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1. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Japonya'ya gidecek olan : 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir-

li'nin dönüşün© kadar Ulaştırma Bakan
lığıma, Tarım Orman ve Köytişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'm ve 

Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'tim dönüşüne ka
dar Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm; 

Federal1 Almanya'ya gidecek olan 
Kültür ve Turizm Balkanı Mustafa Tı
naz Titiz'in dönüşüne Ikadar Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Bayındırlık ve is
kân Bakanı İsmail Safa Giray'in; 

Danimarka'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın; 

Lüksemburg'a gidecek olan Devlet 
Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne ıkadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'm, 

Vekillik ötmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatan
daşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlık
larının Çözümlenmesi Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısının gereğinin 
yapılması için gönderildiğine ve ilgi yazı
da yenilenmesi uygun görülen kanun ta
şanlarına ait listenin 27 nci sırasında yer 
alan aynı konudaki tasarının geri gön
derilmesine 'ilişkin Başbakanlık tezkere
si okundu; Başkanlıkta bulunan tasarı
nın geri verileceği açıklandı. 

rANAK ÖZETİ 

5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı Harp 
Akademileri Kanununun 5 linçi Madde
sinin Değiştirilmesine Dair (1/400) (S. 
Sayısı : 20); 

Olağanüstü Hal Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair (1/399) (S. Sa
yısı : 29); 

Adıyaman ili Samsat İlçesinin Mer
kezinin Değiştirilmesi Hakkında (1/350) 
<SH Sayısı : 30) ve 

1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek 
Askerî Memurlar Kanununun 16 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da (1/414) (S, Sayısı : 47); 

Kanun tasarıları ile; 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderilen; 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa Altı Ek 
Madde1 ile ilki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 18.6.1987 Tarih ve 3390 Sa
yılı Kanunun (1/1) (S. Sayısı : 21) 

Yapılan görüşmelerden ve, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk 

Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair (1/373) (S. Sayısı : 27), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Malezya Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair (1/348) (S. Sayı
sı : 34), 

Türkiye Cumhuriyefii Hükümeti dle 
Iran islam Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında (1/349) (S. Sayısı: 35), 

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkında; (1/366) (S. Sa
yısı : 36), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/369) (S. Sa
yısı : 37), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında İşgücü 
Anlaşmasının Onaylanımasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/370) (S. Sayısı : 
38), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Malla Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
8 Ağustos 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair (1/351) 
(S. Sayısı : 39), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fas Krallığı Hükümetli Arasında 24 Ey
lül 1985 Tarihinde İmzalanan Hava Ulaş-
ıtırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair (1/352) (S. Sayı
sı : 40), 

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri 
İnsanî veya Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu-
na Dair (1/391) (S. Sayısı : 41) ve 

Rehine Alınmasına Karşı Uluslarara
sı Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair (1/372) (S. Sayısı : 42); 

Kanun tasarılarının da, açık oylama
larından sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

743 'Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
Bazı IMaddderfinin ve 818 Sayılı Borçlar 
Kanununun 49 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine (1/392) (S. Sayısı : 25), 

©azı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına (1/396) (S. Sayısı : 26) ve1 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun Bazı ıMaddderinin Değiştiril
mesine (1/411) (S, Sayısı : 43) 

Dair kanun tasarılarının görüşmele
ri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendiler^ 

Alınan karar gereğince, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Kuruluşunun 68 
inci yıldönümünün ve Uiusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının kutlanması ve gü
nün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla, 23 Nisan 1988 Cumartesi günü 
saat 14.30'da toplanmak üzere birleşime 
saat 18.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekilli 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

»>•« 

— 251 — 



T. B. M. M. B : 62 23 . 4 . 1988 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : YıMırran Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kniktoel), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinim 62 mci 'Bıirieşimini açıyorum, 
{İstiklal Marşı) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin kuruluşunun 68 inci yıldönümünün 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra
mının kutlanması ve günün önem ve an
lamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN — Sayım «Milletvekilleri, de
ğerli konuklarımız; gündemimize göre, 
Genel Kumlun 18.4.1988 tarihli 58 linçi 
Birleşiminde alınan karar uyarınca, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu
nun 68 inci yıldönümünün ve Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanması! 
ve günün önem ve anlamının belirtilmesi 
amacıyla yapacağımız görüşmelere baş
lıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce, ülke
mizin davetlisi olan sayın konuk parla
menterleri dizlere takdim ediyorum : 

Almanya Federal Cumhuriyeti : 
Sayın Ingeborg Hoffman. (Alkışlar) 
Sayın Manfred Abelein. (Alkışlar) 
Danimarka : Sayın Ole Espersen. 

(Alkışlar) 

İngiltere : Sayın Michael Fallon. (Al
kışlar) 

İspanya : Sayın Rafaei Estrella. (Al
kışlar) 

Sayın Carlas Rables Piquer. (Alkış
lar) 

KURULA SUNUŞLARI 

Lüksemburg : Sayın Jean Asselborn. 
(Alkışlar) 

Sayın Jean Pierre Glesener. (Alkış
lar) 

İrlanda : Sayın Charlie Mc, Domald. 
(Alkışlar): 

Sayım Paddy Power, (Alkışlar) 
Portekiz : Sayım Oadois Manuel De-

sosa Ençarnaaao. (Alkışlar) 
Sayın Antonio Sousa Lara. (Alkışlar) 
Sayın Antonio Lopes Carduso. (Alkış

lar) 
Yunanistan : Sayın Sifis Anastassakos. 

(Alkışlar) 
Sayın Andreas Zaimis. (Alkışlar) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : 
Sayın Erbay Kanatlı. (Alkışlar) 

Hindistan : Sayın Murlihan Chamdra-
kant Bhandare. (Alkışlar) 

Japonya : Sayın tshiımatsu Kitagavva. 
(Alkışlar) 

Malezya : Sayın Tan Sri Dato Mohd 
Haji İsmail. (Alkışlar) 

Pakistan : Sayın Vezir Ahmet Jogezai. 
(Alkışlar) 

Mısır : Ahmet Heikel. (Alkışlar) 
Libya : Sayın Süleyman Şasi Shahu-

mi. (Alkışlar) 
Brezilya ; Sayın Robson Marinho. 

(Alkışlar) 
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Görüşmelerde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı ıile siyasî partilerin grup 
başkanları ve kutlama törenlerime davet 
edilen yabancı ülke parlamenterlerinden 
•en kıdemli parlamenter konuşacaklardır. 

Değerli miiMetvekillerıi, aziz konuklar; 
'bugün, millî egemenlik ilkesine dayanan 
Devletimizin 68 ikici kuruluş yıl dönümü
dür. Öğleden emce ziyaret ettiğimiz mü-
tevaziı binada bundan 68 yıl önce topla
nan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ege
menliğe artık kayıtsız şartsız sahip olan 
yüce milletimizi temsil etmeye başlıyordu. 
Bu Medllisirniz bu üstün görevi, ilk gün
den beri büyük bir ciddiyet ve yetenek
le yerine getirmektedir. 

Toplumllariin yönetimi için tarih bo
yunca çeşitli rejimler, sistemler denen
miştir ve denenmektedir. Gerek tarihin 
bize verdiği tecrübeler, gerek günümüz
deki uygulamalar, açık bir bilimsel ger
çeği vurgulamaktadır : Toplumların yö
netilmesinde millî egemenliğe dayalı de
mokrasi en ideal rejimdir. Daha iyisi bu
güne kadar bulunamamıştır. Bu rejimin 
ideallik niteliği şu önemli özelliklerden 
doğmaktadır: 

Demokrasi, yeryüzündeki en üstün de
ğer olan insanı yüceltmeyi kendine hedef 
alır. İnsanı kusurlarıyla, yetenekleriyle, 
erdemleriyle olduğu gibi kabul eder. 

