
DONEM: 19 CİLT: 58 YASAMA YILI: 3 

oJLVÜ 

UTANAK 

94 üncü Birleşim 
23 . 4.1994 Cumartesi 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 
III. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

• 1. — TBMM'nin 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüş
meleri. 

Sayfa 

414 

415 

416 

416 

416:436 

© 



T.B.M.M. B : 9 4 23 .4 .1994 0 : 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak dört oturum yaptı. 

TBMM Başkanvekili Vefa Tanır Başkanlığında, Beyaz Rusya Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti 
Başkan Birinci Yardımcısı V. Kuznetsov'un; 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Başkanlığında, Fransa Millet Meclisi Başkanının, 
Resmî davetlerine icabet edecek Parlamento heyetleri için gruplarınca belirlenen üyelere iliş

kin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, Anadolu Ajansını, kendisine ve ya
kınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek suretiyle görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu 
Çiller Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi (9/21) okundu; Anayasanın 
100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde, olmak üzere, görüşme gününün Danışma Kurulun
ca tespit edilerek Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

10/4 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi
nin 22.4.1994 tarihinden itibaren 3 ay"daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

45 inci sırasında bulunan 71, 
26 ncı sırasında bulunan 82, 

41 inci sırasında bulunan 139, 

42 nci sırasında bulunan 134, 
36 ncı sırasında bulunan 283, 

23 üncü sırasında bulunan 391, 
24 üncü sırasında bulunan 66, 
49 uncu sırasında bulunan 201, ' 
S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Komisyon raporuyla; kanun tasarı ve teklifle

ri ve ilgili komisyon raporlarının görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının (1/678) (S. Sayısı: 642), evvelce, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Plan ve Bütçe Komis
yonunca geri alınan, bir madde ilavesine ilişkin önerge ile 2 nci ve müteakip maddeleri üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdas ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harç
lar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/681) (S. Sayısı: 648), 
üzerindeki görüşmelere devam edilerek 6 ncı maddesine kadar kabul edildi. Verilen önergeler ile 6 ncı 
ve müteakip maddeler Plan ve Bütçe Komisyonunun talebi üzerine, İçtüzüğün 89 uncu maddesine gö
re Komsiyöna geri verildi. 
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Alınan karar gereğince, TBMM'nin 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması amacıyla yapılacak görüşmeler için, 23 Nisan 1994 Cumartesi günü saat 
14.00'te toplanmak üzere, 23.17'de birleşime son verildi. 

İlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

t*s 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

KâtipÜye 

n. - GELEN KÂĞITLAR 

23.4.1994 CUMARTESİ 
Rapor 

1. - 7.3.1954 Tarihli ve 6326 Sayılı 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 
Sayılı, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı, 9.3.1988 Tarihli ve 3417 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması, Özelleştirmeye Bağlı İşsizlik Ödeneği ile Diğer Hizmetlerin Verilmesine İlişkin Yeni Düzenleme
ler Yapılması ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Dönüştürül
mesi Hakkında Yetki Kanunu Tasansı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/675) (S. 
Sayısı: 644) (Dağıtma tarihi: 23.4.1994) (GÜNDEME) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnccayan (Bolu) 

© , 
BAŞKAN— Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini 

açıyorum. 

(İstiklal Marşı) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - TBMM'nin 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 13 Nisan 1994 tarihli 89 
uncu ve 14 Nisan 1994 tarihli 90 inci Birleşimlerinde alman karar uyannca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Kuruluşunun 74 üncü Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, siyasî parti genel başkanları veya grup başkanları ile Mecliste üyesi bulunan si
yasî partilerin genel başkanları ve kutlama törenine davet edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Meclisinin Sayın Başkanı konuşacaklardır. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çiller'de. 
Buyurun. 

DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI TANSU ÇİL
LER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün bir büyük bayramı daha kutlamanın 
sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan, ülkemizin tarihinde bir dönüm noktasıdır; cumhuriyetimizin temeli 
74 yıl önce bugün atılmıştır. 

23 Nisan, hep bir ağızdan, "egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir" dediğimiz gündür. 
Yarınların büyük ve önder Türkiyesini yönetecek, ülekimizi ileriye götürecek çocuklarımıza arma
ğan ettiğimiz sevgi, umut, barış ve sevincin simgesi olan bir gündür. 

> 74 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran, millî mücadeleyi başarıyla sonuçlandıran, 
cumhuriyeti bir hayat tarzı olarak yerleştiren Büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, böyle bir gün
de, şükranla anıyorum. , - ' 

Büyük Atatürk, 23 Nisan öncesini şöyle anlatıyor : "Samsun'a çıktığım gün, elimde maddî 
hiçbir kuvvet yoktu; yalnız, Türk Milletinin asaletinden doğan ye benim vicdanımı dolduran yük
sek manevî bir kuvvet vardı. İşte beri, bu ulusal kuvvete ve Türk Milletine güvenerek işe başladım." 

Ankara'da derme çatma bir salonda, Türk Milletinin temsilcilerinin kurdukları Meclisin anla
mı büyüktür. Elektrik yoktur, insanlar gaz lambalarının ışığı altında bir araya gelmişlerdir, okullar
dan toplanarak getirilen sıralarda oturmaktadırlar. Kişisel egemenlik anlayışına işte bu salonda son 
veriliyor, devlet gücünün kaynağı doğrudan doğruya millete bağlanıyordu. Kurtuluş Savaşını, Ana
dolu devrimini yönetecek yepyeni bir millî devlet burada kuruluyordu. 
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Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunu o gün tarih sayfalarına yazan Türk 
Milleti, bu ilkenin hiçbir şekilde değiştirilmesine rıza göstermemiştir, buna izin vermemiştir. Mil
let iradesinin mutlak üstünüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu; bunu ,TBMM dışın
da millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi veya kuruluşun olamayacağı, vazgeçemeye
ceğimiz temel ilkelerdir. • 

Ulusal egemenlik, Kurtuluş Savaşında, o neslin âdeta tırnaklarıyla kazıyarak ulaştığı Türkiye 
Cumhuriyetinin bağımsızlığının ve demokrasimizin temelini oluşturur. 

Atatürk, hem devletimizin bağımsızlığını, hem de gücünü halktan aldığını özenle vurgulamış
tır. Bakınız ne diyor : "Egemen olan millettir. Bu egemenlik kimseye devredilemez, kimseyle bö-
lüşülemez. Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, tahtlar yanar, yok 
olur." 

23 Nisan'ın bir başka ve en az millî egemenlik kadar önemli bir anlamı daha var: Büyük Ata
türk, Türk Devletinin temellerinin atıldığı 23 Nisan gününü, onu geliştirecek ve sonsuza dek yaşa
tacak Türk çocuklarına armağan etmiştir. 

Çocuklarımız, en değerli servetimizdir. Atatürk, geleceğin büyüklerinin değerini çok iyi bili
yordu. Onların iyi yetişmelerini ve serbestçe düşünmelerini isterdi. Bunu şu sözlerinde görüyoruz; 
"Çocuklarımızı serbestçe konuşmaya, düşüncelerini, duygularını hiç çekinmeden açıkça ifade et
meye; içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da, başkalarının düşüncelerine saygı besleme
ye alıştırmalıyız. Aynı zamanda, onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle be
raber, doğru, iyi ve güzel olan her şeye karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Ancak bu su
retledir ki, çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar. 

23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklara bir gün ayırmış ve o günü bayram 
kabul etmiş tek ülkeyiz. 74 yıl önce böyle bir tutumu ve düşünceyi yaşama geçirmek başlıbaşına 
bir devrimdir. Çünkü, dünyada çocuk yılı ancak 1979'da yaşandı Bundan hepimiz gurur du
yuyoruz. 

23 Nisanımız, kendi çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye, bugün yeniden tarihî bir kavşaktır. Yıllardır ulusal birliğimize 

ve bütünlüğümüze yönelik şuursuz, acımasız bir terör olgusu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920'de Anado
lu'nun her köşesinden Ankara'ya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan, bu devleti bir
likte kuran insanlarımızı karşı karşıya getirmek için bir oyun sergileniyor. Bu oyun boşuna, bu 
oyun boşunadır... 

Türkiye Cumhuriyeti, ülkesiyle, milletiyle bir ve bütün kalacaktır, buna hep beraber andiçtik. 
(Alkışlar) 

23 Nisan ruhu, bu topraklarda, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyenleri bir kez daha ye
nilgiye uğratacaktır. Millî egemenlik, soyut bir kavram değildir. Millî egemenlik, sadece bir şeklî 
bağımsızlık da değildir. Ekonomik ve sosyal sorunlarını çözemeyen ülkeler, bağımsız kalamazlar. 
işte onun içindir ki, kapsamlı ekonomik reform ve yeniden yapılanma programını hazırladık. Bu
nun zorluklarını biliyoruz. Herkesin, her kesimin, sosyal adalet ilkesi içinde bu programın başarı
sına omuz vermesini istiyoruz. Bu, bir şahıs ya da siyasî parti meselesi de değildir; bu, Türkiye da
vasıdır. Bunu içtenlikle söylüyorum. Biz, bu güçlükleri aşıp, ülkemizi, milletimizi hak ettiği refah 
ve mutluluğa kavuşturacağız. Son alman ekonomik önlemleri de bir tür ekonomik kurtuluş savaşı 
olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin Kurtuluş Savaşını yöneten Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, bu büyük davayı elbirliğiyle zafere ulaştıracaktır. Ulu Önderin dediği, gibi, zafer, er veya geç; 
fakat, mutlaka kazanılacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkımızın umutlarının odaklandığı nok
tadır. Tüm dertlerin çaresi, bu yüce Meclisin çatısı altında bulunacaktır. Demokrasimizin temeli bu
rasıdır. Onun için üzerine titriyoruz. Bugün, bu mutlu günde, buradan herkese sesleniyorum: Bu 
anlamlı günde, çocuklarımızı sevgiyle ve hoşgörüyle kucaklayalım. Onlara en ileri, en çağdaş im
kânları tanımalıyız ve tanıyacağız. Çocuklarımız arasında oluşacak sevgi bağları, Türkiye'yi huzu
ra ve barışa taşıyan yolda temel oluştursun. 

Geliniz, hep birlikte, laik, demokratik, parlamenter demokrasi ilkelerine sahip çıkalım; hep 
birlikte, ülkemiz insanlarını birbirleriyle barışık ve huzur içinde yaşatalım; hep beraber, Türk de
mokrasisini güçlendirelim, siyasî ve idarî reformları yapalım. Geliniz, Türkiye'yi 21 inci yüzyıla 
sağlam temeller üzerinde taşıyacak bir ekonomik atılımı, bir yenilenmeyi, hiçbir ödün vermeden, 
hızla gerçekleştirelim. Bunu hep birlikte yapalım. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisini bekle
yen tarihî görev budur. 

