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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınım Tanıtma ye Güçlendirme 
Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve anlaşmalardan pay aldı
ğını, kimlerden ne kadar bağış toplandığını, bağış yapanlar ve Vakfın kurucu ve yöneticileri 
ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluşlardan aldıkları iş, ihale ve kredileri 
(10/146); 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden yok pahasına çıkan ürün
lerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini (10/147); 

Tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bil-
. gisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında ya

pılacağı açıklandı. 

(10/37) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 18.4.1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi; 

554 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılan ve 11.4.1991 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, Te
rörle Mücadele Kanunu Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifle-

' riyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının birinci sırasına alınarak, görüşmelerine bu
günkü birleşimde ve hemen başlanmasına, tasarının görüşmelerinin çalışma süresi içerisinde 
tamamlanamaması halinde, görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve ge
rekirse ertesi gün de çalışmaların sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Kabul edildi. 

Terörle Mücadele Kanunu Tasarısının (1/802) (S. Sayısı: 554), yapılan görüşmelerden sonra 
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

23.4.1991 Salı günü saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşime 04.02'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Ytltnaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 4 . 1991 Pazarteri 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/536) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.4.1991) 

2. — Kocaeli Milletvekili Abdülhalim Araş ile İstanbul Milletvekili M. Necat Eldem'in 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/537) 
(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 13 Arkadaşının; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/538) (Sağlık ve Sosyal ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1991) 

4. — İstanbul Milletvekili Cevdet Akçalı'nın; Kâr Gayesi Gütmeyen Dernek ve Vakıflara 
Arsa Tahsisi Hakkında Kanun Teklifi (2/539) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.4.1991) 

Tezkere 
1. — Manisa Milletvekili Mehmet Yenişehirlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı- -

nlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1629) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1991) 

Raporlar 
1. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri 

Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/785) 
(S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) (GÜNDEME) 

2. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili Mehmet 
.Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırklareli Milletvekili 
Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Tarım Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) (GÜNDEME) 

3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 6, 7, 10 
ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürür
lükten Kalıdırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/49, 1/44,1/47, 1/46, 1/42, 
1/41) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. —Ankara Milletvekili Erol AğagiPin, Savunma Sanayii Müsteşarının, Cumhurbaşka

nının A.B.D. gezisine hangi amaçla katıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Tekel Kaldırım 

ve Kayacık Tuzlalarında yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan işçilerin bu yıl işe çağırılmadık
ları iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.4.1991) 
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2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 31.3.1991 tarihinde yapılan Aydınspor - Karşıya
ka futbol karşılaşmasında ve sonrasında meydana gelen olayların neden olduğu haksızlık ve 
maddî zararın giderilmesi için ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2022) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İçişleri Bakanlığının bir genelgesine dayanılarak 
İstanbul ve Ankara valiliklerince, memur sendikalarının faaliyetten alıkonulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2023) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1991) 

4. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, 1991 Şubat ayında yapılan ilköğretim mü
fettiş yardımcılığı sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.4.1991) 

5. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Ankara Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lise
sinden iki öğretmenin Eğit - Sen Sendikasına katıldıkları için maruz kaldıkları iddia edilen iş
lemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 10.4.1991) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars - İstanbul ekspres tren seferlerinin tekrar 
hizmete konulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 11.4.1991) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, PTT Kars Başmüdürlüğünce, Göle Şube Mü
dürlüğüne piyasadan araba kiralanması amacıyla gerçekleştirilen ihaleye ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1991) 

8. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Çukurova Ekspresinin Karalar İstasyonunda da 
durmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2028) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.4.1991) 

9. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1991 yılın
da Konya İlinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2029) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1991) 

10. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Eber - Akşehir sulama projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1991) 

11. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya - Akşehir ve İsparta Şarki Karaağaç ilçe
lerinin tek yönlü yolu olan ve dörtyöl tabir edilen Devlet yoluna ilişkfn Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1991) 

12. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya İli Doğanhisar İlçesi Karaağa Göletine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.4.1991) 

13. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 3.1.1991 tarihinde yapılan genel grev eyle
minden ve körfez krizinden bu yana işten çıkarılan işçilerin sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2033) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1991) 

Gensoru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir ve 19 arkadaşının, yanlış politika ve tatbikat

ları ile Bağ - Kur'u iflasa sürüklediği ve işlevini yapamaz hale getirdiği iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1991) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangttl (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 
(İstiklal Marşı) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ ÎŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurulusunun 71 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayrammm kutlanması ve günün önem ve anlamtntn belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değerli konuklarımız; gündemimize göre, Genel Kuru
lun 9 Nisan 1991 tarihli 104 üncü Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 71 inci yıldönümünün, ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

önce, ülkemizin davetlisi olan sayın konuk parlamenterleri sizlere takdim edeceğim: 
Almanya, Dr. Wolf Bauer (Alkışlar); 
Bangladeş, L.K. Siddiqui (Alkışlar); 
Bulgaristan, Vladimir Sotirov (Alkışlar); 
Çekoslovakya, Prof. Valter Komarek (Alkışlar); 
Danimarka, Ivar Norgaard (Alkışlar); 
Fransa, M. Ambroise Guellec (Alkışlar); 
Güney Kore, Soon Duk Chung (Alkışlar); 
Hollanda, Jon Filippus Buurmeyer (Alkışlar); 
İngiltere, William Cash (Alkışlar); 
İrlanda, Thomas Enright (Alkışlar); 
Japonya, Muneo Suzuki (Alkışlar); 
Kanada, Robert Alfred Corbett (Alkışlar); 
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, Muharrem Söylemez (Alkışlar); 
Macaristan, Andras Kelemen (Alkışlar); 
Mısır, Mohamed Sabri Mamoun El Kadi (Alkışlar); 
Pakistan, Muhammad Siddiq Khan Kanju (Alkışlar); 
Polonya, Josef Oleksy (Alkışlar); 
Portekiz, Julio Miranda Calha (Alkışlar); 
Romanya, Echim Anrei (Alkışlar); 
Suriye, Mahmoud Marouf (Alkışlar); 
Ürdün, Hüsnü Ayesh Yousef Khalil (Alkışlar); 
Değerli milletvekilleri ve sayın konuklar, 23 Nisan Millî Egemenlik Bayramı nedeniyle yap

tığımız bu toplantıyı açarken, Atatürk'ün, güçlü devletlerin mandasını talep edenlere şöyle ses
lendiğini hatırlatmak, isterim: 
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"Beyler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardır. O da, millî egemenliğe dayanan, kayıt
sız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak... 