ılnsanın küsurlarının azalmasının, ye
teneklerinin ve erdemlerinin artmasının 
rahat bir hürriyet ortamı içinde sağlana
cağı 'bilincine ancak demokratik rejimler
de varılabilir. 

İnsanın doğuştan gelen vazgeçilmez, 
devredilemez tabiî haklara sahip olduğu 
anlayışı da demokrasiye özgüdür. Bu 
haklara hiçbir güç tecavüz edemez. Dev
letin en başta gelen görevi insana yöne
len bu tecavüzleri önlemektir. 

— 25. 
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Demokrasinin başka bir özelliği ise, 
millete dayalı olmasıdır. 

Gerçekten, yukarıda söylediğimiz esas
ları milletten gayrı güçler ne gerçekleş
tirebilirler, ne de güvence altına alabi
lirler. Milletin kendi kendini yönetmesi 
ve hürriyetinin sınırlarını dilediği gibi 
çizebilmesidir ki, belirttiğim ideal demok
rasiyi gerçekleştirebilir. 

Türkiye'de millî egemenlik ilkesinin 
bundan 68 yıl önce kabulü ile gerçek de
mokratik hayata geçme süreci açıldı; ama 
demokrasimizin birden bire 68 yıl önce 
başladığını ileri sürmek bilimsel bakım
dan tutarsız olur. Demokrasilere temel 
olan bazı önemli ilkeler Türk toplumun
da yüzlerce yıl yaşamışlardır. Bunlardan 
birkaç örnek vermek isterim. 

Demokrasinin yerleşe'bilmesi için 
önemli bazı şartların bulunduğu bir or
tam gereklidir. Bu ortamı oluşturan şart
ların bazıları şunlardır: 

İnsanlar arasında imtiyazların,- imti-
yazsızlikların bulunmaması, yani hukukî 
eşitlik; vicdanlara müdahale edilmemesi; 
«Kanunsuz suç ve ceza olmaz, yargıla-
masız ceza verilmez» ilkesinin kabulü; 
yani belli başlı unsurlarıyla hukuk dev
leti, demokrasinin yeşereceği ortamın baş 
şartıdır. Bu olmadan hiçbir hürriyet doğ
maz, 

Şimdi, eski Türk toplumuna baktığı
mız zaman, her şeyden önce soyluluk gi
bi, ru'hanîlik gibi yeni çağ sonlarına ka
dar pekçok toplumda var olan eşitsiz
liklerin mevcut bulunmadığını görüyoruz. 
16 ncı Yüzyılda Türk ülkesini ziyaret 
edenler bu özellikten hayranlık ve hay
retle bahsedip; «Bir çoban bile devletin 
en üst makamlarına çıkabilir, Türkler 
bunu çok tabiî görürler» derler. Gerçek
ten Türklerde padişah ailesi dışında soy-
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luluktan, ruhanî görevlerden doğan eşit
sizlikler yoktu. 

(öte yandan, din taassubunun en bu
naltıcı olduğu, tek dinden başkasının ya
şayamadığı dönemlerde Türkler yurtla
rında mevcut ibütün dinlere büyük bir 
hoşgörü ile davranmışlardır. Kendi hü
kümdarlarının dinî ıbaskıisından Türk ül
kesine kaçan yüzhinlerce kişiyi tarihler 
anlatıyor. 

Yükselme döneminde, yani 17 nci Yüz
yıla kadar Türkiye'de gerçek hir kanun 
hakimiyeti vardı. O dönemleri değerlen
diren hilim adamları, o çağın şartlarına 
göre Osmanlı imparatorluğunun bir hu
kuk devleti olduğunu söylerler. Padişah 
Divanın millet, din, mezhep, kadın, erkek, 
tahİyet farkı gözetilmeksizin herkesin şi
kâyetine açık olması bunun kesin bir de
lilidir. 

Osmanlı Devleti 17 nci Yüzyıldan son
ra siyasî ve ekonomik şartlar nedeniyle 
zayıfladı. Ancak, 19 uncu Yüzyılda baş
layan büyük reformların ilk hedefi, Ba
tıda doğmuş olan modern hukuk devle
tine yönelmekti. Nitekim, 1839 ve 1856 
'düzenlemeleri ile Osmanlı İmparatorluğu 
pekçok ülkeden önce kesin olarak kişi 
ve mal güvenliğini sağlamış, kabul ettiği 
yeni kanunlar, kurduğu bağımsız mahke
melerle hukuk devleti kavramının içine 
girmiştir. Bu gelişmelerin zorunlu sonu
cu vatandaşlara siyasî hakların ve hürri
yetlerin tanınması ve meşrutî bir monarşi 
kurulması idi. Türk aydını bu uğurda 
19 uncu Yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren bir mücadele içine girdi. Gerçi aydın
ların 'baskısı ile 1876 yılında bir anayasa 
ilan edildi; ama hu anayasa halka daya
lı değildi. Egemenlik kayıtsız şartsız pa
dişah ailesindeydi. Anayasaya göre kuru
lan parlamento da bir çeşit danışma ku
rulu idi; ama bu dahi bir aşamadır. Zi

ra, yetkisiz de olsa, parlamentonun birinci 
kanadı olan Meclis-i Mebusan'ı halk seç
mişti. Bu ba'kımdan Türkiye'de parlamen-
ttolu hayatın haşlaması birçok ülkeden ön
ce gelir. 

Ancak, millet egemenliğine dayanma
yan bu parlamento fazla yaşayamadı. 
1908'de İkinci bir deneme daha, yapıldı; 
ama bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Za
ten birkaç yıl sonra devlet artık, hayatı
nın sonuna gelmişti. Birinci Dünya Sa
vaşından sonra Osmanlı Devleti çöktü, 
anayurdumuz parçalanmaya başladı. 

llşte, öğleden önce ilk Meclis binamız
da söylediğim gibi, artık padişah ve aile
sine dayalı egemenliğin hiçbir yararı kal
mamıştı. Bunlar milletten uzaklaşmıştı. 
İşgal altındaki başkentte sadece taviz po
litikası güdülüyordu. 

'İşte, kurtuluşun, yeniden doğuşun an
cak milletçe sağlanabileceğini, bunun için 
de artık egemenliğin gerçek sahibine geri 
dönmesi gerektiğini ileri süren eşsiz ko
mutan ve devlet adamı Atatürk, çeşitli 
aşamaları ardında bırakarak, 68 yıl önce 
bugüne geldi, millî egemenliğe dayanan 
parlamentomuz kuruldu. 

Birinci ve ikinci Türkiye Büyük Mil
let Meclisi -birer saVaş ve inkılâp meclis
leri idiler. Bu bakımdan onların yetkileri 
çok fazla idi. Her ikisinde de, doğrudan 
doğruya kuruculuk niteliği vardır. Nite
kim ilk Meclîsimiz 1921, İkinci Meclisimiz 
1924 Anayasalarını yapmıştır. Ancak, ikin
ci Meclisin kuruculuk niteliği 1924 Anaya
sası ile sona eriyordu. Zira Meclis bu 
Anayasaya, nasıl değiştirileceği konusun
da hükümler koyma'kla, kendini yeni bir 
anayasa yapmak yolunda bağlamış olu
yordu. ©undan sonra Türkiye Büyük Mil
let Meclîsi demokrasiyi tam anlamıyla 
gerçekleştirmek için çalışmıştır. 

Şu noktayı vurgulamakta büyük ya
rar vardır: Totaliter rejimlerin doruğa 
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çıktığı iki savaş arası Avrupasında Türki
ye Cumhurbaşkanı Atatürk, liselerde oku
tulmak üzere bir ders kitabı yazıyor ve 
«Bugün demokrasi fikri daima yükselen 
bir denizi andırmaktadır. Demokrasi bu
gün modern anayasaların en belirgin vas
fı haline gelmiştir» diyor ve demokrasiye 
aykırı rejimleri açıkça insanın tabiatına 
aykırı görüyordu. Atatürk aynı kitapta, 
siyasî partilerin nasıl kurulacağını dahi 
Türk gençlerine anlatıyordu. 

