onun bağrından çı
kan yüce Meclisimiz olmak üzere, bütün siyasî ve sos
yal müesseselerin, bu istikamette ve inançta olduğuna 
şüphem yoktur. Hedefimiz, Türkiye'de demokratik 
sistemin bir daha kesintiye uğramayacak şekilde bü
tün müesseseleriyle yerleşmesini temin etmektir. 

Bu büyük günün diğer bir önemli tarafı da, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarihin, büyük 
devlet adamı Atatürk tarafından istikbalimizin te
minatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş olması
dır. Böylece, millî egemenlik ve demokratik rejim ko
nusundaki temel prensipler, yarının büyükleri çocuk
larımız sayesinde gelecek nesillere de intikal ettirile
cek, Türk Devletiyle birlikte ebediyete kadar var ola
caktır. 

Bugün, sevgili çocuklarımız ve bizler, dünyada 
çocuk bayramına sahip yegâne millet olmanın haklı 
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramla 
bir Türk olarak ne kadar övünsek azdır. 

Milletlerarası camiada barışın, dostluğun, kardeş
liğin devamlı olarak tesisini, bütün ihtilaf ve husu
metlerin nihayet bulmasını samimiyetle istiyoruz. Bü
yük Atatürk'ün, «Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesine 
yürekten bağlıyız ve bunun bütün dünyada gerçekle
şebilmesi için gayret sarf ediyoruz. 

Türk Milleti olarak çocukları seviyor, ırk, dil, din, 
cins, millet, ülke farkı gözetmeksizin bütün insanları, 
bütün çocukları seviyoruz. Pek çok ülke çocuklarıyla 
birlikte kutladığımız bu 23 Nisan Bayramları, dünya 
barışına hizmet bakımından Türk Milletinin göster
miş olduğu güzel bir örnektir. 

Kıymetli milletvekilleri, çocuklarımız ve gençleri
miz geleceğimizin teminatı ve en değerli varlıklarıdır. 
Süratle gelişen ve refah seviyesi yükselen vatanımızı, 
millî, manevî ve kültürel değerleri mükemmel olarak 
yetiştirilen ve eğitilen çocuklarımıza, gençlerimize dev
retmek, en önemli hedeflerimizden birisidir. Bugün bü
yüğümüzle, küçüğümüzle hepimiz, demokratik parla-

417 — 



T. B. M. M. B : 94 23 . 4 , 1987 Ö : 1 

rnenter rejime inancımızın ve ona sahip çıkmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. 

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 67 nci Yıldönümünü kutluyor, yüce Mec
lisimizin muhterem üyelerine ve değerli misafirlere 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Özal. 
Sayım inönü, buyurun efendim. (Alkışlar) 
SHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU 

BAŞKANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin açılışının 67 nci Yıldönümün
de sizlere hitap etmekten büyük onur ve kıvanç du
yuyorum. Ulusal Egemenlik Bayramınızı kutlarım; yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

Bütün dünyanın aleyhimizde birleşmiş güçlerine 
'karşı Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren, o unutulmaz 
millî irade odağını kuran eşsiz kahraman Atatürk'ü ve 
dava arkadaşlarını, Birinci Dönem Millet Meclisinin 
bütün üyelerini rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. 
(Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 67 yıl önce 
Ankara'da bir Millet Meclisinin toplanması, yalnız 
Türk tarihinin değil, bütün insanlık tarihinin en par
lak sayfalaırından birini oluşturur. Çağın en güçlü 
silahlarıyla donatılmış bir husumet dünyasının sürekli 
hücumları karşısında, yıllar boyu geri çekilmiş ve so
nunda, artık gidecek yeri kalmamış, esareti kabul et
mekten başka çaresi yok sayılan, böyle bir ulusun öz
gür kalmaya, kararlı bireylerinin, «Ya istiklal ya ölüm» 
diyerek, ortaya koydukları millî iradenin nasıl yenil
mez bir güç doğurduğunu o Meclis göstermiştir. (Al
kışlar) 

Eşine rastlanmamış maddî güçlükler, malî imkân
sızlıklar, iç bölünmeler ve isyanlar içinde dahi, ulu
sal gücü en iyi seferber edip zafere götürecek yolla
rın, milletin özgür temsilcilerinin bir araya toplana
rak milletin kaderine elkoymalarıyla bulunabileceği
ni o Meclis göstermiştir. Askerlikte olsun, siyasette 
olsun, en üstün nitelikleri nefsinde toplamış bir dâhi 
önderin; ulusal kurtuluşu, ulusal egemenliğe daya
nan bir halk hükümeti eliyle gerçekleştirebileceğini 
yine bu Meclis göstermiştir. 

Büyük önderin dehası, sarsılmaz azmi ve karar
lılığı ile Millet Meclisinde toplanan millî iradenin çok 
sesli gücü; birbirlerini destekleyerek, birbirlerini uya
rarak, en sert tartışmalardan en hayırlı kararlan çıka
rarak, hükümetin uygulamalarını en büyük dikkatle 
denetleyerek, askeri harekâtı en yakından izleyerek, 
Kurtuluş Savaşını kesin zafere götürmüşlerdir. 