Esas olan, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, an
cak bağımsızlığa sahip olunarak sağlanabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, ba
ğımsızlığından mahrum bir millet, uygarlık âleminde uşak olmak mevkiinden yüksek bir mua
meleye layık görülmez." 

İşte, millî egemenlik anlayışının temelinde yatan bu bağımsızlık fikri, Türkiye Cumhuri
yeti Büyük Millet Meclisinin güvencesi altında ayakta tutulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bağımsızlığın teminatı, milletin elindeki güçtür. Bağımsızlığın sim
gesi olan bu güç, sizler tarafından temsil edilmektedir. Elinizde bulunan bu iradî gücün değeri
ni bilin, yetkilerinize hassasiyetle ve kıskançlıkla sahip çıkın. Demokratik, laik anlayış ve Ata
türk ilke ve inkılapları doğrutusunda, demokrasiyi korumak ve geliştirmek için gerekli ve doğ
ru kararları cesaretle almak yolunda yetkilerinizi bizzat ve tam olarak kullanın. Unutmayalım 
ki, bizim için iyi olan, demokrasi için her zaman iyi olmayabilir. Milletvekillerinin temel göre
vi ise, her şartta, sahip olunan demokrasiyi korumak ve kollamak olmalıdır. Bu hassasiyeti 
bütün milletvekillerimizin göstermekten kaçınmayacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri ve sayın konuklar; cumhuriyet felsefesiyle şekillenen Cumhuriyet 
Meclisi, daima, milletin kendine olan güveninin bir simgesi olmuştur. Bu güven duygusunun 
zedelenmesine izin vermeyiniz. Bu nedenle, Meclisin kendi iradesinin esas olduğunu her fırsat
ta vatandaşa gösteriniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarının korunması, Meclis hâkim-
yetinin vatandaş nezdinde kabul görmesi için, demokratik denetim mekanizmalarının çalıştı
rılması şarttır. 

Yürütme organı, ancak güçlü bir parlamentoya dayandığı ve ondan destek aldığı takdirde 
güçlü bir hükümet olabilir. 

Parlamento nasıl güçlü olabilir? Parlamento, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme gibi 
iki temel işlevini, yüksek bir sorumluluk duygusu ve görev bilinci içinde yerine getirdiği ölçüde 

• güçlüdür. Milletvekilleri başta olmak üzere, hükümet ve devlet yetkili makamları, Meclisin say
gınlığını ve etkinliğini titizlikle korumak konusunda gösterdikleri müspet davranışlar ölçüsün
de Parlamento güçlüdür, tnsan hak ve özgürlüklerine sahip çıkan, bu hakları geliştirecek her 
türlü tedbiri alan ve aldırtan meclis güçlüdür. Hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına 
sahip çıkan ve hukuk devletini koruyan parlamento güçlüdür. 

Kamu hayatını ilgilendiren meselelere, Parlamentonun bir çözüm üreteceği inancı vatan
daşta yer ettiği zaman meclisler güçlüdür, "güçlü meclis"in güçlü demokrasi ile eş anlamlı ol
duğunu da hiçbir zaman hafızalarımızdan çıkarmayalım. 

71 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara'da açılışı ile, Türk kamu hu
kukunun gelişmesi açısından, ancak "devrimci" kelimesi ile nitelendirilebilecek son derece önemli 
bir aşama oluşturulmuştur' 

Meclisin açılışı, bunu izleyen temel kanunların ve nihayet 1921 Anayasasının yapılmasıy
la, Osmanlı imparatorluğuna hâkim olan, "kişisel egemenlik" anlayışı, bir daha canlanma
mak üzere tarihe karışmış ve yerini, çağdaş demokrasilerin dayandığı, "millî egemenlik" te
meline terk etmiştir. 
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Türk inkılabının ve onun önderi Aziz Atatürk'ün, ülkemizde gerçekleştirdiği millî ege
menlik anlayışı, millî egemenliğin ifade bulduğu devlet organı olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ön plana çıkarmıştır. Atatürk'ün "En büyük eserim" diye nitelendirdiği Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Türk Milletinin, en müşkül anlarda kendisinden çözüm beklediği ve her 
zaman demokrasinin güvencesi olarak gördüğü, saygın ve yüce bir makamdır. 

Millî egemenlik anlayışı, demokratik gelişmelerimizin temelini oluşturduğu gibi, demok
ratik rejimlerin vazgeçilmez unsuru olan "laiklik" ilkesinin de temellerini atmıştır. 

Millî egemenlik kavramının yerleşmesiyle birlikte, kanunların ve diğer tüm devlet işlemle
rinin, ilahî buyruklara değil, toplumun değişen ihtiyaçlarına ve en başta, toplumun kendi ira
desine dayanması ilkesi, devlet hayatımıza hâkim olmuştur. 

Birbiriyle yakından ilgili bu iki ilke, millî egemenlik ve laiklik, cumhuriyetimizin temel 
direklerini oluşturur. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti, sadece saltanatın kaldırılması anla
mında bir cumhuriyet değil, millî egemenlik temeline dayanan, demokratik, laik bir cumhuri
yettir. Cumhuriyetimizin özünü oluşturan bu iki ilkeyi, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, titiz
likle ve yüksek bir görev bilinci ile korumak zorundayız. 

