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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın vefatına ilişkin Başkanlık 

tezkeresi okundu ve iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
Başbakan ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 
ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, 
RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı M. tstemihan Talay, 
Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın vefatı münasebetiyle birer konuşma yaptılar. 
Almanya'ya gidecek olan : 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Orman Ba

kanı Vefa Tanır'in, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın vefatı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku

rulu toplantılarına bugünden itibaren (23 Nisan 1993 Cuma günü hariç) 27 Nisan 1993 Salı 
gününe kadar ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 23 Nisan 1993 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşi
me 15.58'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Artvinli Feridun Pehlivan 
Kocaeli Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

' ; ; _ e " ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini açıyorum. 
(İstiklal Marşı) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI . 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurul Salonunu teşrif etmiş bulunan Nahcivan Özerk 

Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Haydar Aliyev'e Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmeleri izlemek üzere Meclisimizi teşrif etmiş bu
lunan Nahcivan özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Sayın Haydar Aliyev'e, Yüce He
yetiniz adına, hoş geldiniz diyorum. 

(Alkışlar) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 
inci Birleşimde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 73 üncü 
Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve an
lamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile siyasî parti gruplarının başkan
ları ve Mecliste üyesi bulunan siyası partilerin genel başkanları konuşacaklardır. 

TBMM BAŞKANI VEKİLİ YILDIRIM AVCI — Muhterem milletvekilleri, 73 yıl önce 
bugün ilk toplantısını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi, en bunalımlı, düşünülmesi bile ne
redeyse imkânsız şartlar altında çalışmalarına başlamıştı. 

Üyelerinden biri olmakla kıvanç duyduğum bu Yüce Kurum, Türk milletinin şaşmaz sağ
duyusunu temsil ediyor. Bu bakımdan, sonsuzluğa kadar yaşayacak Türk Milletinin kurduğu 
cumhuriyet, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığıyla sürekli işler bir nitelik kazanmıştır. 

Nitekim, görevi başında hayata veda eden 8 inci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın 
bıraktığı boşluğu, milletimiz adına sizler dolduracaksınız. Sizlerin birkaç gün sonra başlataca
ğı Cumhurbaşkanı seçimi, rejimimizin ne kadar sağlam bir şekilde yerleştiğini kanıtlıyor. Bu 
toplantıda, rahmetli Turgut özaFı bir kere daha saygıyla anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, bugüne kadar, demokrasiden daha üstün ve daha ye
terli bir siyasal sistem bulunamadı. İnsanoğlu, son ikiyüzelli yıldan beri demokrasiye ulaşma 
çabasında. Sistemin erişilmesi zor ve mihnetli nitelikte olduğunu, ona kavuşan ulusların sayısı 
açıkça göstermektedir. Demokrasi, aydın kafalarda, vicdanlarda hep özlenilen bir sistem ola
rak yer almış, bu ülkünün gerçekleştirilmesi için Amerikan Bağımsızlık Hareketi ve Fransız 
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İhtilaliyle başlayan çabalar içine girilmiş; ama, bugün dünyanın pek sınırlı sayıda ülkesi, siste
mi gerçek unsurlarıyla kurup işletebilme aşamasına erişebilmişlerdir. 

Pek çok ulus, günümüzde zulmün, haksızlığın, eşitsizliğin pençesi altında kıvranıyor; ba
zı uluslar ise, demokrasiye ulaşma yolunda içten çalışmalara girişmiş görünüyorlar; ama, daha 
hedefe varamadılar. Demokrasiye erişmede gözlenen bu güçlük, onun, kurulması zor üç ana 
temel üzerinde yükselmesi zorunluluğu ile açıklanabilir. Bu temellerden birinin eksikliği dahi, 
demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesini önler. 

Bu temellerden birincisi, egemenlik denilen devlet gücünün doğrudan doğruya milletten 
kaynaklanmasıdır, Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır; bu ilkenin sonucu, milleti 
temsil eden Parlamentonun kurulup çalışmasıdır. 

İkinci temel, egemenliğin sahibi olan milletin fertlerine engelsiz ve tam bir siyasal katılma 
imkânının sağlanmasıdır. Bu imkân sağlanmazsa, millî egemenlik ilkesi işleyemez. 

Demokrasinin üçüncü temeli, millî egemenlik ve tam bir siyasal katılma içinde bulunan 
toplum yapısının insan haklarına dayalı bir hukuk devleti niteliğinde olmasıdır. İnsan hakları
nın eksiksiz tanınıp tam uygulanmasıyladır ki, milletin egemenliği, fertlerin siyasal katılması 
güvence altına alınabilir. 

İşte, bu üç temel unsuru içinde barındırmayan siyasal sistemler, demokratik nitelikten yok
sundurlar. Ama, insaf ile belirtmelidir ki, üç temeli birden atıp birdenbire demokrasi yapısını 
kurmak da mümkün değildir. Bugün demokratik sistemi yaşatan toplumlar, gerçi diğer top
lumlardan önce bu ülküye ulaşma mücadelesini başlatmışlardır; fakat, her üç unsuru birden 
kuramamışlardır; zorlu ve acı deneyler geçirerek yavaş yavaş hedefe varabilmişlerdir. 

Türk Milleti, demokrasi bilincine sahip, yüksek nitelikli insanlardan oluşur. Milletimizin 
demokrasiyi yerleştirme yolunda yaptığı mücadele, söylediğimiz nitelik dolayısıyla daha zah
metsiz ve hızlı gelişiyor. Ama, biz de, her üç temeli birden atamadık. Zira, diğer milletlerin 
tarihinde olduğu gibi bizde de kendisine özgü şartlar vardı. Ondan dolayı, bizim demokrasiye 
ulaşma çizgimiz de özgündür. 

Biz, aslında, demokrasiye geçişte insan haklarını esas almış va daha 1839'da, yani Fransız 
İhtilalinden oldukça kısa bir zaman sonra, Tanzimat Fermanının ilânı ile bu süreci işletmeye 
başlamışızdır. Ancak, insan haklarının en önde gelenleri olan yaşam güvencesi ve yasalar kar
şısında eşitlik sağlandıktan sonra, iktidarlar, siyasal katılmayı çoğulcu demokrasiyi gerçekleş
tirecek adımları atmakta çekingen kaldılar. 

Milletlerin tarihinde en olumsuz gelişmeler bile olumlu yöne çevrilebilirler. İşte, 1918 yılı 
sonunda Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesi, yurdumuzun işgal edilmeye başlanması, geç
mişimizde eşi görülmemiş bir yenilgiyi tatmamız, demokrasi tarihimiz açısından mutlu bir baş
langıcın da yolunu açmıştır. O da, ulusun bilinçlenmesi, siyasal bakımdan kendi kendini ör
gütleme yeteneğini göstermesidir. Nitekim, değerli bilim adamlarımız şöyle diyorlar : 

"Birinci Dünya Savaşında yenik çıkan Türkiye'nin başarılı bir kurtuluş savaşı verebilme
si, büyük ölçüde halkın desteğini ve katılımını sağlayacak bir örgütlenmeyi gerçekleştirebilmiş 
olmasındandır. Savaşta askerî zaferin elde edilebilmesi kadar, hatta ondan da daha önemli hu
sus, gücünü halktan alan, meşruiyetini halka dayamakta bulan bir örgütlenmenin gerçekleşti-
rilebilmesidir. 
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Kurtuluş Savaşında Batı Anadolu'da toplanan Balıkesir, Nazilli, Alaşehir Kongreleriyle 
Doğu Anadolu'da toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde başlayıp Büyük Millet Meclisinin 
kurulmasıyla noktalanan örgütlenmesi, bir sivil örgütlenmedir." 

Aziz milletvekilleri, işte, Anadolu halkı, başlarındaki yerel önderlerin çabalarıyla öz ira
desini kullanarak örgütlenmeye başlayınca, millî egemenlik ilkesinin doğum süreci de kendini 
göstermiştir. Bu sürecin yerel kongrelerle başladığı inkâr edilemez. Yurdun hemen her yerinde, 
bugüne kadar yapılabilen saptamalara göre 28 kongre toplanmış ve milletimiz, iradesinin gü
cünü anlama yoluna girmişti. N 

Bu kongrelerle başlayan yerel siyasî iktidarlar, yukarıda da belirttiğim gibi, millî egemen
lik ilkesinin doğuşunda çok önemli ve inkâr edilmez roller oynamışlardır; ama, bu siyasal ikti
darlar, bütün Türk Milletini temsil etmekten çok uzaktılar. Yerel iktidarların bir büyük amaca 
yönelmesi, ancak bunların birleştirilmesiyle kabildi. Yani, halkın gerçekten temsil edildiği bir 
parlamento kurulmalıydı. Bu son derece güç işi ise, her inkılapta olduğu gibi, bizde de, bir 
önder ve ona inanan kadro başarmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, böylece 
tarihî şartların doğurduğu zorunlulukların önder kadro tarafından biçimlendirilmesi demektir. 

Bütün bu gerçekler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokrasiye temel olan yapısını hiçbir 
kuşkuya yer vermeyecek tarzda açıklar. Savaşı kazanan, barışı sağlayan, Türkiye'yi çağdaşlaş
ma içine sokan bu Meclistir; yani, milletin iradesidir. 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, üç çeyrek yüzyıllık bir süreyi dolduran Parlamen
tomuz, artık tam anlamıyla kurumlaştı. Elbette ki, biz de demokrasi yolunda bazı çalkantılar 
geçirdik; ama, millî amaçlarımızın çevresinde birleşerek bu sarsıntıları atlattık. 

Aziz arkadaşlarım, gelişme hızını durmadan artıran çağdaş uygarlığa adım uydurmak içinde 
kalan büyük siyasal uzlaşmalara girişmek gerekir. Daha Birinci Meclisimizden beri, Parlamen
tomuzda uzlaşma şartları oluştuğu zaman, bunun icabını yerine getirme geleneğimiz de kurul
muştur. Şimdi, elbirliğiyle geleneğimizi sağlamlaştırmak yolunda ilerliyoruz. Bazı büyük so
runlarımızı çözmek için, bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bizde de, zamanı gelince bu 
yolda gitmek gereği, geleceğimiz açısından en sağlam güvencelerimizden biri sayılmalıdır. 

Yüce Milletimizin değerli temsilcileri olan sizlere, içinizden biri olmanın verdiği mutluluk 
ve şerefle, derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Şimdi, siyasî parti gruplarının sayın başkanları ile Mecliste üyesi bulunan siyasî partilerin 
sayın genel başkanlarına, tören programının yoğunluğu nedeniyle 7'şer dakika süreyle söz ve
rebiliyoruz. 

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 inö
nü, Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan, Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Deniz Baykal, Halkın Emek 
Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Türk, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Alpars
lan Türkeş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Demokratik Sol Par
ti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali. 
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İlk söz, Doğru Vol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Süleyman Demi-
rel'in. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
DOĞRU YOL PARTlSt GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI SÜLEY

MAN DEMtREL (İsparta) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu konuşmaları takip eden, 
televizyonları başındaki sayın vatandaşlarım, bu bayramın gerçek sahibi sevgili çocuklar;.hepi
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bu bayramı, dünya ve Türk çocuklarıyla paylaşmakta olmanın derin sevinci ve mutluluğu 
içinde kutluyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin 8 inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut özaPı ebediyete uğurla
manın derin teessürü içindeyiz. Devlet olarak, halk olarak, kendisine, itibarın, ihtiramın, sevgi 
ve saygının en yücesi gösterilmiştir. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum. Halkımız, bu vesiley
le, birlik ve beraberliğini dünyaya göstermiş ve devletimizi kucaklamıştır. 

23 Nisan 1920, ülkemiz için, Büyük Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hayata geçirilmesi ve millet iradesi hâkimiyetine dayalı sistemin doğuşunu simgeleyen 
bir yüce günün adıdır; hem sistemin doğuşunu hem de ülkenin maruz kaldığı tehlikeler karşı
sında, bu tehlikelerin karşısına beraber çıkışın adının konduğu gündür. 

23 Nisan 1920, millet iradesinin tartışılmaz üstünlüğünü ve devlet yönetiminde tek hâkim 
gücün bu iradede oluştuğu fikrinin, her türlü kullanılacak yetkinin buradan alınması gerektiği 
fikrinin somutlaşmasıdır. 

23 Nisan 1920, şu anda birlikte çatısı altında bulunduğumuz bu manen ve maddeten muh
teşem abidenin Türk Ulusal hayatına girişini simgeler. Hepimiz, bu Büyük Meclisin üyesi ol
maktan, Milletimizin hür iradesiyle burada temsil edilmekten gururluyuz ve onurluyuz. 