Esir olmayı kabul etmeyen bir ulusun en vahim ve 
ters şartlar içinde dahi; kendi azim ve kararıyla ken
disini kurtarabileceğini göstermiş olan Türk Kurtuluş 
Savaşı, esaret altında yaşayan bütün dünya ulusları
na, bütün mazlum milletlere örnek olmuş, yol gös
termiştir. Onun için, 67 yıl önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılmasını, ülkenin yarısı düşman iş
gali altındayken ulusal egemenliğim ilan edilmesini; 
bütün dünyada sömürgeler döneminin bitmekte oldu
ğunu müjdeleyen en önemli adım olarak da görebili
riz. (Alkışlar) 

Atatürk'ün, «Bugün güneşin doğduğunu nasıl gö
rüyorsam, uzaktan, bütün Doğu uluslarının da uya
nışlarını öyle görüyorum. Sömürgecilik ve emperya
lizm yeryüzünden yok olacak ve yerine, uluslar ara
sında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen yeni 
bir uyum ve işbirliği egemen olacaktır» sözleri, kısa 
zamanda büyük Ölçüde gerçekleşen bir kehanet ol
muştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1 inci Dönem toplantılarının kararla
rının genel havasının, bugüne de, yarına da ışık tuta
bilecek ne kadar önemli, ne kadar değerli nitelikleri 
vardır: En başta, kayıtsız şartsız ulusal egemenlik; en 
zor şartlarda bile demokratik yönetimden ayrılma
ma; ülkeyi, muhalefetle birlikte, muhalefeti ezmeden 
yönetme; siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda tam 
bağımsızlık arayışı; yüce din duygularına saygıyla 
birlikte, laik yönetime yönelme; ümmetçilikten uzak
laşarak ulusal bilince varma; haklarımızı tanıyan ulus
larla dostluk ve barış, tanımayanlarla tanıtıncaya ka
dar mücadele; (SHP sıralarından alkışlar) hiçbir ülke
ye, ne kadar güçlü olursa olsun boyun eğmeme (SHP 
sıralarından alkışlar) ve sayın milletvekilleri bence • 
hepsinden daha önemli bir nitelik; bazen «Kuvâ-yı 
Milliye ruhu» diye adlandırdığımız en yüksek düzey
deki ulusal heyecanın verdiği eşi bulunmaz bir ken
dine güven duygusu; ulusun Mecliste toplanmış ira
desiyle her engeli aşabileceğine kesin inanç... İşte, bu 
inanç, bütün öteki niteliklerle bir araya gelince va
tanı düşman istilasından kurtarmış, Cumhuriyeti kur
muş, art arda devrimleri ve çığır açan atılımları ger
çekleştirmiştir. 

Büyük Atatürk, 10 uncu Yıl Nutkunda, Türkiye 
Cumhuriyetinin gelecek yılları için en parlak tablo
ları çizerken, kültürümüze çağdaş uygarlığın üstüne 
çıkma hedefini gösterirken, gene bu Kurtuluş Savaşı 
yıllarının heyecanını, inancını duymaktaydı. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal heye
canların her zaman en üstün düzeylerde tutulamaya
cağını biliyorum; ama bugünlerde, özellikle üç temel 
konuda; demokrasiyi ülkemizde yeniden ve bir daha 
kesintiye uğramayacak biçimde yerleştirmek için, 
(SHP sıralarından alkışlar) ekonomimizi Avrupa Top
luluğu ekonomisiyle bütünleşebilecek düzeye getirmek 
için ve dış ilişiklerimizde haklarını ve onurunu titiz
likle koruyan bir devlet haline yeniden gelebilme için 
(SHP sıralarından alkışlar) yeni bir ulusal heyecan 
içinde işlerimize sarılmak gerektiğini belirtmek isti
yorum. 

Kurtuluş Savaşı günlerinin ulusal heyecanı ve inan
cı, hiç kuşkum yok ki, her üç konuda da bizi kesin 
başarıya götürecektir. Bu duygularla ve burada ko
nuk parlamenterlerin bulunmasından da yararlana
rak, sözde soykırım iddialarını gündeme getiren dost 
ülke parlamenterlerine, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin ve Avrupa Parlamentosunun üyelerine 
buradan seslenmek istiyorum. 

Tarihsel gerçekleri saptıran kararları almak, par
lamentolara onur getirmez, (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) sadece, bugünkü ilişkilerimizi bo
zar. Toprak bütünlüğümüze yönelik böyle girişimleri 
kaynaklayan bu kararları ve bunlardan çıkacak hiç
bir sonucu kabul etmeyiz. (Alkışlar) Bu kararlar iliş
kilerimizi bozar ve bu kararlar ortadan kalkmadan iliş
kilerimiz yeniden düzelmez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Nisan gün
lerini Ulusal Egemenlikle birlikte aynı zamanda Ço-

. cuk Bayramı olarak ilan ederken, Atatürk, inanıyo
rum ki, o üstün kendime güven duygusunun yeni bir 
örneğini vermişti. 

Dünyaya evrensel boyutları olan bir bayram günü 
armağan etmek, bugüne kadar pek ?.z insana nasip 
olmuştur. Gerçi, 23 Nisan, Birleşmiş Milletlerce ya 
da başka bir uluslararası kuruluşça «Dünya Çocuk 
Günü» olarak kabul edilmedi; ama yıllardır birçok 
ülkeden çocukların '23 Nisan Haftasında Türkiye'ye 
geldiğini ve çocuklarımızın bayramlarına katıldığını 
büyük bir mutlulukla görüyoruz, yaşıyoruz. Bn içten 
dileğimiz, bir gün bütün dünya çocuklarının 23 Ni
sanı «Çocuk Bayramı Günü» olarak benimsemeleridir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değişik ülke çccuklarının bu hafta içinde birbir
lerini ziyaret etmeleri, birlikte oynamaları, eğlenme
leri, arkadaşlık etmeleri (kadar dünya barışına katkı 
yapacak eylem herhalde az bulunur. Ankara'ya gelen 
çocukların davranışlarında, neşe dolu yüzlerinde, bü
tün hareketlerinde bu yakınlaşmayı açıkça görüyoruz. 