Bayramınız kutlu olsun. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiller. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'da. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından alkışlara) 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekilleri, değerli 
konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Yıldönümünü, insanlığın büyük umut ve bek
lentilerle karşıladığı küreselleşme ve yeni dünya düzeninin sarsıntıları arasında kutluyoruz. Evren
sel değer ve kavramların altüst olduğu bu süreçte uluslararası ittifaklar ve kururnlar yeniden şekil
lenirken, genç cumhuriyetimiz, bu oluşumlar karşısında, durduğu yeri yeniden değerlendirmek zo
rundadır. 23 Nisan 1994, böyle bir arayışın, bir yeniden konumlanma iradesinin tescil edildiği ta
rih olmalıdır. 

Bundan 74 yıl önce, 23 Nisan 1920'de de benzer bir arayışın, bir yol kavşağının eşiğindeydik. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dünya Savaşının eski ve aşina güç dengelerini altüst ettiği 
bir dönemde kuruldu. Dünyanın dört büyük imparatorluğunun, Avusturya, Alman, Rus ve Osman
lı İmparatorluklarının sınırları kaybolmuştu. Bu imparatorlukların mirasçıları olan yeni ususal ege
menlik devletlerin sınırlarının çizilmesi, için, geçen uzun yıllarda, son derece yorucu bir kaos ya
şandı. Yeni ittifaklar şekillendi, yeni arayışlar filizlendi. Kıta Avrupası görülmedik bir ekonomik 
buhranın pençesinde inlerken, biz, ulusal destanımızı, kadın erkek bütün bir millet, her türlü yok
luk ve imkânsızlıkla boğuşa boğuşa yarattık. 

Bazı siyasal bilimciler için hâlâ bir muamma gibi duran bu emsalsiz başarının ardındaki güç, 
Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Atatürk'ün, 23 Nisan 1920 günü Meclisin açılış oturumundaki 
nutkunu inceleyen arkadaşlarımız bilecektir; Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
önüne, bir ihtilalci, bir diktatör olarak değil; tersine, milletin kendi iradesine kendisinin hâkim ol
duğunu simgeleyen bir kuruluşun üyesi olarak çıktı. 4 saatlik nutku, heyecan vermeye yönelik ha
masi bir nutuk değildi. Kolay zaferler vaat etmedi. Olayların, Meclisin açılışına varan akışını, tari
hin mantığı içinde inceledi, gelinen noktayı ve gidilecek yolu işaret etti. 

Atatürk şöyle diyordu : "Bugünkü müşkül vaziyet içinde, vatanı tehlikeli dağılış ve çöküşten 
kurtarmak için alınması lazım gelen tedbirler, bittabiî Büyük Heyetinize ait olacaktır. Bu Meclisin 
varlığı, her şeyden evvel, meşruluk ve sorumluluk esaslarının milletçe itibar ve saygı görmesinin, 
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şart sayıldığına bir delildir" O'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir nazariye değildi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi bir hakikatti ve hakikatlerin en büyüğü idi. 

Açılışının 74 üncü Yıldönümünde, Yüce Meclisimizi, işte bu çerçevede değerlendirmek duru
mundayız. 

Küreselleşme sürecinde, yeni mecralar, yeni kanallar, yeni köprüleri bulacak, ülkemizi yeryü
zünde müktesep hakkı olan ileri mevkie ulaştıracak olan da; bugün bir kere daha içinde düştüğü
müz ekonomik bunalımdan kurtaracak olan da Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bir yandan dün
ya düzenindeki aksamaların nedenlerine iner, yapılan yanlışların,haksızlıkların, toplumsal, ekono
mik ve siyasî nedenlerini irdelerken, öte yandan da, kendi zaaflarımıza parmak basmak, bugünkü 
ve yarınki gündemimizin en önemli konuları olmak zorundadır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti, ye
ni dünya düzeninin seyircisi değil; yapımcısı olmak durumundadır. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, millî egemenlik, duyarlılık, sorumluluk ve nitelik gerektiren 
bir katılım ve karar alma sürecidir. Yüreğinde, davranışlarında ve geleneklerinde, dünyanın en de
mokrat ve insancıl toplumlarından birisi olan büyük milletimiz, ulusal kurumlarında ve günlük ha
yatında bu ilke ve ülküleriyle bağdaşmayan ne varsa, onları düzeltir, onarır ve yenileştirirken, ben
zerî çabaları, yeni dünya düzeninin lokomatif ülkelerinden de beklemek hakkına sahiptir. Bu, bi
zim en tabiî hakkımızdır. 

Bizim hedefimiz, kendi millî ve manevî değerlerini kıskançlıkla korumanın ötesinde, evrensel 
değerleri de, kollayan bir Türkiye'dir. 1994'ün koşulları, 1920'den daha ağır değildir. Bugün, ha
lefleri olmakla onur ve kıvanç duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucularının bize 
bıraktıkları ruh, 2000'li yıllara doğru güven ve kararlılıkla yürümemizde en büyük desteğimizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyor, Büyük Atatürk'ü rahmetle anıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mesut Yılmaz. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Murat Karayalçın'da. 

Buyurun Sayın Karayalçın. (SHP sıralarından alkışlar) 

SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI MURAT KARAYALÇIN -
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuk parlamenterler, sayın konuklar; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kuruluşunun 74 üncü Yılında, tüm ulusumuzun ve sizlerin Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramınızı kutluyorum. 

Bu mutlu günde, cumhuriyetimizin ve meclisimizin kurucusu, sevgili önderimiz Atatürk'ü 
onun ve sivil, asker devrimci arkadaşlarını ve Yüce Meclisimizin yaşamım yitirmiş üyelerini rah
metle, şükranla ve saygıyla anıyorum. i 

Bu mutlu günde, bizim çocuklarımızı ve her gün hüzünlü; ama, kararlı yüz ifadelerini televiz
yon ekranlarından izlediğimiz Bosnalı çocuklar başta olmak üzere tüm dünya çocuklarını sevgiyle 
kucaklıyorum. 

Egemenliğin ulusumuza devredildiği, halkımızın kulluktan yurttaşlığa geçtiği bu mutlu gün: 

de, Atatürk ilke ve devrimlerine ve laik cumhuriyetimizin tüm kurumlarına bağlılığımızı bir kez da
ha ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye'nin nüfûsunun yüzde 40'ı, 18 yaşın altında bulunmaktadır. 
Çocuğu çok bir ülkeyiz. Bu çocuklarımızın daha iyi koşullarda ve daha iyi bir biçimde yetişmeleri, 
yetiştirilmeieıî Türkiye nın geleceğinin teminatıdır. Ancak, çocuklarımız bugün çok ciddî sorunlarla 
karşı karşıya bulunmaktadır. 3 milyon çocuğumuzun özel eğitime gereksinmesi var. Çeşitli ku-
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ramlarla, devlet kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle yaklaştığımız, hizmet sunmaya çalıştığımız 
bu çocuklarımızın gereksinmelerini yeterli ölçüde karşıladığımız, karşılayabildiğimiz! söylememiz 
olanaklı değil. 

Türkiye hızla kentleşiyor. Büyük kentlerimizde, metropollerimizde sokak çocukları sorunu 
var. Çocuklarımızın kırda, kentte, değişik sektörlerde, çok sayıda, çok yaşamsal sorunlarla karşı 
karşıya kaldıklarını, olduklarım biliyoruz. Kuşkusuz bu sorunların çözümü, sorunlu çocuklarımızın 
sorunlarının çözümü, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iktisadî koşullardan soyutlanarak, ondan ay
rı tutularak ele alınamaz, çözülemez. Ancak, Yedinci Planımızın, haziran ayı sonunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulacağını ve Yedinci Planın tartışmaları sırasında, bu çocuklarımızın so
runlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından özel bir biçimde ele alınmasının gerekli oldu
ğunu, yararlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca, Yüce Meclisimizin, gündeminde bulunan 
Çocuk Haklan Sözleşmesini ve Çocuk Mahkemeleri Yasasında değişiklik yapılmasını öngören ya
sa taslağını da ivedilikle ele alacağına, karara bağlayacağına inandığımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Meclisin çatısı altında çok sayıda siyasî parti var. Si
yasî inançlarımız, siyasî yaklaşımlarımız farklı olsa da, ülkemizin geleceğine, devletimizin tekni
ğine, topraklarımızın bütünlüğüne ve ulusumuzun tümlüğüne olan inançlarımız ortaktır. Ülkemiz
deki toplumsal ve kültürel yapı farklılıklarını, zayıf yanımız olarak değil; gücümüz, güzelliğimiz, 
bizi biz yapan temel öğeler olarak görmekteyiz. Bu farklılıkların yarattığı ya da bu farklılıkların ya
şattığı sorunları biz çözeceğiz; yurttaşlık kavramıyla, kardeşlik kavramıyla, insan hakları kavra
mıyla, demokrasiye olan inancımızla çözeceğiz. 

Bunlar, bizim sorunlanmizdır, doğal olarak da bu sorunları biz çözme durumundayız. Hiç 
kimse, Türkiye'nin gücü üzerinde, Türkiye'nin büyüklüğü üzerinde yanlış hesap yapmaya kalkma
sın. Hiç kimse, kendisine göre, kendi aklına göre, Türkiye'ye çözüm dikte etmeye, çözüm zorla
maya kalkmasın. 74 yıl önce ne kadar kararlıysak, bugün de o kadar kararlıyız. 74 yıl önce Sevr 
Anlaşmasını yırtıp atarken, ne kadar güçlüysek, bugün de o kadar güçlüyüz, hatta ondan çok daha 
güçlüyüz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; Türkiye, İktisadî sorunlarla, toplumsal sorunlarla karşı 
karşıya; Türkiye, ciddî bir terör ortamı içinde yaşamaktadır, ciddî bir terör ortamı içinde bulunmak
tadır. Türkiye'nin sorunları gerçekten büyük; ama, Türkiye, o sorunlardan daha da büyüktür. İçer
de barışı mutlaka sağlayacağız; yurtta barış olacak. Komşu ülkelerde iyi ilişkilerimizi, var olan iliş
kilerimizi daha da geliştireceğiz. Bölgede, bölgemizde barışı mutlaka kuracağız. 

Ulusal güvenliğimizi kuşkusuz ihmal edemeyiz. Özellikle bölgemizin içinde bulunduğu koşul
lar, ulusal güvenlik kavramına, eski yıllara, eski dönemlere göre çok daha büyük ölçüde önem ver
memizi, ağırlık vermemizi gerekli kılmaktadır; ama, ülkede barışı, yurtta barışı, bölgede barışı sağ
lamış olan Türkiye'nin, daha büyük kaynaklarını, kalkınması için; toplumsal, kültürel sorunlarını 
çözmek için kullanması da doğal olacaktır. Türkiye'nin kaynaklarını iyi kullanacağız, etkin bir bi
çimde kullanacağız. 