Değerli milletvekilleri, parlamentolar insanlığın onurudur. San Francisco Beyannamesin
de "Yönetim hakkı, insanlık hakkıdır" şeklinde çok önemli bir kayıt vardır. Bu, artık bir siya
sî hak olmaktan çıkmış, yani yönetim hakkı, bir siyasî hak olmaktan çıkmış, insanın insan 
sayılması için şart olan bir insanlık hakkı olmuştur. 

Büyük Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem O'nun 
hem hepimizin gurur müessesesidir. Kişiyi vatandaş, ahaliyi de millet yapan, hür parlamentodur. 

Kulluktan tebaalığa, tebaalıktan da vatandaşlığa ulaşılan yerimiz, bu kutsal çatıdır. Hâki
miyeti milliyenin tecelli ve temerküz ettiği (yani, toplandığı, ortaya çıktığı) ulusal egemenliğin-
oluştuğu tek yer, burasıdır. 

Hür parlamento da, gerçek bir meclis sayılmanın ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Parlamento 
hür ise, parlamentodur. Rejimin demokrasi, devletin hukuk devleti, hatta sistemin cumhuriyet 
sayılması, parlamentonun hür ve gerçek bir temsile dayalı olmasına bağlıdır. 

Bugün ülkemizde, hepimiz fevkalade mutluyuz, birtakım eksikliklerine rağmen, Türk de
mokrasisi, bütün kurallarıyla, kavramlarıyla ve kurumlarıyla vardır ve işlemektedir. Gayet ta
biî ki, eksikliklerini tamamlamak, yine bu büyük müessesenin işidir. 

23 Nisan 1920, nasıl ki, Türkiyemizin geleceği olmuşsa, her 23 Nisan, 23 Nisan 1920'de 
aldığı güç ve tarihî görevle, yeni bir gücün, yeni bir hamlenin ilk günü olmalıdır. 23 Nisan, 
yalnız Türklüğe değil, tarihe şeref veren bir destanın ilk satırıdır. 23 Nisan'dan çıkan ilk büyük 
ve ebedî gerçek şudur ki, millet, yalnız millet, hür millet, bağımsız millet... 
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23 Nisan 1920'nin aştığı aydın yolda Türkiyemizin, Atütürk'ün hedefi, çağdaş uygarlık 
seviyesine -onun tabiriyle muasır medeniyet seviyesine- ulaşması ve onu aşması, o günün hâki
miyeti milliyesinin (yani, ulusal egemenliğinin) ebedî geçerliligiyle olacaktır. Yani, Türkiye, Büyük 
Atatürk'ün koyduğu bu hedefi, ancak ulusal egemenliği ebedî şekilde geçerli tutmakla sağla
yabilir. 

Değerli milletvekilleri, milletler, tarihlerinden güç ve onur alırlar; ancak, gelecekleriyle 
yaşarlar. Bugün etrafımızda pek çok sorun vardır, etrafımızda belirsizlikler yardır, etrafımız
da, maalesef, kan vardır, ateş vardır. Dünyanın henüz istikrara kavuşamadığı bir gerçektir. 

Kendi meselelerimize, (sorunlarımıza) ilaveten, bizi çok yakından ilgilendiren pek çok da 
sorun vardır. Türkiye, hem kendi sorunlarını hem de etrafındaki, ama yine kendi sorunu sayı
labilecek bu sorunları aşacaktır. Bu, ancak Yüce Milletimizin her zor zamanda gösterdiği be
raberlikle, onun temsilcisi olan bu Büyük Meclisin siyasî meselelerdeki tartışmasında ülkenin 
büyük meselelerine hep beraber sahip çıkarak, hem milletimizin ümidini güçlendirerek hem 
de büyük meselelere çare bularak aşabileceğiz. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece bir 
kurumun adı değil, zemininde beraberlik için toplandığımız bir büyük müessesedir. 

Ülkemizin ve milletimizin en büyük varlığı olan çocuklarımıza seslenmek istiyorum : 
Sevgili çocuklar, gelecek sizindir; ama, geleceğin sorunlarını çözmek de size ait olacaktır. 

Daha mutlu, daha huzurlu, bir barış ve refah dünyasında yaşamanızı sağlamak, neslimizin yük
lendiği en kutsal sorumluluktur. Sizler de sevgili çocuklar, sizden sonra gelecekler için aynı 
sorumluluklarla yükümlüsünüz, tşte, bu kutsal sorumluluk duygusu içindedir ki, Yüce Ata
türk, medenî ve çağdaş toplumların en büyük değerini simgeleyen "millet iradesî" fikrini so
mutlaştıran 23 Nisan'ı, Millî Hâkimiyet Bayramı ilan etmiş ve bunu çocuklara yadigâr etmiş
tir. Zira, Çocuklar, üniversal ve çağdaş değerlerin sonsuzluğa giden kesintisiz temsilcileridir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, her milletten gelen sevgili çocuklarımızı kucaklar; millet irade
sinin tek ve tartışılmaz sahibi yüce milletimizi saygıyla selamlar; başta Büyük Atatürk olmak 
üzere, bu aziz vatanı ve cumhuriyeti borçlu olduğumuz ilk Meclisin hemen hepsi ebediyete in
tikal etmiş üyelerini ve ondan sonraki bütün Meclislerin ebediyete intikal etmiş üyelerini rah
metle, minnetle; şükranla anar ve halen burada olmayan, yani bu Meclisin dışındaki, bundan 
evvelki Meclislerin sağ olan değerli üyelerini de saygıyla anarım. 

23 Nisan Bayramı, hepimize, bütün milletimize ve Yüce Meclisimizin bütün üyelerine, sevgili 
çocuklarımıza, onlarla beraber bu bayramı kutlamak üzere ülkemize gelen misafir çocuklara, 
hepsine kutlu olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) . 

BAŞKAN -T- Teşekkür ediyorum Sayın Demirel. 
Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, buyurun 

efendim. (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;-Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 73 üncü Yıldönümü, müstesna bir 
devlet adamının, Turgut ÖzaPın vefatıyla gölgelenmiştir. Bu yılki kutlamalar, bu acımızın bu
rukluğunda geçecektir. Bir tesellimiz varsa, o da, O'riun ışığının, sadece geride bıraktığımız 
yokuşları değil, geleceğimizi de aydınlatıyor olmasıdır. 
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Rahmetli özal, üç prensibe sıkı sıkıya sarılmamızı vasiyet etmişti; düşünce hürriyeti, din 
ve vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının bu yıldönü
münü de, işte bu çerçeve içerisinde değerlendirmek durumundayız. Bu üç hürriyetin de temi
natı, Büyük Atatürk'ün top sesleri arasında kurduğu bu Aziz Meclistir. 

inancım şudur ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşunda olduğu gibi, bugün de me
tanet ve kararlılık içinde, en çetin tartışmaların ve arayışların üstesinden, birlik ve beraberlik 
içinde çıkacak, 2 000'li yılların Türkiyesinin temellerini sağlamlaştıracaktır. 

Adaleti, kardeşliği, dayanışmayı esas alan bir insanlık anlayışı, zaman içinde, kurumların 
eskimesi, mekanizmaların köhneleşmesi, ifade biçimlerinin çağı yansıtamaması yüzünden sı
kıntıya düşebilir; ama, eğer prensipler haklı, doğru ve geçerli ise, derin bir vatan sevgisiyle bes
leniyorsa, herkesi kucaklayan çoğulcu demokrasiyle fiiliyata geçir iliyorsa, bazı bocalamalar 
da olsa, yeni mecralar, yeni kanallar, yeni köprüler bulmak o kadar da güç değildir. 

23 Nisan 1920, bir var oluş iradesinin eseriydi. 23 Nisan 1993, dünyanın en ileri ülkeleri 
arasındaki tarihî yerimizi, müktesep hakkımızı almak kararımızın bir kez daha tescil edildiği 
tarih olmalıdır. 

Dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki tarihî yerimizi alabilmemiz için gerekli önlemler, hiç 
alışık olmadığımız yepyeni anlayışlar içerebilir. Devletçi doktrinler, yerini, devletçilik karşıtı 
anlayışlara bırakabilirler; devleti "baba" gören anlayıştan, devleti mümkün olduğu kadar kü
çülten sivil toplum anlayışına geçebiliriz; kitleler çağının sona eriyor olması, atariler, bilgisa
yarlar, CD'lerle dolu sersemletici ve hatta ürkütücü bir teknolojik devrime egemen olmamız 
zaruretini dayatabilir ve biz, bütün bu değişim karşısında, kendimizi güçsüz ve çaresiz hissede
biliriz. Ancak, böyle anlarımızda, Türkiye'nin, günümüzün gelişmiş ülkelerinin dev ekonomi
leriyle ezici teknolojik üstünlükleriyle yüzlerce yıl süren gelişmelerin sonucunda ulaştıkları nok
taya, bir insan ömrü içinde ulaştığını mutlaka hatırlamak zorundayız. 

Evet, Türkiye, Batı'nın yüzlerce yıl sonunda geldiği noktaya, bir insan ömrü içinde ulaş
mıştır ve burada durmak niyetinde de değildir. Yüreğinde, davranışlarında ve geleneklerinde 
dünyanın en demokrat ve en girişimci toplumlarından biri olan büyük milletimiz, kurumların
da ve günlük hayatında, biraz önce sıraladığım ilke ve ülkülerle bağdaşmayan ne varsa, onları 
da düzeltecek onaracak ve yenileştirecektir. 

Bu noktada, biz siyasîlere düşen, bu yüce millete, bu cevval, bu çalışkan millete köstek 
değil, destek olmaktır, önümüze çıkacak güçlüklerin, milletimizin değil, biz siyasîlerin yeter
sizliklerinden kaynaklanan güçlükler olacağını unutmamalıyız. Millî egemenliğin, bir süreç ve 
aynı zamanda dinamik bir oluşum olduğunu unutmamalıyız; sürekli çaba ve fedakârlık istedi
ğini, sürekli arayış ve özeleştiriyle ayakta durduğunu unutmamalıyız, hedefine, insana, insan
lığa inançla ulaşacağını unutmamalıyız. 

önümüzdeki on yıl içinde -rahmetli Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle- sayıları nihayet on 
onbeşi aşmayan ileri devletlerin arasına girmek zorundayız, önümüzde çıkacak güçlüklerden 
yılmadan çoğulcu demokrasiyi yaşatarak ve uluslararası barışa katkıda bulunarak 2 000'li yıl
lara doğru güven ve kararlılık içinde yürümek zorundayız. Hedefimiz, yüzyılın başında kendi 
millî ve manevî değerlerini kıskançlıkla koruyan, ama aynı zamanda tüm milletiyle çağın tüm 
normlarını yakalamış bir Türkiye yaratmak olmalıdır. Kaybettiğimiz büyük devlet adamı rah
metli Cumhurbaşkanımız Turgut özal'ın ruhu, ancak böyle şad olacaktır. 

— 289 — 



T.B.M.M. B : 94 23 . 4 . 1993 O : 1 

Türkiyemizin geleceği olan sevgili çocuklarımızın sonsuza kadar Türk Bayrağı altında esen
likle yaşamalarını diliyor; Aziz Atatürk'ü ve ulusal egemenlik ve demokrasi mücadelesinin ara
mızdan ayrılan bütün mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Erdal tnönü, 

buyurun efendim. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 
SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞ

KANI ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlarım; sizin ve bütün vatandaşlarımızın ve bütün 
çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. 

Sayın milletvekilleri, bugün, siyasetçilerimizin sevinmeyi tam anlamıyla hak ettikleri gün
dür; çünkü, 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğum günüdür, Ulusal egemenlik bi
lincinin ülkemizde yaşamaya başladığı doğum günüdür. 73 yıl önce düşman işgalinin tehlike
lerle dolu karanlıklarını yırtarak, bir kurtuluş güneşi gibi doğan, başta Büyük önder Atatürk 
olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin o günkü üyelerini ve sonra, hizmet görmüş bü
tün üyelerini saygıyla, minnetle, rahmetler dileyerek anıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçi daha önceleri, 1876'da Birinci Meşrutiyetle birlikte ilk seçilmiş 
Meclis ortaya çıkmış ve toplumumuz, kısa sayılabilecek aralıklar dışında, anayasalı, parlamen-
tolu, bir siyasal yaşamı birkaç kez denemişti. Yazık ki, Birinci Dünya Savaşı yenilgisi ve işgal 
altındaki istanbul'da galip devletlerin doğrultusunda davranma yolunu seçen padişahın siya
sal tercihleri nedeniyle, ikinci Meşrutiyet ve Osmanlı Mebusan Meclisleri yaşatılamadı. Bugün 
73 üncü yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte o son Osmanlı Mebusan Mecli
sinin enkazı üzerine kurulmuştur ve Osmanlı imparatorluğunun enkazı üzerinde kurulan yeni 
Türkiye Cumhuriyetinin de öncülüğünü yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, mebusan meclisi değildir. Anadolu'
da başlayan yeni hareketin önderleri, yeni bir ruhun dinamik siyasal çekirdeğini, hatta bundan 
da öte, çağdaş bir cumhuriyetin temel yapısını kurdular. Efsanelerdeki zümrüdüanka kuşu gi
bi, küllerden yepyeni bir kurum doğdu. 