Atatürk'ün bu müstesna buluşu karşısında bir daha, 
hayranlığımızı ifade ediyoruz. 

Ulusal egemenlik bugünün güvencesidir, çocukları
mız ise yarının güvencesi. Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramında bütün çocukların bayramlarını kut
larken, ulusumuzu ve dünyayı bugünden yarına, de
mokrasi düzeninde barış içinde götürecek en sağlam 
köprüyü de kurmuş oluyoruz. 

Ulusal egemenliğin temellerini atarak bu bayra
mın tadını bize tattırmış olan büyük Atatürk'ü bir 
daha minnetle anıyorum; yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnönü. 
Sayın Cindoruk, buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
(DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU 

BAŞKANI HÜSAMETTİN ÖÜNDÖRUK (Samsun) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Saıyın Başjkan, aziz mes
lektaş rriilsaifdrlerim, değerlli miılîetvdkilleri; bulgun 67 
yaşını biMren Türkiye Büyülk Millet Meclisli, devle-
tfam'izin kurucu unsurudur. 19U9'da yabancı iış'galıine 
karşı başlayan m'liî ve silahlı muikawrnet hareketli,, 
yepyeni bir devlet kurma düşüncesini de gündeme 
getirmiştir. 

Atatürk, bu yaklaşımı çok iyi değerlendirmişttir. 
Ülkemin her köşesinden mtillet temisiMler'i Ankara' 
ya çağrıılmışıtır. Millettin olulmlıu cevabı gecikmeim'iş, 
kısa bir süre Sonra, birinci Meclise 232 saıyın üye 
kıaitıllmıştır.: 

Birinci Meclisin serbest ve tek dereceli bjir seçim
le oluşmadığı ku^kusuzldur; ancalk, geleceği belirsiiz 
bu Meclise katian mileîtîvekiiller.inin arkasında mane
vî bir genel tasvibin, manievî bir genel oyun bulun-
Iduğu da bugün rahaltça söylenebilir, 

©idindi Meclis, fiilî, falkat halika dayalı bir ıM-
dıar ottionütetskıji orltalya çıkartmıştır. Miilldtiimıiz, bu 
M'eclMe Kurituluş Savaşını düzene sidkmuş ve yonet-
Imıişltir. Dünya tarihimde, bin milî kurtuluş savaşını 
yönelten ve kazanan tek parlamenito, bu yüce Mec
listir. Bu Meclis gaızildir arka'dafştfar. Üstelik, ntiıtdiği 
(itibariyle djemıokraıtik bir karakter îaşır. 

[1921! Aruayalsasınıın 1 inci maddesinin temel amaç 
ve karafldteri ortaya koiyan formülü çok enteresan. 
«Oâlkimiytet, bilâ kaytdü şart milletlindir. İdare usuılü, 
halkın mulkadlderaltını bizzalt, bilfiil idare eitımesi esa
sına müstenittir» dilyor. Bu ilfalde Lincoln'üın damaK-
ra'si fiormüllünün özlü bir iıfaidesödCr. 

dfc'Jk MecUiyimiiz tek §aihıs yönet-Tmine karşıdır; pjto-
ciıfceaoii paiyilaşjmaz. Bir ölüm - kalıim savaşında ble 
başlkkamuifianlığı kimseye vermeye yanaşmaz. 
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(Sayım Bayar, balkınız, üyesi olduğu bu Meclisi n© 
harikulade bir tespAle değerlendiriyor; diyor ki : «Bi
rinci Meclîs, kültür bakıımımdam Mlillet Meclislerinin 
en ilcrii'sidir diyemeyiz; faikalt milleti halkilkî mana
sıyla temsl eden bir kuvivelütiır. Türlk Mıillötimin çıolk 
yüksek olan ruh asaletimi, çok kuıdrelbl'i olan karak
terini değerlerine nazaran daha iyi bir şekilde teımıs'il 
efttmi'şltir.» 

Değerli milletvekilleri, Binindi Meeilis, Mlilılî Mü
cadelede miietjiım'izi ordumuzun yanımda tutmayı da 
başarmıştır. Ordumuz, Birinci Mealisin hürriyeltçti ya
pısına baş eğmılş ve emrine girtniışltlir. Kurtuluş ordu
su, MeolJsin ve mifllî iradenin hâikıilmıiyet'iıne rıza gös-
terlmllşltiır; padişahın fi arazî otoritesi yerime, miıM 
iradesin1; üstün irade kalbul etmiştir. Bu uyum, Os
manlı döneminde görülen başıbozukluğu, hiyerarşiik 
dliıs'ipliiın içine sokmuştur. Bu değerler ve otorite hi-
yeranşilsi içerisinde, 19 Aralılk 1923 tarihi çok önemli 
ibliır dönüm noktasıdır. Bu tarihte, Meclisimizin üye
lerinim, idlerimizin seçmemıferi tarafından secillmesıi 
şarttı götiriılmişıtiir. Kurutuluş Saivaşımım muzaffer ku-
mandaniarı, mesleklerimi ya da siyaset yolunu seç
mekle karşı karşıya kaldılar. Başta rahmetli Mareşal 
Fevzii Çakmak olmak üzere pekçoğu, şanlı ordumuz-
dajki görevlerime döndüler. Böyle bir olayın tarihte 
benzerimi bulmak pek güçitür. Bu büyük askerleri, 
demdkraisinin ve cumhuriyetim fıazilelbli evlatları ola
rak: bugün, ralhlmelt ve saygıyla sdatalıyorıum. (Al
kışlar) 