Türkiye'nin bugün ulaşmış olduğu kişi başına düşen 2 600 dolarlık gelişmişlik düzeyini kabul 
etmeyeceğiz; 21 inci yüzyıla girmeden önce, Türkiye'yi, muhakkak, çağdaş ülkelerin düzeyine ta
şıyacağız. Türkiye'de kişi başına düşen gelir, çağdaş dediğimiz, uygar dediğimiz, güçlü dediğimiz 
ülkelerin düzeyine, kişi başına düşen gelir düzeyine muhakkak ulaştırılmış olacaktır, çekilmiş ola
caktır. Türkiye, iktisadî sorunlannı, toplumsal sorunlarını; Türkiye siyasal sorunlarını, kültürel 
sorunlannı başka yerde değil... bu Yüce Meclisin çatısı altında çözecektir; iktidarıyla çözecektir, 
muhalefetiyle çözecektir. , 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına, tekrar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kuruluşunun 74 üncü Yılında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyo
rum, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karayalçın. 

Söz sırası, Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erba-
kan'da. • , 

Buyurun Sayın Erbakan. (RP sıralarından alkışlar) 

REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN ER
BAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, ülkemizin 
kıymetli evlatları; hepinizi Refah Partimiz Grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hürmet
le, muhabbetle kucaklıyorum. Bugün, 23 Nisan 1994, üç ayn bayramı bir arada kutluyoruz. Bu 
bayramlar şunlardır : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'deki açılışının 74 üncü Yıl
dönümü bayramı, Millî Hâkimiyet, yani Ulusal Egemenlik Bayramı, Çocuk Bayramı; bayramımız^ 
kutlu olsun. 

Bu bayramlarımızın ve bu kutlamaların çok büyük önemi olduğuna inanıyorum; çünkü, bu ve
sileyle bir kere daha temel hedeflerimizi ve temel esaslarımızı hatırlamak, gözden geçirmek ve şu-
urlanmak fırsatını buluyoruz. Önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 74 üncü Yıldönü
mü üzerinde durmak istiyorum. 

74 yıl evvel, bu Meclis niçin ve nasıl kuruldu, açıldı; 20 nci asra girerken, Batı toplumu için
deki bazı etkin mihraklar, bu toplumların yönetimlerini yönlendirerek, tıpkı bugün "yeni dünya dü
zeni" adı altında yapmak istedikleri gibi, bütün insanlığı kendilerine tabi bir topluluk haline getir
mek ve onları kolayca sömürebilmek için, yeryüzünde hakkı ve adaleti korumak isteyen Osmanlı 
Devletini parçalamayı ve ülkemiz insanlarını inançlarından uzaklaştırıp kendi planlarına köle yap
mayı hedef almışlardı. Bu maksada ulaşabilmek için, içimizden ve dışımızdan, çeşitli yollara baş
vurdular. Trablus, Balkan ve Cihan Harplerini yapmaya mecbur kaldık. Takriben on yıl süren harp
lerden sonra önümüze Sevr Anlaşmasını koydular; milletimiz, "Ya istiklal, ya ölüm" dedi ve 
1918'den sonra ayrıca beş yıl süren İstiklal Savaşımızı yaptık. 

İstiklal Savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, 23 Nisan 1920'de Ankara'da topla
nan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, yani bu Meclisle mümkün olmuştur. Bunun için, 23 Nisan 
çok önemli bir gündür. 

Bu Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu bugün hatırlamakta ve bundan büyük dersler almakta 
yarar vardır. Bunun için en iyi yol, bu Meclisi açan ve toplantıya çağıran Mustafa Kemal Ata
türk'ün, Meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine kulak 
vermektir: "Vatanın istiklali, yüce saltanat ve hilafet makamının kurtarılması gibi en gerekli ödev
leri yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisinin açılış gününü cumaya tesadüf ettirmekle, bu kut
sal günün hayırhlığıridan faydalanma ve tüm sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli'de, arınmış 
camide, cuma namazı kılınırken nurlu Kur'an ve salata sığınılacaktır. Namazdan sonra lihye-i sa
adet ve sancak'ı şerif alınarak Meclis binasına gidilecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, 
kurban kesilecektir. Bu törende, camiden başlanarak, toplantı yerine gelinceye kadar, kolordu ku-
mandanlığınca, askerî birliklerle özel hazırlık yapılacaktır." 

İşte, bu Meclis, 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi 74 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur: 
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1. Ülkenin bağımsızlığını temin etmek, 

2. Bizi parçalayıp yutmak, köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak,3. 
Ülkemizde hak ve adalete dayanan, adil bir yönetim ve düzen kurmak. 

Yine hepimizin bildiği gibi, bu maksat için toplanan ve kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, aynı zamanda ideal bir meclis olarak çalışmıştır. Bu bakımdan, Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız ve bugün de gaye 
edinmeliyiz: 

1. Milletin kendisine, tarihine ve inancına uygunluk, 

2. Millî iradeye aynen temsil ve ona bağlılık, 

3. Çoğulcu demokrasi, millet mozayiği, 

4. Fikir ve inanç hürriyeti. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hususiyetleriyle, her türlü güçsüzlüğe ve imkânsız
lığa rağmen, vatanı, yabancı güçlerin işgalinden kurtarmış ve bağımsız bir devletin kurulmasını 
gerçekleştirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 23 Nisan 1920 günü kuruluşundan bugüne kadar 74 yıl geç
ti. Yaklaşık 3 çeyrek asırlık böyle bir dönemden sonra bugün ne görüyoruz?.. 74 yıl evvel bizi par
çalayarak yutmak, köle yapmak ve sömürmek isteyen Batı toplumundaki mihraklar, bu gayelerin
den vazgeçmiş değillerdir. Aynı gayelerini tahakkuk ettirebilmek için, Batı ülkelerinin yönetimle
rini etkileyerek, bütün güçleriyle çalışmaktadırlar. Ülkesini seven insanlar olarak, her şeyden evvel 
bu gerçeği görmeye ve buna karşı uyanık olmaya mecburuz. O gün silahla yapmak istediklerini, 
bugün, hem silahla hem de değişik yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kıbrıs'ta, Bos
na'da, Azerbaycan'da, Filistin'de gördüğümüz budur. 

Türkiye'deki yönetim, kendilerinden borç para istemek için gittiği zaman takındıkları tavır
dan, gördüğümüz budur. Ekonomik bir konunun siyasî maksatlara alet edilmemesi gerekir. Halbu
ki, görüldüğü gibi, tam tersine, borç para isteyenlerden millî menfaatlanmızı çiğnemeleri talep edil
mektedir. 

Çferçek şudur: Onlar hiç değişmemişler; ama, ne yazık ki, biz iç bünyemizde çok değiştik. 74 
yıl evvel, ülkemizin ve halkımızın en önemli millî menfaatlarını korumak için her şey Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde konuşuluyor, orada, en geniş fikir ve inanç hürriyetiyle tartışılıyor, milletin 
arzularına uygun kararlar almıyor ve sadakatle bu kararlar uygulanıyordu ve başarıya böyle ulaşıl
dı. Halbuki, 74 yıl sonra, bugün ülkenin en önemli ekonomik kararları alınıyor, bu kararlar daha 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmemiş ve ana politikayı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tespit etmemiş(!) (RP sıralarından alkışlar) Ülkenin en hayatî stratejik tesislerinin kapatılması
na karar alındığı ilan ediliyor; bu kadar önemli konular Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşul
mamış, ana politika Türkiye Büyük Millet Meclisinde tespit edilmemiş(!) 

Bosna'da, Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta millî menfaatlarımız açısından en büyük olaylar cereyan 
ediyor; bu olaylar karşısında ne yapılacağının ana politikaları Mecliste müzakere edilip belirlenmi-
yor.(!) 

İşte, ülkemizin, gerek ekonomik bakımdan gerek ülke huzuru bakımından ve gerekse dış po
litika bakımından karşılaştığı güçlüklerin temelinde yatan başlıca neden budur. Onun için, bugün 
gelinen noktada, her zamandan daha fazla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini örnek almaya ve 
ondan ders almaya ihtiyacımız bulunmaktadır. 
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Bugün, aynı zamanda, millî hâkimiyet, yani ulusal egemenlik gününü kutluyoruz. Bu kutlama 
dolayısıyla, her şeyden evvel, millî hâkimiyet esâsı üzerinde durmamızda yarar vardır. 

Millî hâkimiyet içerisinde üç temel esas yer alır : Millî hâkimiyet eşittir tam bağımsızlık; artı, 
demokrasi; artı, millî bir görüş demektir. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ilkeye, sarsılmaz bir samimiyet ve sadakatle bağlıy
dı; dış güçlere karşı bu ilke sayesinde başarı kazandı ve bütün sömürülen ülkelere öncülük yaptı. 

Dış güçler yeni metotlar geliştirdiler ve bizim gibi ülkeleri, millî arzulara ve iradelere rağmen, 
kendi istekleri istikametinde yönlendirmenin yolunu buldular. İşte halimiz ortada. Ülkemizin hü
kümet programlarını, bütçelerini ekonomik tedbir ve planlarını dış güçlerin tasvibine sunmadan 
açıklayamıyoruz ve onların arzusuna uymadan, kendi millî meselelerimizi, millî görüşle çözemiyo
ruz. (DYP sıralarından gürültüler) 

Bu yetmiyormuş gibi, içimizde, hangi şartla olursa olsun, illa, bizi, mensup olduğumuz İslam 
âleminden ayırıp, Batı toplumu içine koyup "temel politikalarımızı siz tespit edin, ana kanunları
mızı siz yapın, bizi siz yönetin" diyebilenler ortaya çıkmıştır ve hatta, "bugün, millî hâkimiyet kav
ramı değişmiştir" gibi aldatıcı sözlerin arkasına gizlenerek hâkimiyetin Ortak Pazara devredilme
sini teklif edenler bile bulunabilmektedir. Refah Partisi olarak, bizim, bu yanlış zihniyetlere kapıl
mış olanlara tavsiyemiz, Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabını dikkatle okumalarıdır. (RP sıraların
dan alkışlar) 

İşte, bizim inancımıza göre, 23 Nisanı kutlarken ibret almamız lazım gelen gerçekler bunlar
dır. Ne IMF ne de Ortak Pazar zihniyetlerinin bu bayramla bağdaşması mümkün değildir. 

Bu açıklamalardan sonra diyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de hangi 
inanç ve ruhla ilk toplantısını yapıp siyasî istiklal harbini kazandıysa, gelin, bugün, biz de aynı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, aynı inanç ve ruhla, millî birlik ve beraberlik içinde, ül
kemizi kültür emperyalizminden, ekonomi sömürü düzeninden elbirliğiyle kurtaralım. 

