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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı
ğından; 

TBMM'nin Kuruluşunun 72 nci Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için 23 
Nisan 1992 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.23'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Işılay Saygın Kadir Ramazan Coşkun 
İzmir İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

© 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, sayın konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
68 inci Birleşimini açıyorum. 

(İstiklâl Marşı) 
(Alkışlar) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Mükt Meclisinin 72 nci Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, değerli konuklarımız; gündememize göre, Genel 
Kurulun 14 Nisan 1992 tarih ve 63 üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin kuruluşunun 72 nci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra
mının kutlanması amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

önce sizlere, Meclisimizin davetlisi olan sayın parlamento başkanlarını ve sayın parlamento 
temsilcilerini takdim etmek istiyorum : 

Beyaz Rusya Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Sayın Suşkeviç (Alkışlar), 

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet Başkanı Sayın Şerikbolsun Abdildin (Alkışlar), 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Hakkı Atun (Alkışlar), 

Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Sayın Medethan Serimkulov (Alkışlar), 

Moldavya Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Sayın Aleksandır Monşanu (Alkışlar), 

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Şûra Başkanı Sayın Şevket Muhittinoviç (Alkışlar), 

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Sayın İvan Stefanoviç PIüş (Alkışlar) 

Arnavutluk Demokratik Parti Parlamento Grup Başkanı Sayın Ali Spahia (Alkışlar), 

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Şûra Başkanı Birinci Yardımcısı Sayın Ziad Sametzade (Al
kışlar), 

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Şûra Üyesi Sayın Kamuran Rahimov (Alkışlar), 
Bulgaristan Hak ve özgürlükler Hareketi Lideri Sayın Ahmet Doğan (Alkışlar), 
Bulgaristan Demokratik Güçler Birliği Parlamento Grup Başkanı Sayın Aleksandır Yor-

danov (Alkışlar), 
Gürcistan Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Sayın Caba Yoselyani (Alkışlar), 

Hırvatistan Cumhuriyeti Demokratik Birliği Partisi ve Parlamento Dış Politika Komisyo
nu Üyesi Sayın Renato Molnar (Alkışlar), 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Sayın Hasan 
Kutay (Alkışlar), 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Sayın Ünal 
Üstel (Alkışlar), 

Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamento Başkan Yardımcısı Sayın Aşırbek Temirbayev (Alkışlar) 
Makedonya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sayın Kiro Popovski (Alkışlar), 
Moldavya Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Sayın Vladimir Kapangi (Alkışlar), 
Moldavya Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Sayın Pantiru (Alkışlar), 
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Şûra Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Hocayıf Nicetul-

lah (Alkışlar), 
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Şûra Üyesi ve Kurul Başkanı Sayın Şevket Miranoviç Mi-

riyayev (Alkışlar), 
Romanya Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Radu Çiçuyanu (Alkışlar), 
Rusya Federasyonu Yüksek Sovyet Başkan Yardımcısı Sayın Voronin Yurig Mihayloviç (Al

kışlar), 
Slavonya Parlamento Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Üyesi Sayın Vitodrag 

Pukl (Alkışlar), ' ; 

Ukrayna Parlamentosu Üyesi Sayın Vitali Viladimiroviç Kuraşik (Alkışlar), 
Yugoslavya Cumhuriyetler ve özerk Bölgeler Meclis Başkanı Sayın Dragomir Rakiç (Al

kışlar), 
Ayrıca, yine Yüce Meclisimizin müşahit davetlisi, Kırım Tatarları Lideri Sayın Cemil Kırı-

moğlü (Alkışlar) Sayın Refat Çubarov ve Sayın Reşat Kence (Alkışlar). 
Saygıdeğer milletvekilleri, aldığımız karara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

siyasî partilerimizin grup başkanları, Mecliste üyesi bulunan siyasî partilerimizin genel baş
kanları, kutlama törenine davet edilen yabancı ülke parlamenterleri adına da, Kazakistan Cum
huriyeti Yüksek Sovyet Başkanı Sayın Şerikbolsun Abdildin bir konuşma yapacak. 

Saygıdeğer konuklar, sayın milletvekilleri; böylece, Yüce Meclisin 72 nci yıl etkinliklerini 
saygın konuklarımızla paylaşıyoruz. 

Yüce Meclisin çağrısına olumlu cevap veren ve aramıza katılan saygıdeğer parlamento baş
kanlarına, konuk parlamento üyelerine, Meclisimizin en iyi dileklerini sunuyor, Yüce Meclisi
mizi bir kere daha saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Millet Meclisimiz, 1876'dan bu yana, aralıklarla sürüp gelen bir parlamento 
geleneğine sahiptir. Aslında, Çağımızda, yasama işlevini yürüten devlet organları, bütün ülke
lerde var. Ne var ki, yasama organına bir parlamento olma'onurunu ve kimliğini bağışlayan 
kaynak, ulusal egemenlik ilkesidir ve de hür seçimdir, hür parlamento kürsüsüdür, hür muha
lefettir, hür basındır, hür üniversitedir, hür sendikadır, özgür yurttaştır. Kısacası, bir ülkede, 
özgürlük ve eşitlik tartışılmazsa, orada hür parlamentodan söz açılabilir. 

23 Nisan 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi, 14 Mayıs 1950'den bu yana, hür parla
mentoyu, demokrat Türkiye'yi, bütün unsurlarıyla gerçekleştirmeye uğraşıyor. Demokrasiyi kur
manın ve yaşatmanın bütün çilelerini, Yüce Meclisimiz, görmüş, geçirmiştir. Yüce Meclisin, 
iç ve dış baskılara direnişin, haksız suçlamaların, hukuk dışı yargılamaların, sürgünlerin, idam
ların yer aldığı engebeli bir tarihi vardır. 
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Halkımız ve biz, dolu dolu yaşanan yıllardan sonra, bir şeyi çok iyi biliyoruz : Demokra
si, sürekli bir şölendir, anıttır, bir güvencedir, bir tılsımdır. 

Zaman zaman bu tılsımı bozmak isteyenler olabilir; tanklar ve tüfekler parlamento mer
divenlerine çıkabilir; toplantı salonunun ışıkları da söndürülebilir; bu Meclisin sandalyeleri boş 
kalabilir; eğreti kurallar, kurumlar, kişiler yönetimi ele geçirebilir; dokunulmaz kürsüler ses
siz, sahipsiz bırakılabilir... Biliniz ki, söndürülen, milletin ışığıdır; karanlık, bu görkemli yapı
ya değil, ülkedeki tüm yurttaşların damlarına çökmüştür. (Alkışlar) 

Böyle bir günde, böyle bir ortamda, basın, üniversiteler, kitle örgütleri, yargı organları 
bir bir dökülürler... Bu, bir siyasî hazandır. Eğer, bu parlamentonun özgürlük ışıkları yeniden 
yanarsa, demokrasinin baharı olanca güzelliğiyle ülkeye geri döner, dökülen yaprakları ya-
şıllenir... 

Biz bu gerçeği üç kere yaşadık. Şimdi, demokrasimizi, omuzlarımız çökse, adımlarımız 
yorulsa bile, yeniden yeniden kuruyor, genç kuşaklara bırakıyoruz. 

72 yıl sonra bu Meclis kürsüsünde bir gerçeği dile getirmek istiyorum. Demokrasinin ku
rumları ve değerlen, başka hiçbir şeyle değiş tokuş edilemez bir ağırlık taşıyor. İstikrar, karga
şa, kalkınma, savaş gibi gerekçeler, demokrasinin askıya alınmasında ileri sürülmüştür... De
mokrasi, bu bahanelerin tümünü aşmış, bir dünya sistemi neteliğinde dünyayı süslemeye baş
lamıştır. Demokrasi, bir lazer ışını gibi, demirperdeleri eritmiştir. Çağımızda insanlık, yeni bir 
galaksi bulmuşçasına demokrasiyle kucaklaşıyor. 

Temel insan haklarının küresel kurallara bağlanması, milletleri ve devletleri birleştiren or
tak yeni değerler ortaya koymuştur. Artık, temel insan haklarının ve hür seçimin, geçici de 
olsa durdurulması, askıya alınması dönemi bitiyor; demokratik dayanışma örgütleşiyor, ku-
rumlaşıyor. Demokrasi, ülkeler ve halklar arasında, refahın, özgürlüğün, barışın bir ortak köp
rüsü niteliğine kavuşuyor. Demokrasi.yerleştikçe, halkın ye parlamentoların gücü ve saygınlığı 
çoğalmaktadır. 

Hükümetler gelip geçicidir, halkoyu ve parlamento kurumu, kalıcı ve temeldir. Bu neden
le, günümüzde ortak pazarlar, sadece ekonomik anlaşmalara dayanmıyor; Avrupa Topluluğu 
ülkeleri, ortak parlamento birliğini temel yapı olarak benimsiyor. Biz de bölgemizde, parla
mentolarımız arasında güçlü birlikler oluşturabiliriz; ekonomik ve siyasal dayanışmamızı alt
yapıya kavuşturabiliriz. Bir Karadeniz Parlamentolar Birliği, Bir Kafkas Parlamentolar Birli
ği, halklarımızı da dayanışmamızı da güçlendirecektir. Bu fikri, değerli meslektaşlarımın ve 
kardeş parlamentoların takdirine sunuyorum. Meclisimiz, bütün gücü ve deneyimleriyle böyle 
bir oluşun gerçekleşmesinde yardıma hazırdır. Diliyoruz ki, halkların ortak sesi, barışı, kal
kınmayı, dayanışmayı ve gerçek demokrasiyi güvence altına alsın. 

Saygıdeğer konuklar, sayın milletvekilleri; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, tüm 
dinleyenleri, yüksek konuklarımızı, demokrasiyi özleyen ve özümseyen bütün insanları saygı
larla selamlıyor, bütün dünya çocuklarına özgürlük ve barış dolu bir gelecek diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, şimdi, söz .vermeye başlayacağım. 