Yeni Meclisin adındaki "Türkiye" sözcüğü, ülke adının artık bir hanedan adı olmadığını 
vurguluyordu; ülkenin kendine özgü bir adı olduğunu belirten bir siyasal bilincin ifadesiydi; 
yüzyıllarca ülkenin âdeta Osmanlı ailesinin malı olduğunu belli eden isimlendirmeye karşı yük
selen siyasal kültürün göstergesi idi. Artık ülke, adını, halkının ve coğrafyasının adından alıyordu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adındaki "Büyük" sözcüğü, bu Meclisin, sıradan bir Mec
lis olmadığını, olağanüstü yetkileri olduğunu, belki yeni bir devleti, yeni bir hükümet biçimini 
oluşturacak bir kurum olduğunu gösteriyor, hissettiriyordu. 

"Millet" sözcüğü de çok anlamlıdır; Osmanlı Anayasasının kutsal kabul ettiği padişaha 
karşı, milletin ayağa kalkıp, dikildiğinin işaretidir. Gerçekten de, açılışından sonra, bir yıl geç
meden, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1921 Anayasasıyla, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin 
olacağını hükme bağlamıştır. 

Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ilk kuruluş döneminde, dünya tarihinde eşine 
pek rastlanmayacak bir başarı göstermiş; bir taraftan, ülkeyi düşman işgalinden kurtaran 
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topyekûn savaşı zafere götürürken, bir taraftan da, bugünkü siyasal yaşamımızın vazgeçilmez 
değeri olan halk egemenliğini ulusa armağan etmiş; ulustan aldığı varlığının karşılığını, bütün 
gereklerini, hem askerî alanda hem siyasal alanda, en güzel şekilde yerine getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde, cumhuriyetin demokrasiyi içermediğini, 
hatta burada bugün 73 üncü yılını andığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği cum
huriyetle demokrasinin birbirinin karşıtı olduğunu söyleyenler var; ama, bu değerlendirmeler, 
tamamen yüzeysel değerlendirmeler, birtakım fanteziler ya da 73 yıllık siyasal kazananlarla 
varılmış olan aşamanın olanakları içinde eski dönemleri yargılamak gibi yanlış yorumlar. 

Geçen 73 yıl içinde ülkemizin ve milletimizin elde ettiği ekonomik, sosyal, siyasal ve kül
türel kazanımlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve cumhuriyetin, demokrasiyi yerleştirme 
ve geliştirme yolundaki çabalarının köşe taşlarıdır. Atatürk'ün kendi eliyle 1929'da yazdığı ya
zılarda, demokrasinin en üstün hükümet biçimi olduğunu, cumhuriyetin de onun en mükem
mel türü diye anıldığını okuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bize göre, demokrasi, Atatürk devrimlerinin son aşamasıdır ve 1920'den 
beri ülkemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle daima daha yüksek bir demokratik hayata doğ
ru -zaman zaman duraksamalar olmuşsa bile- hep ilerlemektedir. Buradaki itici güç, hiç kuş
kusuz, 73 üncü yılını kutladığımız, cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada birçok ülkenin, hatta bilim ve teknoloji alanında, sanayi 
alanında bizden daha ileri bazı ülkelerin demokrasiyi yürütmekte karşılaştıkları zorlukları, dert
leri gördükçe, kendi demokrasi geleneğimizin değerini daha iyi anlıyoruz. 1920 Meclisi, bugü
ne kadar Ülkenin karşılaştığı siyasal bunalımların tümünü aşarak, varlığının sürekli olduğunu 
göstermiştir. Onu sürekli ve kalıcı kılan güç, elbette, halkımızın, bütün vatandaşlarımızın, de
mokrasiye ve Meclise sahip çıkmış olmalarıdır. 

Bununla birlikte, bu Meclise ve ülkeye sahip çıkma geleneğinin kurulmasında, Atatürk'
ün ve arkadaşlarının üstün niteliklerinin ve sonsuz içtenliklerinin belirleyici bir rol oynadığını 
da unutamayız. Bugün artık bize çok doğal ve basit görünen siyasal kazanımların temelinde, 
bu inancın ve içtenliğin yeri vardır. Düşünmeliyiz ki, o dönemin koşulları içinde Kurtuluş Sa
vaşını zaferle bitiren insanların çok başka seçenekleri de olabilirdi; hanedanın olanaklarından 
yararlanmak, hatta ona vâris olmak mümkündü. Tarihte böyle davranışın birçok örnekleri gö
rülmüştür; ama, yeni Türkiye'nin önderleri, imparatorluk saraylarının şatafatında hüküm sür
mek yerine, ahşap bağ evlerinde, basit iskemle ve masalarda, sade bir halk iktidarını temsil 
etmeyi tercih etmişlerdir. Buradaki siyasal bilincin çağdaşlığını, halkçılığını bir kez daha hay
ranlıkla, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Nisan, daha sonra, Büyük Atatürk'ün işaretiyle, 
cumhuriyet yönetimince çocuklara armağan edilen bir gün niteliğini de kazandı. Ulusal ege
menlik düşüncesinin çocuk konusuyla bagdaştırılmasının ne kadar derin bir anlamı var sayın 
milletvekilleri... Bu anlam, cumhuriyetin ve parlamenter rejimin getireceği yeni yaşam tarzı 
ve kültüründe, çocukların, yeni kuşakların asıl unsur sayılmalarından kaynaklanıyor; geçmiş
te görülenden bambaşka bir eğitim anlayışının, ulusal değerlerden evrensel değerlere doğru yü
celen bir insan yetiştirme politikasının başlangıcı ve simgesi oluyor. 

Bugün bütün siyasal partilerimizin yöneldiği gençliği kazanma yarışı, topluma yenilik ve 
değişim politikaları sunma ihtiyacı, demek daha o zaman, cumhuriyetimizi kuranlarca fark 
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edilmiş ve gereği yapılmış; ama, bugünkülere benzer siyasal beklentilerin bulunmadığı ilk dö
nemler parlamento ve hükümetlerin çocuğa ve gençlere yönelmesindeki içtenlik, cesaret ve uy
gulamadaki kararlılığın, gerçek yenilikçiliğin nasıl olacağt yolunda bizim için çok yararlı bir 
örnek oluşturduğunu da görmeliyiz. 

Cumhuriyetin kuruculara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuklarımıza sevecenlikle yak
laşma, onları toplumun atılım birikimi olarak görme ve yetiştirme bilincini de, ülkenin eğitim 
felsefesine yerleştirmiştir. Böyle bir eğitim anlayışından, dünyaya örnek olmaktan, haklı bir 
kıvanç duyabiliriz. 

Ülkemizin bütün çocuklarına ve 23 Nisanı kutlamak için Türkiye'ye gelmiş konuk çocuk
lara, sağlıklı, verimli, başarılı ve mutlu ömürler diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
değerli üyelerine, demokrasimizi her yıl daha ileri, daha gelişmiş, daha mutlu düzeylere çıka
racak çabalar ve başarılar diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan... 
Buyurun 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, Refah Partimiz Grubu adına saygıyla, Hürmetle selam
lıyorum. 

Bugün 23 Nisan 1993; üç ayrı bayramı bir arada kutluyoruz : Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 23 Nisan 1920'deki açılışının 73 üncü Yıldönümünü kutluyoruz; Millî Hâkimiyet, yani 
Ulusal Egemenlik Bayramını kutluyoruz ve bir de Çocuk Bayramını kutluyoruz. 

Bu bayramı kutlarken, dün toprağa tevdi ettiğimiz Türkiye Cumhuriyetinin 8 inci Cum
hurbaşkanı Sayın Turgut özal'ı rahmetle anıyorum ve önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 73 üncü Yıldönümü üzerinde durmak istiyorum. . 

73 yıl evvel bu Meclis niçin ve nasıl kuruldu ve açıldı?. 20 nci Asra girerken, Batı toplumu 
içindeki siyonist ve ehlisalip mihraklar, tıpkı bugün "yeni dünya düzeni" adı altında yapmak 
istedikleri gibi, büyük İsrail'i kurmak ve bütün insanlığı kendilerine tabi bir topluluk haline 
getirmek ve onları kolayca sömürebilmek için, emperyalist ülkelerin yönetimlerini kendi mak
satlarına alet ederek, yeryüzünde hakkı üstün tutan Osmanlı Devletini parçalamayı ve milleti
mizi inancından uzaklaştırıp, köle yapmayı hedef almıştı. Bu maksada ulaşabilmek için, içi
mizden ve dışımızdan, çeşitli yollara başvurdular... Trablus, Balkan, Cihan harplerini yapma
ya mecbur kaldık... Takriben on yıl süren bu harplerden sonra, milletimizin önüne Sevr planı
nı koydular. Milletimiz, "ya istiklâl ya ölüm" dedi ve 1918'den sonra, ayrıca beş yıl süren İs
tiklal Savaşını yaptı. 

İstiklal Savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, 23 Nisan 1920'de Ankara'da top
lanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani bu Meclisle mümkün olmuştur. Onun için, 23 Ni
san, önemli bir gündür. 

Bu Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu bugün hatırlamakta ve bundan büyük dersler al
makta yarar vardır. Bunu, her arkadaşımız kendine göre tarif ediyor. Geliniz, gerçeği, bu Mec
lisi ilk defa açan ve toplayan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinden dinleyelim. Heyeti Temsiliye 
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adına Mustafa Kemal, bu Meclisi nasıl toplantıya çağırdı?.. Bütün Anadolu'ya göndermiş ol
duğu çağrı metninde aynen şu cümleler yer almıştır! 

"Vatanın istiklali, yüce saltanat ve hilafet makamının kurtarılması gibi en gerekli ödevleri 
yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisinin açılış gününü cumaya tesadüf ettirmekle, bu kutsal 
günün hayırlılıgmdan faydalanma ve tüm sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camiinde 
Cuma Namazı kılınırken, nurlu Kur'an ve salata sığınılacaktır. Namazdan sonra Lihye-i Saa
det (Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtı Vesselamın mübarek Sakalı Şerifleri) ve Sancak-ı Şe
rif üzerinde cihat ve zaferi anlatan âyet ve hadisler olan bayrak alınarak, Meclis binasına gidi
lecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir. Bu törende camiden baş
lanarak, toplantı yerine gelinceye kadar kolordu kumandanlığınca askerî birliklerle özel hazır
lık yapılacaktır." 

tşte bu Meclis, 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 73 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur : 

1. Ülkenin bağımsızlığını temin etmek, 
2. Emperyalistleri vatanımızdan kovmak, 
3. Hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak. 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, ideal bir meclis olarak çalışmıştır. Birinci Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız, ve gaye 
edinmeliyiz : 

1. Milletin inanana uygunluk, 
2. Millî iradeyi aynen temsil ve ona bağlılık, 
3. Çoğulcu demokrasi, millet mozaiği, 
4. Fikir ve inanç hürriyeti. 
Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde -Birinci Mecliste- milletin bütünü gerçek ma

nada temsil olunmuştur; her çeşit fikir temsil edilmiş ve her çeşit fikre saygı gösterilmiştir ve 
eşit imkân verilmiştir. Bütün müzakereler, tam bir fikir ve inanç hürriyeti içinde yapılmıştır. 

Yukarıdaki gayeler etrafında, tam bir birlik içinde, idealist bir biçimde ve her türlü feda
kârlığa katlanılarak çalışılmıştır. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hususiyetleriyle, her türlü güçlüğe ve imkânsızlı
ğa rağmen, vatanı, emperyalistlerin işgalinden kurtarmış ve bağımsız bir devletin kurulmasını 
gerçekleştirmiştir. Fakat, ne yazık ki, zamanla bu yapıdan uzaklaşılmış, 73 yıl sonra, bugünkü 
hale dönüşülmüştür. Bugün, milletin inancına uygunluk yerine, tatbikatta Müslümanlığın ya
saklanması, millî iradeyi aynen temsil ve ona bağlılık yerine, millet iradesini çarpıtan seçim 
kanunlarıyla yürütülen hile rejimi, çoğulcu demokrasi yerine, azınlığın çoğunluğa tahakkü
müne dönüşülmüştür. Zamanla ne hale geldik!.. 