Bu inançla ve bu temennilerle, bütün ülkemiz evlatlarına, siyasî bağımsızlığa ilaveten, kültü
rel ve ekonomik yönden gerçek bağımsızlığa kavuşmuş 23 Nisanlar diliyorum. 

Bugün aynı zamanda çocuk bayramıdır. Millî hâkimiyet ve çocuk bayramının bir arada kut
lanmasının sebebi, çocuklarımızın millî hâkimiyet, yani tam bağımsızlık ve demokrasi esaslarına 
bağlı olarak yetişmeleri içindir. Bugünkü çocuk bayramı, bütün çocuklarımıza da kutlu olsun. 

Yavrularımızın, hakkı üstün tutan, bütün insanlığın saadeti için çalışan, adil bir düzen şuuru
na sahip yeni nesiller olarak yetişmesi temennisiyle ve yeryüzündeki uluslar arasında çocuklar için 
bayram günü olan ilk ülke olmanın memnuniyetiyle, Yüce Meclisin kıymetli üyelerini, saygıdeğer 
misafirleri ve aziz milletimizin bütün evlatlarını hürmetle selamlar, aziz milletimize, bütün İslam 
âlemine ve bütün insanlığa saadetler dilerim. 

Bugün münasebetiyle, bu Meclisin bundan önce hayatını kaybeden bütün üyelerine Cenabı Hak'tan 
rahmet diliyorum; hayatta olup da burada bulunmayan üyelerini de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

23 Nisan kutlu olsun! (RP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'da. 
Buyurunuz Sayın Baykal. (CHP sıralarından alkışlar) 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, sevgili vatandaşlarım; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılışının 74 üncü Yıldönümünde, tüm ulusumuzun Egemenlik Bayramını, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına kutluyorum. Yüce Meclisin bütün üyelerine ve konuklarımıza saygılar sunuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştiren Mustafa Kemal'i ve Birinci Meclis
ten başlayarak, bugüne kadar bu kutsal çatı altında görev yapmış tüm millet temsilcilerini saygıy
la selamlıyorum. 

23 Nisanın, artık, alışılan, sıradanlaşan biçimsel kutlamalarının, tören konuşmalarının arasın
da yeterince ortaya çıkmayan, kaybolup giden bir şeyler var. Hiç kuşkusuz, 23 Nisan 1920'de ger
çekleşen olay, tarihin yeniden yazılışıdır. Altıyüz yıllık hukuk, siyaset, egemenlik kavramları ve 
kurumlan, bir damla kan akıtılmadan, bir silah patlamadan, yerlerini, bir yeni anlayışın kavramla
rına, kurumlarına terk etmişlerdir. 

23 Nisan 1920, bir yenilgi ve çöküntü ortamında, İstanbul'daki Meclis gibi bir meclisin de An
kara'da açıldığı tarih değildir; siyasal egemenlik anlayışının köklü bir biçimde değiştirildiği tarih
tir. Daha sonraki bütün siyasal oluşumların temelinde, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" il
kesi vardır. Askerî zaferler de, cumhuriyetin ilanı da, demokrasinin benimsenmesi de, kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi de hep bu ilkenin sonucudur. 

23 Nisan 1920'de Türkiye gerçekten çağ atlamıştır. Yenilmiş bir ordu, işgal altında bir ülke, 
bitmiş tükenmiş bir toplum, iflas etmiş bir ekonomi, o gün yeni bir geleceğe doğmuştur. Belki de 
en etkileyici olan, bu muhteşem başlangıcın alçak gönüllü dekoru, gösterişsiz kahramanlarıdır. Ha
rap bir okulun sıralarında çalışan, karavanadan yiyen, han odalarında üçer beşer yatan; poturlu, şal
varlı, şayaklı, pantolonlu, çizmeli, mesli,yemenili, iskarpinli; asker, sivil; medreseli, mektepli; her 
kökenden, her mezhepten 337 insan, hep birlikte tarihin akışını değiştirmişlerdir. 

Bugün, 74 yıllık bir mesafeden 23 Nisan 1920'ye bakınca, elbette görüntüler bir ölçüde do-
nuklaşır; olaylar özünü, ruhunu yitirebilir; kutlamalar, törensclleşmeye; alışkanlık, gelenek ve gi
derek görev haline dönüşmeye başlar. Bu, doğaldır; ama, bugün biz 23 Nisan 1920'ye, ne yazık ki, 
yalnızca geçmişe saygı anlayışıyla bakma durumunda değiliz..Bugün ülkemizin içinde bulunduğu 
durum ve bizi kuşatan sorunlar karşısında, 23 Nisan 1920'nin olağanüstü başarısından, bir ışık, bir 
umut, bir ders yakalama ihtiyacındayız. Neydi o 337 insanı bir araya getiren?.. Herhalde, ortak şe
ref ve namus anlayışı, bir ulusal onur duygusu, kimseyi kendisinden üstün görmeyen bir ulusal ben
lik saygısı, her bedeli ödemeye hazır bir özveri, her başarıya ulaştırabilecek bir özgüven. Onlar baş
larını dik tuttular ve başardılar. Biz başımızı dik tutamadık ve başaramadık. Onların o zaman baş
larını dik tutmalarını haklı gösterecek çok fazla nedenleri yoktu. Bizim de bugün başımızı eğme
miz için çok fazla neden yoktur. Evet, borç içindeyiz, biliyorum; enflasyon patladı, ekonomi ayak
ta duramıyor, bankalar batıyor, fabrikalar kapanıyor, işçiler atılıyor; bu, krizdir, biliyorum; ama, bu 
bir ekonomik kriz değildir, siyasal krizdir. Temelinde de, emeksiz, üretimsiz, çalışmasız refah tut
kusu; rantla, spekülasyonla, faizle, borçla iyi yaşama anlayışı vardır. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bunun sonucu, özverinin yerini vurgun, kendi benliğine saygı yerini boyun eğme, özgüvenin 
yerini teslimiyet alır. İşte bunalım budur. Bu bunalımın çözümü de IMF'de değildir, 23 Nisandadır. 
(CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Türkiye'nin, ekonomik sorunlarını çözebilmek için de, sürekli değişen uluslararası 
ilişkiler sistemindeki hakkı olan yerini alabilmek için de, ulusal onur duygusunu -her şeyden önce-
geliştirmeye ihtiyacı vardır. 

Ekonomide globalleşme, her ülkenin kendi hesabını ayrıca yapma ihtiyacını ortadan kaldırmı
yor; Türkiye ekonomisinin dünyaya açılması, Türkiye'yi kalkındırma işinin dünyaya devredilmesi 
anlamına gelmiyor. Ekonomi globalleşse de, her ülke, bir yerde kendisine güvenmek zorundadır. 
Türkiye ise her ülkeden daha çok kendisine güvenmek zorundadır. 

Türkiye'yi yönetenlerin ikinci bir vatana sahip olmaları, Türkiye'ye verilecek kredileri ne ölçü
de artırır, bilemiyorum... (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar)... Ama, Türkiye'nin sorununun 
bir kredi sorunu değil bir ulusal özgüven, bir ulusal onur sorunu olduğundan hiç kuşku duymuyorum. 
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Yine, uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletlerin, NATO'nun, AGİK'in varlığı, insan hak
ları bildirilerinin yayımlanmış olması, her ülkenin kendi sorunlarına sahip çıkması gereğini ortadan 
kaldırmıyor. Bosna'da yüzbinlerce insanın katledilmesine seyirci kalan, silahla sınır değiştirilme
sini hazmeden Birleşmiş Milletlerin, örneğin Kıbrıs sorununu en iyi biçimde çözeceğini zannedi
yorsak, yanılıyoruz. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Rum baskısıyla sürekli değişen Birleşmiş Milletler önerilerinin her defasında onaylanmasının, 
bize uluslararası saygınlık ve güven kazandıracağım zannediyorsak, yanılıyoruz. Eğer başka çare
miz olmadığını sanıyorsak, işte, asıl o zaman yanılıyoruz. 

23 Nisanı, sadece geçmişe saygı anlayışıyla değil, geleceğe dönük bir umut olarak da selam
lıyoruz. Bu güzel günü, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 

Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar, DYP, SHP, ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykal. 

Değerli milletvekilleri, söz sırası, Demokrasi Partisi Genel başkanı Vekili Sayın Remzi Kar
tal'da. 

Buyurunuz Sayın Kartal. 

DEMOKRASİ PARTİSİ GENEL BAŞKANVEKİLİ REMZİ KARTAL (Van) - Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer konukları; sözleri
me başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün, hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü açılış yıldönümünü idrak edi
yoruz. Bugün aynı zamanda, çocuklarımız, kendilerine armağan edilen bu bayramı, dünyanın dört 
bir yanından gelen çocuklarla birlikte kutluyorlar. 23 Nisan Bayramı, Türkiye'ye, çocuklarımıza ve 
dünya çocuklarına kutlu olsun; ancak, bu anlamlı ve güzel bayram gününü, acılı, sancılı bir dönem
de geçirdiğimiz gerçeğini de hiç unutmamalıyız. IJnutmamalıyız ki, dünün çocukları olan bugünün 
gençlerinin çektiği acılan, yarının gençleri olacak bugünün çocukları gelecekte çekmesinler. 

Geçen yıl Yüce Meclisin açılışının 73 üncü yıldönümü sebebiyle burada yapılan törende, HEP 
Genel Başkanı, Mardin Milletvekili Sayın Ahmet Türk'ün, yaptığı konuşma nedeniyle, Devlet Gü
venlik Mahkemesi Başsavcılığınca, aleyhinde soruşturma açıldı. Kürsü masuniyetine rağmen, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, Sayın Türk'ün dokunulmazlığını kaldırdığı dosyalardan birinin ge
rekçesi de bu konuşmasıdır. Günümüzün önemi açısından, bu anlamlı konuşmanın önemli bölüm
lerini sizlere sunmak istiyorum: 

"Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan yeni Türkiye Devletinin ilk Meclisinde, hiçbir mil
liyetin hâkimiyetine dayanmayan, Türkiye'deki tüm halkları ve etnik yapıları içinde barındırma he
defini güden Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki çalışmalarımızın, halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

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

Bu durum, çağdaşlaşma adına ve bugünün Önemine karşı işlenen en büyük ayıp olarak karşı
mızda durmaktadır. 
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Türkiye'nin, çağdaş demokrasiye kavuşması ve uluslararası boyuttaki önemini koruyup, artı
rabilmesi için, her düzeyde olduğu gibi, çocuk hakları konusunda da, zaman geçirilmeden, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde, çekincesiz yasal düzenlemeler yapılmalı ve uluslararası sözleşmele
rin gereği yerine getirilmelidir. 