Diğer taraftan, demokrasi ile yönetilen yegâne tsiam ülkesinin Türkiye olması gerçeği de, 
Türkiye'nin, laiklik ilkesini benimsemiş olmasındandır. Müslüman ülkelerin demokrasiye ve 
Batı teknolojisine geçiş aşamalarında Türkiye Cumhuriyetini örnek alma arzuları, ayrıca, de
mokratik ülkelerin kendilerine Türkiye'yi tavsiye etmelerinin nedenlerinin laiklik ilkesinden 
kaynaklandığım hiçbir zaman unutmamalıyız. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğu'da meydana gelen olaylar, tek adam olma ihtirası için
deki bir liderin peşine takılan bir halkın başına gelen felaketin yarattığı yıkıntıyı gözler önüne 
sermiştir. Bu nedenle, ülkemizdeki demokrasiye ve onun erdemine sahip çıkalım. Demokratik 
kurumların ve ahlakın, yönetimin bütün kademelerine yerleşmesi için çalışalım. (Alkışlar) Si
yasî hayatı, çağa uygun olmayan ihtirasları körüklemenin bir aracı olarak kullanmaktan şid
detle kaçınalım. (Alkışlar) 

Bu olay, bize, çağdaş bilginin meydana getirdiği teknolojinin yarattığı gücün boyutunu 
göstermiştir. Çağımız, bir bilgi çağıdır. Çağdaş bilgi öğretecek ve ona katkıda bulunacak bir 
eğitim sistemi yaratmak, ekonomimizin üretme gücünün, bu bilgi ile donanmasını sağlamak, 
siyasî hayatımızın en anlamlı ihtirası olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Kurtuluş Savaşını kazanan ve cumhuriyeti kurmayı başaran güç, 
milleti geriye değil, ileriye götürmek istediği için başarılı olmuştur. İnsan hak ve sevgisini kısıt
layıcı değil, yüceltici olduğu için başarılı olmuştur, insan özgürlüğünü reddedici değil, hareke

ttin temel noktası kıldığı için başarılı olmuştur. Bizler, bu anlayışla kurulan bir cumhuriyetin 
yurttaşları olarak, yanlışa ve yanılgıya prim vermekten kaçınmalıyız. 

Milletvekilleri olarak, çocuklarımıza demokrasiyi sevdirecek örnek davranışlar sergileme
liyiz. insanların özgürce düşüncelerini ifade etmelerinin, özgürce tartışmalarının, iyi niyetli ve 
uzlaşıcı olmalarının erdemini çocuklarımıza tanıtmak, benimsetmek ve sevdirmek zorunda
yız. özgür düşüncenin var olmadığı yerde bilim üretilemez. 

Demokratik düzenin hayatiyeti için, temel unsurların başında kamuoyu gelmektedir. Çağdaş 
anlamda demokratik hayatın varlığı, bilgi ve düşüncenin, kamuoyunda, eksiksiz bir şekilde, 
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serbestçe dolaşmasının sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle, demokrasiyi temsil eden kurumla
rın ve bu kurumların temsilcisi olan kişilerin düşünce ve kanaatlerini kamuoyuna açıklaması, 
son derece demokratik bir tavırdır. Böylelikle başlayacak tartışma ortamı, demokratik platfor
mu oluşturur. Bundan alınacak olanlar, sadece ve sadece, demokrasiyle bağdaşmayan düşün
celeri benimsemiş olanlardır. Bu gibi davranışların kamuoyu önünde mahkûm edilmesinin, halkın 
Parlamentoya olan güvenini artıracağına inanıyorum. Kamuoyuna bu gibi düşüncelerin açıkça 
belirtilmesi hiç kimsede bir küskünlük yaratmamalıdır. Aksine, bu gibi demokratik tavırlar 
teşvik edilmeli, ortaya konan görüşler dikkate alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin bugünkü duruma gelişi ve geçirdiği yapısal 
değişiklik, uzun yıllar öncesinden başlamış, 1980 yılından itibaren uygulanan istikrar tedbirle
riyle ve fakat büyük güçlüklerin ve zorlu mücadelelerin, bir nevi, ekonomide var olma müca
delesinin sonucunda gerçekleştirilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu yapısal değişikliğin, başta vatandaşın fedakârlığı ve desteği, diğer taraftan, hükümet
lerin ve başta ekonomi uzmanları olmak üzere, bürokrasinin, ülke menfaatlerini ön plana alan 
doğru kararları sayesinde sağlandığı bir gerçektir. Büyük fedakârlıklarla geldiğimiz bu nokta
da, iç ve dış ekonomik ve sosyal gelişmelere göre, anında alınacak tedbirlerde gecikme ve ya
nılgıların ekonomik dengeleri çok çabuk bozabileceğini ve bunların tekrar düzeltilmesinin ma-
liyetininde büyük olacağını ve tekrar vatandaşın fedakârlığını gerektireceğini hiçbir zaman unut
mamalıyız. 

Değerli milletvekilleri ve sayın konuklar; yeni kurulan ve hızla çalışmaya başlayan tnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonumuz, demokratik hayatımızın önemli bir boşluğunu doldurmuş
tur. Bu Komisyon, çalışmalarıyla, insan hak ve özgürklükleri konusunda yeni ve geniş ufuklar 
açacaktır. Türkiye Büyük Millet Mecilisi, bilimsel olarak da konuya eğiliyor. Sonbaharda, Av
rupa'nın insan haklarıyla ilgili en tanınmış uluslararası yargıçları, bilim adamları ve politikacı-
larıyla, büyük bir konferans düzenleyeceğiz. Hazırlıkları hızla süren bu konferans, yalnız bize 
değil, bütün demokratik ülkelere verimli katkılar getirecektir. 

Meclisin işleyişini süratlendirmeye, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarını yeniden düzen
lemeye özen gösteriyoruz. Yeni İçtüzük taslağımız son aşamaya gelmiştir. Yeni İçtüzüğün ka
bulüyle, pek çok zorluk giderilecektir. İçtüzüğün bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
kabulünün sağlanmasında İktidar Grubuna büyük görev düştüğüne, ve bu hususun yerine ge
tirilmesinde tüm milletvekili arkadaşlarımın yardımc. olacağına inanıyorum. 