(Değeri miieıtlvek!iılleri, orfdümuz, kazandığı za
feri, siyasî sonuca ve kişiisel ikbale çevirmemiş, oto-
İmiltasyona rıza gıösltenm'iiş'tıir. 19 Aralık 1923'to, asır
lık: devlelt geleneğimizde ollmayam bir şey gerçekleş
ti; ordumuz, miilletin emrine girdi. Egemenlik, kayıt
sız şartsız mliilötiin olmuşltu. 

Değerli' milletvekillileri, Birimci Meclis ve Atatürk, 
gerçek bir demokrasiyi ve millî hâkimiyet temelini 
aJmaçlamuşitır. Deimolkraisiyi kuraimamışlarsa blıle, he
def göstermişler, önünü açık tutmuşlardır. Birinci 
Meclisim ve onun başkanı Atatürk'ün, son sözü rmiıi-
tefce bırakma siyasî vasiyeti, ne yazık ki 67 sene için
de tiıtizlifkle korunamamıştır. Milî hâkimiyetim, kayıt
sız şartsız millelte aıiıt olması içlim, sürekli ve kesintisiz 
devam etimesi gerekirdi. 19 Aralık 1923'te ordunun, 
mjiİMıiın elmriıne girme hadisesinden cayma, Atatürk 
Cumhuriyetinin karakterimi bozmuş)tur. Son sözü mil
letlin ve temsil ydlJkis'imi Büyüik Mtiliet Meclilsûnin elin
de bulündurmadıığı dönemler yaşanmıştır. Gerçekte, 

hâkimiyet, aralıksız ve kayıtsız şartsız milletindir. 
67 yıllık uygulamanın som 27 yılında ilse, hâkimiyet, 
zaman zaman mittim olmuştur, zaman zaman olma
mıştır, Bu zaaf Atatürk'ün ve Birimci Meclisin özen
le kurduğu, koruduğu deivlelt teorisini, tdkrar, Os
manlı yapısına yaMaşltiirmışJtır. 

Kurtuluş Savaşı şartları içinde açılam ve her şaftta 
açık tutulan yüce Meclisin sonsuza kadar görevini 
sürdürmesini bu kürsüden diliyorum. Çağdaş demdk-
rasiler, parlamento dokunulmazlığı içinde asırlardır 
yaşıyor; çağdaş demokrasiler, çağdaş parikmemltolarıla 
yaşıyor. Demokrasi krizimizin çözüm noktası, yüce 
Meclisin ve üyelerinin imtiyazlarının vazgeçilmez ha
le geitMtoes'idir ve bunum getirilemeyişidir. Geçmiş
te, bu Meclis üyalerimıin, kutsal çatı altımda verdikleri 
oylar, yaptıkları komuışmDalaır, yasa tekiflerimiden ötü
rü, holtibeboıt yargılandıMarımı esefle baltırilaimalıyız. 
Dokunulmazlığı Meclis iradesi dışında bırakılan par
lamento üyelerimin, isltilsnaî mahkemeler tarafımdam 
mahkûm edilmesi, Meclis tariıhiimiizin hicranlı ve ayıp 
bir saıyfasıidır. 

Yüce Meclis, bütün bu engelleri aşmalk, em'sal 
karar ve hadiseleri yolk saymak ve kaldırmakla yü
kümlüdür. Mecİisıirnıiz, kaynağunı, cumhuriyettin ku
ruluş günılerimdöki temele ve ruha yeniden yerleş
tirmelidir : Atatürk demokrasiilslime, amaçlarınla, fel-
sieffefsime, teorisine yerleştirmelidir., 

Çağdaş parlamento, millî hâlkimiyet/in temsil edil
diği tek organdır. Hepimiz bu kultfsal. oltoriiCemün yö-
ndtimıine ba'ş eğmeliyiz. Millettin üzerine kimse bir 
başka güç kbyma ve olma yolunu seçmezse, büyük 
Atatürk'ün ve bütün Kuvâ-yi Millliyedilerİm ruhları 
bahtiyar olacak, cumhuriyet ve mlillet yükselecektir. 

Saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Cindoruk. 
ıSayıın Karaikaş, buyurun efemdıim. (Alkışlar) 

DSP MECLİS GRUBU BAŞKANI CAHİT KA-
RAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; bugün 67 nci kuruluş yılını kutladığımız 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin varoluşundaki yerini araştırmadan 
ve bilmeden, yeni Devletimizin hangi temeller üze
rine bina edildiğini anlamak ve kavramak mümkün 
değildir. 

