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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, 
ilaç fiyatlarının tespit sekli ve etkileyen fak
törler ile, kalite kontrolü konusundaki 
gündem dışı konuşmasına, Sağlık Bakanı 
Halil Şıvgın. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın, son günlerdeki işçi hareketleri ve işçi* 
lerin içinde bulundukları duruma ilişkin 
gündem dışı konuşmasına da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, 

Cevap verdiler. 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-

zün, carî işlemler dengesindeki fazlalığa 
ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

11.4.1928 Tarih ve 1219 saydı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında 3530 sayılı Kanunun, 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir 
defa daha görüşülmek üzere iade edildiği
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 

Türkiye - Avrupa Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonu, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
si ve 

Kuzey Atlantik Assamblesi, 
Yeni dönem çalışmalarında Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için Anavatan Partisi Gru
bunca aday olarak gösterilen asıl üyelerin 
isimlerine dair Başkanlık tezkereleri, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelen
dirilme ve Vardiya Standartları Hakkın
da Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının (1/355) (S. Sayısı : 158) yapılan açık 
oylama; 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/534) (S. Sayı
sı : 220) ile 

19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İl
çe Kurulması Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
nin de (2/122) (S. Sayısı: 221), 

Görüşmeler sonunda; 
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 

açıklandı. 

Nevşehir Milletvekili Ahmet Cemal 
Seymen'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Ra
poru ve Nevşehir Milletvekili A. Cemal 
Seymen'in İçtüzüğün 110 uncu maddesi
ne göre Rapora itirazının (3/552) (S. Sa
yısı : 186'ya 1 inci Ek) görüşülmesi ise, ko
misyon yetkililerinin Genel Kurulda ha
zır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kuruluşunun 69 uncuyıl-
dönümününün ve Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramının kutlanması ve günün önem 
ve anlamının belirtilmesi amacıyla, 23 Ni
san 1989 Pazar günü saat 14.30'da toplan
mak üzere birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Kâtip 
Üye 

Samsun 
Mehmet Akarca 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 
Kâtip 
Üye 

Sakarya 
Mümtaz Özkok 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

————— —————— 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşimini açıyorum. 

(İstiklal Marşı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
değerli konuklarımız; gündemimize göre, 
Genel Kurulun 18.4.1989 tarihli 78 inci 
Birleşiminde alınan karar uyarınca, Tür-

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 
uncu kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayrammm Kutlanman ile günün önem ve 
anlammtn belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN — Görüşmelere başlama
dan önce, ülkemizin davetlisi olan sayın 
konuk parlamenterleri sizlere takdim 
ediyorum : 

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Tür
kiye Avrupa Topluluğu Karma Parlamen
to Komisyonu Başkanvekili Sayın Ludvik 
Felermayer (Alkışlar); 

Arnavutluk, Sayın ibrahim Mehdi 
(Alkışlar); 

Mısır, Sayın Sufı Ebu Talip (Al
kışlar); 

Avustüralya, Sayın Covn Çayld. (Al
kışlar) 

Sayın Covn Çayld ülkemize gelmiş; 

kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu
nun 69 uncu yıldönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belir
tilmesi amacıyla yapacağımız görüşmele
re başlıyoruz. 

ancak, rahatsızlığı nedeniyle törene katı
lamamıştır. Kendilerine acil şifalar 
dilerim. 

Bangladeş, Sayın Seyid Muhammed 
Kayser (Alkışlar); 

Belçika, Sayın Ademar Dener (Al
kışlar); 

Danimarka, Sayın Lizi Lihtenberg 
(Alkışlar); 

Fransa, Sayın Jan Valeks (Alkışlar); 
Yunanistan, Sayın Ahileas Kolyusis 

(Alkışlar); 
Ürdün, Sayın Bercis Şahir El Hadid 

(Alkışlar); 
Macaristan, Sayın Laslo Bokor (Al

kışlar); 
Hindistan, Sayın Digvicey Sing (Al

kışlar); 
Endonezya, Sayın Sukardi (Alkışlar); 
İrlanda, Sayın Ceymz Tani (Al

kışlar); 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Pakistan, Sayın Perviz Ali Şah CHa
ni (Alkışlar); 

İtalya, Giulio Orlando (Alkışlar); 
Japonya, Sayın Masayuki Okacima 

(Alkışlar); 
Malezya, Sayın Dato Hacı Muham-

med Emin Bin Hacı Davud (Alkışlar); 
Fas, Sayın Hasan Şekuri (Alkışlar); 
Norveç, Sayın Kari Lovzov (Al

kışlar); 
Çin Halk Cumhuriyeti, Sayın Hing 

Yimin (Alkışlar), 
Sayın Liy Hueji (Alkışlar); 
Portekiz, Sayın Dr. Nuno Deleni (Al

kışlar); 
Yugoslavya, Sayın Abbas Kazazi (Al

kışlar); 
Libya, Sayın Ramadan Beşir (Al

kışlar), 
Sayın Abdulrahim £1 Zivail (Al

kışlar); 
İspanya, Sayın Luis Faharda Spino-

la (Alkışlar); 
İsviçre, Sayın Hüber Reymon (Al

kışlar); 
Suriye, Sayın Ahmet Kurna (Al

kışlar); 
Tunus, Sayın Amor Bejaki (Alkışlar); 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sa

yın Hakkı Atun (Alkışlar); 
İngiltere, Sayın Tobi Cesıl (Alkışlar) 

Sayın Corc Gardınır (Alkışlar) 
Görüşmelerde, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanı ile siyasî partilerin 
grup başkanları ve kutlama törenlerine 
davet edilen yabancı ülke parlamenterle
rinden en kıdemli parlamenter konuşacak
lardır. 

Sayın milletvekilleri, sayın konuklar, 
bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 69 uncu yıldönümünü kut
luyoruz. Türk tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından birini oluşturan bu büyük 
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olayla, yüzyıllardır süregelen "Kişisel 
egemenlik" ilkesi, bir daha canlanmamak 
üzere tarihin sayfalarına gömülmüş, onun 
yerini "Millî egemenlik" ilkesi ve buna 
dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti almıştır. 