Çağdaş ve özgür bireyler yetiştirme anlayışı yerine, uzun yıllar askerî ve polisiye önlemlerle 
halklara baskı yapılmış; baskılardan, doğal olarak, çocuklar da payını almıştır. Çağdaş anlamda çö
zülmesi gereken sorunlar, tıkanarak, çözümsüzlüğe doğru götürülmüştür. 

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

Bu önemli günün, sevgiyle, coşkuyla kutlanması için, gönül birliğine, özveriye ve dostluğa da
yanan anlayışlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. 

Çocuklarımızın özgürce yetişmesini, daha da önemlisi, savaş kurbanı olmamalarını hep birlik
te sağlayabilirizl. Çağdaş ve demokratik bir düzende, her halkın, kendi kimliği; her çocuğun, ken
di anadili ve kültürüyle kendini ifade edebileceği bir Türkiye yaratmak, gelecek kuşaklarımıza ve 
tüm insanlığa bırakabileceğimiz en güzel miras olacaktır. 

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

Toplumun ve devletin en yüksek organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, halka olan sorum
luluğunu, demokrasi kuralları içinde yerine getirmeli, en önemli ve en cesur çözümleri, yetkilerini 
başkasına devretmeden, bizzat kendi iradesiyle kullanmalıdır. Çağdaş bir ülke parlamentosunun 
görevi budur. 

Parlamentonun'bu duyarlılıkla sorunlara çözüm getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum" diyor vç Sayın Ahmet Türk, konuşmasını böyle bitiriyor. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri ve saygıdeğer konuklar; Sayın Türk'ün cezaevin
de bulunmasının sebeplerinden biri olan bu konuşma, bugün içinde bulunduğumuz ağır siyasî ve 
ekonomik krizden çıkmaya ışık tutmaktadır. Bilmeliyiz ki, karanlıktan, krizden aydınlığa çıkmanın 
yolu demokrasidir, özgür tartışma ortamıdır. Yasakların, susturmaların, Türkiye'ye fayda değil, za
rar verdiğini, acı deneylerle, yaşayarak öğrendik. 

Gelecekte Türkiyemizin, çocuklarımızın ve halkımızın, çağdaş demokrasi içinde, nice mutlu 
ve huzurlu 23 Nisanlar kutlaması dileğiyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DEP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kartal. 

Sayın milletvekilleri, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş'te. 

Buyurun Sayın Türkeş. (MHP sıralarından alkışlar) ' 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) -
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 74 
üncü yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayram, bütün vatandaşlarımıza kutlu olsun, 

Önümüzde duran problemlerin ve geleceğe uzanan umutlarımızın, hedeflerimizin, hür, bağım
sız ve demokratik bir çizgideki Türkiye ile çözümlenmesi dileğimi, burada bir kere daha belirtmek 
istiyorum. . 
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Mutlak olan hâkimiyet, cüzi iradeyi insanlara bırakmış ve güzel idarelerin kurulmasında, top
lumlar, Allah'ın kendilerine verdiği en önemli varlıkları olan akıllanyla, tarih boyunca kendilerine 
yol aramışlardır. 

İnsanoğlunun bugüne kadar geliştirebildiği en iyi yönetim biçimi, insan haklarına dayalı, hu
kukun üstünlüğünü esas alan, çok partili hürriyetçi demokrasidir. 

Türkiye'de de hâkimiyet kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. Türk Milleti de, Doğu Anado
lu'dan Trakya'ya; Karadeniz'den Akdeniz'e kadar, bu vatan topraklarında yaşayan vatandaşlarımı
zın tümüdür. 

Türk, bu ülkede yaşayanların hepsinin müşterek adıdır. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Köyü, kenti, sülalesi, aşireti, kökeni ne olursa olsun, herkesin müşterek adı Türktür! (MHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) Müşterek kültürümüzün adı da Türk kültürüdür. 

Egemenliğin millet adına temsil edildiği yer, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclisimiz, 
kuruluşundan bu yana, 74 senede, çok şerefli hizmetler yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her şeyden önce, Kurtuluş Savaşını başarıya ulaştırmış bir kutsal çatıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi boyunca, ciddî ülke meselelerini çözmüş, milletimize ha
yırlı hizmetler yapmış ve daima bir ışık olmuştur. 

Ülkemizin bugün de, ciddî, sosyal, siyasî ve ekonomik meseleleri vardır. Bu temel problem
lerimizin başında, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, birliğimizi ve beraberliğimizi 
bozmaya yönelik eylemler gerçekleştiren bölücü terör gelmektedir. Bölücü terörü ortadan kaldıra
cak tedbirleri de, yine bu Yüce Meclis bulacak ve uygulamaya sokacaktır. 

Millî birliğimizin, vatanımızın bütünlüğünün korunmasının temeli, resmî dilimiz olan Türkçe-
ye dayanmaktadır. Millî kültürümüzün temeli de Türkçemizdir. Tarih boyunca kurulan Türk dev
letlerinin dil üzerinde ciddî-politikalar yürütmelerinin bu devletlerimizin akıbetlerindeki menfi et
kileri dolayısıyla, bugün bizler bu meseleyi iyice incelemeli ve irdelemeliyiz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin titizlikle buna önem vereceğini biliyorum. Yalnız, bu Yüce Meclise üye oldukları 
halde, bazı siyasilerimizin, kendi siyasî çalışmalarında, vatanımızın bazı bölgelerinde, okullarda 
Türkçe dışında bazı mahallî dillerin eğitim dili olacağını vaat eden görüşleri ileri sürdüklerini üzün
tüyle görmekte ve işitmekteyiz. Bu, kesinlikle yanlış ve tehlikeli bir çalışmadır. Bundan vazgeçil
meli, katiyen bu şeyler ağza bile alınmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 yıldır temsil 

, ettiği asil gayelere ve yüksek ideallere ters bu görüşlerden sakmılmalıdır. Büyük Meclisimizin, bu 
gibi yanlışların önlenmesi için gerekli kanunî tedbirleri alacağından da emin bulunuyorum ve ta
rihte kurulmuş bulunan 17 Türk devletinden biri olan Göktürk Devletinden sonra ilk olarak "Türk" 
adıyla Atatürk tarafından kurulan "Türkiye Cumhuriyetinin" derin anlamının zedelenmemesi gere
ğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, millet olmanın, bağımsız bir ülke olmanın bellibaşlı prensipleri vardır. 
Bu temel ilkeler çiğnenmeye başlandığı an, o ülkenin çökmesi, milletin dağılması mukadder olur. 
Onun içindir ki, oy kaygısı, iktidar olma hırsı, bu temel ilkeleri çiğnemeyi asla doğurmamalıdır. 
Unutmamalıyız ki, bu çatı çöktüğünde, hepimiz altında kalırız. 

Bu temel ilkelerin başında, birlik ve beraberliğimiz gelmektedir. Birlik ve beraberliğimizi ze
deleyecek çalışmalardan uzak bulunmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, 74 yıldır çok şerefli hizmetler yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
belli dönemler bu sıralarda görev yapanlar, seçimle değil, atamalarla gelmişlerdi. Bu dönemler, de
mokrasiden yana olanlar tarafından hiçbir zaman tasvip görmemiş ve artık ihtilallerin bir daha ol-
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maması, milletimizin temel tercihlerinden biri olmuştur. Ancak, herkes şunu bilmelidir ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve milletimiz, sadece bugüne kadar olagelen ihtilallere karşı değil, her türlü 
kanlı ya da kansız zorlamalara, "halk ihtilali" tabiri içine girecek plan ve programlara, "halk ihti
lali" tabiri içine girecek plan ve programlara da karşıdır ve bu tür oyunlara niyetlenenleri, Cumhu
riyetimizi çökertip yeni bir rejim kurma heveslilerini, Türk toplumuna anlaşılmaz mesajlar veren
leri, bugün bu kutsal çatı altında uyarmayı bir görev sayıyorum. (MHP, DYP, SHP sıralarından al
kışlar) 

Hepimiz, bu sıralara nasıl geldiğimizi, aslî görevimizin ne olduğunu bilir ve haddimizi aşmaz, 
demokrasiyi gerçek manada yaşar ve yaşatma gayreti içine girersek, Türkiyemizin geleceği daima 
aydınlık olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün çok ciddî ekonomik problemlerle de karşı karşıyayız. Bu durum, 
hiçbirimiz için, siyasî çalışmalar açısından bir fırsat olarak görülmemeli... yıkıcı, milletimizi ger
çeklerin dışına taşıracak yorumlar yerine, yapıcı, yol gösterici tekliflerimizi sunmalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, ayrıca 
memleketimize hizmet yansı içerisinde bulunan değerli siyasî partilerimizin birinin, Milliyetçi Ha
reket Partisinin Genel Başkanı sıfatıyla bugün, Millî Egemenlik Bayramında, Anayasamızın 81 in
ci maddesine yer alan milletvekilliği andını büyük bir sadakatla tekrarlıyor, yeniliyorum. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 

Söz sırası, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nda. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, değerli konuklar, sevgili vatandaşlarım; sözlerime başlarken, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

74 yıl önce bugün, Türk parlamento tarihinin yüz akı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lanarak milletin mukadderatına el koymuştu; üç yıl süren fedakâr mesaisi sonucunda, İstiklâl Sa
vaşını idare edip kazanarak, bileğinin hakkıyla "Gazi Meclis" unvanını almıştır. Bugün hepsi de 
ebediyete intikal etmiş bulunan bu Kahraman Meclisin bütün üyelerine Cenab-ı Hak'tan rahmet di
liyor ve aziz hatıralarını saygıyla yâd ediyorum. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini, yakın Türk tarihi içinde unutulmaz kılan, vasıf, kula 
kulluk yerine, Hak'ka kulluk etmeyi şiar edinmesiydi. Memleketin birliğini ve dirliğini namus bi
len Kuvayı Milliye çizgisi, her şeyden önce, iman, hürriyet ve bağımsızlık esasına dayanan, şeref
li bir millî siyaset çizgisiydi, yokluğa mahkûm edilen Anadolu Türklüğünün yeniden varoluş biçi
miydi. Gazi Meclisten, bugünlere ve yarınlara emanet edilmiş bu siyaset, dün olduğu gibi, bugün 
de tazeliğini korumaktadır. 

23 Nisan 1920'de açılan Gazi Meclis, millet iradesi düsturuyla yola çıkmış ve milletten aldığı 
vekâlet görevini, hiçbir şahsa, kuruma ve zümreye devretmemeye azamî dikkat göstermişti. 74 se
ne geride kalmış olmasına rağmen, millî hâkimiyet prensibine titizlikle sahip çıkan bu temsil anla
yışı, günümüzde de, ışık tutma niteliğini taşımaktadır. . 