Meclis, milletin inancına bağlı olarak, fatiha ve tekbirlerle açıldı. Milletin yine aynı millet 
olduğunu, dün bir kere daha gördük; 8 inci Cumhurbaşkanı Sayın özaPa karşı son vazifesini 
yaparken, yine fatiha okuyor, yine tekbir getiriyor; hocalarla askerler ve milletimiz, omuz omuza 
yürüyorlar. Ancak ne var ki, resmî merasimler, ilk açılış günündeki ruh ve şuurdan uzaklaşmış 
bulunmaktadır. 

Yine, eğer bugün Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olsaydı, Bosna'ya fiilî yardım ya
pılırdı; Hükümet, Ermenilere buğday veremezdi; Muavenet şehitlerimizin hesabı sorulurdu; Çekiç 
Güç olamazdı ve istediğini yapamazdı... 
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Türkî cumhuriyetlerin bağımsızlığa kavuşmasıyla önemi daha da artan Türkiyemizde; 73 
yıl önce açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısına bir an evvel dönebilmek için, 
Refah Partimizin, Anayasa değişikliği hakkındaki tekliflerinin bir an evvel yürürlüğe konul
ması ve yine Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya milletimiz tarafından seçilmesi gerek
mektedir. 

Bugün, aynı zamanda, millî hâkimiyet gününü kutluyoruz. Bugün, millî hâkimiyet esası 
üzerinde durmamızda da yarar vardır. 

Millî hâkimiyet içinde üç temel esas yer alır; Millî hâkimiyet eşittir, tam bağımsızlık; artı, 
demokrasi, artı, millî görüş demektir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu üç ilkeye sarsıl
maz bir samimiyet ve sadakatle bağlıydı ve emperyalizme karşı, ilk defa, İstiklal Savaşını yap
mış ve böylece ilk defa, emperyalistler tarafından sömürülen diğer ülkelere öncü olmuştur, son 
yüzyılın böyle önemli ve büyük bir şerefine nail olmuştur. 

Ancak ne var ki, emperyalizm, Müslüman ülkeler birer birer siyasî istikallerine kavuşun
ca, yeni metotlar geliştirmiş; bu ülkeleri, modern müstemlekecilik, kültür emperyalizmi ve eko
nomik sömürü yoluyla kendi hâkimiyeti altında tutmaya başlamış; bu hâkimiyete tam teslim 
olmayanları ise, temel insan haklarına ve uluslararası kurallara tamamen aykırı olarak, ezmeye 
ve imha etmeye yönelmiştir. İşte, yaşadığımız Bosna, Azerbaycan, Filistin, Keşmir, Cezayir, Irak 
ve Libya olayları... Bu olaylardan, bilhassa 23 Nisan gününde ders almalıyız. 

Türkiyemizde de, bilhassa son yıllardaki ve aylardaki olayları dikkatle incelediğimizde, 
maalesef aynı acı gerçeği görüyoruz. Büyük dış borçların ağır faizleri altında köle gibiyiz. 60 
milyon insanın emeğinin büyük bir kısmı, çeşitli mekanizmalarla, dış güçlere ödenmektedir. 

Hükümet programlarını, bütçeleri, ekonomik tedbirleri, emperyalistlerin tasvibine sun
madan açıklayamıyorüz. Ülkemizdeki elektriğin fiyatını, memurumuzun maaş katsayısını, köy
lümüzün taban fiyatını, esnafımızın ve tüccarımızın kredisini onlar etkiliyorlar. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Bırak bunları. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bütçe konuşması... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — "Çekiç Güç'e nasıl hayır derim? Ya 'borcunuzu 

hemen ödeyin' derlerse, nasıl öderim?" diyecek bir hale gelmiş bulunuyoruz. 
Yine yönetenler, bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Batı ülkelerinin kapılarında, "Hangi şartla 

olursa olsun, illa bizi, mensup olduğumuz İslam âleminden ayırıp, Batı toplumu içine koyup, 
temel politikamızı, ana kanunlarımızı siz yapın" diyecek noktaya gelmiş bulunuyorlar. Hatta, 
bazı partiler, "Bugün millî hâkimiyet kavramı değişmiştir" gibi, aldatıcı sözlerin arkasına sı
ğınarak, hâkimiyetin Ortak Pazara devredilmesi için teklif bile getirecek hale dönüşmüşlerdir. 

İşte, bizim inancımıza göre, 23 Nisanı kutlarken ibret almamız lazım gelen gerçekler bun
lardır. Ne IMF ne de Ortak Pazarcı zihniyetlerin, bu bayramla bağdaşması mümkün değildir. 

Bu açıklamalardan sonra diypruz ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi inanç ve ruhla 
23 Nisan 1920'de ilk toplantısını yapıp, nasıl çalışmaya başladıysa, geliniz, bugün de aynı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla hep beraber, millî birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi kültür 
emperyalizminden, ekonomik sömürü düzeninden elbirliğiyle kurtaralım. Bu inançla ve bu te
mennilerle, aziz milletimize, siyasî bağımsızlığa ilaveten, kültürel ve ekonomik gerçek bağım
sızlığa kavuşmuş 23 Nisanlar diliyorum. 

< ' • ' . • 
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Bugün, aynı zamanda Çocuk Bayramıdır. Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramının bir ara
da kutlanmasının sebebi, çocuklarımızın, millî hâkimiyet, yani tam bağımsızlık, demokrasi ve 
millî görüş esaslarına bağlı olarak yetişmeleri içindir. Bugünkü Çocuk Bayramı bütün çocuk
larımıza da kutlu olsun. 

Yavrularımızın, hakkı üstün tutan ve bütün insanlığın saadeti için çalışan, âdil düzen şuu
runa sahip yeni nesiller olarak yetişmesi temennisiyle ve yeryüzündeki uluslar arasında çocuk
lar için bayram günü olan ilk ülke olmanın memnuniyetiyle, Yüce Meclisin kıymetli üyelerini, 
saygıdeğer misafirleri ve aziz milletimizin bütün evlatlarını hürmetle selamlar; aziz milletimi
ze, bütün İslâm âlemine ve bütün insanlığa saadet dilerim. 

Bugün münasebetiyle, bu Meclisin bundan önce hayatını kaybeden bütün üyelerine rah
met diliyorum, hayatta olup burada bulunmayan üyeleri de saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. 

23 Nisan kutlu olsun. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Deniz Bay kal, 

buyurun efendim. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu mutlu günümüze katı
larak bize onur veren sevgili konuklar, 23 Nisanın ve geleceğimizin gerçek sahibi sevgili çocuk
lar, sevgili yurttaşlarım; hepiniz, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 

Bütün halkımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ülkemizin barış, 
mutluluk, refah ve bağımsızlık içinde daha nice bayramlar yaşamasını diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal ile, Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelirinin anıları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir askerî zaferin ürü
nü değildir; tam tersine, askerî zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ürünüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden önce, ne bir devlet ne bir cumhuriyet ne de bir ordu 
vardır; devleti de, cumhuriyeti de, orduyu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurmuştur. Millet 
Meclisi ve onun dayandığı millî irade, bütün siyasî varlığımızın çıkış noktası, yaşam kaynağı 
olmuştur. 

Ne var ki, 73 yıl sonra bugün, askerî müdahale ürünü bir Anayasa, içinde askerî müdaha
leyi meşru sayan ifadelerle birlikte onbir yıldan beri yürürlükte kalmaya devam ediyor. 

Hiç kuşku yok ki, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, görkemli yapılar içinde, geniş malî 
ve teknik desteklerle, çağdaş bir görünüm vererek çalışıyor; ama, ödünç tedarik edilen okul 
sıralarında, gene ödünç alınmış lambalarla aydınlatılan Birinci Meclisin demokratik duyarlılı
ğı, ne yazık ki, günümüze taşınabilmiş değildir. 

23 Nisanları başı dik kutlayabilmek, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyebilmek 
için, bir askerî müdahale Anayasasıyla yönetilmeyi reddetmek, köklü ve gerçekten demokratik 
bir Anayasa değişikliğini en kısa zamanda gerçekleştirmek zorundayız. 

Yıllarca muhalefette bunları söyleyenlerin, bugün İktidarda, kurulu düzene bu kadar ko
layca ayak uydurmaları, sadece demokratik duyarlılık açısından değil, siyasal tutarlılık açısın
dan da kaygı vericidir. 
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23 Nisan 1920'den günümüze taşınacak derslerin başında, Meclisin saygınlığı ve siyasetin 
dürüstlüğü geliyor. Bu Meclisin mayasında, memleketin şerefi, namusu ve bağımsızlığı için, 
Ankara'ya gelen, karavanadan yemek yiyen, han köşelerinde yatan, devletin kuruşunun hesa
bını yapan, bey tülmale el sürdürmeyen insanlar vardır. 

Yolsuzluk suçlamalarının hızla yaygınlaştığı, güven verici soruşturmaların yapılamadığı, 
hiçbir hesabın sorulamadığı, siyasal kirlenmenin en yüksek iktidar odaklarına kadar sıçradığı 
bir dönemde, 23 Nisan 1920 ruhunu anımsamakta yarar vardır. (CHP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir Ulusal Kurtuluş Savaşını dünyada ilk defa zafere ulaştıran Birinci Meclisin günümüz
deki uzantısı olarak, elbette, çağımızda demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük yolundaki atılım
lara kendimizi ilgili sayıyoruz. 

1920 yılına göre, uluslararası anlayışta ve kuruluşlarda, insan haklan, demokrasi, bağım
sızlık, ulusal egemenlik ve sınırlara saygı konularında önemli ilerlemeler sağlanmıştır; ama, 
ne yazık ki, Bosna-Hersek'te ve Azerbaycan'da yaşananları önlemeye bu durum yeterli olama
mıştır. Bugün Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü resmen saldırıya uğramış ve topraklarının on
da biri işgal edilmiştir. Bosna-Hersek'te ise Müslümanlar, hiç acele etmeden, soğukkanlılıkla 
uygulanan bir etnik temizleme planının kurbanları olarak, bir yılı aşkın bir süreden beri yok 
edilmektedirler. Acı olan, bütün bu facianın, yoğun ve iyimser bir diplomatik trafik eşliğinde 
-özür dileyerek söylemek zorundayım- ve onun katkılarıyla gerçekleştiriliyor olmasıdır. 

Günümüzde toplu katliamlar, etnik temizlemeler, toprak işgalleri, artık Birleşmiş Millet
ler kararlarının, AGİK bildirilerinin, iyi niyet misyonlarının, arabulucuk girişimlerinin, Dışiş
leri Bakanı iyimserliklerinin korosu refakatinde icra ediliyor. (CHP ve RP sıralarından alkış
lar) Belki de koronun gürültüsü, ölüm çığlığını bastırsın isteniyor. 73 yıl önce bir 23 Nisanı 
gerçekleştirmiş olmanın onuru ve sorumluluğu, bütün bunları dünyaya haykırmak görevini de 
bize yüklüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Nisanı, hem bir Ulusal Egemenlik hem de bir Ço
cuk Bayramı olarak kutluyoruz. Çocuk gelecektir, çocuk umuttur, çocuk değişimdir, çocuk 
yenileşmedir. Zaten, her çocuk her zaman bir bayramdır. Bu anlayışa, dünyada ilk kez Türki
ye'de resmiyet kazandırılmasıyla haklı olarak övünüyoruz. Bütün çocuklarımızı ferah sınıflar
da, iyi yetişmiş, mutlu öğretmenlerle, bilgisayarlarla eğitebildiğimiz, sayısı milyonu aşan özür
lü çocuklarımıza özel eğitim verebildiğimiz, terk edilmiş, kimsesiz çocuklarımıza aile yuvala
rında sahip çıkabildiğimiz, babaların işsizliğinin çocuklara yansımasını önleyebildiğimiz, bü
tün çocukları sevgiyle hoşgörüyle kucaklayabildiğimiz bir gerçek çocuk bayramını elbet bir gün 
kutlayacağız. 