Söz sırasını okuyorum : Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın 
Süleyman Demirel, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yıl
maz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Erdal İnönü, 
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Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan, Milliyetçi 
Çalışma Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı 
Sayın Bülent Ecevit ve Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet Başkanı Sayın Şerikbolsun Ab-
dildin. 

Şimdi söz, Sayın Süleyman Demirci'de. 
Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizin saygıdeğer misa
firleri, sayın basın mensupları, bizleri takip eden sayın vatandaşlarım ve bu Bayramın asıl sa
hibi sevgili çocuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 72 nci yılını kutladığımız 
bu müstesna günde, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bu bayramı, dünya çocuklarıyla paylaşmanın sevinci ve diğer saygın misafirlerle birlikte
liğin hazzı içinde kutluyoruz. Şu anda, millet iradesi abidesinin çatısı altında gördüğümüz bu 
manzara, Büyük Atatürk'ün, çağdaşlıkla simgelediği, milletin kayıtsız şartsız hâkimiyeti fikri
nin veciz ve somut ifadesini olşuturmaktadır. 

Uygar dünyanın ve ulusumuzun yaşam tarzına yön veren millî irade, bir hayli eskilere gi
den bir kökene sahiptir. Gerçekten, 1839'larda Osmanlı İmparatorluğunda başlayan ve 1876 
ve 1908'de somut sonuçlar veren millet iradesinin devlet yönetimine yön vermesi olayı, 23 Ni
san 1920'de Ankara'da hayata geçirilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, o döne
min şartları içinde, millî iradeye geçişi simgelemektedir. Bu vesileyle, çok kısa olarak bazı ta
rihsel gerçekleri dile getirmek isterim. 

12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclisi Mesubanı içindeki Felahı Va
tan Grubuna mensup mebuslar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının daha önce hazırladıkları misakı 
millî esaslarını kabul ederek, bunları 28 Ocak 1920'de ilan etmişlerdir. Bu olayı, millî harekete 
bir katkı olarak yorumlayan yabancı güçler, 15 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmişler ve son 
Osmanlı Meclisi Mebusanını dağıtmışlardır. İstanbul'un işgal edildiği ve millet iradesinin da
ğıtıldığı tarihten 4 gün sonra, yani 19 Mart 1920 tarihinde, Mustafa Kemal, yurt çapında bir 
genelge yayımlayarak, İstanbul'da kapanan Meclisin Ankara'da açılacağını ve bütün Meclis 
üyelerinin Ankara'da toplantıya katılabileceklerini, milletin yeniden seçeceği temsilciler ve İs
tanbul'dan gelenlerin iştirakiyle oluşacak yeni Meclisin, ulusun bağımsızlığı ve devletin kurta
rılmasını sağlayacak önlemler alacağını ve bunları uygulamaya koyacağını belirtmiştir. Musta
fa Kemal'in" bu girişimiyle gerçekleşen ve 23 Nisan 1920 saat 14.00'te bir merasimle ve dualarla 
ilk toplantısını Ankara'da yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin temsilcisi ola
rak oluşan böyle bir meclistir. Biz, bugün, millet iradesinin, yerine konamaz tek müessesesi 
olan bu Meclisin, hayata geçişinin 72 nci Yıldönümünü kutluyoruz. 

Bugünkü Meclisimizle aradaki farkı belirtmek bakımından, ilk Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkilerine iki kelimeyle değinmek isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi şu yetkilerle donatılmış olduğunu kabul etmiştir : Mecliste 
beliren irade, yurt kaderine doğrudan doğruya el koyacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üstünde birgüç mevcut değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme yetkilerine 
sahiptir. Meclisten seçilecek bir heyet, hükümet işlerine bakacaktır. Meclisin Başkanı, hükü
metin de başkanıdır. 
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Böylece, hem yasama hem yürütme yetkilerine sahip olan bu ilk Meclis, milletin tek tem
silcisi sıfatıyla, kuvvetler birliği sistemini; yani, meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. 

23 Nisan 1920 Meclisi, millet iradesine dayandığı ve millî egemenlik ilkesini temel aldığı 
için, kuruluşu itibariyle, demokratik ve temsilî karaktere sahiptir. 

Demokratikleşme, istikrar içinde büyüme ve küreselleşme, çevreyi koruma, eğitimi çağ
daşlaştırma, herkese sağlık hizmeti sağlama, 1992 Türkiyesinin gerçekleştirmeyi hedeflediği "ol
mazsa olmaz" verileridir. 

Bu bağlamda, temel amacımız, dünya ile bütünleşmedir, her alanda yeniden yapılanmayı 
öngörmüş, tam demokratik, ekonomik ve sosyal refahın tabana yayıldığı bir barış ve huzur 
Türkiyesi yaratmaktır. • 

Ülkemiz, serbest pazar ekonomisi uygulamaları içinde, toplumsal adaleti ve toplumsal re
fahı, açık toplum kuralları içinde gerçekleştirmeye kararlıdır. Türkiye, siyasî ve ekonomik ola
rak, açık toplum ve şeffaf yönetimi, devlet ve özel girişim kurumlarında tesise kararlıdır. Eko
nomi yönetiminde ve devlet idaresinde üniversal normlar bizim direktif kurallarımızda-; zira, 
küreselleşmenin ön şartı, üniversal normlardır. 

Bu anlamda, uluslararası rekabete açık bir ekonomi ve sanayi, ülkemizin temel bakış nok
tasıdır. Biz, yabancı sermaye ve birikimi, bu uluslararası normlarda görüyoruz. Kalkınma için 
kaynak ihtiyacımızı, borçlanmadan çok, dünya sermaye piyasalarıyla bütünleşerek sağlamak 
istiyoruz. 

Paris Şartı ve bunu önceleyen bütün belgelerde yer alan insan haklarına ilişkin ana ilkeler, 
devletimizin ve toplumumuzun tüm katmanlarının yürekten benimsediği yaşamsal verilerdir. 
Ülkemiz, toplumu, devleti ve hükümetiyle, insan haklarına bağlılığı sarsılmaz bir inanç haline 
getirmiştir. 

Bu nedenle, Hükümetimiz, insan haklan uygulamalarını, ülkemizin uluslararası yüküm
lülükleri, siyasal rejimimiz ve dünya ile bütünleşmemiz yolundaki irademizle uyumlu ve para
lel hale getirmeye kararlıdır, tnsan haklarına ilişkin düzenlemelerin çok önemli bir bölümü, 
bu yasama yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilecektir. 

Ülkemiz, bugün, demokratikleşmenin kemaliyle gerçekleştirilebilmesi için tüm hukuk sis
teminde bir iyileştirmeye gitme gereksinimi içindedir. Bu bağlamda, Türkiye, tüm hukuk siste
mini, evrensel kurallar içinde, güncel hale getirmeye kararlıdır. 

Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan, katılımcı ve tam 
demokratik bir anayasaya ihtiyacı kesindir. Ülkemizin anayasası, hukukun üstünlüğünü ve in
san haklarını vazgeçilmez ilke sayan, tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören çağdaş bir 
anayasa olacaktır. Böyle bir anayasanın temel kaynağı, evrensel hukuktur. Biz, böyle bir ana
yasanın, siyasî partiler başta olmak üzere, halkımızın ve ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluş
ların en geniş bir uzlaşımı sonucu ortaya çıkmış bir vesika olmasını öngörmekteyiz. Zira, katı
lımcı demokrasilerde, konsensüs, anayasaların topluma uyumuna ve kalıcılığına büyük hizmet 
sağlamaktadır. 

Demokrasinin, şüphe yok, en büyük erdemi açık toplumdur. Açık toplum, şeffaf devlet 
yönetimi içinde vatandaşın doğruları öğrenmesini içerir. Açık toplumda, kayırmaya, yolsuzlu
ğa yer yoktur. Açık toplumda her türlü fikir ve düşüncenin özgürce ve uygarca sergilendiği 
bir ortam vardır. Açık toplum, herkesin kanun önünde eşit olduğu, haklarını arayabildiği ve 
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görev ve sorumluluklarının bilircinde olduğu bir toplumdur. Açık toplum, her şeyden önemli 
olarak, millet iradesinin hâkim ve üstün güç olduğu toplumların malıdır. Millet iradesini bu
gün en üstün güç haline getirmiş bulunan Türk demokrasisinin, açık toplumu tüm verileriyle 
kuracağından kimse şüphe etmemelidir. 

Basın özgürlüğü, açık toplumun belki de en büyük aracıdır. Millet iradesinin hâkim oldu
ğu ülkemizde, vicdan, düşünce, fikir, ifade, söz ve yazı özgürlükleri kutsaldır; kısıtlanamaz. 

Türkiye, dünyanın tam demokratik ve özgürlükçü ülkeleriyle paralel bir hür basın anlayı
şını benimseyen bir görüşten hiçbir şartla vazgeçemez. 

Türkiye, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türkiye'nin üniter devlet ni
teliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel bir birliktelik ve beraberliği 
yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, asırlara dayalı ortak bir siyasî ve sosyal kültürün so
nucudur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu nedenle, silahlı ve ayrılıkçı teröre ve tabî, her yapıdaki teröre meydan ve imkân verile
mez. (DYP sıralarından alkışlar) 

Zira, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimde, güvenlik güçlerine ve kurulu 
devlete karşı, terörü bir güç ve zor aracı olarak kullanmak ve bu yolla ülkenin toprak bütünlü
ğünü ve devlet güvenliğini tehlikeye sokmak asla kabul edilemez. Devletin en önemli görevi, 
kendi toprak bütünlüğü yanında, tüm vatandaşlarının güvenliğini ve bütün bunların üstünde, 
insan haklarının temel kaynağı olan yaşama hakkını korumaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Devlet, bu görevini yerine getirmek için, meşru ve yerleşik düzene karşı silaha sarılanları 
ve amacı, devlete karşı bir kalkışmaya başvurmak olan terör eylemlerini durdurarak ve ülkenin 
toprak bütünlüğünü koruyarak, vatandaşların huzur ve güvenini sağlayacaktır. Amaç, NATO 
ve Birleşmiş Milletlerin muhtelif karar ve deklarasyonlarında "afet" olarak nitelendirilen te
rörü bastırmak ve böylece meşru devleti ve halkı bu musibete karşı korumaktır. Çünkü, terör 
ortamı, halkın cesaretini kıran, yaratma ve girişim gücünü aşındıran ve hatta onun yaşam mo
ralini bozan bir felakettir. Bunun içindir ki, tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar ve kurum
lar, teröre karşı tam bir birliktelik içinde vaziyet almışlardır. 