Bu vesile ile, son günlerde yoğunlaşan Anayasa değişikliği tartışmalarına ve bu süreç için
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin rolüne de değinmek istiyorum. Her şeyden önce şunu mem
nuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün Türkiye'nin bütün belli başlı siyasî güçleri, meslek ku
ruluşları ve diğer kamuoyu odakları, daha demokratik bir Anayasanın gerekliliği konusunda 
görüş birliği içindedirler. Böyle bir ortamda, Anayasa değişikliklerinde yetki sahibi olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, sorunu, akılcı ve önyargısız tartışmalar yoluyla çözüme kavuş
turmasını içtenlikle temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, uzlaşmacılıkta bir 
örnek olması, halkımız arasında da demokratik tutumları uzlaşma ve hoşgörü anlayışını teş
vik edecektir. 

Sayın milletvekilleri, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci kuruluş 
yıldönümünü kutladığımız bu mutlu günde, milletçe büyük bir inanç ve güvenle bağlı bulun 
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duğumuz cumhuriyet ve demokrasimizin daha da yüceltilmesi ve geliştirilmesi yönünde ortak 
azim ve kararlılık içinde bulunduğumuzdan hiçbir kuşku yoktur. 

Ülkemizin sahip olduğu, her alanda yetişmiş insan gücü, yeraltı ve yerüstü kaynaklan-
mızdaki güçlü potansiyel, eşsiz doğa ve kültürel zenginliklerimiz, sosyal, siyasî kültürel ve eko
nomik alanlarda, geleceğimizin daha da aydınlık olmasını sağlacak unsurlardır. 

23 Nisan, Meclisin kuruluş yıldönümü ve Millîi Egemenlik Bayramı, aynı zamanda da 
"Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Dünyada yegâne çocuk bayramına sahip millet ol
manın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 

Bu düşünceler içinde, kuruluşunun 71 inci yıldönümünü, milletin temsilcileri olan siz sa
yın üyeler ve değerli konuklarımızla kutlamakta olduğumuz şu anda, başta, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk Başkanı Büyük Atatürk olmak üzere, bu çatı altında ilk günden beri hiz
met vermiş, gelmiş geçmiş bütün milletvekillerini ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnet 
ve saygı Üe anıyorum. 

Türk Milletinin bu en büyük eserine daima sahip çıkacağınız inancı, içinde, siz sayın mil-
letvekillerimizi ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizimle birlikte kutlayarak onurlan
dıran konuk parlamenterleri ve yine, Türk Milletini, tekrar saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi, siyasî parti gruplarının sayın başkanlarına 10'ar dakika sürey
le söz vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum: tik olarak Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Baş
kanı Sayın Yıldırım Akbulut'a; ikinci olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve 
Meclis Grbu Başkanı Sayın Erdal inönü'ye üçüncü olarak Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Süleyman Demirel'e ve son olarak da, kutlama törenlerine da
vet edilen yabancı ülke parlamenterlerinden en kıdemli parlamenter olarak,*Macaristan Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Andras Kelemen'e söz vereceğim. 

Şimdi, söz sırası, Anvatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Yıldırım 
Akbulut'ta. 

Buyurunuz Sayın Akbulut. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLÎS GRUBU BAŞKANI YILDIRIM 

AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, saygıdeğer konuklar; 
bugün, egemenliği millet adına kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Aziz Atatürk ve 
arkadaşları tarafından kurulduğu günün 71 inci yıldönümüdür. Bu mutlu günü kıvançla kut
luyoruz. Kıvançla kutluyoruz; çünkü, Türkiye'nin 71 yıl önce yaşadığı olağanüstü şartlar içeri
sinde millî egemenlik ilkesinin kabulünün, insanlığa verilmiş demokratik bir mesaj olduğunu 
biliyoruz. Ancak, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin, bu demokratik mesajın, 
bugün bile bazı çevreler, bazı yönetimler tarafından algılanamamış ve uygulamaya konulama
mış olmasını üzüntü ile karşıladığımızı belirtmeliyim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk ve arkadaşlarının "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" şeklindeki emanetini, 71 yıldır büyük bir özen ve duyarlılıkla korumaktadır. Yüce 
Meclis, her dönem, bu ilkeden aldığı inançla, demokrasinin boyutlarının çağdaş ve örnek bir 
nitelik alması yönünde yoğun çabalar sarf etmektedir. Bu çabaların en son ve önemli örneği, 
daha geçenlerde, bu yüce çatı altında gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemelerdir. Bu yasal dü
zenlemelerle Türkiye'de, "düşünceyi açkılama" suç olmaktan çıkmıştır, insanlarımızın serbestçe 
düşünmesini, düşündüklerini serbestçe yazmasını, çizmesini, özetle, hür hareket etmesini 
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amaçlayan bu düzenlemeler ile, Türkiye'de yıllardır tartışması yapılan Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldırılmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aynı düzenlemeyle, yüzyıllardır, kendi yöresinde kendi dilini kullanan vatandaşlarımıza, 
bu dillerini rahatça, hiçbir yasaklamaya ve soruşturmaya uğramadan kullanmaları imkânı ge
tirilmiştir. 

Cezaevlerinde çeşitli suçlardan tutuklu veya hükümlü olarak bulunan onbinlerce kişiyi, 
daha üç dört gün önce kutladığımız Ramazan Bayramında şartlı tahliye ile serbest bırakarak, 
evlerine, ailelerine kavuşturmamız da, bu kanun çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz önemli bir 
çalışmadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir de şu işkenceyi kaldırsanız da, biz de onda rahat etsek!.. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın konuklar, verdiğim bu örneklere, Türkiye'
nin demokratikleşme sürecinde gerçekleştirdiği ve hür düşüncenin, insan haklarına saygının 
yerleştirilmesine yönelik bu çalışmalara, yenilerinin de ekleneceği tabiidir. Ancak, bu çatı al
tında toplanmamızdan yararlanarak, geçmişteki bazı önemli kararlarımızı hatırlatmayı bir gö
rev sayıyorum. 