Gerçekten, İkinci Dünya Savaşı kâ
busu geçer geçmez, Türkiye'de demokrasi 
tam yerini almıştır. Bazı aksamalara rağ
men, Türk Milleti için millî egemenliğe 
dayalı demokrasi vazgeçilmez hayat esa
sıdır. 

İDemokrasi, bir toplumdaki bütün in
sanların hür ve birbirine saygılı yaşama
sını gerektirir. Hürriyete ulaşmak, bu
günkü pek çok demokratik toplumda 
yüzlerce yılı aşmıştır. 

Türk Milleti, tarihten gelen özellikle
ri ve 150 yıldan beri içinde bulunduğu 
demokratikleşme süreci içinde, bu yolda 
oldukça az sancımız ilerlemiştir. Şimdi ar
tık demokrasimizin sağlamlığı ve milleti
mizin her bakımdan güvendiği tek rejim 
olma özelliği ispatlanmıştır. Bu da bizi, 
en ileri demokrasilerle birlikte olma, bü
tün gerçek demokratların kaderini paylaş
ma aşamasına getirmiştir. Bu aşamayı ge
çip dünyada layık olduğumuz yere ula
şacağımızdan hiç şüphe etmiyorum. Zi
ra, çizdiğim tarihî tablonun sonucu bu
dur. 

Hepinizi derin saygılarımla selamla
rım. (Alkışlar) 

Şimdi, siyasî parti gruplarının sayın 
başkanlarına 10'ar dakika süre ile söz 
vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum: 
(Birinci sırada, Anavatan Partisi Ge

nel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sa
yın Turgut Özal (Alkışlar); 

ikinci sırada, SösyaMemokrat Halkçı 
Parti Genel Balkanı ve Meclis Grubu 
Başkanı Sayın Erdal inönü (Alkışlar); 

Üçüncü sırada, Doğru Yol Partisi Ge
nel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sa
yın Süleyman Demirci (Alkışlar); 

Konuşacaklardır. 
Anavatan Partisi Genel Başkanı ve 

Meclîs Grubu Başkanı Sayın Turgut özal; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI VE MECLÎS GRUBU BAŞ
KANI TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri, saygıdeğer misafirler ve basın -
yayın mensupları; bugün aziz milletimi
zin hür ve bağımsız iradesinin en güzel 
şekilde temsil edildiği Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kuruluşunun 68 inci yılını 
İdrak «diyoruz. 

Milletlerin hayatında önemli dönüm 
noktaları vardır. İşte, Türkiye Büyük Mil
let Meclîsinin açıldığı bugünün de, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş müj
desi olması bakımından, Türk tarihinde 
Önemli bir yeri ve manası bulunmakta
dır. 

Devletimizin kurucusu Büyük önder 
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 
ayak basmasıyla başlattığı Millî Mücade
le harekâtı devam ederken, bu mücade
leyi millete mal etmek amacıyla memleke
tin her tarafından gönderilen temsilciler
den teşekkül eden ilk Türkiye Büyük Mil
let Meclisi 23 Nisan 1920 günü Ankara'da 
faaliyete geçirilmişti. 

Milletimizin hürriyet ve bağımsızlığı
na uzanan yolda birçok önemli kanun 
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ve kararlar bu Mecliste alınmıştır. Böyle
ce Cumhuriyetimizin temelini teşkil eden 
demokratik parlamenter sistemimizin ilk 
harcı da o tarihte atılmıştı. 

İşte, atılan bu temel üzerine bina edi
len ve zamanla gelişerek 'bugünkü şeklini 
alan, demokratik sistemle idare edilen 
Türkiye, birçok milletin gıpta ile baktığı 
bir ülke haline gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, devletimi
zin kurucusu Büyük Atatürk, vatanı müs
tevlilerden kurtarmayı ne kadar istiyor
sa, Türk Milletinin, kendisiyle ilgili ka
rarları yine kendisinin vermesini de o ka
dar istiyordu. Millî hakimiyetin milletin 
ibağımsızlığındaki yerini şu görüşleriyle 
tespit /ediyordu : «Milletin esaretten kur
tuluşu, egemen ve bağımsız olarak top
raklarımızda yaşayabilmesi ancak azim
kar ve namuslu ellerin milleti haklarını 
korumaya ve bağımsızlığa şevki i)o kabil 
olacaktır. Milletin bağımsızlığını, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır.» 

Büyük Atatürk, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kurulmasıyla birlikte, bundan 
68 yıl önce, modern demokrasilerde dahi 
emsaline rastlanmayan veciz bir ifadey
le, «Hakimiyet, bilâ kaydü şart milletin
dir» diyerek, memleketimizde millet irade
si Ve millî egemenlik anlayışının teme
lini atmıştır. O'nun, değerinden bugün 
de hiç kaybetmeyen sözleriyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve 
hakikî mümessili olup, millet namına ha
kimiyet hakkını istimal eder. Bu temel 
düstur, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kuruluşundan itibaren hiç değişmeden 
devam etmiş ve bütün anayasalarda en 
başta gelen yeri almıştır. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda 
altında bulunduğumuz yüce çatı bu an
layışla kurulmuştur. Hepimiz bu çatı al
tında milletin temsilcileri olarak bulu-

23 . 4 . 1988 O : 1 

nuyoruz. Vazifemiz, milletimizin arzu
ları ve ümitleri istikametinde Türkiye-
mizi, modern ve ileri bir ülke yapmak 
için çalışmaktır. Bunu yaparken, ıkısır 
çekişmeleri bir tarafa bırakarak ve en 
önemlisi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hangi şartlarda kurulduğunu unut
madan demokrasimizi sağlam temellere 
oturtmaya özen göstermeliyiz. 

Bugün milletin egemenliğini ve ira
desini temsil eden tek müessese Yüce 
Meclistir^ Yüce Meclisin üzerinde baş
ka bir güç yoktur. (Alkışlar) 

Türkiye'nin istikrar, güven ve huzur 
içinde kalkınmasını istemeyen mihrakla
rın demokrasi dışı bazı reçeteleri za
man zaman ortaya çıkardıklarını üzüntü 
ile müşahede ediyoruz. Türkiye, bundan 
sonra da demokrasinin dışında bir uy
gulamaya kayabilir, ne de demokrasi gö
rüntüsü altında başka güçlerin egemenli
ğine izin verebilir. (Alkışlar) 

Kimse, seçilmiş millet temsilcilerinin 
dışındaki güç odaklarına işlerine geldi
ği zaman müracaat edip hayale kap il-
masın.ı Milletimiz artık neyin doğru, ne
yin yanlış olduğunu geçirdiği acı tecrü
belerle çok güzel anlamış bulunımaktadır. 

Demokrasi, Türk toplumunun ayrıl
maz bir parçası haline gelmiştir. Türk 
Devletlinin muarızları ne derlerse desin
ler, Türk demokrasisi, bir daha çıkma
mak üzere rayına oturmuştur. Dünyada 
200 civarındaki dieVlötin kaç tanesinin 
demokratik rejimle1 sahip olduğu düşü
nülürse, Türk demokrasisinin ehemmiye
ti daha iyi anlaşılacaktır. Dünyadaki 
pek çok ülke, demokratik düzen ve mil
let hâkimiyeti esasına bugün dahi ulaşa
mamışken, Türlkiyemizdeki hürriyetçi 
demökraitilk parlamenter sistem, dünyanın 
bu bakıımdan ten iyi örneklerinden biri 
haline gelmiştir. 
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Türk Hükümeti olarak, Ortadoğu'da
ki sıcak savaşlara , ve ülkeler arasındaki 
anlaşmazlıikiara barışçı çözümler teklif 
eden ve barış içlin çalışan bir anlayışa 
sahibiz. Demokratik rejim içerisinde is
tikrara sahip ve hızla 'kalkınan bir ülke
yiz. Bölgemizde bize güven duyulmakta
dır. Milletlerarası barışa daha büyük kat
kılarda bulunmaya her an hazırız. Ta
rafsız politikamız ve dünya barışı için 
gösterdiğimiz samimî gayretlerin bizi, 
barış sağlayıcı bir ülke olarak en başta 
anılan ülkeler arasına yükselttiğini if ti -
harfe kaydetmek; isterim. Türkiye 'Cuım-
huriyeiti «Yurtta sulh cihanda sulh» pren
sibini Büyük Kurucusunun adıyla bera
ber ebediyete (kadar yaşatma azminde
dir. 