Gerçekten, Türk inkılabının birbiri
ni tamamlayan iki ana çizgisi, bir yandan, 
çokuluslu Osmanlı imparatorluğunun ye
rini Türk Milleti temeline dayanan millî 
Türk Devletinin alması, öte yandan da ki
şisel saltanat düşüncesinin yerine, millet 
egemenliğinden kaynaklanan Cumhuriyet 
idaresinin geçmesidir. 

Çağdaş yazarların belirttiği gibi, gü
nümüzde, millî egemenlik prensibi, siya
sî demokrasi ile aynı anlama gelir. Devle- • 
tin en üstün buyurma gücü olan egemen
liğin millet iradesinden kaynaklandığı, o 
iradeye dayandığı bir sistem, demokratik 
rejimden> başka bir yöntem tarzı olamaz. 
Demokrasilerde, millet iradesinin üzerin
de hiçbir güç yoktur. Millet, devletin baş
lıca siyasal karar organlarını, kendi hür 
iradesiyle ve periyodik serbest seçimler yo
luyla belirler. 

Millî egemenlik, Türk inkılabının te
mel kavramlarından en önde geleni olması 
nedeniyle, Atatürk'ün her zaman üzerin
de en büyük hassasiyetle durduğu, en kuv
vetli şekilde vurguladığı bir ilke olmuştur. 
Nitekim, Atatürk'e göre, toplumda en 
yüksek hürriyetin, en yüce eşitlik ve ada
letin istikrarının ve korunmasının sağlan
ması, ancak ve ancak tam ve kati mana
sıyla millî egemenliğin kurulmuş olması
na bağlıdır. Dolayısıyla, hürriyetin de, 
eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası 
millî egemenliktir. Grene, Atatürk'ün sö
zü ile : "Millî egemenlik öyle bir nurdur 
ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve 
tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti 
üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta 
yıkılmaya mahkûmdurlar." 
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Türk inkılabının anlayışında, millî 
egemenliğin temsilcisi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 1921 tarihli Anayasamız, 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait ol
duğunu ifade ettikten sonra, bu egemen
liğin, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde belirdi
ğini ve toplandığını hükme bağlamıştır. 
Aynı ilkenin sonucu olarak, yasama ve yü
rütme yetkileri Meclisin elinde toplan
mıştır. 

Tarihî Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, gerçek bir kurucu meclis olarak 
görev yapmış, yeni Türk Devletinin temel
leri bu dönemde atılmıştır. Türk Milleti
nin tam bir ölüm - kalım savaşı içinde bu
lunduğu bu dönemde milletin mukadde
ratına tek başına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin egemen olması, bağımsızlık sa
vaşının üstün yetkili bir meclis tarafından 
hür ve demokratik tartışmalar ve karar
lar yoluyla yürütülmesi, Türk inkılabının 
en ilgi çekici yönlerinden biridir. Aslında, 
tüm yetkilerin böyle bir temsilî mecliste 
toplanması, milletin maddî ve manevî 
kaynaklannın millî mücadele hedefleri 
doğrultusunda en iyi şekilde seferber edil
mesine imkân vermiştir. 

Görülüyor ki, 23 Nisan 1920 tarihin
den itibaren Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Türk inkılabının temeltaşı, en önde 
gelen siyasî müessesesi olmuştur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu niteliğini daha 
sonraki yıllarda da devam ettirmiştir. Ata
türk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verdiği büyük önem, O'nun şu sözlerin
den anlaşılmaktadır : "Memleketin mu
kadderatında yegâne selahiyet ve kudret 
sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu 
memleketin düzeni için, iç ve dış emniyet 
ve masuniyeti için en büyük teminattır. 
Büyük millî dertler, şimdiye kadar, ancak 
Büyük Millet Meclisinde şifa buldu; ge
lecekte de yalnız orada kati tedbirlerini 
bulabilecektir. Türk Milletinin sevgi ve 

bağlılığı, daima, Büyük Millet Meclisine 
yöneldi ve daima oraya yönelecektir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, alt-
mışdokuz yıldır, Türkiye'nin Cumhuriyet
çi ve demokratik siyasî rejiminin temelta
şı olmaya devam.etmiş, büyük görevini 
daima üstün bir vazife bilinci ve sorum
luluk duygusu içinde yerine getirmiştir. 
Bir bakıma, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, Türk inkılabının sembolü haline 
geldiğini, onunla ve Türkiye Cumhuriye
tiyle özdeşleştiğini söylemek yanlış olmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ge
lecekte de, demokrasimizin temel kurumu 
olarak millet iradesinden aldığı güçle gö
revini daha da güçlenerek ifa edeceğinden 
hiçbir kuşkum yoktur. 

Hepinizi derin saygılarımla selamla
rım. (Alkışlar) 

Şimdi siyasî parti gruplarının sayın 
başkanlarına söz vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum : 

1. Anavatan Partisi Genel Başkanı 
ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Turgut 
Özal. 

2. Sosyaldemokrat Haklçı Parti Ge
nel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sa
yın Erdal İnönü. 

3. Doğru Yol Partisi Genel Başka
nı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Süley
man Demirel. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Genel 
Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın 
Turgut Özal'indir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ G E N E L ' 
BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞ
KANI TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri, saygıdeğer misafirler, başın ve ya
yın organlarının değerli mensupları, 
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23 Nisan 1920 - 23 Nisan 1989... Büyük 
Türk Milletinin hür ve bağımsız iradesi
ni temsil eden Yüce Meclisin kurulusun
dan bu yana, demek ki altmışdokuz yıl 
geçmiş. Neler yaşadık bu altmışdokuz 
yılda... 