Dün, 22 Nisan Dünya Çevre Günü idi. Böylece, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bir 
anlamda çevre duyarlılığıyla da birleşti. Ne mutlu, 23 Nisan, siyasal toplum, insan ve doğa 
bütünleşmesini yansıttı. Demokratik toplum, özgür insan ve temiz doğa... Hepsi birbirine bağlı, 
uyumlu, dengeli bir bütünlük. 

Türkiyemize ve bütün dünyaya barış içinde, mutluluk içinde nice 23 Nisan'Iar, nice bay
ramlar diliyorum. Bütün çocukları umutla, sevgiyle kucaklıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
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Halkın Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Türk, buyurun. (HEP sıralarından al
kışlar) 

HEP GENEL BAŞKANI AHMET TÜRK (Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, değerli konuklarımız; Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan yeni Türkiye Devletinin ilk 
Meclisinde, hiçbir milliyetin hâkimiyetine dayanmayan, Türkiye'deki tüm halkları ve etnik ya
pıları içinde barındırma hedefini güden Türlüye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü yılını kutlu
yoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarımızın, halkımıza huzur ve mutluluk ge
tirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' 

Dün toprağa verdiğimiz Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut özal'ı rahmetle anıyorum. 
Bugüne kadar izlenen politikaların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenliğine dayan

ması gereken devlet yapısının, ne yazık ki, gerçek işlevinden uzak bir hale dönüştüğü ve Türki
ye halklarına herhangi bir yarar getirmediği görülmektedir. Israrla yürütülen inkâra dayalı po
litikaların, topluma zarar verdiğine, hatta halkları, içinden çıkılması zor çatışma noktasına ge
tirdiğine hep birlikte tanık oluyoruz. 

Çocuklara armağan edilen ve övgüyle dünyaya sunduğumuz bu bayramın 73 üncü yılını 
kutlarken, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine Türkiye'nin koyduğu çekincenin devam 
ettiğini hatırlatmak istiyorum. 

Bu durum, çağdaşlaşma adına ve bugünün önemine karşı işlenen en büyük ayıp olarak 
karşımızda durmaktadır. 

Ateşkes sürecine girdiğimiz bu koşullarda, Türkiye'nin, çağdaş demokrasiye kavuşması ve 
uluslararası boyuttaki önemini koruyup, artırabilmesi için, her düzeyde olduğu gibi, çocuk hak
ları konusunda da, zaman geçirilmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, çekincesiz yasal dü
zenlemeler yapılmalı ve uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir. , 

Çağdaş ve özgür bireyler yetiştirme anlayışı yerine, uzun yıllar askerî ve polisiye önlemler
le halklara baskı yapılmış; baskılardan, doğal olarak, çocuklar da payını almıştır. Çağdaş an
lamda çözülmesi gereken sorunlar, tıkanarak, çözümsüzlüğe doğru götürülmüştür. 

Türkiye'nin temel sorunu olmaktan çıkarılmayan ve birçok insanımızın can kaybına ne
den olan Kürt sorunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, çağdaş, demokratik ve barışçıl yol
larla ,ve uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. 

Bu önemli günün, sevgiyle, coşkuyla kutlanması için, gönül birliğine, özveriye ve dostlu
ğa dayanan anlayışlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. 

Çocuklarımızın özgürce yetişmesini, daha da önemlisi, savaş kurbanı olmamalarını hep 
birlikte sağlayabiliriz. Çağdaş ve demokratik bir düzende, her halkın, kendi kimliği; her çocu
ğun, kendi anadili ve kültürüyle kendini ifade edebileceği bir Türkiye yaratmak, gelecek ku
şaklarımıza ve tüm insanlığa bırakabileceğimiz en güzel miras olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın millevtekilleri; bütün bunların gerçekleşmesi, Türkiye Büyük Millet r 
Meclisinin atacağı adımlara bağlıdır. En yüksek organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu 
görevini yerine getirirken, özgür ve bağımsız olmalıdır. 

Halkın oylarıyla seçilmiş olan parlamento üzerinde emir yetkisine sahip ve atanmışlardan 
oluşmuş, demokrasiye ters bir kurum olan Millî Güvenlik Kurulu kaldırılmalı, varlığına son 
verilmelidir. 

Her on yılda bir demokrasiyi kesintiye uğratmaya alışmış olan darbeci ve askerî çözüm 
zihniyetini kabullenmiş gelenek yıkılmalıdır. ' • • 
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Toplumun ve devletin en yüksek organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, halka olan 
sorumluluğunu, demokrasi kuralları içinde yerine getirmeli, en önemliye en cesur çözümleri, 
yetkilerini başkasına devretmeden, bizzat kendi iradesiyle kullanmalıdır. Çağdaş bir ülke par
lamentosunun görevi budur. 

Parlamentonun bu duyarlılıkla sorunlara çözüm getirmesini diliyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (HEP, CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk. . 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş, buyurun. (MHP sırala

rından alkışlar) 
MHP GENEL BAŞKANI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Türk Milletinin iradesini 

ve egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, bu Meclisin şeref
li üyeleri sayın millevtekilleri, mutluluğumuzu paylaşmak için aramızda bulunan değerli ko
nuklarımız; söze başlarken, yeni kaybetmiş olduğumuz sekizinci Cumhurbaşkanı Sayın Turgut 
özal'ı rahmetle anarak, Büyük Milletimize ve Yüce Meclisimize başsağlığı dileklerimi tekrar 
sunarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü şeref yılında, hepinizi, şahsım ve Milliyetçi Ha
reket Partisi adına en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunarak selamlıyorum. 

Aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Millî Egemenlik Bayra
mını kutluyorum. 

Sürekli gelişen ve 21 inci Yüzyıla daha güçlü, daha kalkınmış bir Türkiye olarak girme 
ümidimizin temsilcileri, sevgili çocuklarımızı ve onların yetişmesinde büyük emekleri olan öğ
retmenlerimizi, yurdumuzun teminatı olarak görmekteyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, 
millî eğitim camiamızın şuurlu gayreti ve katkısıyla, Büyük Türkiye'yi kuracaklarına inanıyoruz. 

23 Nisan 1920'den bugüne kadar geçeri 73 yıl boyunca, Türk Milleti, kayıtsız şartsız ken
dine ait bir hak olan egemenlik hakkını Yüce Meclisimiz eliyle kullanmaktadır. Yüce Meclisi
miz, bu süre içerisinde görevinin kutsallığını bir an bile unutmamış, Türk Milletinin ve Türk 
vatanının birliğine, beraberliğine ve bölünmezliğine her zaman sahip çıkan kutsal bir ocak ol
muştur. 

Bu kutsal görevimiz, bize önceki nesillerimizden miras kalmıştır. 
Birliğimizi, beraberliğimizi ve bölünmezliğimizi gelecek nesillerimize ayniyle teslim ede

bilmek, hepimizin hayatı boyunca kazanabileceği en büyük şereftir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar;İstanbul'daki Meclisi Mebusânın iş

gal kuvvetlerince basılarak dağıtılması ve mensuplarının Malta'ya sürgün edilmesi sonucu, dev
lette meydana gelen otorite zafiyetinin giderilmesi ve yeni otoritenin, bizzat Türk Milletinden 
güç alan, millî bir mahiyet kazanması, ilk dönem Türkiye Büyük Millet Meclisini var eden 
atalarımızın temel tercihi olmuştur. 

Atalarımız ilk meclisi kurarlarken, kuruluş döneminde ya da gelecekte ülkenin bölünmesi 
tehlikesine yol açabilecek herhangi bir imtiyazı, herhangi bir kimseye veya herhangi bir gruba 
tanımayı peşinen reddetmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üniter bir devletin en üst yönetim organı olmak üzere ku
rulmuştur. Zaten, adımızı teşkil eden ve bizi çok milletli parlamentolardan ayırt eden "Büyük 
Millet Meclisi" ifadesi, milletimizi yöneten Meclisimizin kutsallığını olduğu kadar, Milletin 
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Meclisi olmasını da sembolize etmektedir. Bu, hepimiz için bir gurur nişanıdır, nesiller boyu 
korunacak ve ebediyete kadar böyle kalacaktır. Güçlü olmanın ve insan haklarına dayalı ola
rak, demokrasi içinde yaşamanın sırrı, millî birlik ve beraberlikten geçer. 

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" yüce emrine daima uymalıyız. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 

Nisan 1920'de kurulduğunda, Türk dünyası içerisindeki tek bağımsız Türk Devletinin yasama 
organı ve dolayısıyla bir istiklal sembolüydü. Ne mutlu bizlere ki, kardeş Türk devletleri ve 
onları yöneten kardeş millî meclisler, dünya siyaset sahnesindeki yerlerini artık birer birer al
maktadırlar. Ancak, Türk dünyasındaki istiklal hareketleri, mutluluğu getirdiği kadar, bazı üzün
tüleri de beraberinde getirmektedir. 

Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti, halen, Ermenistan'dan gelen ciddî bir tecavüzle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kardeş Azerbaycan'a yönelmiş Ermeni tecavüzlerini dur
durmayı, gerek milletlerarası platformda ve gerekse Kafkasya platformunda bir görev saymak 
zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ayrıca, 23 Nisan 1920 ile 29 Ekim 1923 tarihleri arasında 
hüküm süren Anadolu Hükümetini gayrimeşru farz eden ve dolayısıyla aynı dönemde imza
lanmış olan Moskova ve Kars anlaşmalarını geçersiz addeden Ermenistan'ın, Azerbaycan'dan 
sonra, Türkiye'deki siyasî hedeflerine yönelebileceğini de unutmamalıdır. 

Türkiye'nin ve Türk dünyasının karşısındaki mevcut ve muhtemel tehditler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ilgi alanının genişliğini ve sorumluluklarının büyüklüğünü de gözler önüne 
sermektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında, bütün bir Türk dün
yasının bağımsızlığını ve millî egemenliğini saygıyla selamlamaktayım. 

Devletimizin kurtarıcısı ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk 
dünyasındaki istiklal hareketlerinin geçmişteki bütün liderlerini ve Türklüğün istiklal uğruna 
canlarını çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizi tekrar saygılarımla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu; buyurun efendim. (BBP sı

ralarından alkışlar) 
BBP GENEL BAŞKANI MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, muhterem konuklar ve aziz milletim; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümünün hayırlı olması dileğimle hepinizi en içten saygı
larımla selamlıyorum. 

Bu 23 Nisan'ı burukluklarla kutluyoruz. Bu sebeple, sekizinci Cumhurbaşkanı Sayın Tur
gut özal'ı rahmetle anıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 73 yıl önce, yine böyle mübarek bir cuma günü, Cuma Na
mazından sonra, dualarla, selalarla ve besmeleyle açılmıştı. Türk Milletinin sadece maddî temsili 
değil, onun manevî değerleriyle de bütünleşmiş olan bu Meclis, milletimizi büyük bir badire
den geçirdi, İstiklal Harbini planladı icra etti ve zaferle noktaladı. 
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Bu Meclise güç verenler hiçbir şekilde mandacılık istemedi, dengeler arasında bocalama
dılar; Allah rızası ve istiklal duygusuyla hareket ettiler. Ancak, zaman içinde Meclisin bu duy
guları erozyona uğratıldı ve gölgelendi. • 

Siyasîlerimiz, o günün şartlan içerisinde, Kuzey'den gelecek tehditten korunmak için, Ba-
tı'mn dayatmalarına belli ölçüde taviz vermişlerdir; bu yüzden de bazı değerler, bünyemize uy
madığı halde, bir elbise gibi bize zorla giydirilmiştir. 

Her on yılda bir, çekidüzen vermek için yapılan darbelere rağmen, azımsanamayacak bir 
gelişme kaydedilmiştir. Ancak bunun yeterli olduğu söylenemez. Ekonomik, siyasî, sosyal ve 
hukukî alanda; inanç hürriyeti ve insan hakları konusunda tam anlamıyla arabesk uygulama
lar sürdürülmektedir. Buna rağmen, dünyadaki gelişmeler ve çevremizdeki değişim, Allah'ın 
lütfuyla, bize yepyeni ufuklar açmıştır.' 

önümüzde parlak bir gelecek uzanıyor. Alışılmış soğuk savaş kalıntısı politikalardan, ta-
bulaştırdığımız kalıplardan kurtularak, değişen dünyayı yakalamaya çalışırsak, önümüzdeki 
ufka doğru güvenle koşabiliriz. 

Böyle yaparsak, Allah'ın izniyle, önümüzdeki asır, milletimizin, hasletlerini, adalete da- ' 
yalı vejbarışçı bir dünyanın kurulması için tarihe damga gibi bastığı bir asır olacaktır. Bu, her 
şeyden önce, Türk devletinin, kendi halkının hasletlerini, meziyetlerini temsil etmesine, onlar
dan güç ve enerji almasına bağlıdır. Türk devleti gelecek çağa damgasını vurmak istiyorsa, 
milletiyle ve tarihiyle barışmak zorundadır. 