Birinci Dünya Savaşından müttefikleriyle birlikte 
yenik çıkan Osmanlı Devletinin topraklan bölüşül
müş, Osmanlı tebaasını oluşturan değişik kökenli 
halk, bağımsızlık çabalarına girişmişti. Böyle bir or
tamda yönetimin tek hâkimi olan padişah ve etra-
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fındakiier, ancak kendi geleceklerini düşünür hale 
gelmişlerdi. O zamanlar, okullar ve devlet dairelerin
de asılı olan Memaliki Şahanei Osmaniye haritası, 
parçalanmış bir Türkiye'yi gösteriyordu. Anadolu 
Türk halkı, çaresizlik içinde, bir kurtuluş yolu ara
yışına girişmişti, işte böyle bir ortamda Atatürk'ün 
19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı hareket, hal
kın bu arayışına yanıt verecek karakterde idi. öz
gürlükleri gasp edilmiş halkıyla, bağımsızlığı ele ge
çirilmiş bir ülkenin kurtuluşunda, güç kaynağının yi
ne milletin kendisinin olacağı anlaşılmıştı. Nitekim, 
Atatürk 22 Mayıs 1919'da, Samsun'dan, sadarete gön
derdiği raporda, milletin millî hâkimiyet esasını ka
bul ettiğini duyuruyor ve 21 - 22 Haziran 1919 tarihli 
Amasya Tamiminde de «Milletin istiklalini yine mil
letin azim ve kararı kurtaracaktır» demek suretiyle, 
millî hâkimiyete dayalı bir yönetim biçimi fikrini or
taya atıyordu. Başlangıçta bu şekilde oluşan «Millî 
egemenlik» kavramı Sivas ve Erzurum kongreleriyle 
de milletin kendi mukadderatını bizzat kendisinin ta
yin etmesi gerektiği şeklinde perçinleniyordu. 16 Mart 
1920'de İstanbul'un işgali ile başlayan olaylar 11 Ni
san 1920'de Meclisi Meubsanın dağıtılmasına kadar 
varmıştı. 

İşte bu olaylar, 23 Nisan 1920'de «Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir» parolası altında oluşan mil
lî meclise giden yolu açmıştır. Millî egemenlik fikri, 
misakımillî hudutları içinde, ulusun birliğini, bütün
lüğünü sağlamış ve ona yeni bir ruh ve heyecan ka
zandırmıştır. Bir toplumda hürriyetin, eşitlik ve ada
letin gerçekleşmesi ve korunması; ancak tam ve katî 
anlamıyla millî egemenliğin sağlanması koşuluna bağ
lıdır. (DSP sıralarından alkışlar) Nitekim, 23 Nisan 
1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde verdiği tak
rirde Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üs
tünde bir kuvvet olmadığını ifade ederek, millî ege
menliğin vazgeçilmezliğini dile getiriyordu. Ulusal 
egemenlik kavramının gerçeklik kazanması, halkın 
iradesinin yönetime egemen olması ve ona güç ver
mesiyle mümkündür. Bu ise, halkın tercihlerini tem
sil eden siyasî partilerin, sistemin vazgeçilmez unsur
ları olduğu demokratik rejimlerde gerçeklik kazana
bilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu ta
kip eden ilk yıllardan itibaren, Türk toplumunda bir 
akım olarak varlığını duyuran düşünce ve fikirlerin 
seçimle belirlenmesi ve toplumun tercihlerine göre 
kamu politikalarının oluşturulmasına hep özen gös
terilmiştir. Herkesten önce Atatürk, devlet yöneticile

rinin halkına karşı sorumlu olmasını ve ona hesap 
vermelerini etkili bir biçimde yerleştirmeye çalışmış
tır. Halka hesap vermek, onun güvenine layık olmak, 
ulusal egemenlik* anlayışındaki demokratik düşünce 
tarzının ana unsurunu oluşturmuştur. 

Atatürk, 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisini 
açarken, yaptığı konuşmada, «Her kuvvet, ancak ira
de ve emeline dayanmak suretiyle yaşayabilir. Mil
letin irade ve emeline uymayanların talihi hüsrandır» 
demiştir. Böylece, ulusal egemenliğin demokrasiyle 
ayrılmaz bağını da kurmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, çok partili siyasî re
kabete dayalı bir sisteme geçilmeden önce, bütünlük 
içinde ulusal bir toplum oluşturulmuş ve bu topluma 
bir kişilik kazandırılmıştır. Atatürk devrimleri halkın 
çağdaş değer yargılarını ve yaşam biçimlerini özüm
semesini sağlıyor ve böylece de demokrasinin temel
leri atılmış oluyordu. Eğer, Atatürk devrimleri ger
çekleştirilememiş olsaydı, ülkede çağdaş demokrasi 
yönünde bir adım dahi atmak mümkün olamazdı. 

Esasen ulusal egemenliğe dayalı demokratikleşme 
süreci, kendi içinde her türlü zorluğu yenebilecek güç
tedir. Nitekim, Millî Kurtuluş Savaşı bu demokratik 
sürecin içinde ve onun ilk yıllarında başlatılmış ve 
zafere de ulaştırılmıştır. Güç koşullar altında bulunan 
ülkenin, savaş, isyanlar, ekonomik zorluklar gibi, çe
şitli sorunlar için ulusal egemenliğe dayalı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde çözüm aranmış ve ondan 
güç alarak bulunan çözümler ülkeyi esenliğe çıkar
mıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlayan hiç
bir çözüm yolu denenmemiştir. Onun için, ulusal ege
menlik kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ku
ruluşunda, ana vasfı oluşturmuştur. 