Muhterem Başkan, saygıdeğer üyeler; halkı yönetmek için, halkın görev ve yetki verdiği kişi
lerin, siyasî veya iktisadî nitelikli her krizde, tası tarağı toplayıp Avrupa'ya ve bilhassa Atlantik 
ötesine koşarak, âdeta, bir nevi hesap verme ve akıl danışma şeklinde gizli temaslarda bulunulma-
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sı, millî hâkimiyet prensibimize ve millî haysiyetimizi ayaklar altına almaktadır. (BBP ve RP sıra
larından alkışlar) 

İktidara gelmek ve iktidarda kalmak için, Türk Halkının dışındaki mihraklardan destek uman
ların, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş günlerini bir kere daha hatırlamasında fayda görü
yorum. 

Türkiye, geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle büyük bir ülkedir; bugünlerde devlet hazinesi
nin insafsızca şuna buna peşkeş çekilmiş olmasından doğan kriz bile bu gerçeği ortadan kaldırma
maktadır. 

İnsan zenginliği, tabiî kaynakları ve benzersiz jeopolitiğiyle Türkiye, büyük ve onurlu olma
ya mecbur olan bir ülkedir. Türk Devleti, üniter bir devlettir; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü
tündür. Bu Meclisin şahsında, bû kararı, büyük milletimiz vermiştir. Ne Ermeni ve Batının uşağı 
terör unsurları ne de emperyalizmin uzantıları, bu gerçeği değiştiremezler. 

Halihazırdaki basiretsiz yönetimlere ve tıkanan sisteme bakarak, Türkiye'nin geleceğinden 
ümit kesmiyoruz. Dinimiz, ümitsizliği haram saymıştır. Millî bağımsızlık ülküsünü hiçe sayıp, mil
lî şeref ve gururumuzu ayaklar altına alan siyaset anlayışı ve onların işbirlikçileri, Türkiye'yi, Pa
sifik Okyanusundaki muz cumhuriyetlerinden biriyle karıştırma gafletine düşmüş olabilirler. Ken
di küçüklüğünden vehme kapılan birtakım odaklar, bundan 74 yıl önce Ankara'da toplanan bir 
avuç memleket evladının verdiği mücadeleyi anlamakta zaafa düşmüş olabilirler. Ülkemizin en bü
yük dayanağı olan beşerî zenginliğimiz, sunî şekilde köpürtülmüş bir etnik gerginliğe, son derece 
zararlı bulduğumuz ve zararlı olduğuna inandığımız bir laik - Müslüman çatışmasına sürüklenerek, 
asıl amacından uzaklaştırılmış olabilir. Bu olumsuz tablo, bizi karamsarlığa düşüremez. Türki
ye'nin gerçek gücü, bundan defalarca kere daha fazladır. O büyük gücü, seçim sandıklarına, miting 
meydanlarına ve kalabalık caddelere bakarak göremezsiniz. Türkiye, göründüğünden daha fazla 
güçlü bir ülkedir ve ülkenin sahipleri, sadece yaşayanlardan ibaret değildir. 

Bugün, yokluğunu hissettiğimiz tek şey, ne Amerikadan gelecek yeşil dolarlı dış borç paket
leri ne de uluslararası tefecilerin elinden kurtarmaya çalıştığımız faiz kırıntılarıdır; bizim yaramıza 
merhem olacak tek şey, 74 yıl önce bugün, Ulus'taki mütevazı binada toplanarak, fikir ve eylem 
birliği etmiş bir avuç millet temsilcisinin var olmak kararlılığı ve mücadele azmidir. Yokluk için
de pulu para eden, harabeyi mamur kılan, açı doyuran, esiri bağımsız kılan ve düşmüşü ayağa kal
dıran bu imanlı ruh asaletine ihtiyacımız vardır. İşte bu imanlı ruh, Kuvayi Milliye ruhudur. Mille
tiyle bütünleşen ve milletinin hedefleriyle ahenkli hale gelebilen bir avuç insanın neler başarabil
diğini hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı, ümitsizliği ihanet sayıyor ve güzel Türkiyemizin güzel in
sanlarından da, ümitlerini kaybetmemelerini istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkeye yabancı asker sokanlara sesleniyorum; bu ül
kede doların ya da markın, kendi millî parasını boğmasına yol açanlara sesleniyorum; bu ülkede İs
tiklal Marşının herhangi bir melodiden farkını ayırt edemeyip, o büyük Marştaki manayı kafaları
na sokamayanlara sesleniyorum: Bu anlayış ve siyasetiniz, 1920 ruhunu incitmekte, ona layık ola
mamaktadır. 

Herkesi, 1920'dc bu Meclisi kuran ve Meclisi dualarla, salalarla açan Kuvayi Milliye ruhun
da birleşmeye, milletimizi yeniden büyük dirilişe çağırıyorum. Unutmayınız ki, Cenab-ı Hakk'a ve 
O'nun sevgili resulüne olan imanımızın verdiği kararlılık, Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan 
inancımızın teminatıdır. 
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Her alanda tam bağımsız bir Türkiye dileğiyle, bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramını kutluyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

Değerli milletvekilleri, söz sırası, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'te. 
Buyurunuz Sayın Ecevit. (DSP sıralarından alkışlar) 

DEMOKRATİK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin Sayın Baş
kanı ve üyeleri, sayın konuklar; Kurtuluş Savaşı, Türk ulusunun en güçsüz olduğu yıllarda verili
yordu; fakat, o en güçsüz döneminde Türk ulusu, dünyanın en güçlü devletlerini ve ordularını dize 
getirerek ülke bütünlüğünü sağlayabilmiş, bağımsızlığını pekiştircbilmişti. Bunun da ötesinde, em
peryalizm çağını sona erdirerek, dünyanın tüm ezilen uluslarına ve sömürgelerine bağımsızlık yo
lunu açabilmişti. 

Tarihte eşi görülmedik o başarının ardındaki temel etken, Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı başlar
ken ulusal iradeyi demokratik süreç içinde harekete geçirmiş ve 23 Nisan 1920 günü Ankara'da 
açılan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle bu süreci perçinlemiş olmasıydı. 

1990'ların Türkiyesi, 1920'lerin Türkiyesiyle karşılaştırılamayacak kadar güçlüdür. Eğer bu 
güç gereğince değerlendirilebilseydi, Bosna-Hersek'teki soykırım yaşanmazdı, Azerbaycan top
rakları adım adim işgale uğramazdı, Kıbrıs Türkleri gitgide ağırlaşan dış baskılarla karşılaşmazdı, 
Türkiye'nin bölünmesini isteyenler Sevr dayatmasını yinelemeye kalkışamazlardı ve Türk ekono
misi bugünkü bunalıma sürüklenmezdi. 

En çetin koşullar altında Kurtuluş Savaşı mucizesini gerçekleştirebilmiş ve hemen ardından 
kendi çevresinde bir dostluk ve barış kuşağı, güvenlik kuşağı oluşturabilmiş olan Türk ulusu, eğer 
son yıllarda siyasal iradesini ülke yönetimine gereğince yansıtabilseydi, Türkiye Cumhuriyeti, bu
gün bölgesinin önder ve örnek ülkesi olabilirdi, bölgede hakça bir barış sağlayabilirdi, bölücü te
rörün dış ve iç kaynaklarını demokratik süreç içinde kurutabilirdi ve gelişmesini dış baskılarla kar-
şılaşmaksızın hızlandırabilirdi. 

Gerçi, bu kürsünün ardında, egemenliğin kayıtsızvşartsız millette olduğu yazılıdır; ama, bu sö
ze gerçeklik kazandıracak kapılar büyük ölçüde kapalıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette ola
bilmesinin başta gelen gereği, millet iradesinin Büyük Millet Meclisine doğru olarak yansımasıdır; 
fakat, yürürlükteki adaletsiz seçim sistemi, bunu büyük ölçüde engellemektedir. Demokrasinin te
mel kurallarından biri oy eşitliği olduğu halde, yürürlükteki seçim sistemi yüzünden, bir partinin 
oyları, başka bir partinin oylarından 10 kat daha ağırlıklı olabilmektedir ve bir parti, oy dağılımı 
rasgelirse, yalnızca yüzde 20-25 oyla Mecliste salt çoğunluğu elde ederek, tek başına iktidara gel
me olanağını elde edebilmektedir. Böylece, yürürlükteki seçim sistemi, milletin egemenliğinden 
çok, küçük bir azınlığın egemenliğine yol açmaktadır. 

Milletin egemenliği önündeki bir başka engel, Türkiye'nin hâlâ bir askerî yönetim döneminin 
Anayasasıyla yönetilmekte oluşudur. Bu Anayasa, nüfusunun büyük çoğunluğu gençlerden oluşan 
ülkemizde genç kuşağın Büyük Millet Meclisinde temsilini önlemektedir, erginlik çağına erişmiş 
öğrencilerin parti üyeliğini bile yasaklamaktadır; böylece, nüfusumuzun, çağı en erken yakalayan, 
yeniliklere en açık kesimi, siyasal yaşama ve ülke yönetimine ağırlığını koyabilme olanağından 
yoksun tutulmaktadır. _ 

Yine Anayasaya göre, sendikaların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yöne
ticileri, denetçileri, hatta avukatları, aynı zamanda milletvekili olamamaktadır. O yüzden, örgütlü 
halk kesimlerinin de Büyük Millet Meclisinde temsili önlenmektedir. 
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Milletin egemenliği ve iradesi önündeki, bu, hiçbir ülkede eşine rastlanamayacak engeller kal
dırılmadıkça, ülkemizde, ne katılımcı demokrasi gerçeklik kazanabilir ne de temel konularda ulu
sal uzlaşma sağlanabilir. 

Bu engelleri kaldırma yolunda atılması gereken ilk adım, seçim sistemini adilleştirmektir; fa
kat, bazı partiler, oy oranları ve oy beklentileri düştükçe, daha da adaletsiz, millet iradesini daha da 
çarpıtıcı seçim sistemi arayışlarına girmektedirler. Üstelik,-öngörülen yeni seçim sistemi, ulusal 
birliği ve laik cumhuriyeti de ağır bir tehlike altına sokacak ve sosyal dengesizliği büsbütün artıra
cak niteliktedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den esinlenen adaletsiz bir seçim sistemi nedeniyle, 
yıllarca süren ağır bir siyasal bunalıma sürüklenmişti. Bundan, Kıbrıs Türklerinin ulusal davası da 
zarar görmüştü; ama, geçen yıl, yeni seçimlere gidilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, par-
tilerarası uzlaşma yoluyla adaletli bir seçim sistemi benimsendi ve o sayede bunalım sona ererek, 
demokrasi sağlıklı bir işleyişe kavuştu. Bugünlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki partiler, 
seçim sistemini daha da adaletli duruma getirmek için anlaşmaya vardılar. Yakın geçmişte, seçim 
sistemi ve demokrasi konusunda Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a kötü örnek olmuştu; bu kez, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin, Türkiye'ye; yavru vatanın, anavatana örnek olmasını dilerim. 