.Terörün, devletlerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini tehlikeye düşüren ve uluslararası 
ilişkileri bozabilen boyutlara vardığını endişeyle müşahede eden Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulu, aşağıdaki kararı alrmştır : 

"Tüm terör eylemlerini, yöntemlerini ve uygulamalarını en açık şekilde cinayet olarak ni
telendiriyor ve kınıyoruz. Bu eylemler sonucu hayatını kaybeden suçsuz insanların ölümünü 
derin üzüntüyle karşılıyoruz. Bütün devletleri, ulusal seviyede, terörü kesinlikle önlemeye yö
nelik önlemleri almaya davet ediyoruz." (DYP sıralarından alkışlar) 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun beyanıdır bu. 
Türkiye, bugünkü uygulamalarıyla, Birleşmiş Milletler kararının gereğini yerine getirme

ye çalışmaktadır ve getirecektir, 

Paris Şartı, bu şarta katılan devletlerin bağımsızlığını, egemen eşitliğini veya toprak bü
tünlüğünü ihla eden faaliyetlere karşı demokratik kurumları savunma hususunda işbirliği yap
ma azmini belirtmiş ve bu faaliyetlere, dışarıdan yapılan baskı, zor ve yıkıcılığı içeren eylemle
rin de dahil olduğunu eklemeyi ihmal etmemiştir. 
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Paris şartı, her türlü terörist eylemleri, yöntemleri ve uygulamaları açıkça suç olarak kına
mış ve bunları ortadan kaldırmanın kararlılığını vurgulamıştır. Türkiye, Paris Şartında belirle
nen kararlılıkla, topraklan üzerinde sergilenen terörist eylemleri ortadan kaldırmak azminde
dir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

NATO, 1982, 1983, 1985, 1986 ve son olarak da, 1991 Roma deklarasyonlarında, terör afe
tinin ortadan kaldırılması için devletlerarası her türlü işbirliğini vurgulamış ve ilgili devletlere, 
kendi ülkelerinde teröre karşı tüm önlemleri alma konusunda tam destek vermiştir. Bu bağ
lamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, ayrılıkçı teröre karşı, diğer demokratik ülkelerde 
uygulanmakta olan mücadele yöntemleriyle ve tamamıyla aynı paralel ve nitelikteki uygula
malarla mukabele etmişlerdir. Hiç şüphe edilmemelidir ki, bundan böyle de, ülkemiz, teröre 
karşı, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet sorumluluğu içinde mücadele.etmeye 
ve vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin bölünmezliğini ve vatandaşlarımızın huzurunu ko
rumaya azimlidir. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, Anayasadan kaynaklanan ve ülkemizin bölünmezliğine ilişkin olan demok
ratik hukuk kural ve kurumları, terörün önlenmesinde Hükümetimizin vazgeçemeyeceği bir 
meşruiyet zemini ve vazgeçemeyeceği haklarıdır. Halkımızı korumak, masum vatandaşlarımı
za şefkat, sevgi ve anlayışla yaklaşmak, onları her türlü silahlı çatışmanın dışında tutmak, Türk 
güvenlik güçlerinin büyük özenle yerine getireceği görevdir. Halkımızı, ayrılıkçı terörün tüm 
aldatmaca yöntemlerinin etki alanından uzaklaştırmak, her şartta yapılması gereken bir devlet 
ödevidir. Güvenlik güçlerinin aslî görevi, terörü ve onu yapanları mutlaka etkisiz hale getir
mektir. Halka şefkatle davranılması ve halkın incitilmemesi, politikamızın esasıdır. 

Ülkemizde, ayrılıkçı terörün partilerüstü bir devlet olayı olduğu konusunda tüm siyasî par
tiler arasında tam bir konsensüs mevcuttur. Bu konsensüs, hem Cumhuriyet Hükümetleri için 
değerli bir destek oluşturmakta hem bu ulusal davada haklılığımızı ve meşruiyetçi zeminimizi 
açıklıkla ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye, her uyuşmazlıkta, barışçı, ülke çıkarlarını ön planda tutan, kişilikli, dengeli ve 
diyaloga açık bir dış politikanın sahibidir. 

Ülkemiz, uluslararası camianın onurlu bir üyesi olarak, dünyada ve yaşadığımız son dere
ce bunalımlı bölgede, huzur ve barış için üzerine düşeni her şartta yerine getirmeye amadedir 
ve her türlü işbirliğine hazırdır. 

Tarihsel ve kültürel ortak mirasın, birlikteliğimizi doğal hale getirdiği Türk cumhuriyetle
ri ile ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğimiz en geniş kapsamda sürdürülecektir. Laik ve de
mokratik Türkiye, önder yapısıyla, bu genç cumhuriyetlere her türlü katkıda bulunmaktan el
bette büyük haz duyacaktır. 

Dünyanın, son gelişmelerin ve değişimlerin ışığında, Türk dış politikasına biraz daha açıklık 
getirmeme müsaade ediniz. 

Türkiye'nin, Avrupa, Asya ve Ortadoğu içinde, son derece özel bir coğrafik ve stratejik 
konumda olduğu açık bir gerçektir. Kuzeyinde, güneyinde ve kuzeydoğusundaki ülkelerle Türkiye 
arasında tarihsel, kültürel ve inanç birliğine dayalı ilişkiler olduğu herkesin malumudur. Ülke
miz, ekonomik yapısı, serbest piyasa uygulamaları ve sanayi ve finans karakteristikleri itiba
riyle de son derece çarpıcı bir gelişmenin içindedir. Bu bağlamda, Türkiye, dış ülkelerde pazar 
arayan, kendisi de geniş bir pazar oluşturan bir ülkedir. 
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Ülkemiz, yukarıda da değindiğim gibi, bu bölgedeki demokratik ve laik rejimi; yani, bün
ye yapısı itibariyle de günümüz koşullarına yanıt veren bir siyasî bünyeyi sergilemektedir, İşte, 
bütün bu veriler ve ayrıca ülkemizin küreselleşme iradesi, Ortadoğudaki uzlaşmazlıkların çö
zümünde ve Sovyetler Birliğinin dağılması sonucu ortaya çıkan genç cumhuriyetlerle işbirli
ğinde, ülkemizi bir anahtar ülke konumuna getirmiş bulunmaktadır. Anahtar ülke olarak, üK 
kemiz, içinde bulunduğu bölgeyle, Batıyla ve bütün dünyayla, karşılıklı çıkar dengeleri ve ba
rış içinde, siyasî ve ekonomik ortaklık olarak işbirliğine hazırdır. Türkiye diğer devletlerle eko
nomik, diplomatik ve teknolojik ortaklığa açık bir ülkedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, aziz misafirlerimiz; şimdi de, Büyük Atatürk'ün, 23 
Nisanı Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı ilan edişindeki derin ve haklı anlama değinmek is
tiyorum. 

Eşsiz Atatürk, millî hâkimiyet kavramını çocuklarla özdeşleştirmek suretiyle, millî hâki
miyetin, ebediliğine, sürekliliğine ve her gücün temeli olduğuna işaret etmek istemiştir. Millî 
hâkimiyet yoluyla, çocuklara, toplumsal adalet içinde, bir refah, huzur ve barış toplumu bı
rakmanın gereğine inandığını vurgulamak istemiştir. Gerçekten, böyle bir toplumda ve etkin 
bir eğitim sisteminde yetişmiş çocuklar, daha da mutlu ve müreffeh bir geleceğin sonsuzluğa 
giden ufkunda, toplumun umut ışığı olarak parlamayı sürdüreceklerdir. Bu ülke içinde, ço
cuklarımız, üniversal ve çağdaş değerlerin ve millî değerlerin temsilcileri olacaklardır. 

Bu duygular ve düşüncelerle aziz çocuklarımızı kutlar, millî hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
ve ortaksız sahibi yüce milletimizi saygıyla selamlar, başta Büyük Atatürk olmak üzere, Türki
ye Cumhuriyetini ve bu aziz vatanı borçlu olduğumuz büyük insanları hürmetle anar, değerli 
misafirlerimizi, vatandaşlarımızı ve hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın. 
Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekilleri, de
ğerli konuklar; 2000 yılına yaklaşırken, dünyamız yeniden şekillenmektedir. Çok kısa bir za
man dilimi içerisinde değer ve kavramların altüst olduğu; insanlığın, yeni umut ve beklentileri
nin oluştuğu bir dönemi yaşıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 72 nci Yıldönümünü de, işte bu çerçeve içeri
sinde değerlendirmek durumundayız. , 

Bir Meclis düşününüz ki, Kurtuluş Savaşının top sesleri birkaç adım ötesinden duyulur
ken, genç-yaşlı, kadın-erkek bütün bir millet, her türlü yokluk ve imkânsızlıkla boğuşurken, 
metanet ve kararlılık içinde toplanmakta, kendi içinde, en çetin tartışmaların üstesinden, bir-
lik ve beraberlik içinde çıkabilmekte, cumhuriyet Türkiyesinin temellerini atmaktadır. Bu ba
şarının ardında yatan güç nedir? Büyük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, "En bü
yük eserim" diye söz ederken, böyle bir yapının oluşup kökleşeceğine olan inancını nereden 
almıştır? 