Önce, millî mücadele; çöken bir 
imparatorluğun yıkıntıları arasında veri
len yeniden var olma mücadelesi; hürri
yet askı ve bağımsızlık tutkusuyla bütün
leşen vatan sevgisinin yarattığı muhteşem 
zafer, sınırlarını Büyük Önder Atatürk'
ün misakımill! ile çizdiği vatan topraklan 
üzerinde genç Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulusu; her şeyin en iyisine, en güzeli
ne layık insanımıza huzur ve güven için
de mutlu bir yasam sunmaya yönelik yo
ğun çabalar; Türk insanına, çoktan hak 
ettiği daha yüksek bir hayat standardı sağ
lama yolunda atılan adımlar; demokrasi
ye geçişimiz; ülkemizi Atatürk'ten aldığı
mız ilhamla çağdaş uygarlık düzeyine yük
seltme yolunda karış karsıya kalınan güç
lükler; milletçe gösterilen büyük özene 
rağmen, millî birlik ve beraberliğimizin 
korunmasında zaman zaman zaafa düşül
mesi sonucu yaşanan sıkıntılı dönemler, 
istikrarı bozmaya yönelen çeşitli iç ve dış 
mihrakların kışkırtmalarıyla düşülen zor 
durumlar; kardeşi kardeşe düşüren ihanet 
çeteleri; çetin ekonomik sıkıntılar, yokluk, 
darlık, kıtlık dönemleri; borç bulabilmek 
için kırk kapının ipini çektiğimiz günler; 
kısır çekişmelerin yol açtığı olumsuz şart
lar içinde art arda yaşanan acı tecrübeler, 
birbirinden zor yıllar ve nihayet, bütün bu 
olayların etkisiyle demokrasimizin zaman 
zaman kesintiye uğraması... 

Değerli milletvekilleri, acaba eksiği
miz neydi? Demokratik rejimi sağlam bir 
zemine oturtma konusunda zaman zaman 
neden yaya kalmıştık? Şimdi, sizlere o ka
ranlık günlerin tablosunu yeniden çizecek 
değilim; ancak, bu soru üzerinde daima 
düşünmeliyiz. Demokratik rejimin vazge

çilmez unsurlarını teşkil eden siyasal par
tiler olarak; iktidar olarak, muhalefet ola
rak, topyekûn millet olarak istisnasız, he
pimiz bu soruyu çok iyi tahlil etmeliyiz. 
Bir ülkede huzur ve güvenin temini, va
tandaşın can ve mal güvenliğinin sağlan
ması, devletin ilk ve aslî görevidir. Bir 
memlekette huzur ve güven kalmamışsa, 
millî birlik ve beraberlik bozulmuşsa, 
anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık kol ge
ziyorsa, o ülkede devlet, temelinden çatır
dıyor demektir. Devletin temeli çatırdar-
ken, bir iktidar, bir icraat, memleketi han
gi refaha, hangi parlak ufuklara kavuştu-
rabilir? Demek oluyor ki, her türkü eko
nomik refahımızın da, sosyal kalkınmamı
zın da temeli, gene huzur ve güvendir; 
millî birlik ve beraberliktir. İşte, bu neden
ledir ki, huzur ve güvenortamının korun
masına büyük önem verdik. Çok şükür, 
artık barış içinde, dirlik içinde, huzur ve 
kardeşlik içindeyiz. En büyük kentimizden 
en ücra köyümüze kadar sahip olduğumuz 
huzur ve güvenin büyük rahatlığını yaşı
yoruz. Milletimiz artık neyin doğru, ne
yin yanlış olduğunu çok iyi anlamış; ül
kemizde demokratik sistem, bir daha ke
sintiye uğramayacak şekilde, bütün ku
rumlarıyla yerleşmiş bulunmaktadır. An
cak, iş bitmemiştir; demokrasimizin bu
gün olduğu gibi, bütün kurallarıyla işle
tilmesinde ve muhafazasında hepimize 
büyük görevler düşmektedir. Bunun temel 
şartı, sisteme herkesin sahip çıkmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik 
rejimi, her şeyin devletten beklenmesi ye
rine, nimetin de, külfetin de vatandaşla
rın tümü tarafından paylaşıldığı, bütün 
fertlerin yetenek ve becerilerini ortaya koy
masına fırsat tanıyan katılımcı bir sistem 
olarak görüyoruz. Bu sistem içinde, dev
let, faaliyetlerini altyapı ve sosyal hizmet 
yatırımları üzerinde yoğunlaştıracak, eko
nomiye genel manada yön verecek, geri
sini, kendi insanının gücüne, kabiliyetine 
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ve çalışkanlığına bırakacaktır. Devletin gö
revi, Batılı çağdaş, bir toplum olma yolun
da milletin önündeki engelleri kaldırmak
tır; her ferdin daha çok çalışma, daha uy
gar şartlar içinde yaşama bilincine yeni ye
ni yollar açmaktır. Milletin etkin katılımı 
olmadan bir hükümet uygulamasının ba
şarıya ulaşması mümkün değildir. Hükü
metin icraatına milletin katılması esastır. 
Herkes kabiliyeti ölçüsünde bir şeyler ve-
rebilmeli, kalkınmaya elinden geldiğince 
katkıda bulunmalıdır. Keza, gelecek ku
şaklara güzel şeyler bırakabilmek için bazı 
nesillerin fedakârlığa katlanmaları gerek
tiğini asla unutmamalıyız. Aziz milletimiz 
ve onun bağrından çıkan Yüce Meclisimiz 
başta olmak üzere, bütün siyasî ve sosyal 
kurumların bu yönde ve inançta olduğu
na yürekten inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu büyük gü
nün bir diğer önemli tarafı da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun, 
Büyük Devlet Adamı Atatürk tarafından 
geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir 
bayram olarak armağan edilmesidir. Böy
lece, millî egemenlik ve demokratik rejim 
konusundaki temel ilkeler, Türkiye'nin ya
rınlarına damgasını vuracak çocuklarımız 
sayesinde gelecek kuşaklara aktarılacak ve 
Türk Devleti ile birlikte, sonsuza dek var
lığını sürdürecektir. 