Kıymetli milletvekilleri, çocuklarına 
bu ıbüyük günü armağan edecek kadar 
saygı duyan ve dünyada çocuk 'bayra
mı yapan tek ülke olarak: da geleceğin 
nesillerine ne derece önem verdiğimi
zi ispat etmenin haiklı gururunu yaşıyo
ruz. Çocuklarımızı seviyor ve onları is
tikbalimizin kurucusu olarak görüyoruz. 
Son yıllarda bütün dünya ülkeleri tara
fından benimsenen 'Uluslararası Çocuk 
Şenliği ile de dünya barışına katkıda bu
lunduğumuza inanıyoruz. 23 Nisanın 
memleketimiz ve dünya için karşılıklı 
anlayışın ve insanlık sevgisinin tekrar 
değerlendirildiği ve geliştiği bir gün ol
masını diliyorum. 

Muhterem mıilletvekilleri, Türkiye Bü
yük !Milet Meclisinin temelini inanç, 
azim, hürriyet aşikı, millî birlik ve bera
berlik şuuru meydana getirmiştir. Tür-
İkiye Büyülk Millet Meclisinden yükselen 
imanlı ses, hürriyet sevdalısı aziz Türk 
Milletine mukaddes mücadelesinde her 
zaman rehberlik etmiştir. Geçmişte ol
duğu gibi bugün de rehberlik etmeye 
devam edecektir. (Alkışlar) 
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İstiklal Savaşına millî mücadele vas
fı kazandıran, milî irade temeline da
yandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ve Türlkiye Cumhuriyetinin kurucu
su Büyük Atatürk'ü, onun bütün müca
dele arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi 
bu vesileyle; huzurlarınızda bir kere da
ha rahmet ve şükranla yadediyor, Yüce 
Meclislimizin muhterem üyelerine ve de
ğerli misafirlere1 saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu 
Başlkanı Sayın Erdal İnönü; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından ayafcta alkış
lar) 

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI 
PARTt GENEL BAŞKANI VE MEC
LİS GRUBU BAŞKANI ERDAL İNÖ
NÜ (izmir) — Sayın Başkan, sayın mil-
letvdkilleri, sayın konuklar; Türkiye Bü
yük Millet Meclislinin açılışının 68 inci 
yıldönümünü yaşıyoruz. Bu önemli gün
de Soısyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına sizlere hitap etmenin mutlu
luğunu ve onurunu derinden duyarak, 
Ulusal Egemenlik Bayramınızı candan 
kutluyorum. (Alkışlar) Yüce Meclisin 
bütün üyelerine ve sayın konuklarımıza 
saygılarımı sunuyorum. 

Tarihten ve coğrafyadaki silinmeye 
çalışılan bir ulusun bütün güçlerini ulu
sal egemenlik kavramı etrafında topla
yarak, ulusal kurtuluşu gerçekleştiren 
ve yeni bir devleti, Türkiye Cumhuriye
tini kuran Büyük Önder Atatürk'ü; sa
vaş ve siyaset alanlarında onunla birlikte 
mücadele etmiş dava arkadaşları Birinci 
Meclisin bütün üyelerini; ulusal egemen
lik uğrunda savaşaralk şehit olmuş ya da 
yurdun dört bir köşesinde yarını yoğu
nu bu uğurda vermiş bütün vatandaşları-
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mızı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sonsuzluğa akıp giden her yılın 23 Ni
sanında Ulusal Egemenlik Bayramınızı 
kutluyoruz ve tarihimizin eşsiz kahra
manlıklarla, sayısız özveriler ve her za
man gıpta edilecek eşsiz başarılarla do
lu hu döneminden günümüz için yarar
lı dersler çıkarıyoruz. 

Gerçekten bütün insanlık için ne ka
dar etkileyici, yönlendirici, çeşit çeşit 
derslerle dolu bir önemdir. I inci Meclis 
dönemi. Konuk parlamenterlerimizin ilgisi
ni çekeceğini düşünerek hatırlatayım ki, 
Cumhuriyet 1923'te ilan 'edilmiştir ve 
1920 - 1923 arasında ıbütün Kurtuluş 
Savaşını üç yıl boyunca Millet Mecli
si, kendi içinden seçtiği bakanlar eliyle 
doğrudan doğruya ülkeyi yöneterek yü
rütmüştür. iKerhalde bütün dünya tari
hinde üzerinde bu kadar ağır sorumlu
luklar almış ve ıbu sorumlulukları bu 
kadar başarıyla, şan ve şerefle yerine ge
tirmiş Meclisler çok az 'bulunur. Biz böy
le bir 'Meclisin devamı olmaktan sonsuz 
onur ve kıvanç duyuyoruz. (SHP sırala
rından alkışlar) Böyle bir Meclisin bu
gün XVIII. inci Dönemini yaşadığımızı 
ve hiçbir kesintiye uğramadan dönemle
rin 'birbirini takip edeceğini buradan bü
tün dünyaya duyurmak istiyoruz. (Al
kışlar) ,' 

Birinci Dönem Meclisinin sayın mil
letvekillilerinin tarihe mal olmuş hu ba
şarısının sırra nedir ya da dayandığı sır
lar nelerdir? Ülkesinin hükümet merke
zi dahil, büyük bir bölümü işgal altın
da iolan; düşman güçlerin bölme giri
şimleri karşısında bulunan; yıllarca sür
müş savaşlar ve yenilgiler sonunda bitap 
düşmüş olan; fakirlik, yoksulluk içinde 
olan; ordusunun silahları büyük ölçüde 
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elinden alınmış bulunan böyle bir ulus, 
ıbütün bu düşman kuvvetleri bir bir yur
dundan söküp atacak gücü nereden bul
muştur? 

Sayın milletvekilleri, bu gücün kay
nağı hiç kuşkusuz ulusun ta kendisidir, 
tarihten gelen bağımsızlık tutkusudur, 
hiçbir engelden yılmadan kendisini kur
tarma azim ve karandır; ama, bu gücü 
seferber eden ve kesin zafere götüren 
yönetim, Büyük Önder Atatürk'ün eşsiz 
dehasıyla Mtünleştirip yönlendirdiği Bi
rinci Dönem Millet Meclisidir. Bu Mec
lisin üyeleri, o güne kadar geçmiş kısa 
ya da uzun ömürlerimi, bir büyük impa
ratorluğun çökmiekte bulunduğu kay
gısını sürekli duyarak ve ödevlerinin bir 
gün memleketi kurtarmak olduğunu sü
rekli düşünerek, geçirmiş insanlardır. 
Farklı mesleklerden, bölgelerden, mez
heplerden. kültürlerden gelmişlerdir; ama 
hepsini birleştiren bir yüce amaç vardır: 
Vatanı düşman istilasından, ülkeyi par
çalanma tehlikesinden kurtarmak; Birin
ci Dünya Savaşının mağrur galiplerinin 
Türkiye'ye reva gördükleri esaret boyun
duruğunu silkip atmak; imparatorluğun 
enkazı üzerinde bağımsız ve her türlü 
gelişmeye açık bir çağdaş devlet kur-
makj Bu amaç uğruna her şeyi, en baş
ta öilüımü göze almışlarıdır. Zaten, o gün
lerde imparatorluktan kalmış temsil yet-
Ikisini ellerinde bulunduranların idam fer
manlarını boyunlarında taşımaktadırlar. 
Vatanı kurtarmanın yalnız kendi irade
lerine ve milletin gücüne dayanılarak 
gerçekleştirileceğini bilmektedirler. işte 
bütün o inanılmaz güçlüklere, engellere 
karşın kazanılan başarının sırrı, bu bi
linçte ve «Ya istiklâl ya ölüm» sözünde 
ifadesini bulan yüksek inançlı kararlılıkta 
yatmaktadır. 