Bazı siyasal bilimciler için hâlâ bir muamma gibi duran bu soruların cevapları, tarihimize 
ve milletimizin temel özelliklerine baktığımızda, hiç de sanıldığı gibi karanlık, belirsiz ye tesa
düfi gelişmelerin sonucu değildir. Adaleti, kardeşliği, dayanışmayı temel alan bir insanlık 

— 334 — 



T.B.M.M. B : 68 23 .4 .1992 0 : 1 

anlayışı, zaman içinde, kurumların eskimesi, mekanizmaların köhneleşmesi, ifade biçimleri
nin çağı yakalayamaması yüzünden bazı sıkıntılara uğrayabilir; ancak, anlayışın kendisi temel
de doğru, haklı ve geçerliyse, milletin bin yıllık hedefinin kaynağı derin bir insan sevgisinden 
besleniyorsa; yani, kimseyi dışlamayan bir insanlık anlayışı söz konusuysa, bir süre bazı, boca
lamaları olsa da, yeni mecralar, yeni kanallar, yeni köprüler bulmak o kadar da güç değildir. 

23 Nisan 1920, böyle bir arayışın, bir yol kavşağının, bir varoluş iradesinin eseridir. Aksi 
takdirde, bugün halefleri olmakla onur ve kıvanç duyduğumuz o heyet, dışarıdan bakanlar için 
beyhude gibi görünen bir kutsal mücadelenin tüm gereklerine uyma karar ve azmini göstere
mezdi. Bu karar ve azim, son 72 yıl boyunca bazı aksamalara rağmen hiç eksilmemiş, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin varlık ve sürekliliği asla tartışma konusu olmamıştır. Aksamaların ne
denlerine inmek, yapılan yanlışlardaki toplumsal, ekonomik ve siyasî zaaflarımızı yakalamak, 
daha sağlam ve dinamik bir yasama mekanizması oluşturmak, bugünkü ve yarınki gündemi
mizin en önemli konusudur. . 

Günümüzün gelişmiş ülkelerinin, dev ekonomileriyle, ezici teknolojik üstünlükleriyle yüz
lerce yıl süren gelişmelerin sonucunda ulaştıkları -altını çizerek söylemek gerekirse- bir yığın 
istisna ve çiftçi standardı da içinde barındıran noktaya, Türkiye, bir insan ömrü içinde ulaş
mıştır; burada durmak niyetinde de değildir. 

Millî egemenlik, duyarlılık, sorumluluk ve nitelik gerektiren bir katılım ve karar alma me
kanizmasıdır. Yüreğinde, davranışlarında ve geleneklerinde dünyanın en demokrat ve insancıl 
toplumlarından biri olan büyük milletimiz, kurumlarında ve günlük hayatında bu ilke ve ül-
küleriyle bağdaşmayan ne varsa, onu da düzeltecek, onaracak, yenileştirecektir. 

Millî egemenlik, aynı zamanda bir süreç, dinamik bir oluşumdur; sürekli çaba ve fedakâr
lık ister; sürekli arayış ve özeleştiriyle ayakta durur; kendisine, insana, insanlığa inançla hede
fine yol alır. 

Son yılların, dünyayı ve bölgemizi derinden sarsan gelişmeleri, ana hedeflerimizin ne ka
dar sağlam ve geçerli olduğunu bir kez daha göstermiştir; ancak, bu yolda atacağımız daha 
çok adımlar vardır, önümüze çıkacak güçlükler, eşyanın tabiatı icabıdır. Bu güçlüklerden yıl
madan, çoğulcu demokrasiyi yaşatarak ve uluslararası barışa katkıda bulunarak 2000'li yıllara 
doğru güven ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Hedefimiz, yüzyılın başında, kendi millî ve manevî 
değerlerini kıskançlıkla koruyan; ama aynı zamanda, tüm milletiyle, çağın tüm normlarını ya
kalamış bir Türkiye yaratmaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Mesut Yılmaz. 
Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 

Sayın Erdal İnönü'de. 
Buyurunuz Sayın tnönü. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞ
KANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu adına ve kendi adıma hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Büyük Millet Meclisimizin açılışının 72 nci Yıldönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızı, sizin yüksek kişiliklerinizde, bütün yurttaşlarımıza ve çocuklarımıza, kutluyorum. 
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72 yıl önce Ankara'da, ulusun kayıtsız şartsız egemenliğini ilan ederek Büyük Millet Mec
lisini açan, Kurtuluş Savaşının Büyük önderi Atatürk'ü ve O'nun dava arkadaşlarını, isimleri
ni bildiğimiz bilmediğimiz, kadın-erkek bütün kahramanları rahmetle, şükranla, saygıyla 
anıyorum. 

23 Nisan 1920'nin 72 nci Yıldönümünde, kutlama sevincimizi paylaşabilmek için Anka
ra'ya gelip törenimize katılan, bizi onurlandıran dost ülkelerin parlamenterlerine teşekkür edi
yorum; saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 nci Dönem Meclisimizin başlattığı bir gelenek var; 
23 Nisan Bayramını her yıl, burada, Genel Kurulda konuklarımızla beraber kutluyoruz. Yaptı
ğımız konuşmalarla, Birinci Büyük Millet Meclisinin yapısını, yüce uğraşını, eşsiz başarılarını, 
ülkemizin yeni kuşaklarına, bütün dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Bu kısa tören konuşmaları, 
Birinci Büyük Millet Meclisinin üstün niteliklerini; varlığı tehlikeye düşürülmüş bir ulusun, 
en güçlü düşmanlık dünyasına karşı giriştiği kurtuluş ve bağımsızlık savaşını zafere götürmüş 
bu Meclisin bu eşsiz başarıları nasıl kazandığını, bugünün kuşaklarına belirtmeye çalışıyor. 

Sayın milletvekilleri, düşününüz ki, bu olaylar 72 yıl önce meydana gelmiş ye tarihin altın 
sayfalarına artık değişmeyecek bir şekilde yazılmış; ama, ne kadar ilginçtir ki, 72 yıl geride 
kalmış bu olaylardan, biz her yıl, güncel sorunlarımıza, güncel uğraşlarımıza ışık tutacak, yol 
gösterecek yeni dersler çıkarabiliyoruz... Bu tören konuşmaları yalnız geçmişi hatırlatmakla 
kalmıyor, bugün karşılaştığımız bazı büyük sorunların çözüm yollarına da kendiliğinden işaret 
ediyor. . 

Sayın milletvekilleri, bu nasıl oluyor?.. Hangi nedenledir ki, 72yıl geride kalmış bir olay
lar dizisi, her yıl bize yeni ilhamlar verebiliyor ya da her zaman güncel bir olaymış gibi ele 
alınabiliyor?.. 

Sayın milletvekilleri, bence bunun nedeni şudur : 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet 
Meclisinin temsil ettiği, önderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı, sürdüğü dört yıl, içine, insanlığın 
bütün tarihi boyunca öne çıkardığı en yüce ülküler ve hedefler için yapılmış ve yapılacak mü
cadelelerin, uğraşların hepsinin örneklerini sığdırmıştır. Kurtuluş Savaşı, en basit anlamda, doğru 
ile eğrinin, haklı ile haksızın mücadelesidir. Kurtuluş Savaşı, bağımsızlığını korumaya azmet
miş bir halkın, maksatlı propagandalar ve kolay kazanç tahrikleriyle üzerine gönderilmiş, ken
disinden kat kat güçlü olanaklarla donatılnıış bir istila ordusunu yenebileceğini göstermiştir. 
Kurtuluş Savaşı, etnik kökenleri, ana dilleri farklı olan; ama yıllarca birlikte yaşamış insanla
rın, anayurtları bildikleri toprakları yabancılara kaptırmamak için, nasıl hep birlikte kavgaya, 
savaşa girdiklerini göstermiştir. 

Kurtuluş Savaşını yöneten Birinci Büyük Millet Meclisi, bu ölüm kalım savaşı içindeyken 
bile, demokratik yöntemlerden, ilkelerden ayrılmamış bir parlamentodur. 

Kurtuluş Savaşında, büyük bir toplumun bütün direnici ve yaratıcı güçlerini kendi ruhun
daki ateşle bir araya toplayıp, tek bir hedefe yöneltmesini bilen bir dahi önder vardır. 

Bütün maddî olanaksızlıklara ve eksikliklere rağmen bütün bunları bilgi ve inanç gücüyle 
aşabilen, hem çok yürekli hem çok gerçekçi bir sivil ve asker yönetici kadrosu vardır Kurtuluş 
Savaşının. Yıllarca sürmüş ve çoğu kaybedilmiş savaşların yorgunluğuna, yılgınlığına hiç aldır
madan, önder bildikleri insanın, "Ya istiklal ya ölüm" çağrısına uyarak cepheye, savaşa ya 
da cephe gerisine yardıma koşan, kadın-erkek, sade vatandaşlar, isimsiz kahramanlar vardır. 
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Sayın milletvekilleri, işte, bütün bunlar, hiç kuşkum yok ki, her çağda, her yerde güncel
liklerini, üstünlüklerini koruyacak niteliklerdir. 

Bugün, dünyada, çok hızlı değişimler, dönüşümler yaşanıyor; yıllarca sürmüş kalıplaşmış 
düzenler yıkılıyor, bağımsız yeni devletler doğuyor, yeni oluşumlar aranıyor. Bütün bu arayış
lar; bir yandan demokrasinin iyice yaygınlaşması, bütün dünyaya yayılması ve evrensel barışa 
ulaşılması umutlarını canlandırıyor, bir yandan da eski kavgaları, düşmanlıkları yeniden uyan
dırıyor. 