Bugün, sevgili çocuklarımız ve bizler 
dünyf&a çocuk bayramına sahip yegâne 
millet olmanın haklı gurur ve mutluluğu
nu yaşamaktayız. Türk Milleti olarak, ırk, 
dil, din, cinsiyet, millet ve ülke farkı gö
zetmeksizin, bütün insanları, bütün ço
cukları seviyoruz. 

Pek çok ülke çocuklarıyla birlikte kut
ladığımız 23 Nisan Bayramları, dünya ba
rışına hizmet bakımından, milletçe orta
ya koyduğumuz insanî yaklaşımın sembo
lüdür. Bu güzel bayramla ne kadar övün-
sek azdır. 

Milletlerarası platformda barış, dost
luk ve kardeşliğin üst düzeyde tesisini, bü
tün anlaşmazlık ve husumetlerin son bul
masını içtenlikle istiyoruz. 

Büyük önder Atatürk'ün "Yurtta 
sulh, cihanda sulh'' ilkesine yürekten bağ
lıyız ve bu ilkenin bütün dünyada yaygın
laşıp kök salması yolunda büyük çaba har
cıyoruz. Tarafsız politikamız ve dünya ba
rışı için gösterdiğimiz samimi gayretlerin, 
bizi, barışa katkıda bulunan saygın bir ül
ke konumuna getirdiğini iftiharla belirt
mek isterim. Türkiye Cumhuriyeti "Yurt
ta sulh, cihanda sulh'' ilkesini büyük ku
rucusunun adıyla birlikte sonsuza kadar 
yaşatma azmindedir. 

Her zaman söylediğim bir şeyi, bu 
mutlu bayram vesilesiyle bir kere daha 
tekrarlamak istiyorum : Miut birlik ve be
raberliğimize dört elle sarıldıkça, kavga
dan değil, barıştan yana oldukça, Avru
pa'nın refah devletleri arasına mutlaka gi
receğiz. Önümüzde aydınlık bir gelecek 
var, şu anda yürekleri bayram heyecanıyla 
çarpan çocuklarımız mutlaka bizden çok 
daha iyi yaşayacak. Ülkemize ve çocukla
rımızın istikbaline hep birlikte sahip- çık
malıyız. 

Sözlerimi, 23 Nisanların ülkemiz ve 
bütün dünya milletleri için karşılıklı an
layış ve insanlık sevgisinin tekrar tekrar 
değerlendirildiği ve geliştirildiği gün olma
sını dileyerek bitirirken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriye
tinin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, 
bütün mücadele arkadaşlarını ve aziz şe-
hiderimizi, huzurlarınızda, bir kere daha 
derin minnet duyguları içinde ve rahmetle 
anıyor, Yüce Meclisin muhterem üyeleri
ne ve değerli misafirlerimize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu 
Başkanı Sayırt Erdal İnönü, buyurun efen
dim. (Alkışlar) 
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SOSYALDEMOKRAT HALKÇI 
PARTİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS 
GRUBU BAŞKANI ERDAL İNÖNÜ 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, sayın konuklar, bugün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılışının 69 un
cu yıldönümüne erişmenin kıvancını, se
vincini yaşıyoruz. Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Ulusal Egemenlik 
Bayramınızı candan kutluyorum. Yüce 
Meclisin bütün üyelerine ve değerli konuk 
parlamenterlere saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

En başta, Kurtuluş Savaşımızın bü
yük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzeYe, Bi
rinci Dönem Meclisinin bütün üyelerini 
rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
69 yıl önce Ankara'da Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılması, "Millî irade" de
diğimiz ve sırası gelince her gücün üstün
de olduğunu göstermesini bilen halk gü
cünün tarihte eşi görülmemiş'bir şahlan-
masıydı. Bir dünya savaşı yenilgisi sonun
da topraklan zamanın en güçlü devlede-
rinin istilasına uğramış, kendisini savuna
cak ordusunun silahlan elinden alınmış, 
kendisini koruyacak hükümeti düşmanla 
işbirliği yapmaktan başka çare bulama
mış, yıllar boyu anayurdundan uzak cep
helerde- savaşmaktan bitap düşmüş böyle 
bir ulus, bütün bu engelleri, inanılmaz 
güçlükleri elinin tersiyle bir tarafa iterek, 
23 Nisanda açılan Mecliste bağımsızlık 
içinde yaşamak ve kendi geleceğini ken
disi belirlemek kararını dünyaya ilan et
miştir. Bu karan veren millî irade, bu ka
ran yerine getirmenin yolunu da bul
muştur. 

Ulusal egemenliğe dayanan Meclisin 
demokratik ve etkin çalışması, Başkan 
Mustafa Kemal'in askerlikteki, siyasette
ki eşsiz dehasıyla, dava arkadaşalarının 
bilgi, deneyim ve tükenmez enerjileriyle 

ve en önemlisi, ulusun ve ordusunun dil
lere destan kahramanlığı ile birleşince, üç 
yıl geceli gündüzlü süren kurtuluş müca
delesi zaferle bitmiş, vatan düşmanlardan 
temizlenmiş, yeni bir devletin, çağdaş 
Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atıl
mıştır. 