Ulusal egemenlik kavramı, beraberinde, çoğulcu 
demokratik sistemi getirir. Bu sistem ise, toplumda 
çıkarları birbirinden değişik çeşitli grupların varlığı
nı kabul eder. Bu durumda, bir çoğunluk grubunun 
yanında azınlık grup veya gruplarının olması doğal
dır. Çoğunluğun iradesi hiçbir zaman ve tek başına 
ulusal egemenlik olarak vasıflandırılmaz. (DSP sıra
larından alkışlar) Bu sistemde ulusal irade, çoğunluk
la birlikte, diğer azınlık gruplarının tümünü ifade 
eder ve işte o iradedir ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ta kendisidir. (DSP sıralarından alkışlar) Eğer, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki bir çoğunluk, 
ulusal iradeyi yalnız başına temsil ettiği vehmine ka
pılırca, o zaman demokrasi bir çoğunluk diktası şek
line dönüşür. (DSP sıralarından alkışlar) Bu ise, çağ
daş Batı demokrasilerinin kabullenilemez bir anlayış 
zaafıdır. 
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Demokrasilerde halk iradesini temsil eden toplu
mun farklı menfaatlere sahip çeşitli kesimlerinden 
temsilcilerin oluşturduğu meclisler, bir denge organı 
olarak ülkede sosyal barış ve adaletin belirleyicisi 
ve korııyucusudurlar. Eğer, meclisler denge unsuru ol
ma vasfını muhafaza edemez ve çoğunluk grubu kar
şısındaki azınlık grupları seslerini duyuramaz duru
ma düşerlerse, o takdirde toplumda sosyal barış ve 
adaleti ve dolayısıyla istikran korumada güçlükler 
ortaya çıkar. (DSP sıralarından alkışlar) 

Bu tür çokseslilik, kimilerince çağdaş demokrasi
lerin bir zaafı olarak değerlendirilebilir. Halbuki, de
mokrasilerin ana vasfı, onun faziletini oluşturan un
surlardan belki de en önemlisi, bu çoksesliliğe imkân 
tanımasıdır. Atatürk ve O'nun meclisleri, bize en ağır 
sorunların dahi demokratik sisteme bağlı meclisler 
içinde çözümlenebileceğini göstermiş ve kanıtlamıştır. 
Esas olan, halkın mutluluğu, rejimin sürekliliği ve ül
kenin içte ve dışta saygınlığının korunması ana kav
ramlarının etrafında birleşmek ve meclis içinde sür
dürülen diyaloglarla halkın ve ülkenin yararına olarak 
sorunlara çözümler aramaktır. 

Çağdaş demokrasinin ülkemizde bütün kurum ve 
kuruluşlarıyla yerleşebilmesinde, demokrasinin vazge
çilmez unsurları olan siyasî partilerin, halkın temel 
eğilimlerini yansıtacak tarzda sağlıklı yapılanmaları 
hayatî önem taşır. Bu ise, mevcut Siyasî Partiler Ya
sasında gerekli düzenlemeleri zorunlu kılar. Ayrıca, 
meclislerin millî iradenin tek ve yegâne temsil yeri 
olabilmesi, halkın tüm kesimlerinin hür irade ve ka
rarını yansıtır bir yapıya sahip olmasına bağlıdır. Hal
kın değişik partilere verdiği oy miktarını yansıtmayan 
bir meclis aritmetiğiyle millî egemenlik kavramını 
bağdaştırmak mümkün değildir. (DSP ve DYP sıra
larındın alkışlar) 

Millî iradeyi eksiksiz ve yansız yansıtacak seçim 
kanunları, çağdaş demokrasiler için anayasalar ka
dar önemlidir. Demokrasilerin sağlıklı ve işlerliğe sa
hip bir yapıya kavuşmaları, devamlılıklarına ve de
mokrasi ile ilgili geleneklerin özümsenmesi ve yaşa
tılmasına bağlıdır. 

Diğer yandan, ülkemizin yaşamak zorunda kal
dığı inkıta dönemlerinden sonraki ara dönemlerde 
sağlıklı partileşme ve halk iradesinin Meclise tam 
olarak yansıması açısından çelişkiler yaşandığı da bir 
vakıadır. Sonuçta, siyasî istikrarın sağlanması, çal
kantılı dönemlerden geçerek uzamaktadır. 

Sayın milletvekilleri böyle bir günün, aynı zaman
da, Türk çocukları için Atatürk tarafından bayram 

I günü yapılması, yeni Türk Devletinin geleceğine ve 
I devamlılığına atfedilen önemi göstermektedir. Böyle

ce, yeni Türk Devletinin kurucuları, ülkenin güçlen
dirilerek ilelebet yaşatılması görevini de geleceklerin 

I büyükleri çocuklara bırakmış oluyorlardı. Her yıl 23 
Nisan gününün Ulusal Egemenlik Bayramıyla birlikte 
Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının anlamı bu ba
kımdan büyüktür. 

1979'daki Dünya Çocuk Yılında ise, diğer dünya 
ülkelerinden 23 Nisan için davet edilen çocuklar ve 

I Türk çocukları, bu çatı altında ilk Dünya Çocuk Par
lamentosunu oluşturmuştu; böylece Türk çocukları, 

I kendi ulusal günlerinde dünya çocuklarıyla barış, 
I kardeşlik ve birlik özlemlerini birlikte gidermişlerdi. 