Bağımsızlıklarını yeni kazanan bütün bu devletler, kendi haklarını bundan böyle daha mutlu 
yaşatmak için nasıl bir yol tutmalıdırlar? Bu sorunun cevabı, inanıyorum ki, Birinci Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarında, Kurtuluş Savaşını zafere götürürken bir yandan da çağdaş 
uygarlığa yönelik davranışlarında bulunabilir : 

Büyük Millet Meclisinin çatısı altında kayıtsız şartsız ulus egemenliğini kurmak; buraya, 
ülkenin bütün siyasal akımlarını toplamak; burada, kişisel rekabetleri, kişisel çekişmeleri, et
nik köken, mezhep, din farklarını aşmış bir toplumsal gücü, ülkenin demokrasi içinde kalkın
ması için seferber etmek; kişisel rekabetlerin kısır çekişmeleri içinde, ülkenin yeniden bağım
sızlığını kaybetmesini ya da kişisel dikta heveslilerinin devleti tehlikeli maceralara sürüklemesi
ni Millet Meolisinin etkinliğiyle engellemek; Ulusal egemenlik temeli üzerinde, insan hakları
na tam saygılı, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal, çağdaş bir hukuk devletini geliştirmek; 
yurdun içinde ve dışında, barışı koruyacak davranıştan hiç ayrılmamak;, kendi haklarını ko
rurken başkalarının haklarını çiğnememek... 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, bağımsızlıklarını yeni kazanan devletlerin, pek çok 
bakımdan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarından alabilecekleri dersler vardır. Peki, sa-

• yın milletvekilleri, bizim, kendimizin, bugün, bu yıl alabileceğimiz dersler yok mudur?.. El
bette vardır. En başta, Birinci Meclisin, bir taraftan yurdu düşmanlardan kurtarmak için uğra
şırken, bir taraftan da ulusu çağdaş uygarlığa götürecek atılımları yapma kararlığından ders 
almalıyız. Aynı kararlılığı, bugün, bir taraftan ülkede hepimizi üzen terörü etkisizleştirmek için 
uğraşırken, bir taraftan da demokrasimizi bilinen kusurlarından arındırmak için gerekli reform
ları yapmada göstermeliyiz. 

Ulusal egemenlik kavramı, bugün, ulusun bütün bireylerini içine alan; etnik kökeni, dini, 
mezhebi farklı olabilecek bütün vatandaşları, hiç fark gözetmeksizin yönetime daha çok ka
tan, çoğulcu, katılımcı bir demokratik düzen içinde, en iyi, en çağdaş ifadesini bulmaktadır. 

Demokrasimizin temelini Birinci Büyük Millet Meclisi atmıştır. Şimdi bize düşen, bu sağ
lam temeller üstüne kurulmuş yapıyı, bir an önce, çağdaş, olgun bir demokratik düzen haline 
getirmek ve bunun için gerekli anayasal ve yasal düzenlemeleri yapmaktır. Bu amacı gerçekleş
tirmiş olmak, 19 uncu Dönem Büyük Millet Meclisinin onuru, Hükümetimizin de en büyük 
övünç ve kıvanç kaynağı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; Genel Kurulumuzun hemen bugün
lerde, Çocuk Hakları Evrensel Sözleşmesini kabul etmesi, 23 Nisan 1920 olgusunun, atılımcı, 
insancıl ve iyimser ruhunun bize yol göstermeye devam ettiğinin en güzel kanıtı olacaktır. Ço
cuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramlarını, böylece, en güzel şekilde kutlamış olacağız. 
Çocuklarımızı, barış dolu, huzur dolu, temiz, doğasını koruyan; ama, aynı zamanda yaratıcı 
yetenekleri geliştiren, özgürlükçü bir dünyada büyütmek, yetiştirmek istiyoruz. Tarih sahnesi
ne çıkan her yeni kuşağın, ulusumuzu ve bütün insanlığı bu yüce hedeflere biraz daha yaklaş
tırmasını diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkürlerimi sunuyorum Sayın İnönü. 
Söz sırası, Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erba-

kan'da. 
Buyurunuz Sayın Erbakan. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

. REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN 
ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, aziz 
milletimizin kıymetli evlatları; hepinizi, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün, 23 Nisan 1992. Milletimiz, yıllardan beri 23 Nisan'ı, Millî Hâkimiyet ve Çocuk 
Bayramı olarak kutlamaktadır. Bu yılki kutlamamıza, birçok komşu, kardeş ve dost Ülkelerin 
meclis başkanları ve milletvekilleri de iştirak etmektedirler. Bu münasebetle, sözlerime başlar
ken, kendilerine, gösterdikleri bu alakadan dolayı duyduğumuz kıvancı ve teşekkürlerimizi arz 
ediyorum. 

Milletimiz 23 Nisanı niçin bir bayram günü olarak kutluyor?.. Çünkü, milletimiz,,tarihin 
şerefli bir milletidir, asırlar boyu bağımsızlığına en büyük önemi vermiştir. Yeni nesillerin bu 
ilkelere bağlı olarak yetişmeleri maksadıyla, bugün, aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak da 
kutlanmaktadır. 

Bugünün manası şudur : 20 nci Asra girerken, İsrail'i kurmayı hedef edinmiş olan Siyo
nizm, planlarını yürütebilmek için, sömürücü emperyalist ülkeleri kendi maksadına alet ede
rek, yeryüzünde hakkı üstün tutan Osmanlı Devletini parçalamayı, milletimizi inancından uzak
laştırıp köle yapmayı hedef aldı. Bu maksadına ulaşabilmek için, içimizden ve dışımızdan çe
şitli yollara başvurdu. Trablus Harbini, Balkan Harbini ve Cihan Harbini yapmaya mecbur 
kaldık. Takriben on yıl süren bir harp döneminden sonra, milletimizin önüne Sevr Planı kon
du. Milletimiz, "Ya istiklâl ya ölüm" dedi ve 1918'den sonra, beş yıl süren istiklâl mücadelesi
ni yaptı. 

İstiklâl Savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, millet temsilcilerinin, ilk top
lantısını 23 Nisan 1920'de Ankara'da yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisiyle mümkün ol
muştur. Bunun için 23 Nisan önemli bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün dünya 
için önemli ve örnek alınacak bir kuruluştur. İstiklâl Savaşımız ve bu savaşın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından yürütülmüş olması, her zaman ders alınacak bir büyük olaydır. Bu 
olayın her yıl kutlanmasının anlamı da büyüktür; ancak, ne var ki, aradan 72 yıl geçtikten 
sonra, bugün ne görüyoruz... Ulusların şeklen siyasî bağımsızlıklarını almaları ve bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin mevcudiyeti, ülkeyi millet iradesinin yönettiği ve ülkenin tam anla
mıyla milletin arzusuna göre yönetildiği manasına gelmemektedir. 

Nitekim, görüldüğü gibi, emperyalizm, Müslüman ülkeler birer birer siyasî istiklallerine 
kavuşunca, yeni metotlar geliştirmiş, bu ülkeleri, modern müstemlekecilik, kültür emperyaliz
mi ve ekonomik sömürü yoluyla kendi hâkimiyeti altında tutmaya başlamış, bu hâkimiyete 
tam teslim olmayanları ise, temel insan haklarına ve uluslararası kurallara tamamen aykırı ola
rak ezmeye ve imha etmeye yönelmiştir; işte, yaşadığımız Cezayir olayları, Irak olayları ve Lib
ya olayları;.. Bu olaylardan, bilhassa 23 Nisan gününde ders almalıyız. 

Türkiyemizde de bilhassa son yıllardaki ve aylardaki olayları dikkatle incelediğimizde, ma
alesef, aynı acı gerçeği görüyoruz. Büyük dış borçların ağır faizleri altında köle gibiyiz. 60 mil
yon insanın emeğinin büyük bir kısmı, çeşitli mekanizmalarla, dış güçlere ödenmektedir. 
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Hükümet programlarını, bütçelerini ve yıllık programlarını, sözde ekonomik tedbir adı altın
da ortaya atılan ve gerçekte ekonomiyi tahrip eden, başka bir işe yaramayan paketlerini bile, 
yöneticiler, emperyalistlerin tasvibine sunmadan açıklayamıyorlar. Ülkemizdeki elektriğin fi
yatını, memurumuzun maaş katsayısını, köylümüzün taban fiyatını, esnafımızın ve tüccarımı
zın kredisini onlar etkiliyor ve yönetenler; Çekiç Güç'e nasıl hayır derim; ya borcunuzu hemen 
ödeyin derlerse, nasıl öderim, diyecek bir haîe gelmiş bulunuyor. 

Yine, yönetenler, bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Batı ülkelerinin kapılarında, hangi şartla 
olursa olsun, ille, bizi, mensup olduğumuz İslam âleminden ayırıp Batı toplumu içine koyun, 
temel politikalarımızı, ana kanunlarımızı siz yapın, diyecek noktaya gelmiş bulunuyor. 

tşte, bizim inancımıza göre, 23 Nisanı kutlarken ibret almamız lazım gelen gerçekler bun
lardır. 

Bu açıklamalardan sonra diyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi inanç ve ruhla 
23 Nisan 1920'de ilk toplantısını yapıp.nasıl çalışmaya başladı ise, geliniz, bugün de aynı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla, hep beraber millî birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi, 
kültür emperyalizminden, ekonomik sömürü düzeninden elbirliğiyle kurtaralım. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, 72 yıl önce bütün dünya milletlerine örnek bir siyasî bağımsızlığın önderli
ğini nasıl yapmışsa, bugün de, 60 milyon memleket evladının temsilcisi olarak, vatanımızın ve 
milletimizin birliği ve beraberliği için de kültürel ve ekonomik bağımsızlık savaşımızı yürüte
lim, bütün insanlığa saadet getirecek adil düzenin en güzel örneğinin Türkiyemizde kurulma
sına öncülük yapalım. 

Bütün insanlık tarihinde çok mühim ve şerefli bir yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, insanlığın ve Türkiyemizin bugün bulunduğu durumlar karşısında, yeni ve büyük tarihî 
bir hizmeti yapacağına inanıyoruz. Bu hizmet, adil düzenin kurulması hizmetidir; bu hizmet, 
yeryüzünde huzur ve barışın temeli olma hizmetidir; bu hizmet, bütün insanlığın saadet ve se
lameti için örnek olmak hizmetidir. 

Bu inançla ve bu temennilerle, aziz milletimize, siyasî bağımsızlığa ilaveten kültürel ve eko
nomik gerçek bağımsızlığa kavuşulmuş 23 Nisanlar diliyorum. 