Bu Meclis için beslediğimiz saygı ve 
minnet duygulannı her yıl 23 Nisan dile 
getirirken, böyle bir Meclisin devamı ol
maktan duyduğumuz büyük onuru da be
lirtmekten en büyük kıvancı duyuyoruz. 
Böyle bir Meclisin devamı olmak, bize, 
her güçlüğü aşmak, her engelin hakkın
dan gelmek yolunun millî iradeden geçti
ğini sürekli olarak hatırlatırken, ulusal da-
valann gerçekleşmesine kendisini adamış 
bir Meclisin aşamayacağı engel, yeneme
yeceği güç olmadığı güvencesini de 
veriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Atatürk'ün kendisine özgü ve geleceği her
kesten iyi gören önsezisi sayesinde, 
23 Nişan gününü, her yıl, Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyo
ruz. Her yeni yıl içinde meydana gelen 
olayların, bu bayramın değerini daha ar
tırdığını da görüyoruz. Egemenlik, kayıt
sız şartsız milletindir. Hiçbir güç, kayna
ğını içeriden, dışandan, yerden, gökten, 
nereden alırsa alsın veya daha doğrusu, 
nereden aldığını iddia ederse etsin, hiçbir 
güç, milletin üzerinde vesayet kuramaz. 
(SHP sıralarından alkışlar) Her yıl karşı
laştığımız olaylar, bu ilkenin değerini bir 
daha, bir daha ortaya koyuyor. Unutma
yalım ki, ulusal egemenlik, ancak bütün 
kurumlanyla, kurallanyla sağlıklı işleyen, 
halkın yeterince bilgi alabildiği bir demok
raside tam anlamıyla gerçekleşir. Demok
rasiye yeniden geçtikten sonra, her yıl 
23 Nisanda Mecliste yaptığımız bu kısa 
tören konuşmalarında, her fırsatta, her 
partinin millî iradeye saygılı davracağınm 
bir güvencesini de bulmak istiyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Birinci Dönem 
Meclisinin üyeleri farklı yörelerden, farklı 
halk kesimlerinden, farklı meslek ve mez
heplerden gelmiş insanlardı; ama hepsi, 
vatanın bütünlüğünü korumak, vatanı 
düşman istilasından kurtarmak amaçla
rında birleşmişlerdi. Onların temsil ettiği 
kuşaklar, bütün yetişme yıllarında bir bü
yük imparatorluğu çökmekte bulunduğu 
kaygısını içlerinde sürekli taşımışlar ve 
kendilerine düşen temel görevin, bir gün 
memleketi kurtarmak olacağını hep dü
şünmüşlerdi. 23 Nisan 1920'de Mecliste 
bir araya geldiklerinde, bu görevi yerine 
getirmek azim ve kararı hepsini birleştir
di. Kurtuluş Savaşını zafere götüren millî 
irade gücü böyle meydana çıktı. Dünya ta
rihinde de yeni bir dönem başladı; sömür
ge olarak yaşamak zorunda bırakılmış 
mazlum milletlerin kurtuluş mücadelele
rinin yolu açıldı. 

Sayın milletvekilleri, yakın tarihimi
zin göz kamaştıran başarılarının bize bu
gün ışık tutmasını istiyorsak, biz de ken
di kendimize sormalıyız. Bizim kuşakla
rımız; bugün, XVIII. Dönem Meclisin
de bir araya gelmiş kuşaklar, kendi yetiş
me yıllarında, acaba hangi temel görevi 
toplumun kendilerinden beklediğini dü
şünmüşlerdir ve bugün düşünmeye devam 
ediyorlar? Ben, bu temel görevin, Türki
ye Cumhuriyetini çağdaş uygarlığa eriş
miş bir demokrasi haline getirmek oldu
ğunu düşünüyorum. Ulusal bütünlük ve 
güvenlik içinde, ulusal egemenliğin tam 
anlamıyla gerçekleştiği, bütün vatandaş
larımızın hiçbir ayrım gözetilmeden siya
sal haklardan ve çağdaş uygarlığın nimet
lerinden yararlanabildikleri, insan hakla
rına tam saygılı bir demokrasi... 

Atatürk ve arkadaşları millî iradenin 
gücüne dayanarak 600 yıllık bir impara
torluğun enkazı üzerinde yepyeni bir dev
let kurdular ve bu devleti, çağdaş uygar

lık doğrultusunda hızla gelişme doğrultu
suna soktular. Şimdi bize düşen, gene millî 
iradeye dayanarak, bu gelişmenin son ku
rumsal aşaması olan demokrasiyi hiçbir 
zaman kesintiye uğramayacak şekilde yer
leştirmek, ekonomik kalkınma ve sosyal 
adalet uğraşlarımızı çağdaş bir demokra
sinin kurum ve kuralları içinde yürütmek 
ve başarıya götürmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
23 Nisan bütün çocuklarımıza ve Anka
ra'ya temsilcilerini göndermiş ülkelerin ço
cuklarına kutlamaktan da aynca büyük 
zevk duyuyorum. 

Ulusal egemenliğe dayalı bir demok
rasi içinde kalkınma ve uluslararası barı
şı koruma, dünyadaki bütün ulusların bir
birlerinin haklarına ve genellikle insan 
haklarına saygı göstererek birlikte geliştir
dikleri teknolojiyi bütün insanların mut
luluğu için kullanarak yaşamaları; bunlar, 
çocuklarımızın, bütün dünya çocuklarının 
bizden bekledikleri davranışlardır. 

23 Nisan Haftasında, Türkiye'de, çe
şitli uluslara, ırklara mensup çocukların 
bir arada, neşe içinde kaynaştıklarını, oy
nadıklarını ve tartıştıklarını görmek, he
pimize, insanlığın geleceği için iyimser 
duygular ilham ediyor. 