23 Nisanların yalnız ülke içinde değil, ülke dışında 
da barış ve kardeşlik simgesi olması en büyük dile-

I ğimizdir. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Nisan 1920' 

nin 67 nci yılında, bu anlamlı günde, Atatürk'ün ilk 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde hâkim kılmaya ça-

I lıştığı ve başardığı ulusal egemenlik ilkesine ve de-
I mokrasinin işlerliğinin korunması ve sürdürülmesi 
I için, başta laiklik olmak üzere, tüm Atatürk devrim-
I lerine samimî olarak ve anlamını çarpıtmadan sahip 

çıkmak herkesin görevi olmalıdır. (Alkışlar) 
Bu düşünce ve duygularla, millî hâkimiyet bay-

I rağını ilk açan Atatürk'ü ve Birinci Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi üyelerini saygıyla anıyoruz. 
I Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. 
Şimdi de, ülkemizin davetlisi olarak törenlere ka-

I tılan yabancı ülke parlamenterlerinden en kıdemli 
parlamenter olarak Lüksemburg Millet Meclisi Üye
si Sayın Astrid Lulling'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Astrid Lulling. (Alkışlar) 

ASTRİD LULLİNG (Lüksemburg Millet Meclisi 
Üyesi) (*) 

Sayın Başkan, Sayın Türk Parlamenter meslektaş
larım, sayın meslektaşlarım, bayanlar ve baylar; bu
gün, sizinle beraber ülkenizde parlamenter demokra
sinin başlangıcını ifade eden TBMM'nin kuruluşunun 
67 nci Yıldönümünü kutlamak için, 1985'ten bu yana 
âdet olduğu üzere, çeşitli ülkelerden, Asya'dan, Afri
ka'dan, Kuzey ve Güney Amerika'dan parlamenter 
meslektaşları davet etmiş bulunuyorsunuz. 

27 ülkeden 27 meslektaşım adına, bu davet için 
~ size hararetle teşekkür etmekten büyük bir zevk ve 

(*) Konuşmanın tercümesidir. 
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şeref duyuyorum. Şayet bu vesileyle size teşekkür ede
bilmek şerefi dünyanın en küçük ülkelerinden birin
den ve bugün burada temsil edilenler içinden en küçü
ğünden gelen bana nail olmuş ise bunu sadece konukla
rınız arasından seçmek için dikkate aldığınız gerçek
ten çok objektif ve tarafsız bir kıstas olan parlamen
ter kıdemime borçluyum. Bu büyük vesileyle bu kür
süyü işgal edebilmek benim için büyük olduğu kadar 
bir o kadar da beni korkutan bir şereftir. 

Zira, özellikle Türkiye'nin bağımsızlığının ve öz
gürlüğünün güvencesi olan, siyasî, ekonomik ve top
lumsal istikrarı yolunda günbegün mücadele vermek 
zorunda kaldığı bir dönemde, bu yıldönümünün siz
ler için taşıdığı önemin bilincindeyiz. 

Fazla iddialı olmaksızın, buradaki mevcudiyeti
mizin, bizim en geniş anlamda demokratik özgürlük
ler diye adlandırdığımız meşakkatli tecrübelerden son
ra, pek öyle uzun bir çabayı gerektirmeyen, ancak 
zaman alan kalıcı bir eseri gerçekleştirmenize imkân 
vermek için bizim dikkatle, bazılarının ilgiyle fakat 
sabırla izlediğimiz bir gelişmeyi yeniden tesis etmek 
için sarfettiğiniz çabalara sizce bir saygı nişanesi ola
rak telakki edilebileceğini söyleyebileceğimi sanırım. 

Büyük mazisi ve ve coğrafî konumu nedeniyle Tür
kiye'nin günümüz dünyasında önemli bir rol yükle
nebileceğinin biz Avrupalıları olduğu kadar Asya ve 
Afrikalı komşuları da tam anlamıyla bilincindedir. 

tçeride olduğu kadar dışarıda da şüphesiz her za
man genel bir coşkuyla karşılanmayan önlemler sa
yesinde gerçekleştirmek üzere olduğunuz siyasî istik
rar, iktisadî ve toplumsal gelişme çalışmalarınızın ba
şarısı, büyük çabalar, büyük siyasî cesaret ancak ay
nı zamanda bizlerin de anlayış ve dayanışmasının kar
şılığıdır. 

Avrupa Topluluğu kurucu üyesi devletlerden bi
rinden gelen bir Avrupalı olarak, eğer anlayış ve da
yanışmadan bahsediyorsam, biliyorum ki, 12'ler Av
rupa Topluluğuna başvurunuzun ardından, bizden, 
böylesi sözlerin sadece sözde kalmamasını ancak ar
kasından icraatın gelmesini bekliyorsunuz. 

Türkiye'nin Topluluğun tam üyesi olmak için yap
tığı başvuru, Topluluğun açık bir kriz hali içinde ol
mamakla beraber, özellikle iktisadî .ve malî büyük 
sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde ya
pıldığı bir gerçektir. 