27 Mart yerel yönetim seçimleri ardından birkaç yüzbin oy pusulasının çöplüklerden çıkması, 
halkımızın çok haklı tepkisine neden oldu; daha acı bir gerçek var: Yürürlükteki adaletsiz seçim 
sistemi yüzünden, her seçimde, yüzbinlerce değil, milyonlarca oy çöplüğe atılmış gibi oluyor. Hal
kımızın buna da gereken tepkiyi göstermesini, böyle bir tepkiyi topluca ve ısrarla sürdürmesini di
liyorum. Demokrasimizin önündeki, millet iradesinin Büyük Millet Meclisine doğru olarak yansı
ması önündeki ve milletin egemenliği önündeki en büyük engeli oluşturan adaletsiz seçim siste
minden, hele daha da adaletsiz bir seçim sistemi sürecine sürüklenmekten, Türkiye'yi, ancak hal
kın demokratik ve etkin baskısı kurtarabilir. 

Adaletsiz seçim sisteminde direnenler, bunu, siyasal istikrar bahanesine bağlıyorlar; fakat, is
tikrarı, yanlış yerde, hükümette arıyorlar. Oysa, çok partili demokrasilerde, hükümette istikrar ko
lay sağlanamayabilir; bunun büyük sakıncası da olmaz. 

En istikrarlı gelişen ve demokrasileri en iyi işleyen bazı ülkeler, sık sık hükümet istikrarsızlı-
ğıyla karşılaşırlar; ama, o yüzden, devletin işleyişinde herhangi bir istikrarsızlık, toplum yaşamın
da veya siyasal yaşamda herhangi bir bunalım veya tıkanıklık söz konusu olmaz. Çünkü, o ülkeler, 
istikrarı, gelip geçici hükümetlerde değil, kalıcı olan devlette sağlarlar, kamu yönetiminin sürekli
liğinde sağlarlar ve temel konularda uzlaşma yoluyla oluşturdukları ulusal politikalarla sağlarlar. 

Türkiye de istikrarı bu alanlarda sağlamaya çalışmalıdır. Bunun başta gelen koşulları da, par
tileri uzlaşmaya yöneltici adaletli bir seçim sisteminde anlaşmak ve halkın, özellikle de gençlerin 
ve örgütlü toplum kesimlerinin siyasete etkin katılımı önündeki anayasal ve yasal engelleri kaldır
maktır. 

Türkiye'yi Atatürk'ün açtığı yolda güçlendirelbilmenin bir temel koşulu ise, çocuklarımızın 
ve gençlerimizin yetişmesinde ve eğitiminde demokrasiye ve laikliğe öncelikli yer vermektir. 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında* yüce ulusumuzu ve sevgili çocuklarımızı, sürekli 
barış ve özgürlük dileğiyle kutluyorum; Türk Ulusuyla ve Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya ço
cuklarına ve tüm insanlığa da barış ve özgürlük diliyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinin değer
li üyelerine ve sayın konuklara saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

Söz sırası, Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Bozkurt ÖzaPda. 

Buyurunuz Sayın Özal. 

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulu
şunun 74 üncü yıldönümü, Yüce Milletimizin ve sevgili çocuklarımızın bu mutlu gününü tebrik 
ediyorum; başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk olmak üzere, her türlü zorluğa göğüs 
germiş İstiklal Harbimizin bütün şehitlerini ve gazilerini minnetle ve şükranla yâd ediyorum, onla
ra Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, yaklaşık, bir asrın 
dörttü üçü kadar zaman geçti. Bu süre zarfında, hiç şüphe yok ki, ülkemiz, muasır medeniyet sevi
yesine doğru önemli adımlar attı; ancak, dev adımlarla yol alan bir dünyada gayretlerimizin yeter
li olmadığı, ileri ülkeler seviyesine yetişmek için daha çok çalışmamız gerektiği ortadadır. 

21 inci Asra nerede ise girdik. Öyle görünüyor ki, bu asırda rekabet ve yarışma daha şiddetli 
olacaktır. Ekonomide, özellikle ilim ve teknolojide meydana gelecek gelişmelerin, şimdiden tah
min edilmesi dahi mümkün olmayan seviyelere erişeceği muhakkaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1980'li yıllarda büyük hamleler yapmış olan ülkemiz, bugün 
maalese çok ciddî sıkıntılar içerisindedir. Daha iki yıl önce, 8 inci Cumhurbaşkanımız merhum 
Turgut Özal, Üçüncü İzmir İktisat Kongresinde, "21 inci Asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacak
tır" dediğinde, bu görüş, toplumun büyük bir bölümü tarafından tasvip edilmiş, paylaşılmıştı. Ne 
acıdır ki, sorunlar, kısa zamanda içinden çıkılması zor hale gelmiş; bu yılların, gelişme ve kalkın
ma dönemi olarak geçmesi imkânı ortadan kalkmış; aksine, kayıp yıllar olacağı belli olmuştur. 

Türkiye'nin ileri ülkeler kervanına katılması kolay değildir; ama, imkânsız da değildir. Bize 
göre, bunun yolu bellidir ve başarıyla denenmiştir. Kurtuluşun yolu, gelişmenin yolu, ileri ve mo
dern bir ülke olmanın yolu, merhum Özal'm yoludur. Türkiye, tekrar onun felsefesine, bu ülkenin 
bütün insanlarını kucaklayan anlayışına yeniden kavuşmalı; esaslarını ortaya koyduğu "İkinci De
ğişim Programı" nı uygulamalıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özal. 

Söz sırası, Millet Partisi adına, Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibaİi'de. 

Buyurun Sayın Edibaİi. 

MİLLET PARTİSİ GENEL BAŞKANI AYKUT EDİBALİ (Kayseri) - Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, aziz vatandaşlarım; bugün 23 Nisan; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının 74 üncü yıldönümünü sevinçle, şükranla kutluyoruz. 

Vatanın, 74 yıl önce, doğuda Ermeni çeteleri, batıda Rum askerinin işgali altında kaldığı, ül
kenin işgal ve parçalanma felaketini yaşadığı o karanlık günlerde ülkede doğan, sadece Türkiye 
değil, Türk dünyası ve İslam dünyası için de umut ışığı olan bu mutlu gün, Türk dünyasına ve İs
lam dünyasına da kutlu olsun. 

Türkiye'yi içine düştüğü felaketten kurtarmak için emeği geçen, hayatlarını feda etmekten çe
kinmeyen Gazi Meclisin gazi üyelerini ve Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını da saygıyla anı
yoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz millet; 23 Nisanı, Gazi Mustafa Kemal'in, Meclisin 
açılışı için yaptığı tarihî çağrı, en iyi şekilde anlatmaktadır. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine, as
kerî ve mülkî erkâna gönderilen çağrının, kitle iletişim araçlarıyla dağıtılması, büyük harflerle ya
zılması ve duyurulması istenmiştir. Özetin özeti halinde, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışına davet çağrısı, Türk Miletinin delegelerini, işgal altına düşmüş bulunan hilafet 
ve saltanat merkezinin, vatanın yer yer düşman işgali altına düşmüş yörelerinin, tehlikeye düşmüş 
bulunan toprak bütünlüğünün, istiklal ve hürriyetimizin kazanılıp korunmasını sağlamak üzere top
lantıya çağırmaktaydı. Bu çağrı, Amasya Tamimi, Sivas ve Erzurum Kongreleri kararlan ve son 
Osmanlı Meclisi Mebusanının aldığı misakımillî kararı ve Gazi Meclisin aldığı kararlarla ayrılmaz 
bir bütünlük teşkil eder. 

Sayın Başkan, değerli üyeler ve aziz millet; 23 Nisan, asla şüphe edilmemelidir ki, sıradan bir 
gün olmamış, âdet yerini bulsun diye yapılan bir anma da olmamıştır ve olamaz da. Çünkü, 23 Ni
san, tanzimattan itibaren başlayan çöküş ve parçalanış sürecinin durduğu, durdurulduğu ve yeni bir 
yükseliş ve yüceliş döneminin başlangıç anıdır. Osmanlı İmparatorluğunun tasfiyesiyle birlikte, İs
lam'ın ve Türk Milletinin de tasfiyesine karşı girişilen millî uyanış, millî karar ve protestonun da 
ilanıdır. Tanzimat taklitçiliğiyle başlayan, teslimiyet ve tasfiyeyle sonuçlanan sömürgeci ve haçlı 
Batı'nın, Müslüman Türk'ün Anadoluya gelişinden bugüne kadar asla unutmadığı, vazgeçmediği, 
Müslüman Türk'ün İslam'dan uzaklaştırılıp, İslam'ın, Arabistan çölüne, Türklerin de Asya bozkır
larına gönderilmesi hayali karşısında 23 Nisan, Müslüman Türk Milletinin insanlık ve İslam dün
yasına çıkardığı tarihî beyannamedir. 

Türk Milleti için, 23 Nisanla dünyaya ilan ettiği haklar aziz, hedefler kutsaldır ve asla unutul
mamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve aziz millet; biz, Haçlı Seferlerinin bittiğini, Lozan ile 
ebedî bir sulha kavuştuğumuzu sanırsak, yanılırız. Bugün yer yer gördüğümüz, dışarıda ve içeride 
karşılaştığımız, bazılarının da görmek ve duymak istemediği bir Sevr olup bittisiyle karşı karşıya-
yız. Haçlı taassubunun, haçlı sömürgeci emellerini Bosna'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Kara-
bağ'da, Kudüs'te, itiraz edilmeyecek bir biçimde görüyoruz. Güneydoğu AnadoludaMüslüman ka
nının akıtılmasında başka bir parmak aramak beyhudedir. Türkiye'ye karşı uygulanan askerî, eko
nomik, medenî, dinî abluka, engelleme, ekonomik ve kültürel sıkıntılarımızın başlıca kaynağı du
rumundadır. 

Hatırlamalıyız ki, Lozan'da sömürgeci Batı isteklerini reddeden Türkiye'ye, tam bağımsızlık 
davasında ısrar eden Türkiye'ye, Sevr isteklerini ilk fırsatta kabul ettirmek, boyun eğdirmek, Ba
tı'nın asla vazgeçmeyeceği hedefidir. 

Rahmetli İnönü, hatıralarında, Lord Curzon'un, Batı'nın isteklerini geri çeviren Türkiye'nin, 
harabolmuş bir ülkenin, imarı için paraya ihtiyacı olan Türkiye'nin her para talebinde Sevr istekle
riyle karşı karşıya kalacağını duyurmuştu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz millet; Batı'nın, hümanist maskesi arkasında yatan 
vahşi sömürgeciliğini Bosna'da, Karabağ'da gördük, Kudüs ve Kıbrıs'ta yaşadık, yaşıyoruz. Fırsat 
bulur bulmaz, insanoğluna ve ülkemize neleri reva göreceklerini asla unutmamalıyız. Batı vahşeti 
gibi, Batı'nın hileci sulhçu vasıtaları ve politikalarının da Sevr'den başka amacı yoktur. 