Ulusal Egemenlik Bayramımızı bi
zimle beraber kutlayarak, bize onur ver
miş olan parlamenter konuklarımızı, bu 
iyimser duyguları hayata geçirmek yolun
da güçbirliği yapmaya davet ediyorum. 
İnanıyorum ki, son yıllarda nükleer silah
sızlanma alanında kaydedilen gelişme ile 
insanlığın yüzyıllar boyunca peşinden koş
tuğu bir idealin, evrensel barış idealinin 
gerçekleşme şansı ufukta görülmüştür. Bu 
yoldaki çalışmaları, biz Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak içtenlikle destekliyo
ruz, bütün partilerin de desteklemesini 
bekliyoruz. 
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Savaş ya da savaş tehdidi, uluslara
rası sorunların çözümünde kullanılabile
cek bir yöntem olmaktan çıkarılmalıdır. 
Bugün, süper güçlerin elinde olan silah
larla savaş yapmanın kimseye bir şey ka
zandırmayacağı daha iyi anlaşıldıkça, her 
türlü savaş, önünde sonunda bir politika 
aracı olmaktan çıkacaktır. Şüphesiz, sava
şıp ortadan kalkması, uluslararası sorun
ların, rekabetlerin sonunu getirmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, insanlı
ğın önündeki en önemli sorunlardan bi
ri, ulusal egemenliğe dayanan, toplumsal 
güçler arasındaki anlaşmazlıkları, ulusla
rarası anlaşmazlıkları barış içinde çözebi
lecek yeni yöntemler bulmaktır. Böyle yön
temler arayışına öncülük etmek de, ülke
mizin, Türkiye'nin, Cumhuriyetin ilk yıl
larından gelen bir geleneği bulunduğunu 
ve Partimizin bu geleneği sürdürmeye ka
rarlı olduğunu dünyaya duyurmak iste
rim. (SHP sıralarından alkışlar) ' 

Ulusumuzun ve bütü,n dünya ulusla
rının ve çocuklarımızın, bütün dünya ço
cuklarının, her yıl yeni Ulusal Egemenlik 
Bayramlarına, demokrasi, barış ve mut
luluk içinde erişmeleri dileğiyle sözlerimi 
bitiriyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyo
rum. (SHP ve konuk parlamenter sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Ge
nel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sa
yın Süleyman Demire); buyurun. (DYP ve 
konuk parlamenter sıralarından alkışlar) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşunun J69 uncu yıldönümünde millet-
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çe büyük bir mutluluk duymaktayız. Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak 
kutlanan bu günde, bütün yurttaşlarımı
zın ve geleceğimizin ümidi olan çocukla
rımızın bayramını kutluyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letimiz için, vatanımızın kurtuluşu, Cum
huriyetimizin temeli, devletimizin yeniden 
doğusuyla özdeşleşmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini müessese olarak büyük 
yapan, onun dayandığı inanç ve bu inan
cın geçen zaman içerisinde doğruluğunun 
çok kere ispatlanmış olmasıdır. İnanç, mil
lî egemenlik inanadır, Büyük Atatürk'ün, 
"Hâkimiyeti millîye uğrunda canımı ver
mek, benim için vicdan ve namus borcu 
olsun" diye ifade ettiği inançtır. Kurtulu
şumuzu sağlayan, milletimizin tümünü 
birden harekete geçiren, varımızı, yoğu
muzu bir ölüm kalım savaşma yönlendir
meyi mümkün kılan, millî egemenlik me-
şalesidir. Bu meşale, ebediyete kadar var 
oluşumuzun da teminatıdır. Millî egemen
lik veya başka bir deyişle, millî hâkimiyet 
veya millî irade kavramı, fikri, inana, ül
ke yönetimindeki meşruiyetin de kayna
ğıdır. Bu kaynaktan gelmeyen yetkiler, si
yasî iktidarın dayanağı olmaz. Rousseau, 
"Egemenliğin birinci özelliği, bırakılmaz-
lığıdır. Halk, kendi iradesini bıraktığı an
da, halk olmaktan çıkar. Egemenliğin bir 
efendiye geçmesi, egemenliğin sonudur. 
Egemenliğin ikinci özelliği, bölünmezliği
dir. Egemenliğin üçüncü özelliği, yanıl
mazlığıdır. Egemen irade, doğrudan şaş
maz, halkın yararına yönelmiştir. Ege
menliğin dördüncü özelliği, mutlak 
oluşudur" der. 

Bir ülkede millî irade üstünlüğü tar
tışılmaz şekilde hâkimiyetini kurmuşsa, o 
zaman, o ülkenin halkı hükümrandır, kur-
mamışsa hükümran değildir; ama ülke yi
ne de bağımsız olabilir. Önemli olan, ül
kenin hem bağımsız, hem halkının hü
kümran olabilmesidir. Bir ülkenin halkı-
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nın kendi iradesine sahip çıkması, kendi 
haklarına sahip çıkması demektir. 

Millî irade.üstünlüğünün kesin şekil
de tesis edilmiş olması, o ülkede devletin, 
milletin devleti haline gelmiş olması de
mektir. Böylece de, o ülkenin insanları, ki
şi veya tebaa olmaktan çıkar, vatandaşlı
ğa erişmiş olur. 

Hukukun üstünlüğünün sağlanması 
da, ancak millî iradenin üstünlüğünün 
sağlanmasıyla mümkündür. 

Hürriyetin^ adaletin, eşitliğin, güven
liğin ve refahın birbiriyle ayrılmaz şekil
de kenetlenmesi, çağımızın en önemli so
runudur. Bütün bunları ayakta tutan da 
yine millî irade üstünlüğüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letimizin üstün iradesinin eseridir, öyle ol
malıdır, öyle kalmalıdır; o zaman, ülke
mizde çağdaşlığın en önemli şartı yerine 
gelmiş olur. Bu, en büyük reformdur. Bu
nu gerçekleştiremedikçe, milletçe başka 
başarılara ulaşamayız, "Ulaştık" dedik
lerimiz de sağlıklı veya ömürlü değildir. 

Millî irade üstünlüğünün ilke olarak 
ortaya konması ve öneminin açıklanması 
ve bunların herkes tarafından kabullenil
mesi gereklidir; ancak, yeterli değildir. 
Millî irade üstünlüğünün bir inanç olarak 
ortaya konması yine gereklidir; ancak, ye
terli değildir. Millî irade üstünlüğünün bir 
inanç haline getirilmesi yine gereklidir; fa
kat, yeterli değildir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bir büyük binanın değil, bir 
büyük inancın adıdır; bu inanç, millî ira
de inancıdır. Millî irade inancı, bir mille
tin kendi kaderini kendisinin tayin etme
si inancı demektir. Millî irade inancı, ya
şanmalıdır. Bu, milletin iradesini hür ve 
serbest olarak ortaya koyabilmesiyle müm
kündür. Böylece, milletin nza ve muvafa
kati ortaya çıkar. Bu rıza ve muvafakatin 
bir defa ortaya çıkması kâfi değildir, de
vamı da şarttır. 