Paris ve Roma Antlaşmalarının uygulanmaya kon
duğu ilk yılları yaşamış bir Avrupa Parlamentosu es
ki üyesi sıfatıyla, Topluluğun 10'a, 11'e ve 12'ye ge
nişlemesini henüz sindiremediğini biliyorum. Henüz 
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daha 6'dan 9'a genişlemesini bile başaramamıştır ve 
bunun tek nedeni de bir ve ikinci petrol şokunun yol 
açtığı iktisadî bunalım değildir. 

Birçoğumuz için bu büyük Avrupa bütünleşmesi 
eseri yönünde daha ileri gitmek için, daha önceden 
gerçekleşmiş olması gereken, bundan tam 30 yıl önce 
programlanmış olan bu tek pazarı kurmak için fakat 
aynı zamanda Avrupa Birliği hedefine doğru ilerle
mek için yeni bir başlangıç noktası olması gereken 
1985'te Lüksemburg'da, ülkemde, müzakere edilen 
Tek Senet İrlanda Anayasa Mahkemesinin bir kararı 
ile bloke edilmiş durumdadır. 

Böylesi bir dönemde ülkenizin üyelik başvurusu, 
Avrupa'da kendilerini devlet adamı telakki edenleri 
sevince boğmadığını takdir edersiniz. 

Ülkenizin demografik ağırlığı, boyutları, konumu, 
iktisadî ve toplumsal meselelerin müzakereleri, son 
onbeş yıldır diğer ülkelerle yaşadığımız ve mutlu so
na vardırdıklarımızdan daha kolay kılmayacaktır. Bu
nu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 

Fakat, eğer ki 10'a, 11'e ve 12'ye genişleme esas 
olarak siyasal nedenlerle yapılmışsa, aym şekilde ke
za Türkiye ile müzakerelere lehte bir önyargı ile baş
lamak için de benim şahsî görüşüme göre geçerli si
yasal nedenler mevcuttur. 

Türkiye Avrupa Konseyi üyesidir, Türkiye Kuzey 
Atlantik İttifakının üyesidir. Ülkenizdeki tüm siyasî 
güçlerin, Avrupa Topluluğuna üyelik isteminde, tıp
kı Türkiye'nin NATO içerisinde oynadığı güçlü ve 
sözüne güvenilir partner rolüne ilişkin olarak fikir 
birliği içinde olmaları gibi, tam bir arılaşma içerisn-
de olmaları benim için bu müzakerede sizin en büyük 
kozunuzdur. Zira bugün üye durumunda olan bazı 
ülkeler, bilhassa siyasî işbirliği söz konusu olduğu za
man, Türkiye'nin bu konuda getireceğinden daha faz
la sorun yaratmaktadırlar. Topluluğu bloke etmekte 
ve ilerlemesini engellemektedirler. Bunların özellikle 
güvenlik politikası konusundaki tutumları, ki bu ol
maksızın Avrupa dünyayı yönetmek isteyen süper 
güçlerle eşit haklara sahip bir partner değil büyük 
bir serbest değişim bölgesi, en fazlasıyla büyük bir 
pazar olarak kalacaktır; Avrupalı politikacıları Türk 
işgücünün serbest dolaşımı karşısındaki kaygılar ve 
burada kişi başına GSMH ile bizdeki arasındaki fark 
kadar meşgul etmelidir. 

Şüphesiz, üyelik başvurunuz zorluklar yaratacak
tır. Ancak, Amerika'nın SSCB'nin, Japonya'nın fakir 
akrabası olmak istemeyen ve olmaması gereken Av-
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rupa için, kıtamız için, bu aynı zamanda bir şans de
ğil midir? 

Keza Afrikalı ve Ortadoğulu komşularınız için 
de bu bir şanstır. Zira birleşik, güçlü ve büyük bir 
Avrupa bugün olamadığından çok daha iyi biçimde, 
bitmek tükenmek bilmeyen silahlı ihtilaflarla harap 
olmuş bölgelerde barışın, iktisadî ve toplumsal istik
rarın yeniden tesisi yönünde bir rol üstlenebilir. 

O halde, sözlerimi bir umut mesajı ile bitirmek 
isterim; sizin için ve bizim için bu büyük ve zor sına
vın, üstesinden gelip başarmak umuduyla. 

Ancak bunun için gerek sizin gerekse bizim her 
iki tarafın da cesarete, gerçekçiliğe, anlayışa ve da
yanışmaya ihtiyacımız olacaktır. Fırsatçılık, bencillik 
ve bilhassa ister sağdan olsun, ister sondan olsun, si
yasî demagoji düşmanlarımız olacaktır. 

önümüzdeki senelerde parlamenterlerin sizde ve 
bizde büyük bir rolü ye ağır bir sorumluluğu olacak

tır. Zira seçmenlerine, birbirlerine, varmaya çalıştı
ğımız hedefe, barış, özgürlük ve refaha giden yolun 
ulusal ve bölgesel bencilliklerin aleyhine nice çabalar 
ve özveriler isteyeceğini anlatmamız gerekecektir. 

Bu görevin yüceliğini müdrik olacağımız umut ve 
inancıyla, bize sizleri daha iyi tanımak, daha iyi an
lamak fırsatını veren, daha iyi başarmak için bir koz 
olacak bu davet için teşekkürlerimi yinelemek iste
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Lulling. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin kuruluşunun 67 nci Yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen program ve bu programa dayalı olarak 
sürdürülen görüşmeler burada sona ermiştir. 

Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soruları gö
rüşmek için, 28 Nisan 1987 Salı günü saat 14.30'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.48 
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