Lider bir Türkiye oluşturmak ve misyonumuzun gereğini ifa için, önce içeride kardeşliği
mizi mutlaka sağlamak-zorundayız. Bu da, tam anlamıyla hürriyetçi bir anlayışla, kendi kül
tür ve moral değerlerimize dönüşle mümkündür. Kirlenen siyaset ahlakı, yapanın yanına kâr 
kaldığı vurgun düzeni; ancak, inanç kaynaklarımızdan hareket etmekle düzeltilebilir. Milleti
mize yabancı olan sırf taklit olsun diye Batı'dan alınan törenlerin, âdetlerin, onca yıla rağ
men, halkımızla kurabildiği en küçük bağ yoktur. 1928'de, 8 inci yılına kadar bu Meclis, yemi
nini yaparken "vallahi" diye yemin ediyordu; ama, bugün bu noktaları ifade ettiğimiz zaman, 
zannediyoruz ki, laiklik anlayışımızdan bir şeyler götürülüyor! Halbuki, her ferdinin kutsal 
bildiği değerleri üzerine yemin ettiği bir milletin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, milletine rağmen ve milletine karşı başka bir yemin de edilememelidir. Bunun, laiklikle de 
alakası yoktur. Bütün devletlerin mahkemelerinde kutsal kitap üzerine yemin edilirken, bizim, 
anlamsız bir laiklik yorumuyla, millet ve devletin arasına mesafe koymamız, milletle devlet 
arasındaki barışıklığı, giderek zedelemiştir. 

Osmanlı mirası içinde çok önemli olan ve bizi kanatlandıracak, güçlendirecek pek çok 
kaynak mevcuttur. Artık, tarihimizi, sadece Osmanlıya düşmanlık üzerine kurmamalıyız. İs
tiklal Harbini yapanların içinde, Meclisi Mebusanı İstanbul'da toplayamadığı için buraya ge
lip, burada, bu Meclisi devam ettiren insanlar yardı. Bu sebeple, 1923 değil, 1876'daki Kanunî 
Esasîden itibaren Meclisin ve" milletin iradesini ortaya koymamızın, belki de demokratik gele
neğimiz açısından bize kazandıracağı çok önemli hasletler olabilirdi. 

Bugün elbirliğiyle, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle hoşgörüye dayalı, kişi hak ve 
hürriyetlerine, insan haklarına ve inanç hürriyetine dayalı, bilim çağının önüne sıçrayacak bir 
medeniyet hamlesi yapmalıyız. Katılımcı demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla yerleş
mesi, sivil toplum ve sivil inisiyatifi koyabilen bir millet ancak bu katılımcı demokrasiyi ger
çekleştirebilir. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlayan her türlü anlayışın ötesinde, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisini, millet hakimiyetinin icra edildiği nokta görerek, şu anda çev
remizde meydana gelmiş olan ve Asya Türklüğü ile bizim aramıza kalın kapılar sokmaya çalı
şan Ermeni saldırısı karşısında da, güneyimizdeki Irak Türkmenlerinin durumu karşısında da, 
Kıbns hadisesi karşısında da ve Osmanlının bize miras bırakmış olduğu Bosna meselesinde 
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iradesini tam olarak ortaya koymak mecburiyetindedir. 

Bu toprakları bize vatan yapan İstiklâl Harbinin aziz şehitlerine Yüce Allah'tan rahmet
ler diliyorum. Milletimize, inançlarıyla çelişmeyen bir düzen içinde yaşayacakları yarınları di
liyorum. Yeni dünya düzenini oluşturmaya çalışan yeni emperyalistlere karşı Türk-lslam âle
mini kucaklayacak lider bir Türkiye için el ele omuz omuza kardeşlik istiyorum. 

Milletimize saygılar sunuyorum. (BBP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. r 

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, buyurun efendim. (DSP, RP, 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

DSP GENEL BAŞKANI BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, sayın konuklar; Demokratik Sol Parti adına hepinizi ve yüce milletimizi saygıyla se
lamlıyorum. Geleceğimizi aydınlatan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlar
ken, yitirmiş olduğumuz Cumhurbaşkanı Turgut özal'ı Allah'tan rahmet dileğiyle anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kimi ülkelerde savaşlar, ayaklanmalar, şiddet eylemleri veya siyasal 
bunalımlar, bazen demokrasiyi askıya almak, parlamentoyu kapatmak veya parlamentonun 
yetkilerini yürütme organına devretmek için gerekçe olarak kullanılır; Türkiye'de ise bunun 
tam tersi olmuştur. 

Türkiye, Kurtuluş Savaşıyla birlikte demokratikleşme sürecini de başlatmıştır. 23 Nisan 
1920'de Türkiye'nin büyük bölümü en güçlü devletlerin işgali altındaydı; dış saldırı ve işgal 
eylemleri, işgalcilerin veya onlara teslim olanların kışkırttıkları ayaklanmalarla da destekle
niyordu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle bir ortamda açıldı ve yetkilerini yürütme organına dev
retmek şöyle dursun, yasama yetkisiyle birlikte, yürütme yetkisini de, hatta "Başkomutanlık" 
yetkisini de kendinde topladı, öylece, Türk Kurtuluş Savaşı, Amasya Genelgesinde de öngö
rüldüğü üzere, milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararıyla kurtarma ilkesine dayandırıl
mış oldu. 

Bu savaşın, bir askeri harekâttan öte, bir ulusal direniş olduğu, dünyada öyle inandırıcılık 
kazandı, zafere öyle ulaşıldı ve Türkiye'nin bağımsızlığı da, toprak bütünlüğü de, ulusal birliği 
de, öyle güvence altına alındı. 

En çetin koşullar altında bu sınavı vermiş bir ülkede, artık hiçbir olay, hiçbir zorluk ve 
hiçbir bunalım, demokrasiyi askıya almanın, Büyük Millet Meclisini kapatmanın veya onun 
yetkilerini kısmanın mazereti olamaz. Gerçi yakın tarihimizde böyle girişimler olmuştur; ama 
o girişimlerin, sorunları çözmekten çok, yeni sorunlar yarattığı, bunalımları gidermek yerine, 
ağırlaştırdığı görülmüştür. 

Bazen, bir ülkenin yöneticileri dış politikayla ilgili kararlar alırken, dünyadan ayrı hareket 
edilmemesi, dünya ile ters düşülmemesi gerekirmiş gibi bir düşünceye veya duyguya kapılabi
lirler. Dünya ile ters düşmek, elbette bazı sakıncalar, zorluklar doğurur; ama dış güçlerin çı
karları veya tutumlarıyla, ulusun hakları ve yararı çeliştiğinde dünya ile ters düşmeyi de göze 
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alabilmek ve gereğinde bütün dünyaya karşı ulusal iradeyi seferber edebilmek gerekir; Atatürk 
bunu yapmıştır. (DSP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bunu yapabilmek için de, ulusal 
iradenin, her şeyi özgürce tartışabilen ve her yetkiyi kendinde toplayan bir millet meclisinde 
yoğunlaşmasını sağlamıştır. Büyük Millet Meclisinde yoğunlaşan ulusal irade de, cephede yum-
ruklaşmıştır ve Türk Kurtuluş Savaşı, dünya ile ters düşmekten kaçınarak değil, dünya ile ters 
düşmeyi göze alarak kazanılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının galibi büyük devletler, Türkiye'yi ve Türk Ulusunu bölmeye ka
rarlıydılar. Bu kararlarını gerçekleştirebilmek için bütün güçlerini ortaya koymuşlardı. O ko
şullar altında bile, hem de en zayıf olduğu dönemde,, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini 
koruyabilmiş olan Türkiye, hele bugünün güçlü Türkiye'si, herhalde şimdi bölücü teröre bo
yun eğecek, ödün verecek değildir. Yıllardır dış destekli bölücü terörle bunaltılan Türk kamuo
yuna, şimdi, "siyasal çözüm" adı altında bölünme zehirini içirtmeye kalkışanlar, karşılarında, 
soy ve köken ayırımı gözetmeksizin bütünleşmiş bir milletin aşılmaz iradesini bulacaklardır. 
(DSP, ANAP, RP ve MHP sıralarından alkışlar) Ve o iradenin, 1920'lerdeki gibi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yoğunlaştığını göreceklerdir. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin iradesini ve direncini, inandırıcı ve etkili 
biçimde yansıtabilmek için, kendi yapısındaki ve işleyişindeki bazı aksaklıkları ve demokrasi
mizin tüm eksikliklerini ivedilikle gidermek zorundadır. 

Günümüzde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısındaki aksaklık, seçim sisteminin ada
letsizliğinden, aşırı adaletsizliğinden kaynaklanıyor; o yüzden, millet iradesi, milletin Meclisi
ne doğru olarak yansıyamıyor. Onun için, bu Meclisin başta gelen bir ödevi, Türkiye'yi bir 
an önce, hakça bir seçim sistemine kavuşturmaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin işleyişindeki aksaklığın başlıca nedeni ise, yasa gücünde 
kararname yetkisini kötüye kullanmanın, son yıllarda iktidarlarca bir alışkanlık haline getiril
miş olmasıdır. O yüzden, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama yetkisini gitgide artan ölçüde 
yürütme organına devreder duruma düşürülmüştün, 1920'lerin dış ve iç savaş koşullarında bile 
söz konusu olmamış böyle bir yetki devrine, 1990'ların Türkiye Büyük Millet Meclisi izin ver
memelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ivedilik taşıyan bir başka görevi ise, insan haklan ve de
mokrasi alanlarındaki eksikliklerimizi ve insan haklarının uygulamadaki aksaklıklarını bir ah 
önce gidermektir. Ancak, insan haklarına saygı, bir ülkenin veya ulusun bölünmesine neden 
olabilecek ya da eşitler arasından yapay azınlıklar yaratılmasına yol açabilecek girişimleri, ey
lemleri meşrulaştırmak anlamına gelmez. Yine, insan haklarına saygı, yüzyıllar boyunca bu 
topraklarda ayırımsız kaynaşmış olan halkımızı ırkçı bir yaklaşımla ayrı halklara bölme hak
kını da kimseye vermez, tnsan hakları ve demokrasi alanlarındaki eksikliklerimiz, bu koşul
dan en küçük bir sapmaya yer verilmeksizin giderilmelidir. 

Bütün bunlar, bizim yalnız kendimize görevlerimiz değildir; bunlar, aynı zamanda, bizim, 
Türkiye'yi örnek almak isteyen yeni kardeş cumhuriyetlere karşı da görevimizdir. Türkiye, bu 
ülkelere olumsuz değil, olumlu örnek olmak zorundadır. 

Birkaç yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşanan ve Kıbrıs Türklerinin ulusal da
vasını da gölgelemeye başlayan iç bunalımın başlıca nedeni, seçim sistemi konusunda, Türki
ye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine olumsuz bir örnek vermiş olmasıdır. Seçim sistemimizdeki 

— 302 — 



T.B.M.M. B : 94 23 . 4 . 1993 O : 1 

adaletsizlik bir an önce giderilmezse, Türkiye, kendi siyasal yaşamını esenliğe çıkaramayacağı 
gibi, Kuzey Kıbrıs'ta yaşanmakta olan ve ulusal davayı bile gölgeleyici ölçülere varan bunalı
mın aşılmasına da katkıda bulunamaz. Kendi demokrasinin aksaklık ve eksikliklerini bir an 
önce gidermezse, Türkiye, örneğin bir Türkmenistan'ın, bir Özbekistan'ın demokratikleşmesi
ne de kendinden beklenen katkıyı sağlı İdi biçimde yerine getiremez. 

Demokrasimizin temel kurumu ve bağımsızlığımızın güvencesi olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 73 üncü kuruluş yıldönümü Türk Milletine kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, kendi kuruluş günü olan 23 Nisanı, insanlığın geleceği olan çocuklara adamıştır. 23 
Nisan, Türk çocuklarıyla birlikte, bütün dünya çocuklarına da kutlu olsun. 

Bu düşüncelerle ve dileklerle, Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerine ve bu törene katı
lan sayın konuklara saygılar, bütün çocuklara yürek dolusu sevgiler sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali; buyurun efendim. 
MP GENEL BAŞKANI AYKUT EDÎBALİ (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri, kıymetli misafirler, Büyük Türk Milleti; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı
nın 73 üncü yıldönümünde, naçiz şahsım ve Millet Partisi adına hepinizi sevgi ve saygıyla se-. 
lamlıyorum, aramızda misafir olarak bulunan dünya çocuklarına da hoş geldiniz diyorum. 