Türk Hükümetinin, insan hakları alanında mevcut uluslararası denetim mekanizmaları
na tereddütsüz ve çekincesiz taraf olduğunu, Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna kişisel baş
vuru hakkını tanıdığını, böylece Türkiye'nin, fertlerin, insan hakları ihlali iddialarını yönelte
bilecekleri tarafsız bir organın denetimine tabi olmayı kabul ettiğini hemen dikkatlerinize ge
tirmeliyim. 

Türkiye, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanan işkencenin önlen
mesiyle ilgili sözleşmelere de taraf olmuş; Avrupa Sosyal Şartını imzalamış; Avrupa tnsan Haklan 
Divanının yargı yetkisini tanımış; Divana, kişilerin ve Hükümet dışı kuruluşların başvurma 
hakkını öngören Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesine ek protokolü de imzalamıştır. 

Yine Türkiye, Parlamentosunda "tnsan Hakları Komisyonu" kuran ender ülkelerin ba
şında gelmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bu Komisyonun çalışmaları ve saydığım uluslararası 
belgelerin, Türk millî mevzuatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini bir kez daha hatırla
tıyorum. 

Kurulduğu günden bu yana, kayıtsız şartsız millete ait olan egemenliğin uygulayıcısı ve 
kollaycısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu tür çalışmalarıyla, gelecekte de demokra
simizin simgesi olarak görevini başarıyla yürüteceğine inancımız sonsuzdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar; Türkiye, bölge ve dünyamız zor günler 
yaşıyor. Irak yönetimi tarafından zorunlu göçe tabi tutulan yüzbinlerin dramını, güneydoğu
daki sınırlarımızda en yakından ve somut olarak biz yaşıyoruz. Türkiye'nin, ölümden kaçan 
insanları doyurup, barınmalarını sağlarken, hastaları tedavi edip, yaralarını sararken, gerek 
Birleşmiş Milletler, gerek Batılı ülkeler nezdinde yaptığı, teşebbüslerle, uluslararası desteğin, acı 
ve ıstırapla kıvranan bu insanlara ulaşması yolunda önemli mesafeler kat ettiği bilinmektedir. 

Bütün bunların yeterli olmadığını, olmaması gerektiğini söylüyor, bu kürsüden bütün dev
letleri, bu insanlık trajedisini sona erdirmeye, bugünün özelliği dolayısıyla çocuklara sahip çık
maya çağırıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Saddam'ın silahından kaçırılan, sınırlarımızdaki bu çocuklar, büyük şenliklerle kutladı
ğımız 23 Nisan Çocuk Bayramına katılabilir, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaşıtları ve 
Türk çocuklarıyla büyük bir sevinci paylaşabilirlerdi; hatta, burada oluşacak sevgi ve dostluk 
bağlanın, banşçı duygulan ülkelerine yansıtabilirlerdi... Ne yazık ki, olmadı... 

71 yıl önce lik adımları Ankara'da atılan genç bir devletin kuruluşunu, bugün aramızda 
bulunan konuk parlamenterlerle birlikte kutlamaktan ve paslaşmaktan büyük mutluluk du
yuyoruz. 

Tüm konuk parlamenterlere, "ülkemize hoşgddiniz" der, Sayın Başkan ve Yüce Meclisin 
değerli üyelerini saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akbulut. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Sayın Er

dal İnönü'ye aittir. 
Buyurun Sayın Erdal tnönü. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞ
KANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; Sosyal- x 

demokrat Halkçı Parti Grubu adına ve kendi adıma, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Büyük Millet Meclisinin açılışının 71 inci yıldönümünü yaşama mutluluğuna eriştiğimiz 
bugünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, sizlerin yüksek kişiliklerinizde, bütün va
tandaşlarımıza ve çocuklarımıza kutluyor. 

71 yıl önce bugün, Ankara'da, ulusun kayıtsız şartsız egemenliğini ilan ederek, Kurtuluş 
Savaşını zafere götürecek ve cumhuriyeti kuracak halk gücünü Mecliste odaklaştırmış olan Büyük 
önder Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının ve ulusal egemenlik davası
nın bilinen bilinmeyen, kadın erkek bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyo
rum. (Alkışlar) 

Bu mutlu günümüzde bizimle beraber olabilmek için Ankara'ya kadar gelen, törenimize 
katılarak bize onur veren, çeşitli ülkelerin parlamenterlerine teşekkür ediyorum, saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 nci dönem Meclisimizin başlattığı bir gelenek için
de, her yıl, 23 Nisan Bayramını, burada, Genel Kurulda, törensel bir toplantıyla kutluyoruz. 
Kısa konuşmalarla, Birinci Büyük Millet Meclisinin üstün niteliklerini, yüce uğraşlarını ve eş
siz başarılarını, ülkemizin ve dünyanın yeni kuşaklarına anlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan 
da, bugünkü toplumumuzda, ulusal egemenlik anlayışımızın ve uygulamalarının ne aşamada 
olduğunu, eski yeni hangi güçlüklerle, hangi engellerle karşı karşıya olduğumuzu, birkaç cüm
leyle de olsa belirtme fırsatını buluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 71 yıl önce, Ankara'da Büyük Millet Meclisinin top
lanmasıyla, egemenlik hakkı, padişahtan, 600 yıllık bir hükümranlık geçmişi olan bir hane
dandan alınmış ve ulusun gerçek temsilcilerine, tarihinin en karanlık günlerinde, ulusunu, tür
lü sıkıntılar, felaketler, umutsuzluklar içinde yalnız ve çaresiz bırakmayan Atatürk'ün ""Ya is
tiklâl ya ölüm" haykırışında en kesin iradesini bulan bağımsızlık iradesi etrafında ulusu topar
layan, yenilmez bir güç haline getiren, her meslekten, her kuşaktan halk temsilcilerine verilmişti. 
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\abancı güçlerin işgaline uğramış bir ülkenin sayısız güçlükleri, yoklukları içinde gerçek
leştirilen, gerçekten çağ açan bu siyasal devrim, bundan sonra adım adım, cumhuriyetin ku
rulmasına, çağdaş uygarlığa götüren toplumsal devrimlerin yapılmasına ve sonunda, çok par
tili parlamenter demokrasiye ulaşmaya yol açmıştır. 