Böyle bir inanç ve bilinçle çalışan 
Birinci Dönem Meclisi demokratik ve 
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etkin bir çalışmanın birlikte nasıl yürü-
tü'leceğinin de en (güzel örneklerini ver
miştir. Bu Mecliste muhalefet vardır, 
(karanlar enine boyuna tartışılarak alınır. 
Bakanların icraatları teik (tek en titiz şe
kilde denetlenir. Meclis kararları ile 
halktan, bu bitap düşmüş halktan mad
dî ve manevî alanlarda en .büyük öz
veriler istenir ve alınır; ama üyelerin 
kendileri de bu özverili davranışta en 
önde yer allırlar. 

Atatürk'ün askerlikteki dehasından 
aşağı olmayan, 'belki daha üstün olan si
yasetteki dehası Meclisin demokratik iş-
leytişlioi bozmadan gerekli kararları za
manında almasını her defasında sağlar. 

©ir kurtuluş savaşını yönetmek ve ye
ni bir devletin temellerini atmak, böyle 
en yüksek sorumluluk ve etkinlik isteyen 
görevlerini demokratik süreç içinde 
yapmış olan bu Meclisin çalışmalarından 
18 inci Dönem Meclislimizin de, dünya
nın bütün parlamentolarının da alacağı 
birçok ders olduğuna inanıyorum. Ba
zen yeni yöntemler ararken çok uzak
lara gitmektense, olduğumuz yerde du
rup yakın geçmişe bakmak çok daha 
yararlı olur diye düşünüyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Yeni Türk Devletinin yapısı da bu 
Meclisteki tartışmalarda ortaya atılan fi
kirlerden oluşmuştur. Misakımillî sınır
ları içinde ıbölünmez bür vatan, bu va
tanda güvenlik ve huzur içinde' çağdaş 
jekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak 
için uğraşan ibir millet; bütün ülkelerin 
yaşama haklarına, toprak bütünlükleri
ne saygılı, her türlü maceradan, ideoloji 
'ihracı gibi heveslerden uzak duran, ken
di halikının mutluluğu için çalışmayı te
mel amaç edinmiş, laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk devleti. Bugün yeniden 
demokratik yapısını güçlendirmeye, eko

nomik ve sosyal gelişmesini hızlandırma
ya çalıştığımız Türkiye Cumhuriyetinin 
bu temelleri işte' Birinci Dönem Mecli
sinde atılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün da
hiyane ıbir buluşu ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Bayramı, aynı zamanda Ço
cuk Bayramı olarak kabul »edilmiştir. Yıl
lardır çocuklarımız bugünü kendi bay
ramları olarak neşe içinde ve haıklı bir 
gururla kutlarlar. Birkaç yıldır dünya 
çocuklarının da gönderdikleri sevimli 
temsilciler aracılığı ile bu bayrama ka
tıldıklarını sevinçle, mutlulukla görü
yoruz. 23 Nisan Bayramı bütün çocuk
larımıza ve dünyanın dört bucağından 
onları ziyarete gelen arkadaşlarına kut
lu olsun.1 Birlikte geçirdikleri günler, 
uluslarımız arasındaki dostluğu, barış 
içinde yaşama ve birlikte insanlığı yü
celtecek eserler meydana getirme arzu
larını güçlendirsin. 

Birleşmiş Milletlerce bir gün 23 Ni
sanın «Dünya Çocuklar Günü» olarak 
ilan edilmesini umutla beklediğimi de 
söylemek isterim. 

Ulusal Egemenlik Bayramı ile Ço
cuk Bayramım İbir araya getirmek, yurt
ta ve cihanda 'barış içinde yaşamak ilke
sini, Atatürk'ün bu önemli özdeyişini 
hemen gündeme getiriyor. Ulusal ege
menliğe dayanan ve çocuklarımızın ge
leceğini düşünen Meclislerimiz elbet hal
kımızın barış içinde yaşamasını ve öteki 
uluslarla 'barışçı ilişikliler kurmasını amaç 
edineceklerdir.; 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
68 yıl önce Ankara'da Meclisin toplan
ması ile kendini gösteren ulusal irade
nin, Altatürk'ün önderliğinde Kurtuluş 
'Savaşım kesin zafere götürmesi, bütün 
dünyada sömürgeler döneminin bitişimi 
müjdeleyen bir tarihsel olay olarak de-
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ğerlendirilmiştir. Bugün «Üçüncü Dün
ya» diye bilinen ülkelerin birçoğunun 
bağımsızlık mücadelelerinde, Kurtuluş 
Savaşımızdan v,e bu savaşta Atatürk'ün 
ve Birinci Dönem Meclisinin davranışla
rından örnek ve ilham almış olduMamnı 
kıvançla hatırlatmak isterim. 

Şimdi dünya, Avrupa'da başlayan 
nükleer silahsızlanma girişimi ile yeni bir 
döneme, bir evrensel barış arayışı içi
ne girmektedir. Gerçi daha önceleri bir-
çolk ıkez, en son defa İkinci Dünya Sa
vaşı sonunda denenmiş olan evrensel ka
lıcı bir ıbarış arayışı, öyle bir 'barış dü
zeni ıkurma çabası 'bugüne kadar sonu
ca varamamıştır; ama bu, yine ıbaşansız 
olacağı demek değildir. Ben hu defa 
girilen yolun sonunda haşarıya ulaşıla
cağına, evrensel barışa varılacağına ina
nıyorum. Çünkü, tıpkı Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızda olduğu gibi, başarıyı elde' 
etme tılsımının insanlığın kendi irade
sini kullanmasına bağlı olduğunu ve bü
tün ters görünümlere karşın artık bu
nun zamanının geldiğini biliyorum. 

Nükleer silahların tahrip gücünün 
vardığı düzey artık bir dünya savaşını 
imkânsız hale getirmiştir. Uluslararasın-
daki bütün anlaşmazlıkları, çıkar kavga
larını savaşa başvurmadan, karşılıklı 
görüşmelerle çözüme bağlamak zorunda
yız. Bunun için, bir taraftan silahları 
azaltmaya çalışırken, öbür taraftan ev
rensel barışın ilkelerini açıkça ilan et
meliyiz, ve bu ilkelere uyan davranışlara 
girmeliyiz. Hâlâ savaşmakta İsrar eden 
ülkelere sülaih satışını önlemek dçin Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyi bütün 
olanaklarımı kullanmalıdır. Ulusal ısınır
ların zorla değiştir ile bileceği hayallerini 
herkes artık kesin olarak bırakmalıdır. 