Millet iradesini ortaya çıkaracak olan 
araç, hür ve serbest seçimdir. "Hür ve 
serbest" kelimelerini aynı zamanda kul
lanmanın nedeni vardır. Kişinin hürlüğü 
olması yetmez, olayın serbest bir ortam
da cereyan etmesi lazımdır. Bunun için, 
kişinin, tercih yapabilecek kadar gerçek
leri bilmesi, aydınlanmış olması, daha son
ra tercihinden dolayı herhangi bir zarara 
uğramayacağından emin olması; yani, 
korku ve tehdidin, hangi şekilde olursa ol
sun ortadan kalmış bulunması lazımdır. 
Tabiî ki, seçimin dürüst olması gereklidir, 
tabiî ki, seçimin herkese açık, adil ve eşit 
olması lazımdır. Özetle, millî iradenin ya
şanabilmesi, sağlıklı bir şekilde ortaya ko
nulabilmesi, hür, serbest, eşit, adil ve dü
rüst seçim ile mümkündür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk 
Milletinin gerçek temsilcisi olma niteliği
ni daima korumalıdır. Hayatiyeti ancak 
böylece mümkündür. Demokratik rejimin 
kalbi olan bu büyük müesseseyi, bir yüce 
müessese olarak ebediyete kadar götürmek 
herkesin görevidir. Bu müessesenin halkı
mızın gözünde ve gönlünde bir müstesna 
yeri vardır; bu yer korunabilmelidir. Bu
nun birinci, şartı, halkın, "Benim 
Meclisim" diye ona sahip çıkabilmesidir. 
ikinci şartı, bu müessesenin, halkın ümi
dini ve güvenini muhafaza edebilmesidir. 
Bu ancak, kendisinden beklenenin layıkıy
la yapılmasıyla mümkündür. Kendisinden 
beklenen nedir?.. Kürsüsü hür olacaktır. 
iktidar, her rejimde vardır; rejimi demok
ratik yapan, muhalefetin varlığıdır. Hür 
muhalefet olacaktır, denetim görevi işle
yecektir. Denetim yapılmadığı veya yapı
lamadığı takdirde, "Yasama, yürütme ve 
yargı" olarak isimlendirilen üç kuvvet, iki
ye iner. Yürütme, yasamayı emrine alma
malıdır. Bugünkü haliyle, denetim fonk
siyonunun gereği gibi işlediği söylenemez. 
Gündeme bakınız; 354 adet sözlü soru, 33 
adet genel görüşme ve araştırma, aylardır, 
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görüşülmek için bekler; çoğunun da ak-
tüalitesi geçmiştir. 190 adet kanun kuvve
tinde kararname Meclisin komisyonların
da durur. Meclis, yasama hakkını, nere
deyse, yürütmeye devretmiştir. Vergi ka
nunları, enflasyon olmazsa, yürütmeye, 
beş on sene yeni kanun çıkarılmasını ge
rektirmeyecek kadar yetki tanır. Denetim 
yapamaz, yasa yapma, vergi koyma hak
kını neredeyse yürütmeye devretmiş du
rumdan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
çıkarmak lazımdır. 

Üzerinde durmak istediğim bir baş
ka husus, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de olup bitenlerden, halkın kail derecede 
haberdar olmadığıdır. Halkın haber alma 
hakkı gereği gibi işlememekte, bu suret
le, müessese, halkın gözünde ve gönlün
de arzu ettiğimiz yerini muhafaza etmek
te müşkülat içindedir. 

Bir diğer önemli husus, halkın eği
limleri ile buradaki temsil arasında bir 
makul orantının bulunmasıdır. Bu orantı 
çok bozulmuşsa, temsil zedelenir. İstikrar 
uğruna böyle yapıldığı iddia edilirse de, 
önemli bir istikrarsızlık kaynağının mey
dana geldiğinin farkına sonradan varılır. 
Bu, ahenksizlik doğurur; aranan istikrar, 
demokratik istikrardır. Demokratik nite
liği olmayan istikrar, neticede istikrarsız
lıktır. Zaman içerisinde, rejimin kalbi olan 
bu büyük müessesedeki yapı ile halkın eği
limleri arasında farklılaşma olması halin
de ise, önemli bir durum ortaya çıkmış de
mektir. İnsan Hakları Beyannamesinin 
21 inci maddesi, "Halkın iradesi, hükü
met otoritesinin esasıdır" der. Meşruiye
tin kaynağı da budur. Millet iradesiyle, 
meclisteki temsil arasında bir farklılaşma 
olduğu, reddedilemeyecek bir şekilde or
taya çıkarsa, halkın, siyasî otoriteye kay
nak teşkil eden rızası ortadan kalkmış de
mektir. Bu takdirde, bu rıza ve desteğin 
yeniden aranması kaçınılmaz hale gelir. 

Aksi, iradeyi tanımamak demektir ki, bu, 
sistemin inkârından başka bir anlam 
taşımaz. 

Bugün ülkemizde, hem milletin eği
limleriyle Meclisteki yapı arasında bir ma
kul nispet yoktur, hem de milletin eğilim
leriyle Meclisteki yapı arasında önemli bir 
farklılaşma meydana gelmiştir. Bu duru
mun en kısa zamanda düzeltilmesi, mil
letin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
herkesin yarannadır; bunda zaruret de 
vardır. 69 uncu yıldönümüne böyle bir ih
tiyaçla giriyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, de
mokrasimizi ve Cumhuriyetimizi sağlıklı 
bir şekilde geliştirmek, ancak, doğruluğu 
asırlar boyu ispatlanmış, bunun için bü
yük fedakârlıklara katlanılmış büyük kav
ramlara ve kurallara sıkı sıkıya bağlı ol
makla mümkündür. (DYP sıralarından al
kışlar) Bu hususta gecikmeden gösterile
cek hassasiyetin paha biçilmez değeri 
vardır. 