Fener Patriğinin, Avrupa Konseyinde, devlet başkanlarına uygulanan protokol çerçevesinde 
daveti ve konuşması, Türkiye'nin Lozan'da savunduğu esaslara aykırıdır. Millî hâkimiyet ve ba
ğımsızlık esaslarına aykırı bir cinayettir. Avrupa Konseyinin aldığı benzer kararlar da, Sevr'i hort-
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latma amacındadır. Millî mücadelenin.ilan ettiği hakların başında, ekonomik ve manevî bağımsız
lık gelmektedir. Türkiye'nin, IMF gibi kuruluşlarda bağımsızlık hedefinden tavize zorlandığı açık
tır." 

Sayın başkan, değerli üyeler, aziz millet; 23 Nisanı anarken sömürgeci Batının, Sevr'i hortlat
ma hedefini dikkatle gözetmekteyiz. Türkiye'nin karşılaştığı bu karanlık günlerde bir umut ışığı 
olarak, Allah'ın lütfü olarak beliren, Türkiye'nin kuruluş belgeleriyle belirlenmiş hedeflerini, ölçü
lerini, kurumlarını hayatımıza yeniden rehber yapmalıyız. 23 Nisanda ilan ettiğimiz millî hâkimi
yet, Kuvayi Milliye'nin amil olması, millî iradenin esas alınması, millî mutabakat, partilerüstü bir
lik, memleketin bütün maddî ve manevî gücünün seferber edilmesi, Meclis üstünlüğü gibi, Türk 
Milletini bir ölüm kalım savaşında yöneten prensipleri hayatımıza yeniden rehber yapmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, geçirdiği bir seri askerî darbeyle, bugün fiilen 
bir azınlık sultasına varmış bulunmaktadır. Adil olmayan, iktidarların keyfiyle değiştirilip duran 
Seçim Kanunuyla, temel kanunlarda, darbe dönemlerinden kalan antidemokratik kalıntılarıyla dev
leti tüketen, milleti bölen partizanlıklar, ilim, ehliyet ve adaleti siyasî hayatımızdan uzaklaştıran 
bencilliğimizi terk ötmek mecburiyetindeyiz. Ülkenin temel meselelerinde hak, bilim ve ülke çıkar
ları etrafında, partileri aşan bir mutabakat sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'yi içine çekmek istedikleri laik-dinci çatışmasından çekip kurtarmak mecburiyetinde
yiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, aziz millet; 23 Nisan, Türkiye'nin bugün karşılaştığı, yarın da 
karşılaşacağı meselelerin çözümü için altın bir anahtar, emsalsiz bir hazinedir. Amasya Mülakatı, 
Sivas ye Erzurum kongreleri kararları, misakımillî ve 23 Nisan çağrısında ifadesini bulan, 1921 
Anayasasıyla çerçevesi çizilen mukadddes haklar ve ölçüler, inanıyoruz ki, bizim olduğu gibi, bü
tün dünya Türklerinin ve yeryüzü Müslümanlarının da ilham kaynağı olacaktır ve olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, aziz millet; 23 Nisan Bayramınızı bir felaket ve yok oluş bata
ğından kurtaran Allah'a hamdle kutluyor, daha nice 23 Nisanları mutluluk ve hürriyet içinde kut
lamayı diliyor; şahsım ve Millet Partisi adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Edibali. 
Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosunun ' 

Başkanı Sayın Ayhan Halit Acarkan ve değerli parlamenter meslektaşlarımız, sevincimizi ve mut
luluğumuzu paylaşmak için aramızdadırlar. 

Şahıslarında, kardeş Kıbrıs Türk halkına, kardeş parlamentoya saygılarımızı ve sevgilerimizi 
sunuyoruz. (Alkışlar) 

Şimdi, Sayın Ayhan Halit Acarkan Yüce Meclise hitap edecekler. 

Buyurunuz Sayın Acarkan. (Alkışlar) 
KKTC MECLİS BAŞKANI AYHAN HALİT ACARKAN - Saygıdeğer Başkan, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekilleri; Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bu özel gündemli toplantısında söz almanın gururu ve kıvancı içindeyim. Bu mutlu ola
yın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü açılış yıldönümünde yer almakta olması, coşkumu
zu daha da artırmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'deki açılışı, o dönemin tutsak ve mazlum 
uluslarına esin kaynağı oluşturacak olan Türk Kurtuluş Savaşının, askersel, siyasal ve sosyal tüm 
adımlarının, ulusal irade ve dayanışmasıyla atılması kararlılığının göstergesidir. 
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'daki emperyalist yayılmacılığı durdurmak 
ve saldırganı Türk vatanından kovmak için başlattığı kutsal mücadele, ulusal egemenliğe ve de
mokratik bilince dayanıyordu. 

Kurtuluş Savaşının en çetin günlerinde Büyük Millet Meclisini kapatma önerisini getirenlere, 
Atatürk'ün, "Hayır efendiler, Meclis bize asıl bugünlerde lazımdır, gereklidir" yanıtını vermesi, 
Türk Ulusunun ölüm kalım savaşının nasıl bir demokratik ruhla yürütüldüğünün en canlı bir misa
lidir. 

Mustafa Kemal Atatürk, mucizevî zaferlere, sonuçlara ve uygar yapılanmalara kaynaklık eden 
Kurtuluş Savaşını, Türk Ulusuyla bütünleştirerek, ulusun iradesine saygı ve güven göstererek yü
rütmüş ve sonuçlandırmıştır. Dünya bağımsızlık savaşımları tarihinde bu erdemi gösterebilmiş li
derlerin sayısı çok azdır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımlarıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıl
ması ve kurtuluş eyleminin, baştan sona kadar, yüce Meclisin yönetim ve denetiminde götürülme
si, Kuvayi Milliye ruhunun ulusal iradeye ve demokrasi kültürüne dayandırıldığının bir gösterge
sidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla Atatürk, halkın her kesiminin , ulusal Kurtuluş Sa
vaşının tarihî ve yaşamsal kararlarına sorumlulukla katılımına ne denli önem verdiğini, hem içe, 
hem de dışa karşı göstermiş oluyordu. 

Büyük Önderimiz, o zor günlerin, zor koşulları altında ve totaliter rejimlerin ağırlıkta olduğu 
bir dünyada ortaya koyduğu özgürlükçü ve demokratik felsefeyle, ulusunun güvenini perçinlemek
le kalmamış, çağın önündeki demokrat kişiliğiyle, dış dünyanın da saygısını ve hayranlığını kazan
mıştır. 

Türk Ulusunun, sınavını ateşle verdiği o çetin mücadele günlerinden bu yana demokrasi kül
türüyle yetişmekte olan genç nesillerimiz, gerek anavatan Türkiye'deki, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetindeki özgürlükçü parlamenter ve demokratik rejimlerimizin en büyük güvence kayna
ğıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her türlü koşul altında demokrasiyi yaşatıp geliştirmek 
ve sorunların çıkış yollarını çok seslilik ortamında arama kararlılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin temel ilkesidir. Demokrasi, vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak, genç cumhuriyetimizde 
bütün kurumlarıyla yerleşip güçlenirken, esin kaynağımız Atatürkçülük, güven ve güç kaynağımız 
ise anavatan Türkiye'dir. 

Her alanda çağdaş uygarlık düzeyini yakalamanın en sağlıklı yolu olarak gördüğümüz demok
rasiyi, Atatürkçü ilkeler çerçevesinde yaşatmaya duyarlılık ve özen göstermekteyiz. Yabancı ulus
lar ve halklar bile Atatürk'ten ilham alırken, Kıbrıs Türk Halkının bu kaçınılmaz etkilenişimin dı
şında kalması, kuşkusuz ki düşünülemez. Yıllar boyunca süren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti olgusuyla taşlanan kurtuluş, özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizin özünde Atatürk
çülüğün dinamizmi vardır. 

Değişen koşullar altında sürmekte olan var oluş mücadelemiz, yine aynı dinamizmle yönünü 
bulmaktadır. Atatürkçü düşüncenin özünü, tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik oluşturduğuna gö
re, baskılar ne denli ağır olursa olsun, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden ödün vermeyece
ğiz. Bu bağımsızlık ve egemenlik, özgür vatan topraklarında kolay yaratılmadı. Binlerce şehidin 
canı ve kanı; inanılmaz çilelere özveriyle katlanan nesillerin destanı, kazanımlarımızın temelinde
ki paha biçilmez değerleridir. 
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Bizi özgür, güvenli ve mutlu kılabilecek tek ortam, anavatanımız Türkiye'nin etkin ve fiilî gü-
venccsindeki, kendi bağımsız ve egemen devletimizdir. 

1920 Türkiyesinin koşullarında bile Türk Ulusunun elinden alınamayan özgürlük, bizim vaz
geçemeyeceğimiz yaşamsal değerimizdir. Ulusal,kurtuluş savaşı Kemalistlerinin yolunda ve aynı 
inançla yürüyerek, kutsal hedefe mutlaka ulaşacağız. O hedefte, dünyada tanınmış, bağımsız, ege
men ve müreffeh Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. (Alkışlar) 

Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi içinde var oluş miicadelimizin en büyük destekçisi olan 
anavatan Türkiyemize, Kıbrıs Türk Halkı adına derin şükranlarımızı sunarım. 

Büyük Millet Meclisleriyle, hükümetleriyle, tüm demokratik kurumlarıyla ve kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle her zaman yanımızda olan anavatan Türkiye, yaşam ve güvence kaynağımız
dır. Türkiye'nin esenliği bizim esenliğimizdir. Bu bilinçle, Kıbrıs Türkleri olarak, yediden yetmi
şe, her zaman anavatanımızın esenliği için dua etmekte, anavatan sevgisini en kutsal aşk olarak yü
reklerimizde yaşatmaktayız. 

Tasada ve kıvançta vazgeçilmez bir kader birliğimiz vardır. Birlikte gülüp, birlikte ağlamak
tayız. Kıbrıs Türk halkı olarak, bağımsız devletimizde, her alanda kendi kendimize yeterli duruma 
gelerek ve kazanımlarımızı kökleştirerek, anavatan Türkiye'nin özverilerine layık olmaya çalış
maktayız. Bu çalışmalarımızın ürününü de mutlaka alacağımıza inanıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Açılış Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik Bayramını 
en içten duygularımla kutlarım. 

Nazik daveti ve soylu konukseverliliğiyle, bu mutlu yıldönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Parlamentosuna, anavatan Türkiye'de temsil edilme gururunu bahşeden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'a teşekkür eder, Yüce Meclise, şahsım, heye
tim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Acarkan, içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, özel gündem gereği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniple yapı
la konuşmalar tamamlanmıştır. 

Denetim konularını konuşmak için 26 Nisan 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.50 
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