Sayın milletvekilleri ulusal egemenlik, çağdaş demokrasinin temel dayanağıdır. Egemen
lik hakkını ilahî güçlerden ya da üstün yeteneklerinden aldığını, bunun sade vatandaşlarca tar-
tışılamayacak bir hak olduğunu iddia eden bir kişinin, bir ailenin, bir hanedanın yönetimine 
karşı, egemenlik hakkını, ancak bir ulusun bütün bireylerinin gözle görülen, etkileri, kullanı
lış yolları akılla değerlendirilen, tartışılabilen ve her vatandaşın katıldığı tarafsız, dürüst se
çimlerle ortaya çıkan toplu iradesine tanıyan ve bu hakkın kullanılışını, gene ulusal iradenin 
uzlaşma ile onayladığı bir anayasanın kurallarına göre belirlenen yetkili ulus temsilcileri eliyle 
yürüten anlayış, demokrasiyi benimseyen ve yaşatan anlayıştır. Bu anlayış içinde kurulmuş bir 
demokrasinin gelişmişlik derecesi, çağımızda ekonomik kalkınma ile birlikte, ulusu meydana 
getiren her bireyin temel insan haklarına gösterilen saygı ile ölçülmektedir. 

Parlamenter demokrasilerde, ulusal egemenliğin iktidar gücünü temsil eden meclis çoğun
lukları, yasaları düzenlerken ve hükümetler eliyle uygulamaları yaparken, ülkede azınlık ha
lindeki siyasal görüş sahiplerinin de vazgaçilmez demokratik haklarını korumak, evrensel hu
kuk devleti kurallarına uymak zorundadırlar. Hele iktidar partisi, bugün Türkiye'de olduğu 
gibi, ülke çapındaki seçmenler arasında üçüncü parti durumuna düşmüşse, bu zorunluluk, da
ha da bağlayıcı, buyurucu bir haldedir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) « 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — O sizin hüsnükuruntunuz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, yeri gelmişken, ulusal egemenliğin 

Mecliste temsili açısından yaşamakta olduğumuz çok sakıncaklı bir duruma da işaret etmeliyim. 
Son genel seçimlerden önce iktidar çoğunluğunun kabul ettiği seçim kanunu, ülke çapın

da 1/3'ten biraz fazla oy alan bir iktidar partisinin, Parlamentoda 2/3 oranında çoğunluk ka
zanmasına olanak'vermiştir. 

Seçmen çoğunluğuna dayanmayan bir iktidar partisinin ülkeyi yönetmeye çalışmasının her 
kademedeki sıkıntılarını, o zamandan beri hep birlikte yaşıyoruz. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) —<• Buna sen de inanmıyorsun. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dengesizliğe bir daha 

izin vermeyecek, ulusal egemenliği gerektirdiği gibi Meclise yansıtacak adaletli bir seçim yasa
sının bir an önce kabul edilmesini istiyoruz, öneriyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Tekrar hukuk devleti kurallarına döneyim: Sıfatı, makamı ne olursa olsun, Anayasada gös
terilmemiş bir yetkiyi kimsenin kullanamaması, bütün vatandaşların ırk, dil, din, mezhep ve 
cinsiyet farklılıklarına bakılmaksızın, eşit yasal haklara sahip olmaları, kimseye lehte veya aleyhte 
ayrıcalıklı işlem yapılamaması, yargı kararı olmadan kimseye bir suç ve ceza yüklenememesi, 
kimseye işkence, baskı yapılmaması, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın öz
gürlüğü, haberleşme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğü ve bunun gibi 
temel özgürlüklerin güvence altında olması, hukuk devletinin, hiçbir meclis çoğunluğu tara
fından göz ardı edilemeyeceği, tersine karar alınamayacağı kurallarıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Okursanız, zaten Anayasa da öyle diyor. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu temel nitelikler açı

sından ve ulusal egemenliğin Anayasa kurallarına göre temsili açısından, bugünkü demokrasi
miz ne durumdadır? (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Çocuk bayramında böyle konuşması normaldir! 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yazık ki, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından 71 

yıl sonra, serbest seçimlerle iktidarın ilk defa değişmesinden 41 yıl sonra, demokratik düzeni
mizin hâlâ, halkın özlediği düzeye erişememiş olduğunu söylemek zorundayız. (ANAP sırala
rından gürültüler) Gerçi bu yıl, 23 Nisan'a girerken, yıllardır eleştirdiğimiz düşünce özgürlü
ğünü kısıtlayan, anadilde konuşmayı yasaklayan yasa hükümlerinin nihayet kaldırılmış olması 
(ANAP sıralarından gürültüler) demokrasimizi iyileştirme doğrultusunda atılmış bir adımdır. 
Bu maddelerin kaldırılması önerilerini herkesten önce Meclise getirmiş bir parti olarak, şimdi 
en büyük kıvancı duyuyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ama bu adımlar atılırken getirilen yeni kısıtlamalar 
bir yana, 1980 müdahalesinin getirdiği demokratik kusurların, engellerin hemen hepsi, olduk
ları gibi karşımızda duruyorlar. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Hâlâ orada mı duruyorsunuz Sayın tnönü?! 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hele, ulusal egemenliğin temsili ve Anayasa kurallarına 