Çeşitli ülkelere dağılmış' tarihten ge
len kültürleri her devlet, insanlığın or

tak hazineleri olarak korumalı, hiçbir 
devlet bunları zorla ortadan kaldırmaya 
çalışmamalıdır. İnsan haklarına saygıyı, 
ulusal sınırları aşan evrensel 'bir ahlak 
ve hukuk kuralı olarak kabul etmeliyiz. 
Böyle bir yaklaşım dünyaya evrensel ba
rış düzenini eninde sonunda mutlak ge
tirecektir, 

Bugün bayramlarını kutladığımız ço
cuklarımızın böyle bir dünya düzenin
de, evrensel barış içinde yaşama mutlu
luğuna erişmelerini dileyerek sözlerimi 
bitiriyorum4 Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. . (Alkışlar)1 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Ge
nel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Sayın Süleyman Dernirel; buyurun efen
dim, 'flDYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞ
KANI SÜLEYMAN DEMÎREL (İspar
ta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
sayın misafirler, sayın basın mensupla
rı; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Birinci Dünya Savaşının galip dev
letleri Sevr Anlaşması ile Osmanlı İm
paratorluğunu parçalamayı hedef alıyor
lardı. Buna rıza göstermeyerek, bağım
sız devlet fikri etrafında yurdun her 
köşesinde mücadeleye girişenlerin 'top
landığı çatı, 23 Nisan 1920 günü açılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuş
tur. 

Henüz Türkiye Cumhuriyeti kurul
madan açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Kurtuluş Savaşının kalbidir. 
Nice güçlük ve mahrumiyetlere göğüs 
gererek varını yoğunu ortaya koyan bir 
milletin, destanlar yazan kahramanlık
la rıyla dolu olan Kurtuluş Savaşı, bir 
büyük şuurun varlığını ispat etmiş ve 
onun zaferini sağlamıştır. 
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Türkiye Büyülk Millet Meclisli, her 
şeyden önce, bir vesayeti, her türlü şa
hıs ve zümre hâkimiyetini reddeden bir 
büyülk siyasî aksiyonun kaynadığı pota
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mille
tin kendi kaderine el koyma arzusunu ve 
ortak bağımsızlık ideallerini amansız bir 
mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti 
halinde gerçekleştirecek bir sentezin doğ
duğu yerdir. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi, Bü
yük Atatürk'ün, «En büyük eserimdir» de
diği ve millet hâkimiyeti üstünlüğünün, 
meşruiyetin yegâne kaynağı olarak tecel
li ettiği tartışılmaz müessesedir. 

Millî hâkimiyet ilkesi, Atatürk'ün 
gerçekleştirdiği ilk ve en büyük reform
dur, Türkiye Cumhuriyetinin temelinin 
harcıdır. Atatürk'ün çağdaş uygarlığı 
ulaşma hedefi bu ilkeye dayamma'ktadır. 
Çağımızda, uygar âlemde siyasî iktidar
ların meşruiyeti, ımiillî hâkimiyet ilkesin
de ifadesini 'bulur. Bir toplum, bir ikti
dara hür iradesiyle razı oluyor ise, onun 
iktidarda bulunuşunu meşru saydığı için
dir. iktidara gelişi ve iktidarı muhafaza 
edişi toplum tarafından meşru sayılma
yan hiçbir iktidara halk, gönül rızasıyla 
itaat edemez. Nerede olursa okun, ne 
zaman olursa olsun, milletçe makbul ol
mayan yollardan iktidara gelmiş olan
lar, halikın nazarında gasıp durumunda
dır. (DYP sıralarından alkışlar) Zaman 
ve mekân bunun mahiyetini değiştir
mez. 

Türkiye'de millî hâkimiyet ilkesinden 
başka bir meşruiyet inancı mevcut de-
ğiMir. O kadar ki, bu ilkenin gerekleri
ne uymayanlar bile başka bir meşruiyet 
inancını ileri sürmekten acizdirler. Bu, 
insan halklarına dayalı demokratik rejim 
için yafclaşılk bir asırdan beri sürdürü
len mücadele1 sayesinde olmuştur. 

Demokratik rejim, Türk toplumunun 
tarihten gelen düşünce, inanış, örf ve 
ananeleriyle, hayat felsefesinin bütünleş
tiği şuurlu bir inanışın mahsulüdür. 

Uzun bir süre mutlak iktidara sahip 
olan hükümdarın ihsan, lütuf ve mü
saadesine kaderini bağlamış bulunan ve 
hükümdarın tebası olan halk, Cumhuri
yet sayesinde memleketin efendisi, ülke
nin sözü geçen unsuru, başka bir deyiş
le vatandaş dlımuştur. Kul ve köle zan
nedilen topluluk, kendisini millet yapan 
hür ve haysiyetli, eşit haklara sahip va
tandaş haline getiren Cumhuriyete ve 
onun kurucusu Büyülk Atatürk'e bütün 
gönlü ile1 bağlıdır ve bu haklarını ko
rumaya kararlıdır. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

Bir memlekette istikrarın, eşitliğin, 
adaletin ve iç barışın varlığı ve korun
ması, milletin idareye mutlak iştirakiy
le mümkündür. Kendi kaderini, kendi 
ikararı ve tercihiyle tayin etme imkânla
rından mahrum bir toplululkta çağın 
devletinin görevlerini yerine getirmek 
imkânsızdır. Çağın devleti, klasik devetin, 
mal ve can güvenliği sağlanması, dirlik 
ve düzenliğin Ikorunması, adaletin tevzii, 
gibi görevlerine ilaveten, ekonomiik ve 
sosyal yükümlülükleri olan bir devlet
tir. Çağın devletinin en önemli niteliği, 
'hukukun üstünlüğü ilkesinin devletin bü
tün tasarruflarında hâkim olmasıdır. 

İdare edenin, idare edilene karşı he
sap vermek mecburiyetinde olduğu, ida
re edilenin ise, derdini anlatacak merci 
bulabilldiği çağdaş devlette ırejimin esas
ları ve çerçevesiyle, idare eden ve edilen 
arasındaki: ilişikliler temel yasa, üstün ya
sa niteliğinde olan Anayasa ile tespit ve 
tayin edilmiştir. Anayasa, devletin temel 
belgesidir.. Anayasa, üstün güç fikri et
rafında devleti teşkil eden çeşitli mües-
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seselerin yetki ve sorumlulukları yanında, 
birbirleriyle ilişkilerinin de belirlendiği 
bir çerçevedir. 

Anayasaların yapılışı ve devamlılığı 
da sliyasî istikrarın önemli unsurların
dan biridir. Ülkemiz, 1924 Anayasasını 
196.1 Anayasası ise tamamen ortadan 
kaldırmış; 1961 Anayasasını da 1982 Ana
yasası ile aynı muameleye tabi tutmuş
tur. Anayasaların, açık tartışma ortamı 
mevcut olmadan ve genellikle askerî mü
dahaleler sonrasında belirli nüfuzların te
siri altında yapılmış olması, ülkenin sık 
sık anayasa bunalımlarına girmesine se
bep olmuştur. 1982 Anayasası da 'halen 
tartışılmaktadır. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

Bir ülkenin hem anayasası, hem par
lamentosu olacaktır; olması Ikâfi değildir, 
her iikJiskıin de işlerliği ve kesintisiz de
vamlılığı çolk önemlidir, (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Hür ve demokratik Türkiye'ye ula
şılmasının ilk şartı, üstün irade olan mil
letin hür iradesinin ve üstün kitap olan 
Anayasanın üzerinde bir millî mutabakat 
tesisi ve bu üstünlüğün herkes tarafın
dan kayıtsız şartsız kabulüdür,; Açıık re
jimin ve devletin liş'ler hale getirilmesinde 
devletin organlarının yerimin ve yetkileri
nin çok iyi tayin edilmesi önem kazanır. 
Herkes, kimin kimden emir alacağı hak
kında berrak blir fikre sahip olacak, her
kes görevini, yetkisini ve yerini bilecek, 
buna razı olacaktır. Herkes görevini ye
rine getirecek, getirmiyorsa, birileri ona 
getirtecek, bunun kim olduğu da açıkça 
bilinıecektlir. Milletin geleceğe güvenle 
bakmasını sağlayan en önemli husus, ül
ke idaresinin herkesçe bilinen ve mutabık 
kalınan bir sistem içinde cereyan etme
sidir. 'Bu sistem demokratik rejimdir. 
Memleketin sorunları mutlaka hu sistem 

içinde ve hukuk kurallarına riayet edile
rek çözülecektir. Çare, sistemin işlenil-
mesinde aranacaktır, tahribinde değil. 
(DYP ve SHP sıralarımdan alkışlar) 