Bugünkü Çocuk Bayramı, bütün çocuklarımıza da kutlu olsun. Yavrularımızın, hakkı üs
tün tutan ve bütün insanlığın saadeti için çalışan, adil düzen şuuruna sahip yeni nesiller olarak 
yetişmesi temennisiyle ve yeryüzündeki uluslararasında çocukları için bayram günü olan ilk 
ülke olmanın memnuniyetiyle, Yüce Meclisin kıymetli üyelerini, saygıdeğer misafirleri ve aziz 
milletimizin bütün evlatlarını hürmetle selamlar, aziz milletimize ve bütün insanlığa saadetler 
dilerim. 

23 Nisan kutlu olsun, (alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Değerli arkadaşlar, söz sırası, Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan 

Türkeş'te. 
Buyurunuz Sayın Türkeş. (Alkışlar) 
MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yoz

gat)— Millet iradesinin ve millî egemenliğin temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanı, bu Meclisin şerefli üyeleri sayın milletvekilleri, bizleri bu mutlu günümüzde 
yalnız bırakmayan aziz misafirlerimiz, kardeş ve dost ülke parlamenterlerinin kıymetli tem-
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silcileri; sözlerime başlarken, hepinizi, şahsım ve Milliyetçi Çalışma Partisi adına sevgi ve say
gılarımı sunarak selamlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve dolayısıyla mil
let egemenliğinin tesisinin 72 nci yıldönümünü ve 23 Nisan Egemenlik Bayramını idrak eden 
aziz milletimiz ile yarınlarımızın ümidi, büyük geleceğimizin müjdecisi çocuklarımızın bay
ramlarını kutluyorum. 

23 Nisan 1920'den 23 Nisan 1992'ye ulaşmış bulunuyoruz. 72 yıldan bu tarafa, Türk Mil
leti, kayıtsız şartsız kendine ait bir hak olan egemenlik hakkını, Yüce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi eljyle kullanıyor. Türk Milletinin iradesinin temsil ve tecelli yeri olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, ilk Meclisten günümüze kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığı
nın sembolü, millî egemenliğin temsil edildiği ve gerçekleştiği ocak olarak yüce bir görevi yü
rütmektedir. 

Ülkemiz ve milletimiz, kendi egemenliğine sahip çıkma denilebilecek noktaya, yani millî 
egemenliğe, öyle, kolay ulaşabilmiş değildir; Türkiyemiz, önce kendisini düşman çizmelerin
den emperyalist taarruzundan kurtaran, sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran bir müş
terek iradenin ürünüdür. Bu irade olmasaydı, düşman istilasına karşı yürütülen millî mücade
leden bahsolunamazdı. Bu irade olmasaydı, devlet, vatan ve millet varlığının korunması için 
gerçekleştirilen şanlı Kuvayı Milliye direnişi sağlanamazdı; bu irade olmasaydı, yedi düvelin 
istilasından kurtarılmış imparatorluktan geriye kalan topraklar üzerinde genç Türkiye Cum
huriyeti Devleti kurulamazdı. Bu iradenin bir müştereklik arz ettiğini söyledim. Bu irâde, Mustafa 
Kemal Atatürk ve onun silah ve mücadele arkadaşlarınındır, Kuvayı Milliyenin şanlı kahra-
manlarınındır, velhasıl, topyekûn, Türk Milletinindir. (MÇP sıralarından alkışlar) 

23 Nisan 1920'den 72 yıl sonra bu yıldönümü gününde, bizleri bugünlere kavuşturan, bu 
vatan topraklarını emperyalist çizmelerinden kurtarmak, yeni bir devlet kurmak için cepheden 
cepheye koşan Millî Mücadelenin bütün kahramanlarını, Kuvayı Milliyenin bütün mücahitle
rini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve devletimizin kuruluşuna vesile olanları hayırla anıyor 
ve bu vesileyle, aziz .hatıraları önünde saygıyla eğilerek kendilerini selamlıyorum. 

Vatanı düşman istilasından kurtarma ve yeni devleti kurma olarak beliren bu müşterek 
iradenin etrafında toplanan milletimizin evlatları, en ücra vatan köşelerinden gelerek, yurdu
muzun savunmasına koştular. Doğulusu, baülısı, güneydoğulusu ve karadenizlisiyle, hiçbir ayırım 
göstermeksizin, müşterek vatan bildikleri yurdu savunup, düşmanı kovdular. 

ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu millî iradenin temsil yeri olarak, genç Türkiye Dev
letini bir cumhuriyet halinde gerçekleştirmeye karar verdi. Yabağılar, Burakbeyler; Edirneli, 
Çankınlı, Karslı, Diyarbakırlı, Ağrılı, Vanlı mebuslar, hepsi, hiçbir ayırım olmaksızın, tek, üniter, 
millî bir devletin tesisini arzu ettiler. Kimse; ben, Kürtçe konuşuyorum, ayrı devlet isterim; ben, 
ayrı mezheptenim, ayrı bölge isterim demedi; çünkü, bu insanlar, senelerce süren Cihan Har
binde de, istiklâl Harbinde de, Galiçya'da, Gazze'de, Çanakkale'de, inönü'de, Dumlupınar'da 
aynı vatan toprakları uğruna düşüp şehit olurlarken hiçbir ayırım düşünmemişlerdi; belki de, 
Türkçe konuşanı ile, Kürtçe konuşanı, aynı yerde şehit düşüp, aynı toprağa beraberce gömül
müşlerdi. işte, böylesine bir mücadelenin içinden çıkıp gelen bir millet, nasıl olurdu da, devle
tini kuracağı zaman bu devleti ayrı ayrı, parça parça düşünebilirdi. Nitekim, vatanı ve milleti 
müstevli çizmesinden kurtarıp devleti kurmaya girişen irade, Mustafa Kemal başta olmak üze
re, Kuvayı Milliyecileriyle, ilk Meclisin mebuslarıyla ve onlara sonsuz destekçi büyük Türk Mil
letiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti isimli, üniter, millî devleti tercih ;etti; bu husus tartı
şılmadı bile. l 
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O günlerde, Mustafa Kemal Atatürk, Kuvayı MiIIiyeciler ve Türk Milletinin gerçek evlat
ları, kutsal vatan savunması için cepheden cepheye koşarlarken, bazı kendini bilmez ve emper
yalist oyuncağı kimseler, millî mücadele yerine teslimiyeti, millet egemenliği yerine manda ege
menliğini tercih ve teklif ediyorlardı; ama, buna karşılık, bu milletin içinden çıkan Kuvayı MiI
Iiyeciler, antiemperyalist vatanseverler, 900 yıldır vatan bildikleri topraklan savunmak için bir 
araya geldiler. 900 yıl aynı topraklan paylaşmış, birbirinden kız almış, kız vermiş, aynı kıbleye 
yüz dönmüş, aynı Allah'a, aynı kitaba inanarak yaşamış bu insanların ortaya koydukları bu 
irade neticesi, vatan işgalden kurtuldu, yeni devlet kuruldu, milletin egemen olduğu bir.yöne-
tim biçimi yeni devletin kabulü oldu. Başından beri iradesini ortaya koyarak mücadeleyi yürü
ten millet, artık, egemenliğin sahibinin de kayıtsız şartsız kendisinin olacağı bir yönetim şekli 
istiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte bu iradenin ürünüdür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; bugün hep beraber, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin 72 nci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Üyesi olmaktan şeref duyduğu
muz bu Yüce Meclis, bizlere, millî mücadelenin ve bu mücadeleyi yürüten Kuvayı Milliyecile-
rin hediyesidir. Onların hatıralarına saygılı olmak, onların iradelerini zedelememek hepimizin 
görevidir. İlk Meclisi kuran irade, yani Kuvayı MiIIiyeciler, hür ve demokrat bir genç devleti 
arzu etmekteydiler. Bu devletin yönetiminde, millet iradesi geçerli ve egemenlik, kayıtsız şart
sız milletin olmalıydı. Üniter bir toplum yapısına sahip bir devlet ve o üniter devletin millî ege
menliğin temsil yeri olan millî meclis... trade budur! Bizler, o iradenin ürünü olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bugünkü üyeleriyiz; Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti Meclisinin tem
silcileriyiz. Bu bakımdan, devletimizin üniter niteliğini bozmaya, eyalet sistemi veya federas
yon gibi şeyleri dile getirmeye kalkışanlara karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak, 
büyük görev ve sorumluluk taşımaktayız. l 

23 Nisan 1920'Ierden 23 Nisan 1992'Iere geldiğimiz bugünlerde, yine, devlet varlığımızın, 
vatan topraklarımızın ve millet bütünlüğümüzün hangi tehlikelerle karşı karşıya bulunduğu he
pimizin malumudur. 

Dün millî mücadeleyi gerçekleştiren Türk Milleti, meselelerin çözüm yerinin neresi oldu
ğu, neresi olması icap ettiği konusunda kesin tavır koymuş, millet iradesinin temsil ve tecelli 
yeri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini teşekkül ettirmiştir. 23 Nisan 1920'den bu tarafa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturu çerçevesinde, bu 
temsil ve tecelli görevini şerefle yürütmüştür. Karşı karşıya bulunulan tehdit ve tehlikelerin bü
yüklüğü ile 200 milyonluk bir Türk dünyası içerisinde taşımak zorunda bulunduğumuz sorum
luluklar da nazara alınırsa, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen görev ve sorumluluğun bü
yüklüğü de daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türk millî bağımsızlığının sem
bolü ve millî egemenliğimizin temsil ocağı olarak saygıyla selamlıyorum ve milletimizin, ço
cuklarımızın bayramını kutlayarak, tekrar, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Türkeş. 
Söz sırası, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'te. 
Buyurunuz Sayın Ecevit. (DSP sıralarından alkışlar) 
DEMOKRATİK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, dost ve komşu ülkelerin sayın parlamento başkanları ve temsilcileri, sayın milletvekil
leri, sayın konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümünü, bu yıl özgürlüğe 
ve bağımsızlığa kavuşan birçok bölge ülkesinin katılımıyla kutlamaktan özel bir mutluluk ve 
kıvanç duyuyoruz. 
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Son gelişmelerle bölgemiz, tarihin en yoğun ve en yaygın demokratikleşme atılımılarına 
sahne olmaktadır. Bu atılımların başırılı sonuçlar vermesi, tüm insanlığın özgürleşmesine iv
me kazandıracaktır. 