Konuşmamın başlangıcında, birkaç gün önce yitirmiş bulunduğumuz merhum Özal'a Tan
rı'dan rahmet diliyor, yakınlarına, sevenlerine, ailesine de taziyelerimi sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Şenliği olarak 
kutladığımız bugünde Türk Milletinin, İslâm dünyasının kaderinde çok önemli bir dönüm nok
tası yaşanmıştır. Osmanlı imparatorluğunun, emperyalist cihan savaşı felaketleri içinde, emper
yalist devletlerce yıkılıp, topraklarının paylaşılması kararlaştırılmış ve Türk Milleti bir Sevr fe
laketiyle yeryüzünden silinmek istenmişti. Topraklarımız, emperyalist devletlerin ve onlara uşaklık 
eden devletçiliklerin ve çetelerin çizmeleri altında kirlenmekteydi. Hürriyetlerimiz gasp edil
miş, Türkiye, bir yıkım ve yağma savaşı ve asayişsizlik, hürriyetsizlik, yokluk günleri haftaları, 
ayları ve seneleri geçirmeye mecbur kalmıştı. 

Bugün pek çoğu ile ittifak ve dostluk bağlarıyla bağlı bulunduğumuz ttilaf Devletlerinin 
sömürge siyasetleri ve Türk Milletini yersiz, yurtsuz, hürriyetsiz ve devletsiz kılma ve yok etme 
yanlış siyasetleri, Türk Milleti için savaştan başka hiçbir çözüm imkânını bırakmıyordu. Batı
nın, akıl ve vefa yolunu takip ederek Cihan Savaşından kan kaybederek çıkmış bir milleti güç-. 
lendirme ve dostluk yerine imha etme siyaseti, milletimiz için "ya istiklal, ya ölüm" kelimesiy
le özetlenebilecek savaş yolundan başka yol bırakmıyordu. 

Bu ölüm kalım savaşında hizmeti geçenlere, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Ga
zi Mareşal Fevzi Çakmak'a, rahmetli Kâzım Karabekir'e, İnönü gibi siyasî erkâna, İstiklâl Sa
vaşının tüm şehitlerine, gazilerimizden vefat etmiş olanlara, rahmet niyaz ediyor, savaşı yöne
ten, tüm sorumluluğunu üzerine almış bulunan Birinci Meclisimizin kahraman, gazi, fedakâr 
üyelerini saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bugün 23 Nisan Millî Hâkîmiyet ve Çocuk 
Şenliği kutlanırken, yüreğimiz, tarifi imkânsız sevinç ve acılarla doludur. Türkiye'nin, esir Türk 
dünyasının üzerindeki, komünist, emperyalist sömürü ve baskının son buluşu, vahşi komünist 
sistemin çöküşü sebebiyle, Türk âleminin birbirinden ayrılan topluluklarının arasında 
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köprüler hasıl olmaya başlamıştır. Can kardeşlerimizin bağımsızlıklarına kavuşmasının duyur
duğu memnuniyet sonsuzdur. Bugünleri Türk Milletine gösterdiği için Allah'a hamd ediyoruz, 

Birkaç asırdır ayrı bırakılan bir büyük milletin kavim ve topluluklarını, birleşmiş, büyük 
tarih değerlerinin kökleri üstünde Islamın evrensel değerlerini, millî tarih deneyimimizin so
nuçlarını insanlığın kültürüyle bütünleştirmiş, teknik ve bilimde insanlığın en ilerisinde yer alan, 
güçlü bir büyük topluluk haline getirmek mecburiyetimiz vardır. 

Türkiye, bu büyük tarihî görevi gerçekleştirmek için büyük bir şansa sahip bulunmakta
dır. Türkiye'nin bu hayatî görevi yerine getirmek için isabetli bir yol çizeceği ve bu yolda sabır
la devam edeceği inancındayız. 

Türkiye'nin, bu görevi gerçekleştirmek üzere, bütün maddî ve manevî imkânlarını çok iyi 
değerlendireceği ve kendisi için yeni bir anayasal düzen tasavvur ederken, Türk ve İslam dün
yasının ihtiyaçlarına da çözüm getirecek, bu ihtiyaçlara karşılık verecek bir yol takip etme gö
reviyle karşı karşıya bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz. 

Türkiye, hem iç problemlerini çözerken hem de kendisinden yardım ve ilgi bekleyen Bos
na, Makedonya ve Balkanlar'da olduğu gibi, Kafkasya'da, Kırım'da ve Doğu Türkistan'da yardım 
bekleyen kardeşlerine de yardım edebilmelidir. Bu ağır görevi, bu Yüce Meclisin ancak anane
sini devraldığı Birinci Meclis gibi, Türkiye'nin maddî ve manevî bütün imkân ve potansiyelle
rini harekete geçirebilecek ve onu maharetle kullanabilecek bir anlayışla başarması mümkün 
olabilir; bunu da ancak yeni bir mutabakatla sağlayabiliriz. 

Türkiye'nin biriken problemlerini süratle çözecek, ilmin, Türk insanının deneyiminin ve 
geleneklerimizin istikamet verdiği, halkımızın bütün kesimlerinin uygulanmasına katkıda bu
lunduğu yerli, millî, halka dayanan, hakka dayanan, ilme bağlı bir siyaset sayesinde hayatımı
zın bütün alanlarında, İstiklal Savaşımızın mucizevî tesirini göstereceği yeni, büyük bir dünya
nın kurulması gerçekleşmiş olacaktır. 

Çin Şeddinden Balkanlara kadar dünyamızın en büyük topluluğunun yaralarını sarabilir, 
acılarını dindirebilir, dünle bugünü, batıyla doğuyu, ilimle dini kaynaştırır, cihan sulhunun, 
dostluğunun-daha güçlü şekilde yeniden kurulmasını sağlayabiliriz. Bunlara ancak, Anayasa
nın yeniden hazırlanmasının ele alındığı bugünlerde, dünyaya açılacak bu anayasa hareketin
de, farklı kültürlerin ve toplulukların sulh içinde, kardeşçe, birlik içinde yaşamalarına imkân 
veren bir anayasayla cevap verebiliriz. 

insanların temel hürriyetleri gibi, vatandaş hak ve hürriyetlerinin de sınırlarını çizen, dev
letin hak ve yetkilerinin görevlerini, sınırlarını belirleyen; Türkiye'yi, hukuk devleti, hukuk top
lumu; kültür devleti, kültür toplumu; ilim devleti, ilim toplumu haline getiren; millete daya
nan yeni bir anayasayı gerçekleştirme işinde, Meclisimizin, Birinci Meclisin şerefli ananesini 
devam ettireceği inancındayım. 

Niyazımız, Türkiye'nin, farklı kültür ve medeniyetleri bir barış topluluğu olarak yaşama
sını imkân dahiline sokacak zengin tarih deneyiminden, özellikle Hazreti Peygamber'in Medi
ne Anayasasından ilham almasıdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Büyük Türk Milleti daha nice 23 Nisanlara 
huzur, barış, birlik ve kardeşlik içinde ulaşsın niyazındayız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Edibali. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 73 üncü yılı münase
betiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve günün önem ve anlamının belirtil
mesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 27 Nisan 1993 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.45 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı*n\n, İstanbul Üniversitesinin Süleymaniye'de-

ki bahçe ve serasının boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Bed
rettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/857) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirel, tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün Botanik Anabilim dalının Süley-
maniye'dcki bahçesinde bulunan yaklaşık 9 000 tür bitkinin bulunduğu 16.S dönümlük bahçe 
ve seraların olduğu arazinin boşaltılmasını Hükümetiniz anlaşılmaz bir kararla istemiş bulun
maktadır. 

1. Afrika'da yeni kurulan Devletler bile tabii güzelliklerini korumak için çaba harcarken 
böylesine akıl almaz, vicdana sığmaz bir kararı hangi gerekçeyle almış bulunmaktasınız? 

2. Hatadan dönmekte fazilettir diyerek bu kararınızı düzeltecek misiniz? 
3. Kararınızı düzeltmediğiniz takdirde bu tutumunuz çevre politikanız ve Hükümet'teki 

Çevre Bakanlığının varlığı ile ters düşmeyecek mi? 
4. Yanlış kararınızda ısrar etmeniz Sn. Başbakanın çevreye saygı ve duyarlılığını kanıtla

mak için geçen yıl Güney Amerika'daki Uluslararası Çevre Toplantısına gidişini turistik bir 
seyahate çevirmez mi? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 21.4.1993 

Çevre Koruma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.19.0.ÇKG.0.10.00.00/ÖZK-317 • -, ' 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
llBİ : 18.2.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/857-3788/17406 sayılı yazınız. 
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tlgi yazı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Sn. Bülent Akarcalı'nın istanbul Üniver-
sitesi'nin Süleymaniye'deki bahçe ve serasının boşaltıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 96'ncı maddesine göre cevabi görüşüm aşağıda yer almaktadır. 

Soru önergesinde belirtildiği gibi hükümetimizin İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan 
botanik bahçesinin bulunduğu arazinin boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir kararı bulunma
maktadır. 

Ayrıca konuyla doğrudan ilgili Devlet Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre sözkonusu arazi 
1960 yılında hazinece Başbakanlığa tahsis edilmiş, daha sonra İstanbul İl Müftülüğü'nün ge
nişleyen iş hacmine uygun yeni yer talebini karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 
Haziran 1987 gün ve 4589 sayılı yazısı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Başbakanlığa 
tahsisli bu yerden Botanik Enstitüsünün çıkarılması amacıyla ilk başvuru yapılmıştır. Bu ne
denle konunun o dönemde iktidar olan ANAP hükümetinin bir kararı olduğu açıktır. 

Konu son defa kamuoyunda yeniden gündeme geldiğinde Devlet Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı'na hitaben 11.2.1993 tarih ve 00967 sayılı yazı ile "tahliye talebinin, her iki kurulu
şun da zarara uğramaması için gerekli düzenlemeler sonuçlanıncaya kadar durdurulduğu"nu 
bildirmiş, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak bizzat Çevre Bakanı olarak ilgili 
kuruluş ve Devlet Bakanlığı'na hitaben, 22 Şubat 1993 tarih ve 1291 sayılı yazımla ülkemizin 
bu en eski ve zengin bitki çeşitlerini ihtiva eden Botanik Bahçesinin ileriye yönelik çalışma ve 
çabalarımızdaki önemi vurgulanarak "arazi de tasarruf hakkı bulunan kurum ile Botanik Bah
çesini kuran ve yetiştiren kurum arasındaki izin, irtifak, tahsis, kiralama ve benzeri hukuki 
ilişkiler saklı kalmak şartıyla, konunun Botanik Bahçesinin korunması yönünde çözüm sağla
narak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi suretiyle sonuçlandırılma
sını yararlı gördüğümü" ifade etmiş bulunmaktayım. 

Hükümetimizin bu duyarlı ve olumlu yaklaşımını bu vesile ile bilginize sunmak isterim. 
Diğer taraftan soru önergesinde yeralan diğer hususlarla ilgili görüşlerim ise şu şekildedir. 
1. Afrika'da yeni kurulan Devletler bile tabii güzelliklerini korumak için çaba harcarken 

Hükümetimiz daha önceki hükünıetlerce düşünülmeyen bir duyarlılık gözeterek kendi tabii kay
naklarını koruma anlayışıyla bu nadide Botanik Bahçesinin korunmasını hedeflemiş, ancak 
hukuksal kurallar içinde gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmeyi öngörmüştür. Bu nedenle 
hükümetimiz vicdana sığmayacak bir karar almış olmadığı gibi böyle bir karar alınmasına ola
nak sağlayan anlayışı da tasvip etmemektedir. 

2. Gerek Hükümetimiz gerekse Bakanlığımın bu konuda almış olduğu olumsuz bir ka
rarı olmadığı için yapılmış bir hata sözkonusu değildir. Buna karşılık geçmiş hükümet zama
nında yapılmış bir hatanın bizim Hükümetimiz tarafından düzeltilmesi sözkonusudur. 