göre kullanılması konularında tam bir geriye gidiş yaşıyoruz. 1982 Anayasasının, yasama, yü
rütme ve yargı erkleri arasındaki dengeyi, yürütme erki lehine aşırı derecede bozan düzenle
meleri, adaletsiz seçim yasaları ile birleşince, dokuz yıllık uygulama, sonunda bugün ülkemize 
tam bir kişisel yönetim getirmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu Anayasada bile bulunmayan yürütme yetkilerini pervasızca kullanan, hukuk devleti 
kurallarını hiçe sayan, Büyük Millet Meclisini en hayati konularda devre dışında bırakan (ANAP 
sıralarından gürültüler) bu keyfî, kişisel yönetime karşı çare vardır; çare, yeni genel seçimdir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kesin inancımız şudur ki: Bir defa daha ulusal irade, seçimde kendi
ni gösterme ve demoratik, laik, sosyal hukuk devleti kurallarına uygun bir anayasa yaptırma 
ve dürüstçe uygulatma yolunu bulacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 71 yıl önce inanılmaz 
engellere karşı iradesinin üstünlüğünü bütün dünyaya kabul ettirmiş olan ulusumuz, bugün 
karşılaştığımız aldatıcı bir demokratik görünüm içindeki kişisel yönetim tehlikesini de, demok
ratik süreç içinde elbette aşacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü demokratik yapımızın kusurlarını, eksikle
rini eleştiriyoruz, söylüyoruz; yeni yasal düzenlemeler öneriyoruz ve bunların, seçimle ortaya 
çıkacak ulusal iradenin gücüyle hayata geçirileceğine inanıyoruz. Bu inancımızı, 23 Nisan 1920 
tarihinde Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelmiş olan ilk Büyük Millet Meclisinin, kanını 
canını esirgemeyen çabası ile ve her şeyden önemlisi, ulusuna ve kendisine duyduğu sonsuz gü
venle kurmuş olduğu cumhuriyetimizin temel niteliklerinden ve gösterdiği gelişme yollarının 
sağlamlığından alıyoruz. 

Bu gelişme yollarının, bölgemizin tarihine ve coğrafyasına ve kültürel yapısına ne kadar 
uygun olduğu, son yılın getirdiği Körfez krizi, savaşı ve savaş sonrası kargaşasında yaşanan, 
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ıstırap verici, insanlığı utandırıcı olaylarla bir daha ispatlanmıştır. 
Ortadoğunun, tarihten gelen, ırk, kültür, din ve mezhep farklılıkları içinde, bu yörenin 

insanları, doğal insan haklarına saygılı devlet düzenlerinde huzurlu yaşama ve kalkınma ola
naklarını nasıl bulacaklardır? (ANAP sıralarından "Saddam'a sor, Saddam'a" sesleri) Bunun 
ancak, çağdaş, demokratik, laik bir ülkenin vatandaşları olma bilincine varan insanların, bir 
arada yaşamaya kendi istekleri, rızalarıyla karar vermeleriyle ve birlikte yaşamanın anayasal 
çerçevesini gene kendilerinin bulmasıyla mümkün olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti, yıllarca önce 
bütün dünyaya göstermişti. 

Cumhuriyetimizin yapısındaki sağlamlık ve kendisini, yapısını, demokratik doğrultuda sü
rekli olarak geliştirme, iyileştirme yeteneği, son uluslarası bunalımda, İktidarın bütün hatala
rına, tehlikeleri üzerimize çeken yanlış davranışlarına karşın, ülkemizin en sağlam dayanağını 
oluşturmuştur. Savaşın çaresiz duruma düşürdüğü sığınmacılara ülkemizin, gene en etkili bir 
yardım yapma olanağını bulmasını sağlamıştır. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Bayramı istismar ediyorsun... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkede doğmuş, 

farklı etnik kökenli insanlar, bu ülkeyi parçalamadan bir arada yaşamak istiyorlarsa, bunun 
en sağlam yolunu, ancak kendileri aralarında anlaşarak bulabilirler. Bu basit gerçeği, bugün 
Ortadoğuya huzur getirmek iddiasında olan herkese, istisnasız herkese 23 Nisan 1920 ulusal 
egemenlik hareketinin bir dersi olarak duyurmak isterim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Nisan, Atatürk'ün her zaman hayranlık uyandıran 
buluşu sayasinde, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutluyoruz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Bayramınız kutlu olsunf 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Büyük çocuklar, küçük çocuklar hep birlikte kutluyoruz!.. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
Bu ulusal bayramın, bir gün,-Birleşmiş Milletlerin onayıyla bütün dünya çocukları için 

bayram günü ilan edilmesini de hâlâ umutla bekliyoruz. İyi bir rastlantıyla 22 Nisanın Dünya 
Günü olarak kabul edilmesinden sonra, bunun ertesi günü 23 Nisanı çocukların günü saymak 
çok anlamlı bir davranış olacaktır. Nasıl, ulusal egemenlik ve demokrasi kavramlarının, yalnız 
ülkemizde değil, bütün dünyada ve özellikle Ortadoğuda geçerli olmasını içtenlikle istiyorsak, 
çocukların da, yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada, sağlıklı, mutlu bir yaşam içinde büyü
melerini, insanlığa ve kendilerine yararlı işler yapmalarını bekliyoruz. 

Açlıktan, sefaletten, her türlü baskı ve korkudan arınmış, düşünce özgürlüğü ve fırsat eşitliği 
içinde, yeteneklerini geliştirme olanaklarını kazanmış bir yaşam kaderinin, hem kendi çocuk
larımıza, hem öteki ülke çocuklarına gecikmeden verilmesini istiyoruz. Dünya çocuklarının, 
çok çeşitli uluslara mensup, ırkları, dilleri, dinleri ve kültürleri farklı küçüklerin, her yıl 23 
Nisan haftasında Türkiye'de birbirleriyle ne kadar iyi anlaştıklarını, kaynaştıklarını görerek, 
bu örneğin, dünyanın büyüklerine ışık tutmasını, kalıcı, evrensel barışın yollarını göstermesini 
diliyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal İnönü. 
Şimdi söz sırası Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Süley

man Demirel'de. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
Buyurun Sayın Demirel. 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizin saygıdeğer misa
firleri, sayın basın mensupları, sayın vatandaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 71 inci kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gururlu
yuz. Milletimizin Meclisi olan ve bir kurtuluş savaşını yönlendirmiş, başarıya ulaştırmış ve cum
huriyete vücut vermiş olan bu büyük ve muhteşem müesseseye sahip olmaktan gururluyuz. 
Millet egemenliğinin can ve hayat bulduğu bu büyük ve anlamlı günü bayram yapmış olmak
tan da gururluyuz. 