Eski Sovyetler Birliği topraklarında, o arada Orta Asya'da ve Kafkasya'da, aynı zamanda 
Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da demokrasi ve özgürlük ortamı hızla gelişirken, bazı Ortado
ğu ülkelerinin hâlâ çağdışı rejimlerle yönetilmesi, büyük bir çelişkidir. Ortadoğu'da yaprak kı-
mıldasa, bütün dünya sarsılıyor; ama, dünyada esen demokrasi rüzgârları, Ortadoğu'da he
nüz yaprak kımıldatmıyor. Dünyamızın Ortadoğu kadar önemli bir bölgesi, uzun süre, özgür
lük ve demokratikleşme akımlarının etki alanı dışında kalamaz. 

Ortadoğu'daki bu durum, sanki Islamla demokrasi bağdaşamazmış gibi bir görüntüye ne
den oluyor. Oysa, Cumhuriyet Türkiyesi, tslamın, demokrasiyle de, laiklikle de bağdaşabile
ceğini kanıtlamıştır. 

Şimdi, halklarının çoğunluğu Müslüman olan Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycanda, Müs
lümanlıkla demokrasinin ve laikliğin bağdaşabileceğini kanıtlama yolunda kararlı adımlarla 
ilerlemektedir. 

Bazı Ortadoğu ülkelerinin, dünyadaki ve bölgemizdeki demokratikleşme süreci dışında 
kalmalarından, Müslümanlık sorumlu değildir; bu ülkelerin halkları da sorumlu değildir. Bundan 
öncelikle sorumlu olanlar, Ortadoğu'daki çıkarlarını çağdışı rejimlere bağlayan demokratik Batı 
ülkeleridir. (DSP sıralarından alkışlar) 

Bu ülkeler, hem dünyada demokrasinin ve insan haklarının önderliğini yapmak iddiasın
dadırlar hem de Ordadoğu'nun demokrasiye kapalı bazı çağdışı rejimlerini desteklemektedir
ler. Bu çelişkilerin bir an önce sona ermesini ve önümüzdeki yıllarda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılış yıldönümü toplantılarında tüm Ortadoğu ülkelerinin serbest ve genel seçim
lerle oluşacak parlamentolarının da temsil edilebilmelerini dilerim. 

Serbest ve genel seçimlerle oluşan parlamento, demokrasinin en önemli kurumudur. Bir 
ülkede, parlamento, halk iradesini ne kadar doğru olarak yansıtırsa ve sorunları ne kadar öz
gürce tartışabilirse, demokrasi o kadar sağlıklı işler. Bir ulusun siyasal erginliği ve demokrasiye 
yatkınlığı, öncelikle parlamentoda sınanır. 

1876'daki Birinci Osmanlı Parlamentosu, siyasal erginlik ve demokrasiye yatkınlık bakı
mından, Türk Ulusunun verdimi ilk sınavdı. O kısa ömürlü parlamentonun, yetkileri de, ulusal 
iradeyi temsil olanağı da sınırlıydı. Ona rağmen, Birinci Osmanlı Parlamentosu, Türk Ulusu
nun geleceğinin, parlamentolu demokrasiye bağlı olduğunu göstermiştir. 

İngiliz tarihçi Edmound Ollier, geçen yüzyılın sonlarında yazdığı bir kitapta, Türk Ulusu
nun demokrasiye yatkınlığını şu sözlerle anlatıyordu : "Türkiye'de halkın duyguları, ulusal 
parlamento yoluyla açığa vurulmuştur. Bu parlamentonun üyeleri, hükümetin her yaptığını 
onaylama eğiliminde değillerdi; bu parlamentonun üyeleri, sultana bağlı topraklarda anayasal 
yöntemler sanki uzun süredir uygulanıyormuş gibi, eleştiri haklarını serbestçe kullanabilmiş
lerdir. Bu ilk parlamenter yaşam, denemesine, tasavvur edilebilecek en zor koşullar altında bir 
dış savaşın've iç devrimin ortasında girişilmiştir. Onun için, bu ilk denemenin ani ve keskin 
bir kesintiye uğramış olması, yadırganmamalıdır. Ancak, bu ilk Osmanlı Parlamentosunun pek 
de başarısız sayılamayacağını belirtmek, Türk Karakterine hakkını vermek bakımından gerek
lidir. Meşrutiyetçi yöntemlere hiç alışık olmayan bir halkın, bu yöntemlere uyum sağlayama-
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ması ve böyle bir toplumda parlamentonun yürütme erkinden gelen kararlan tescil etmekle 
yetinmesi doğal karşılanabilirdi. Oysa, ilk Meclisi Mebusan, hiç de öyle davranmamıştır. Bu 
parlamento, yürekli, enerjik ve bağımsız davranabilmiş, tartışma yeteneğini gösterebilmiş ve 
toplumun tüm kesimlerini etkileyebilmiştir. Bu parlamento, Batı'nın kurtuluşunu sağlamış olan 
özgürlük kurumlarının, Türkiye için de gerçek umut olduğunu kanıtlamıştır. Türk toplumu
nun çelişkileri, ancak serbest tartışma alanında uyumlu sonuçlara yöneltilebilir. Türkiye, an
cak anayasal düzene yeniden işlerlik kazandırarak ve genel seçim hakkını tanıyarak yeni bir 
yaşama kavuşabilir ve ancak o yoldan geleceğe umutla bakabilir." Bunlar, geçen yüzyılın son
larında yaşamış olan bir tngiliz tarihçinin gözlemleridir. 

Bundan 72 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Osmanlı Parlamentosundan da 
daha olumsuz koşullar altında açılmıştı. Ülkenin büyük bölümü, dünyanın en güçlü devletleri
nin ve onlar tarafından ateşe sürülenlerin işgali altındaydı. Saltanat makamı, işgalci devletle
rin tutsağı durumundaydı. Dış ve iç savaşlardan, halk, perişan duruma düşmüştü, ekonomi 
çökmüştü. Öylesi bir ortamda, üstelik de bazı Batı ülkelerinde totaliter rejimlerin temelleri atı
lırken, Mustafa Kemal, daha Ulusal Kurtuluş Savaşının başlangıcında, 23 Nisan 1920 günü 
Ankara'da Büyük Millet Meclisini devreye sokmuştur. Anadolu Hükümeti, bu Meclisin ser
best oylarıyla oluşturulmuş ve çalışmalarını Meclisin buyruğu altında sürdürmüştür. Savaş stra
tejisi, hatta savaşın teknik ayrıntıları, bu Mecliste serbestçe tartışılabilmiş ve Başkomutan Mustafa 
Kemal'e bile her eleştiri yöneltilebilmiştir. Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını 
başarıya ulaştırabilmek için gerekli gücün, ancak ulusal iradeyi yansıtan ve her şeyi özgürce 
tartışabilen bir parlamentoyla harekete geçirilebileceğine ve uluslararası alanda, Kurtuluş Sa
vaşma, ancak öyle bir parlamentoyla meşruluk ve saygınlık kazandırabileceğine inanıyordu. 
Kurtuluş Savaşı, silah gücünden çok, özgür bir parlamentonun öncülüğü ve etkinliğiyle zafere 
ulaştırılabilmiştir. 

ı 
İngiliz tarihçinin geçen yüzyıl sonlarında belirttiği gibi, Türk ulusunun, yeni bir yaşama 

ancak parlamenter demokratik rejimle kavuşabileceği ve ancak o yoldan geleceğe umutla ba
kabileceği, Kurtuluş Savaşı başlarken kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle kanıtlanmıştır. 
Cumhuriyet Türkiyesi, bugün, hem çetin sorunlarla hem de geniş olanaklarla karşı karşıyadır. 
Sorunların sağlıklı çözümü de, olanakların gereğince değerlendirilebilmesi de, ancak parlamenter 
demokrasiyi güçlendirmekle ve parlamenter demokrasinin eksikliklerini gidermekle sağlana
bilir. Ulusal iradeyi Meclise doğru olarak yansıtacak adil bir seçim sisteminden yoksunluğu
muz, bu eksikliklerin başında gelmektedir. Seçim sisteminin adaletsizliği, Meclis çalışmaları
na toplumun demokratik katılım olanaklarını kısmaktadır. 

öte yandan, son yılların uygulamaları, Meclisin yasama yetkisini ve devlet harcamalarını 
denetleme yetkisini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Demokrasimizdeki bu eksiklikleri bir an 
önce giderme ve ulusal iradeyi yansıtacak bir anayasa hazırlama onurunun, şimdi görev başın
da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olacağını umarım. 

Sözlerimi bitirmeden önce, bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük yolunda adımlar atılır
ken, bazı bölge ülkelerinin karşılaştıkları ciddî sorunlara da kısaca değinmek isterim. Azer
baycan Cumhuriyeti de Bosna-Hersek Cumhuriyetinin Müslüman halkı da, soykırım ölçü-
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lerine varan saldırılarla ve işgal eylemleriyle karşı karşıyadır. Gerek Azerbaycan'ın gerek Bosna-
Hersek'in öz kardeşlerimiz olan halklarının karşılaştıkları bu insanlık dışı saldırılara, Türkiye 
seyirci kalamaz. (Alkışlar) 

Bu saldırılar ve eylemler karşısında Birleşmiş Milletlerin etkisizliği ve bazı demokratik ül
kelerin ilgisizliği ise, insanlığın geleceği açısından kaygı vericidir. Soykırımdan, ancak bağım
sızlıkla kurtulabilen ve en güç koşullar altında demokratik parlamenter rejime sahip çıkan Kıbrıs 
Türklerinin kurdukları cumhuriyeti tanımaktan kaçınmak ise, çağımız dünyasının bir ayıbıdır. 
(Alkışlar) 

Bölgemizin, bu ayıplardan ve bu kaygı verici oluşumlardan bir an önce kurtulmasını dilerim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş günü, öteden beri, hem Ulusal Egemenlik hem 

de Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet Türkiyesinin çocuğa verdiği bu değer, 
geleceğe yönelişin ve yeni kuşaklara umut bağlayışın bir göstergesidir. 