3. Hükümetimizin arazinin boşaltılması yönünde bir kararı olmadığından çevre politi
kamız ve Hükümetteki Çevre Bakanlığı'nın varlığı ile ters düşecek bir tutumda söz konusu de
ğildir. ANAP Hükümeti tarafından alınmış olan hatalı bir kararın bizim Hükümetimiz tara
fından "Hukuk Kuralları Çerçevesinde" düzeltilmeye çalışılması "Çevre Politikamız "in ge
çerliliği ve Hükümetteki Çevre Bakanlığı'nın varlığının gerekliliği açısından çarpıcı bir örnektir. 

4. Netice olarak yanlış kararımızda ısrar etmemiz diye bir husus bulunmamaktadır. Baş
bakanımız Sn. Süleyman Demirel'inde katıldığı ve 5-11 Haziran 1992 tarihleri arasında Rio de 
Janerio'da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı tüm dünyada ortak bir çevre bilinci 
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oluşturulması amacıyla düzenlenen, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin üst düzey katılımının sağ
landığı uluslararası düzeydeki en önemli toplantıdır. Bu toplantı sonunda karar altına alınan 
prensip ve sözleşmelere göre ülkemiz çevre çalışmalarına yeni hız ve anlayışla devam etmekte
dir. Nitekim yukarıda bahsettiğim bu örnek olayda yer alan tavrımızda çevre duyarlılığımızı 
ifade etmektedir. 

Hükümetimiz çevre sorunlarının çözümünde önemli çalışmalar yapmakta olup çevre po
litikasını partiler üstü bir anlayışla değerlendirmekte ve Çevre Bakanlığı'nın görev alanına gi
ren konulan "siyasi polemiğe olanak tanımayan" hassas konular olarak görmektedir. Bakan
lığım ülkemizin doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve en iyi şekilde değerlendiril
mesi yönünde prensip ve politikalara sahip olup aksine bir hareketi tasvip etmemektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
B. Doğancan Akyürek 

Çevre Bakanı 
2. — Adıyaman Milletvekili CelalKürkoğlu 'nun, bir grup vatandaşın istihbarat görevlile

ri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı tsmet Sez
ginin yazılı cevabı (7/955) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak yanıtlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. Celal Kürkoğlu 

Adıyaman 
11-17 Şubat 1993 tarihli Aktüel Dergisinin 84. sayısında yer alan, vahşet kelimesinin bile 

az geleceği bir haber yayınlanmış, söz konusu haber Muş Savcısı tarafından da doğrulanmıştır. 
Habere göre, 27 Mayıs 1992'yi 28 Mayıs'a bağlayan gece yarısı; Muş-Varto-Bingöl yol ay

rımında, Jandarma tarafından durdurulan araçtan, şüphe üzerine şoför ve muavini dahil S ki
şi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alındıktan sonra Muş Alay Komutanlığı karakoluna götürü
len 27 yaşındaki Saim Çelik, 41 yaşındaki Veysi Çağlayan, 23 yaşındaki Curi Türkdal ve soyad
ları saptanamayan Rebber ve Ruken isimli şahıslar sorguya alınmışlardır. 

Sorgu sürerken odaya giren 7 MİT görevlisi sorguyu kendilerinin yapacağını belirterek söz 
konusu 5 vatandaşı beraberlerinde götürmüşler ve Murat Köprüsü civarında bu kişileri kurşu
na dizmişlerdir. Olayın açığa çıkmasının ardından müştekilerin olayın üzerine gitmesi üzerine 
Sava dava açmış, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 7 MİT görevlisi hakkında 
takibata izin vermediği için, "takibat yapılmasına mahal olmadığına" karar verilmiştir. 

1. Söz konusu olay doğru mudur? Olay doğru ise; sanıkları, kendilerini "istihbaratçı" 
olarak tanıtan şahıslara teslim eden Jandarma yetkilileri kimdir? Haklarında ne gibi işlem ya
pılmıştır? 

2. Takibat açılmasına izin vermeyen Adalet Bakanlığı yetkilileri kimdir? Bunun gerekçe
si nedir? 

3. Söz konusu katiller gerçekten Devlet görevlisi midirler? 
4. Eğer Başbakanlığa bağlı MİT görevlisi iseler, bu kişilerin isimleri ve görevleri nedir? 

Kimin zamanında işe alınmışlardır? Geçmişleri nedir? 
5. Uğur Mumcu cinayetinden sonra ortaya çıkan ve tarafınızdan da "MİT içinde bir grup 

tarafından" hazırlandığı ileri sürülen sahte rapor olayı ile bu olayı birleştirdiğimizde MİT'in; bir 
çok karanlık uygulamanın yapıldığı bir kuruma dönüştüğü ortaya çıkmaktadır. Söz konusu katil
ler için ve MİT'in içine çekildiği bu çirkin durumdan çıkartılması için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. • 
İçişleri Bakanlığı 20.4.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü ' . • " . ' • • 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/93-104762 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) TBMM Başkanlığının 8 Mart 1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.-

02-7/955-3950/17951 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 12 Mart 1993 gün ve B.02.0.006-0026 sayılı yazısı. 
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu tarafından, Sayın Başbakanımıza yöneltilen, Baş

bakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin 
cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

27.5.1992 günü saat 02.00 sıralarında Muş ili merkez Muratgören köyü Murat köprüsü 
mevkiinde bir minibüsün aranması sırasında, oto içerisinde bulunan (5) terörist üzerlerinde, 
(3) adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, (1) adet tabanca, (1) adet el bombası ile birlikte 
yakalanmıştır. 

Yakalanan (5) PKK militanı ile yakalandıkları mahalde buluşmak üzere gelen, diğer bir 
PKK örgüt mensubu grupça, Güvenlik Güçlerine ateş açılmış, açılan bu ateş sırasında yakala
nan (5) militan ateşe maruz kalarak ölmüştür. Sıcak temas bir süre devam etmiş ve gecenin 
karanlığından da yararlanan teröristler olay mahallinden kaçmayı başarmışlardır. 

Bahse konu olayla ilgili olarak Muş ili Cumhuriyet Başsavcılığınca 28.5.1992 tarihinde ge
rekli soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma halen devam etmektedir. 

Bölgede görev yapan Güvenlik Güçlerimiz Kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçe
vesinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için soğukkanlı ve hoşgörülü bir şe
kilde görevlerini sürdürmektedirler. 

önergede ileri sürüldüğü gibi yerinde infaz diye bir durum kesinlikle sözkonusu değildir. 
Arz ederim. ' •> 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

3. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi kuruluş ta
rafından ödendiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/1052) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla, 

, Yüksel Yalova 
Aydın 

Bilindiği gibi devlet bakanlıklarımızın ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Buna mukabil 
devlet bakanlarımızın devlet ve hükümet görevlerinin ifasında tabii ve zaruri harcamalar, bir 
deyişle görevin gereğidir. 
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1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olması ge
rekli ye zaruri tefriş giderleri, bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? Mik
tarı nedir? Değilse hukuki dayanağı nedir? 

2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin seyahat, 
otel, yemek, kutlama, temsil v.b. giderler, hangi kurum veya kuruluş tarafından ödenmiştir, 
miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 19.4.1993 

Sayı : B.02.0.011-01/00270 
Konu : Yüksel Yalovanın Yazılı Soru Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.4.1993 tarih ve 1052-4139/19460 sayılı yazınız. 
Yazıda bahse konu hususlarda adıma herhangi bir kuruluştan yemek, ikram v.s. gibi zo

runlu harcama yapılmamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Sayg ı l a r ımla , 

Ömer Barutçu 
Devlet Bakanı 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bazı ordu mensuplarının ordudan çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1063) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

1 Mustafa Ünaldı 
Konya . 

Soru : Son zamanlarda bazı ordu mensuplarının herhangi bir suç isnadı olmaksızın, in
san haklarını rencide edici bir tarzda ordudan çıkartıldıkları ve bütün özlük haklarının iptal 
edildiği görülmektedir. 

1. Bakanlığınız bu konuyu nasıl değerlendiriyor? 
2. Yapılan işlem yanlışsa bu kişilerin görevlerine iadesi düşünülüyor mu? 
3. Düşünülmüyor ise vaz geçilmez hakları olan özlük haklarının iadesi gerekmez mi? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı . 19.4.1993 

Kanun : 1993/3 5 9-TÖ 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına - . 
İlgi : TBMM Bşk.Iığının 1 Nisan 1993 tarihli ve KÂN.KAR.MD : A.01.0.GNS.0.10.00.-

02-7/1063-4163/11520 sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından verilen ve tlgi ile cevaplandırılması isteni
len "Bazı Ordu Mensuplarının Ordudan Çıkarıldığı tddiasına İlişkin" yazılı soru önergesinin 
cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı Tarafından Verilen 

Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
1,. Bazı ordu mensuplarının, önergede belirtildiği gibi son zamanlarda herhangi bir suç 

isnadı olmaksızın ve tüm özlük hakları geri alınarak ordudan ilişiklerinin kesilmesi şeklinde 
bir uygulama yapılmamıştır. 

2. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının haklan, sahip olmaları gereken nitelikleri ile 
sakınmaları gereken hal ve davranışları; Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmetleri Kanunu ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetme
lik ve yönergelerde düzenlenmiş bulunulmaktadır. 

Buna göre; 
* Disiplin bozucu hareketlerde bulunan ve ikâzlara rağmen islâh olmayan, 
* Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikâzlara rağmen düzeltmeyen, 
* Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara, borçlanmaya düşkün olan, 
* Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunan, 
* Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri 

benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılan, ' 
Askerî personel 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve ilgili sicil yönetme

likleri gereğince, yeterli ve geçerli belgelere dayanılarak hizmet süresine bakılmaksızın silahlı 
kuvvetlerden ayırma işlemine tâbi tutulmaktadırlar. 

3. Bilindiği üzere "disiplin" askerlik mesleğinin temelini oluşturmaktadır. Disiplinsizlik 
ve ahlâki durum nedeniyle ayırma işlemleri de mevzuata uygun şekilde ve Türk Silahlı Kuvvet
lerinde disiplini tesise yönelik olarak uygulanmakta olup, silahlı kuvvetlerden ayırma işlemine 
tâbi tutulan hiçbir personelin kazanılmış hakları iptal edilmemekte ve bunlar hakkında 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

4. Yukarıda açıklanan durum ve belirtilen mevzuat çerçevesinde; silahlı kuvvetler perso
nelinin özellikle son zamanlarda, rencide edici bir tarzda silahlı kuvvetlerden çıkartıldığı şek
lindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 926 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğu 1967 yılın
dan bu güne kadarki uygulamaların da tamamen mevzuata uygun olduğu, çıkarma işlemine 
tâbi tutulmuş bulunulanların tüm özlük haklan geri verilerek görevlerine iade edilmelerinin 
ise, mevcut yasal düzenlemeler paralelinde disiplinin korunmasını temin bakımından düşünül
mediğini bilgilerine arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakani 

5. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Şeker Fabrikasının özelleştirilip 
özelleştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı 
cevabı (7/1067) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Birçok kamuya ait sanayi kuruluşunun özelleştirme planına alındığı veya özelleştirmeye 
gidildiği bugünlerde, 

1. Afyon Şeker Fabrikasını özelleştirmeyi düşünüyor musunuz? 
2. Düşünüyor iseniz şekil ve zaman olarak bir tarih tespit ettiniz mi? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15.4.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHİ.01-80 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.4.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1067-4181/19603 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilip özel

leştirilmeyeceğine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Afyon Milletvekili H. İbrahim özsoy'un 

Yazılı Sorularına Cevabımız 
Millî ekonomi içinde kamu kesiminin ekonomik rolünü azaltmak ve piyasa ekonomisine 

işlerlik kazandırmak amacıyla hükümetimiz tarafından KİT'lerin özelleştirilmesi bir program 
dahilinde yürütülmektedir. 

Gelişme süreci içinde bulunan ülkemizin kalkınmasında önemli görevler üstlenmiş, bulu
nan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de bu program kapsamında bulunmaktadır. 

Ancak, sözkonusu programda hedeflenen KİT'ler arasında Türkiye Şeker Fabrikaları ve 
onun bir iş yeri olan Afyon Şeker Fabrikası öncelikle özelleştirilmesi gereken kamu kesimi iş
letmeleri arasında bulunmadığından şimdilik özelleştirilmesi düşünülmemektedir. 

• fe'slMsa-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
• GÜNDEMİ 
94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

23 . 4 . 1993 Cuma 

. Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Mecilisinin Kuruluşunun 73 üncü Yıldönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla yapılacak görüşmeler ' -, 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

• • . ' : ' ' . . v 4 . / . . " ' . ' ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 • 

SÖZLÜ SORULAR 
' • ' • • • » • 

. - . . _ . . ; 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 