Demokratik rejim, müesseseleriyle 
ahenk içinde işlediği takdirde, ülkenin iyti 
idare edilmesini sağlamanıın en geçeri 
şeklidir. Hür seçim, hür parlamento, hür 
parlamento kürsüsü, hür yargı, hür basın, 
hür sendika, hür illim müesseseleri demok
ratik rejimin vazgeçilmez kurumlarıdır. 
(DYP sıralarından alkışlar) Ne yazık ki 
Türkiye, demokratik rejimin bu büyük 
ilkelerini kural hailinde 'benimseyip, pra
tik hayata geçirmekte büyük güçlüklerle 
karşılaşmış, yıllardır peşinde koştuğu is
tikrarı bir türlü 'bulamamış, siyasî sosyal 
ve ekonomik bünyesinde büyük sarsın
tılara yol açacak radikal tedbirlere baş
vurmuş; ama yine de bunalımlardan, san
cılardan kurtulamamıştır. Millet iradesi 
üstünlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
nin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisi iki defa kapatılmış, bir kere de 
askıya alınmıştır. İfrattan tefrite uzanan 
tedbirler, bu temel ilkelerin yerleşmesi
ne yardımcı olmamış, aksine zihinlerde 
yıllarca silinmeyen tereddütlerin, korku
ların, endişelerin, kaygıların, çelişkilerim 
yer etmesine sebep olmuş, ülkenin siyasî 
kadrolarını! tahrip etmiş, vatandaşları teh
likeli blir kayıtsızlığa itmiştir. Demokratik 
hayatta görülen devrî kesintiler, demok
ratik müesseselerin kök sataasınt engel
lemiştir. Yanlış fikirlerden hareket edile
rek yapılan yanlış tasarruflar, demokrasi 
yerine güdümlü bir idare tesisine yardım
cı olmuştur. Çift Meclis uygulamasının 
kaldırılması bu yanlış tasarruflara daha 
iyi bir örnektir. Meclisi sadece kanuri 
çıkaran bir mekanizma olarak görmek 
yanlıştır. Çift Meclisli parlamento, ka
nunların ve devletin işleyişinin hukukun 
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üstünlüğü ilkesine uygunluğunu sağlayan 
bir sistemin anayı şı idi. Hukuk devletiyle 
kanun devleti arasındaki farktan ye hiye
rarşiden haberdar olmak gereklidir. 

Türkiye'de siyasî istikrarı sağlamak 
'açısından pekçok temel sorunun halli, o 
sorunların korkusuzca, hür ve serbest 
bir ortamda enime boyuna tartışılmasını, 
önyargısız, makul çözümlere kavuşturul
masını gerektirmektedir. Milletin hür ira
desine ve hukukun üstünlüğüne dayalı 
hür demokratik rejimin Türkiye'min çağ
daş uygarlık seviyesine ulaşmasının vaz 
geçilmez şartı olduğu açık bir gerçektir. 
Bunun yolu da, İnsan Hakları Beyanna
mesinin 21' linçi maddesinin üçüncü fıkra
sında ve Avrupa insan Hakları Komis
yonunun Birinci Ek Protokolümün 3 ün
cü maddesinde ifadesiimi bulan, serbest bir 
ortamda yapılacak hür seçimdir. Anaya
sanın teminat altına aldığı dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahip bulunan Türk vatan
daşı, memleket idaresinde son sözün ken-
kisıine ait olması hakkını çoktan kazan
mıştır. (DYP şuralarından alkışlar) 

Türkiye, hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğu, söylendiği değil, ait 
olduğu demokrasiyi mutlaka yürütecek
tir. Türkiye'de gerçek demokrasi davası 
sönmeyecektir. Hedef, ferdin mutluluğu
nu sağlayacak ortamı tesis edecek olan 
demokratik, sosyal, laik hukuk devletime 
ulaşmaktır. Böyle bir devletin ahenk için
de çalışmasının teminatı Türkiye Büyük 
Millet Meclislidir̂  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, ilhamını milletten alan, iktidar
ların kansız, kavgasız, entrikasız, millet 
iradesine dayanarak seçilknesini ve de
ğişmesini sağlayan, bütün dertlerin ça
resini millette ve gerçek demokraslide ara
yan, devletimizin ebediyen var olmasının, 
güçlü; ve kudretli olmasının sırrını de

mokratik rejimin temel ilkelerine sadakat-
ta gören en üstün müessesemizdir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Milletimizin 23 Nisan Millî Hâıkıirnıi-
yet ve Çocuk Bayramının 68 imci yılımın 
ilham ettiği bu düşüncelerle bu büyük 
davanın 'bütün mensuplarım rahmetle, 
şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızı tebrik ediyor, hepini
zi saygı lile selamlıyorum. (DYP sırala
rından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, de
ğerli konuklar; şimdi de ülkemizin da
vetlisi olarak törenlere katılan yabancı 
ülke parlıamenterlerinden, en kıdemli par
lamenter olarak, Malezya Millet Meclisi 
Başkanı Sayım Tan Sri Dato 'Mohamed 
Zahir'e söz veriyorum. (Alkışlar) 

Buyurum, Sayın Tan Sri Dato 'Mo
hamed Zalhiir. 

MALEZYA MtlJLET MECLİSİ BAŞ
KANI TAN SRİ DATO MOHD ZA
HİR HAJt İSMAİL — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sayın Başkanı Yıldırım 
Akbulut, sayın milletvekilleri, bayanlar 
ve baylar; 

Berilden, bu Yüce Mecliste, değerli ko
nuklar adına bir konuşma yapmam1 isten
di. Bu benim için büyük bir şeref ve ay
rıcalıktır. Söylediklerine göre beni ara
nızda en kıdemli olduğum için seçmişler. 
En kıdemli olmam, gayet tabiî en yete
nekli olmam demek değildir. Fakat her-
şeyden önce, bu büyük olayda burada ol
mak için davet edilmiş olduğumuzdan 
ötürü ne kadar memnun olduğumuzu, 
kendi adıma ve eşimin adına, ifade et
mek isterim. 

Bugün burada toplanmış olan biz ko
nuklarınızı davet ettiğinizden ötürü 
TBMM'ne teşekkür etmek isterim. Bu da
vet başlı başına bir kutlama ve hatırla
madır. 
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TıBMM.'nin 68 inci yıldönümünün 
kutlandığı bugünde Tünk erkek ve kız 
kardeşlerimizin neşe ve mutluluğunu 
paylaşmak için buradayız. Bu Büyük Mil
let Meclisi bazılarımız için kendi ülkele-
riımizdeki parlamentolariin aynıdır; ülke
nin en yüksek kurumudur; ama TBMM, 
Türlk halkı için, bir parlamentodan daha 
öte hirşeydir. itilaf devletlerince çok
tan işgal edilmiş olan İstanbul'da vuku 
bulan 16 Mart 1920 olaylarını takiben, 
Türkiye'nin sevgili önderi Kemal Atatürk 
Parlamento üyelerini 23 Nisan 1920'de 
Ankara'da toplanmaya çağırdı. O gün Bi
rinci TBMM açıldı ve !Kemal Atatürk 
Başkan seçildi. 

23 Nisan 1923'de ise yeni bir Meclis 
seçilmiş ve ilk toplantısını! yaparak derhal 
yeni bir hükümet teşkiline karar vermiş
tir. 