Bu düşüncelerle, milletimizin, gele
ceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 
23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bay
ramını tebrik ediyor, bu büyük davanın, 
ebediyete intikal etmiş bütün mensupla
rını rahmet ve şükranla anıyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sözü, ülkemizin davet
lisi olarak törenlere katılan yabancı ülke 
parlamenterlerinden en kıdemli parla
menter olarak, İsviçre Kantonlar Meclisi 
Başkanı Sayın Hüber Reymon'a ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Hüber Reymon. (Al
kışlar) 

HÜBER REYMON (İsviçre Kan
tonlar Meclisi Başkanı) — Büyük Millet 
Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın Başba
kan, siyasî partilerin sayın başkanları, 



T.B.M.M. B : 81 23 . 4 . 1989 O : 1 

bayanlar, baylar; bu oturumun kapanış 
konuşmasını yapmam benden yaklaşık iki 
saat önce talep edildiğinde büyük bir süp-
rizle karşılaştım. Ancak, şunu söylemeli
yim ki, size, Sayın Başkan ve Türk. siyasî 
hayatının en seçkin temsilcilerine hitab 
edebilmek benim için büyük bir şereftir. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi" adı
nı taşıyan parlamentonuz 69 yaşında. Zor 
şartlarda doğmuş veya daha doğrusu ya
ratılmıştır. İçten ve dıştan gelen pek çok 
tehdide karşı toprak bütünlüğünü ve ege
menliğini önce yeniden elde etmeyi ve bi
lahare da savunmaya kararlı bir genç 
Cumhuriyetin de doğmasına yardımcı ol
muştur. 

İsviçre Parlamentosunun bir temsil
cisi olarak şunu da ifade etmeme izin ve
riniz ki, Türkiye'nin bu bağımsızlığı ve 
bölünmez egemenliği benim geldiğim 
Vaud Kantonu'nun Lozan şehrindeki 
Konferansta ifadesini bulmuştur, bundan 
büyük bir mutluluk duymaktayım. 

69 yıl, bir ulusun hayatında oldukça 
kısa bir süre, ama kat edilen yol uzun. Bu
rası ne Meclisin tarihi geçmişini ele alma
nın, ne de önemli olaylardan bahsetme
nin yeri. Zira, benden çok daha tecrübeli 
olanlar bunu daha önce ifade ettiler. Sa
dece, bu saygıdeğer ortamda toplanmış 
olarak büyük önem atfettiğimiz meclisin 
birçok zorluğa göğüs gerdikten sonra bu
rada olduğunu, çalıştığını, memleketini
zin demokratik kurumlarının ana unsuru 
olarak işlevini yerine getirdiğini belirtmek 
isterim. Avrupa Konseyi, NATO, Avrupa 
iktisadî İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Toplu
luğu asosiye üyeliği gibi, Batı dünyasına 
büyük organizasyonlannda bulunmanın 
yanı sıra, İslam Konferansı örgütünün de 
üyesi olan, büyüklüğünü tarihine borçlu, 
Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün eseri olan ülkenizin Doğu ile 
Batı dünyası arasındaki olağanüstü coğ

rafî durumu ile geçirdiği demokratik ev
rimin dünya ülkeleri tarafından ne denli 
yakın ilgi ile izlendiğini bilmektesiniz. 

Türkiye, Avrupa'nın önemli bir da
yanağıdır. Uluslararası alandaki yeri, po
litikası, kurumlarının gelişmesi, kararlı tu
tumu ve banşa katkıda bulunma yolun
daki bitmek tükenmek bilmeyen gayretleri 
ve inatçı iradesine karşı ilgisiz kalama-
maktaytz. 

Türkiye'yi, elde, ettiği sonuçlardan 
ötürü tebrik ediyor, uyumlu kalkınması ve 
burada temsil edilen ülkelerle arasındaki 
işbirliğinden ötürü, en içten, en sıcak duy
gularla kutluyoruz. 

Bu Meclisin kuruluş yıldönümünün, 
ülkenin geleceğinin çocuklara ait olması
nın vurgulanması bakımından aynı za
manda çocukların da bayramı olması key
fiyetini özellikle saygıyla karşılıyor ve se
lamlıyorum. Ayrıca, kutlamalarda sadece 
Türk çocuklarının değil dünya çocukları
nın da bulunması, bizlere belirli bir he
yecan veriyor. 

Sayın Başkan, bana, artık, bütün ar
kadaşlarımın tercümanı olarak size ülke
nizde karşılaştığımız sıcak misafirperver
liği ne kadar takdir ettiğimizi ve bize bü
tün ülkenin en seçkin temsilcileri olan de
ğerli Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri ile karşılaşıp, konuşma imkânı sağla
dığınız için şükranlarımızı ifade etmek 
kalıyor. 

Bu temasları her yıl düzenliyorsunuz. 
Sizi tebrik ederim. Karşılıklı anlayışı sağ
lamak için birbirini tanımak şarttır. Bir ül
keyi görmek lazımdır ki, onun imajı tam 
anlaşılsın ve yanlış olarak alınan o ülke 
hakkındaki fikirler düzeltilebilsin. Siz bu 
fırsatı bana ve meslekdaşlarıma verdiniz. 
Hepimiz adına size candan teşekkürleri
mi tekrarlamak istiyorum. 
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Sayın Başkan, bir kere daha (üzgü
nüm ki sizden kadehlerinizi kaldırmanızı 
şu sırada isteyemiyorum) size, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, ülkeniz ve Türk-
halkına en iyi dileklerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuru
luşunun 69 uncu Yıldönümünün ve Ulu

sal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının be
lirtilmesi amacıyla yapılan konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek için, 25 Nisan 1989 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 
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