Sözlerimi bitirirken, bütün dünya çocuklarına, tüm insanlığa ve Türk Ulusuna, özgürlük 
ve barış içinde mutluluk ve refah dilerim; bağımsızlığa kavuşurken, umutlarını parlamenter 
demokrasiye bağlayan tüm bölgemiz uluslarına, seçtikleri aydınlık yolda başarılar dilerim; de
ğerli konuklarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerine saygılar sunarım. (Al-. 

. kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bülent Ecevit. 
Değerli milletvekilleri, bugün Parlamentomuzun konuğu olan kardeş ve dost ülke parla

mento temsilcileri ve başkanları adına -İçtüzüğümüz ve aldtğıtnız karar gereğince- sadece bir 
seçkin temsilciye söz verebildiğimiz için üzgünüz. 

Bu nedenle, katılan parlamonto başkanları ve temsilcileri adına, Kazakistan Cumhuriyeti 
Parlamentosu Başkanı sayın kardeşim Serikbolsun Abdildin'e söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Serikbolsun Abdildin. (Alkışlar) 

KAZAKİSTAN YÜKSEK ŞÛRASI BAŞKANI SERİKBOLSUN ABDİLDİN — Sayın Baş
kan Cindoruk, sayın milletvekilleri, hanımefendiler ve beyefendiler; TBMM'nin davetlisi olar 
rak, yabancı ülkeden gelen misafir parlamenterler adına bu konuşma fırsatını bana bahşettiği
niz için çok müteşekkerim. 

Her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli tarihî değişim olan TBMM'nin 
72 rici kuruluş yıldönümüyle ilgili Çocuklar Bayramında hepinizi candan kutlarım. Türkiye'
nin iyiliği için, halihazırdaki ve gelecekteki nesiller için başarı dileklerimi sunmama müsaade 
ediniz. Türk erkek çocukları kahraman ve Türk kız çocukları güzel olsunlar. (Alkışlar) 

Böyle önemli günlerde kendi aramızdaki kültürel yakınlığımızı, Türkiye ve Kazakistan halk
larının kardeşliğini vurgulayan tarihimize ve cedlerimizin aynı olduğuna nazarı dikkati çek
mek isterim. Geçmişte Türkiye'deki kardeşlerimiz için olduğu kadar, Kazaklar içinde çok bü
yük öneme sahip mutasavvıf, filozoflardan El-Farabi ve Hoca Ahmet YeseVi gibi büyüklerimi
zi hatırlamak bile, iki kardeş halkı birbirine yakınlaştırmaya kâfidir. (Alkışlar) 

Kardeş iki halkı birbirinden uzaklaştıran, onların aralarına asırlar boyu süren ayrılıklar 
getiren çeşitli olumsuzluklara bakmaksınız, Kazakistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra Ka
zaklar ve Türkler arasında, kökleri bir olması münasebetiyle, dostluk duygulan kendiliğinden 
güçlenmektedir. 
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Bu sebeple, bizler Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Kazakistan'da bulunan diğer ortak kül
türel ve tarihî miraslarımızı restore etmekte Türkiye'den almakta olduğumuz samimî yardım
lara candan teşekkür ederiz. 

Ülkelerimiz arasındaki dayanışma, yerleşmiş tarihî gelenekler ve millî karakterlerimize da
yanır. Buna ilaveten, bu dayanışma, biz iki kardeş ülke halklarının, dünya milletler topluluğu
nun bir parçası olmamız hasebiyle, dünya bütünlüğünü sağlamamız için elden gelen her bir 
gayreti göstermemizi gerektirir. Bu konuda, bu yüzyılın başında, büyük devlet adamı Atatürk; 
"Halihazırda dünya milletleri, büyük bir bütünün parçaları olan kardeşlerdir. Bu yüzden, her
kes, dünya milletlerinin barış içinde yaşamaları ve mutlu olmaları için kendi milletleri adına 
nasıl gayret sarf ediyorlarsa, öyle gayretle çalışmalıdırlar" demiştir. Büyük Atatürk'ün bu önemli 
sözlerinin, bugün, nasıl da gerçeği yansıttığı apaçık ortadadır. Böyle büyük siyasî filozofluk 
ve kabiliyet, Sayın Başkan Cindoruk'un şahsiyetinde de toplanmış görünüyor. Çünkü, daha 
önceleri Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızis
tan, Özbekistan, Ukrayna ve Rusya temsilcilerini bir arada misafir etmek, hepsine ayrı ayrı 
samimî iyi niyet göstermek, son derece önemli bir dostluk işaretidir. (Alkışlar) 

Son zamanlarda Kazakistan ve Türkiye'nin kardeş halkları arasındaki münasebetler çok 
büyük ilerleme kaydetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın Ka
zakistan ziyaretleri de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkiye'ye iadei 
ziyaretleri de iki kardeş ülkenin dostluğunun simgeleridir. 

Bu ziyaretler sırasında, çok önemli vaatlerde, anlaşmalarda bulunulmuş, kardeş iki ülke 
arasındaki dayanışmanın kuvvetlenmesi ve gelişmesinin temelleri atılmıştır. 

Halihazırda, iki ülke parlamentoları arasında sağlam dayanışma girişimleri de yapılmış
tır. Şahsımın Kazakistan Yüksek Şûra Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyetinde bulunmam 
TBMM'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmam, ülkelerimiz arasındaki sağlam daya
nışmanın ifadesidir. 

Kazakistan Yüksek Şûrası, 16 Aralık 1991'de, Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlığı Hak
kında Anayasal Kanun çıkarmıştır. Ülkemiz geleceği için son derece önemli olan bu anayasal 
değişiklik, ülkemizin bundan sonraki geleceğini tayin etmekte büyük rol oynayacaktır. Bun
dan böyle, Kazakistan Cumhuriyeti, kendi topraklarında, ülkenin bütün sorumluluğunu omuz-
layarak, kendi iç ve dış siyasetini kendisi serbestçe tayin etme hakkını ve yeryüzündeki hür mil
letler cemiyetinin tüm haklarına sahip üyesi olma statüsünü elde etmiş bulunuyor. Bu yüzden, 
biz Kazakistan olarak, bizim hür, bağımsız ülke statümüzü ilk defa tanıyan ülke olan Türkiye 
Cumhuriyetine teşekkür ederiz. Buna ilaveten, Kazakistan'ın ekonomisi ve kültürünü geliştir
mesine elden gelen bütün yardımı esirgemeyen kardeş Türk halkına ve onun liderlerine min
nettarız. ı 

Biz, Türkiye'ye, 1930'lu yıllarda Kazakistan'dan ayrılmak zorunda bırakılarak, çeşitli ül
kelerden geçip, en sonunda Türkiye'ye iltica eden vatandaşlarımıza kucak açtığı için de çok 
müteşekkiriz. 

Kazakistan Cumhuriyetinin Yüksek Şûrası için, parlamentolararası ilişkiler de son derece 
önemlidir, özellikle, halihazırda, her şeyden önce, Kazakistan ile ortak tarihî ve kültürel bağ
ları olan ve de ekonomik işbirliğini başlatan ülkeler parlamentolarıyla işbirliği, çok büyük önemi 
haizdir. Bunun delili olarak, Kazakistan Yüksek Şûrasının, Hür Ülkeler Dostluk Birliğinin Par
lamentolar Asamblesini kurma çalışmalarında aktifliği gösterilebilir. 
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TBMM'nin yasama organları, hizmetleri nice on yıllara ulaşan bir tarihe sahiptir. Böyle 
tecrübeler, bizim çok ilgimizi çekmektedir. TBMM'nin bu özelliğini öğrenmek, ders almak, 
faydalanmak, Kazakistan Yüksek Şûrasının hizmetlerini geliştirmeye fırsat doğuracaktır. 

Siz, toplumu demokratikleştirme çabalarıyla 70 yıldan beri iştigal eden bir milletsiniz. Bi
ze gelince, demokratikleşme konusunda, bizler, ancak yeni doğmuş bir çocuğun tecrübesine 
sahibiz. Sizlerin bizlere yardımınız, 70 yaşındaki tecrübeli bir büyüğün yeni doğmuş bir çocu
ğa yapacağı yardım kadar faydalı, önemli ve elzemdir. 

Bunun için, konuşmamın nihayetinde, ben, TBMM ile Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek 
Şûrası arasındaki ilişkilerin gerçeğe dönüşeceği, iki kardeş halkın mutluluğunun daha da geli
şip güçleneceği inancında olduğumu bildirmek isterim. 

Bu ziyaretim sırasında, güleryüzlü sıcak ve samimî görüşmelerden, Kazakistan halkına it
haf edilen riyasız samimiyetten bahtiyar olduğumu belirtmek isterim. Bizim halkımızın da Türk 
kardeşleri için aynı samimî ve iyi duyguları beslediğine inanmanızı istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum; şükran; rahmet; sağolun. 
Değerli ve saygıdeğer milletvekilleri, bizim için çok anlamlı bu törene katılan dost ve kar-. 

deş parlamentoların başkanlarına, temsilcilerine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Mec
lisin dostluk ve iyilik duygularını ülke parlamentolarına iletmelerini, sizler adına içtenlikle di
liyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri,,gene, Yüce Ulusumuz ve Büyük Atatürk'ün ortak kararlarıyla bu
güne değin sürüpgelen ve yasama organımıza emanet edilmiş olan ulusal egemenliği bize ba
ğışlayan, aramızdan ayrılmış bulunan, başta Atatürkümüz olmak üzere, Birinci Meclisin bü
tün üyelerini saygıyla selamlıyorum ve Allah'tan kendilerine gani rahmetler diliyorum. (Alkışlar) 

Bu konudaki görüşmelerimiz bitmiştir. 
Sözlü sorular ile Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için 28 Nisan 

1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.' 
Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 15.40 . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
68 İNCİ BİRLEŞİM 

23. 4 . 1992 Perşembe 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 72 nci Yıldönümünün ve Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla 
yapılacak görüşmeler. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 