Meellis aynı zamanda', Padişahın: yeri
ne bir hükümet başkanı tayin edilmesini 
uygun görmemiş ve Millet iradesinin yü
ce bir güç olan TBMM tarafından tem
sil edilmesini ve Meclisin hem teşriî, hem 
de iiıcraî yetkilerle mücehhez olmasını ka
rarlaştırmıştır. Bizim bugün kutladığımız 
23 Nisan, 68 inci yıldönümüdür. 

Tünk Ulusu içim Büyük Millet Mecli
sinin teşkili, hükümetin teşlkilli demek idi. 
Diğer bazı ülkelerde olduğunun aksine 
Meclis kurulur kurulımaz hükümet teşek
kül etmiş oluyordu. 

(Bir de şu var ki, Büyük Millet Meclisi 
kurulduğunda memleket dahilî ve haricî 
düşmanlar ile savaş içimde idi. İtilaf dev
letleri bu ülkeye boyun eğdirmek için el
lerinden geleni yapıyordu. Bu devletler, 
sırf hükümeti zayıflatmak için, bazı barış 
girişimllerinde bulunuyorlardı. Bu yüzden 
o dönem Büyük Milllet Meclisi içim en 
zor yıllardı. 

Meclisin, savaş meydanlarında ken
dinden daha büyük düşmanlarını yenmiş 

olması ve diğer tüm güçlüklerin üstesin
den gelmesi, yabancı devletlerden kurtul
ma barışını gösteren Türlk Milletinin bü
yüklüğünün ve kendini toparlama yetene
ğinin önemli bir delillidir. 

Bu konuda (Büyük önderleri Kemal 
Atatürk'e hakkını vermek gerek. O yalnız 
büyük bir asker değil, aynı zamanda mü
kemmel bir politikacı ve idareci: olduğunu 
da ispat etmiştir; ama Türk Ulusu da 
üstüne düşeni yapmaktan geri kataamış, 
böyle büyük bir adamın önderliğine la
yık ve muktedir olduğunu da göstermiş
tir. 

Türkiye, işte o günlerden bu yana, ifc-
tisaden ve siyaseten hep kuvvetlene gel
miştir. Eski tarz yaşamdan yeni tarz ya
şama geçilmesi olumlu sonuçlarını ver
miştir. 1963-1967 yıllarını kapsayan birin
ci 5 yıllık Kaükınma Planı, gayri safi miil-
ilî hâsılayı (GSMH) her yıl '% 6.7 artır
mıştır. İkinci 5. yıllık Plan GSMH'yi!% 7 
artırmayı hedef allmıştır. Üçüncü 5 yıllık 
Plan 1% 7.4; Dördüncü 5 Yıllık Plan 1% 8. 

Birçok devlet adamlarının kanaati 
odur ki, ülkede barış dlduğu zaman, in
sanların çalışması ve marifeti ile ülke 
muhakkak refaha erişir; ama savaş vıe 
nifak oüursa, doğal kaynakları ne kadar 
zengin olursa olsun, ülke muztarip olur. 
Türkiye, iftihar ederek belirteyim ki, Bi
rinci Büyük Millet Meclisinden beri hal
ka barış sağlamış ve böyle olduğu' için
de ülkede işler iyiye gitmiştir. Türkiye ka
dınlara da haklar tanıyarak aynı zaman
da bir demokrasi kalesi olmuştur. 

Sayın (Başkan, Hindistan ille 'Hindicini 
arasına sıkışmış vaziyette, Asya kıtasının 
ucunda bir yarımada ülkesi olan Malez
ya, Türlk Kurtuluş Savaşı olurken, İngi
liz idaresi altında idi, 

Kemal Atatürk'ün o günlerde yaptığı 
kahramanca işlerin haberleri ta bizlere 
kadar geliyordu. O günlerdeki iletişim ve 
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ulaşım zorlukları dikkate alındığında bu 
gerçekten şaşırtıcıdır. Onun resimleri çok
larımızın evinde duvarlara asılmağa baş
ladı. O bizi özgür olmağa cesaretlendir
di. İngilizler 'hiç hoşlanmadı ama, o bize 
ilham kaynağı oldu. 'Biz de mücadele et
tik ve 1947'de sömürge olmaktan kurtul
duk. 

Ben kendim, gençliğimde, ateşli bir 
Atatürk hayranı idim. Atatürk bir dahi 
ve en çok muhtaç olduğu anda Türk Mil
letinle Tanrı'nın bir ihsanıdır. 

İşte bugün ben burada' onun eseri 
olan Türkiye (Büyük Millet 'Meclisinde du
ruyor ve ona saygımı .sunuyorum. Birkaç 
ay öncesine kadar hayal dahi etmediğim 
bir şey. 

Maziyi düşünürken, hal ve istikbali 
gözden kaçırmamalıyız. O Büyük Ön
der Atatürk'ün deneyide gösterdiği gibi 
biz tarihimizde yeni doğan ulusların hem 
zafiyetine, hem kuvvetine hem de bilge
liğine tanık olduk. Hatalarımızdan ders 
alarak, daha mutlu olmak için, ilerde geç
mişte olduğundan daha iyi sonuçlar al
mayı ümit edebiliriz. 

Malezya'nın gelecek için emeli şu
dur : Bizim gibi aynı düşüncedeki her 
uluslar elbirliği etmeli, aralarındaki so
runları azaltmalı ve haliklarımızın müşte
rek menfaati için olabildiğince ortak bir 
görüş etrafında toplanmalıdır. 

Sayım Başkan, konuklar adına, TBMM' 
nin üyelerine ve Meclisin kendisine İstik
balde daha büyük başarılar diler ve Tür
kiye'nin daha müreffeh olmasını1 temen
ni ederim. Bu mutlu günde kendileri ile 
beraber olalım diye bizi davet ettiklerin
den ötürü ev sahiplerimize bir kere daha 
teşekkür ederim. Türkiye'ye ayak bastı
ğımız anda bize yabancılık çektirmediniz. 
Bizi ve eşlerimizi ağırlamak için çok gü-
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zel bir program yapıllmış. Tarihteki bü
yüklükleri ite öğünmıeye layık güzel ve 
kadim Ankara ve İstanbul kentlerinde 
hem eski tanıdıkları görmeyi, hem yeni 
dostlar edinmeyi umut ediyoruz. Can
dan insanlarınıza minnettarız. 

Malezya Parlamentosu adına size, 
TBMM'nin üyelerine, bizim parlamenter
lerin .selamlarını getiriyorum ve barış ve 
refahın daim olmasına dua ledlyoruım. 

Bu mütevazi nutkuma Büyük Önder 
Atatürk'ün 17 Şubat 1923'te İzmir İkti
sat Kongresinde Irad ettiği nutuktan bir 
parça İle son vermek istiyorum. Sanıyo
rum ki, bu sözler bütün parlamento üye
lerine, bütün imıeclisllere her zaman1 kabi
li tatbiktir. 

«Arkadaşlar, çeşitli meslek ve sanat
ların seçilmiş temsilcileri olarak, doğru
dan doğruya halkın içinden buraya gel
diniz. Onun için, halkımızın ihtiyaçlarını, 
ümitlerini, özlemlerini ve aynı zamanda 
ıstıraplarını çok iyi biliyorsunuz. Sizin 
görüş ve tavsiyeleriniz, halkın görüş ve 
tavs i yelleridir. Onlar, bize doğru yolu gös
terecektir,- çünkü halikın sesi hakkın sesi
dir.» 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulu
şunun 68 inci yıldönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belir
tilmesi amacıyla yapılan konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek için, 19.4.1988 tarihli 59 uncu Bir
leşimde alınan karar gereğince, 3 Mayıs 
1988 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 
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Saat : 14.30 
L 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
(SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
'kuruluşunun 68 indi Yıldönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
kutlanması ve 'günün önem ve anlamının 
fbeltirtiilımesi amacıyla yapılacak görüşme
ler. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7. . 
'KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