Hâkimiyeti bayram olarak kutlama, milletimizin kendi egemenliğine verdiği büyük değe
rin ve vazgeçilmez niteliğine olan sarsılmaz inananın ispatı sayılmalıdır. Büyük Atatürk'ün 
tarihî deyimiyle, "hâkimiyeti milliyenin tecelli ve temerküz ettiği yer" burasıdır; yani, millî ege
menlik burada oluşur, burada toplanır. 

Başlıbaşına bir anayasa, başlıbaşına bir hukuk olan bu güzel ve veciz sözün içerisinde, 
çağdaş hukukun ve çağdaş devletin ana ilkeleri, bütün canlılığı ve bütün tazeliğiyle yaşamak
tadır. İkibin yıl önceki hukukta, "hür insan, yönetime katılan insandır" denmiştir. İkibin yıl 
sonra İnsan Haklan Evrensel Bildirisinin 21 inci maddesinde, "Seçme hakkı, insanlık hakkıdır" 
denmektedir. 

İşte insanın, egemenliğini kullanarak, kendi kendisini yönettiği ve bundan dolayı da insan 
olma vasfını kazandığı yer burasıdır. 

Yine o sebeple, 71 yıl önce bu müesseseyi kurduğumuz için, içini irademizle doldurduğu
muz için ve içinden bir ebedî cumhuriyet çıkardığımız için gururluyuz. 

Bu büyük müessese, kendisine hayat veren millî egemenliği taşıdığı ve yaşattığı sürece ve 
yaşattığı nispette, kurum c4arak\mana ve önemini korur. Onu koruduğu süre ve nispette de, 
ancak cumhuriyetin kalbi olmakta devam eder; cumhuriyet de, cumhuriyet olmakta devam eder. 
Zira, cumhuriyet bir isim ve şekilden ibaret değildir. İnsanoğlunun en büyük eseri olan Cum
huriyet, evvela bir büyük kavramdır. Bu kavramın içerisinde bir kurumlar, kuramlar ve kural
lar bütünü ve uyumu vardır ve olmalıdır da. 

Eğer, bu büyük müessesemiz gibi kurumlar, varoluş sebeplerini koruyamıyorlarsa, yani, 
millî egemenlik burada oluşmuyorsa, buradaki temsil ile milletin irade ve tercihi birbirinden 
uzaklaşmışsa, kurum, tartırşmalı hale gelmiş demektir. 

Eğer, yine hukuk ve ahlak ilkelerine temel oluşturan kuramlar -ki, millî egemenlik en bü
yük kuramdır- kargaşaya uğramış, kurallar da devletin ta tepesinden itibaren göz ardı edilir, 
hatta çiğnenmesinde. sakınca görülmez hale getirilmişse, cumhuriyet, kavram olma niteliğini 
yitirmiş, içi boşalmış, kuru bir isimden ibaret kalmış olur. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Devlet, hukuk devleti olmaktan, kişi de vatandaş olmaktan çıkar. Devletin hukuk devleti 
olması, millet egemenliğinin bütünü ile işlemesine bağlıdır. 

Millet egemenliğinin tek ve yalın varlığı, milletin, bu çatının altında kendi arzu ve iradesi 
doğrultusunda temsil edilmesidir; başka bir şekli de yoktur. Bu temsil zedelenmişse, millî ege
menlik zedelenmiştir. Millî egemenlik zedelenmişse, cumhuriyet zedelenmiştir; cumhuriyetin, 
cumhuriyet olma niteliği zedelenmiştir. 
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Bu çatının altında kullanılan ve kullanılması gereken, sadece milletin iradesidir, onun ema
netidir. 

Bunlar, devredilebileceği veya terk edilebileceği sanılan şahsî haklar değil, milletin verdiği 
emir ve görevlerdir. 

Burada "kuvvetler ayrımı" ilkesi önümüze çıkar. İnsanlığın, asırlar boyu uğrunda çırpın
dığı ve çarpıştığı bu ilke, demokrasinin vazgeçilmez temelidir. Onun için, hiç kimse, "kanun 
yapma bizim hakkımız değil mi, istediğimize veya hükümete devrederiz" diyemez. Yine, "de
netim bizim hakkımızdır; ister kullanırız, istemezsek kullanmayız" diyemez kimse. 

Bunlar, milletin verdiği, yerine getirilmesi şart olan emirlerdir. Burada oturmanın da va
roluş sebebidir. 

Kuvvetler ayrılığı, hiçbir şekilde ve sebeple zedelenmemelidir. Neticesi, demokrasiyi bıra
kıp, dikta yönetimine yönelmek olur. 

Millet egemenliği, yani, kişinin devlet içerisindeki varlığı, yalnız cumhuriyetin ve demok
ratik meşruiyetin temelini sağlamakla kalmaz, devletin ve toplumun da gücünün kaynağını teşkil 
eder. Kişi, devletinde söz sahibi olduğu oranda onu sever ve ona sahip çıkar. Demokrasinin 
erdemi de buradadır. Toplum ve devleti güçlü yapan ana unsur da budur. İki Almanya örneği, 
bunun en yakın ve tarihî ispatıdır. Toplumun ve devletin gücü, onu teşkil eden bireylerin rızası, 
sevgisi ve katkısıdır. 

Bugün artık, "çoğulcu demokrasi" çağın toplumunu ve akımını karşılamaya yetmemek
tedir. Demokrasinin yeni ve çağdaş boyutu, katılımcılığıdır. Çoğulculuk bir yerde, yığınsal, statik 
bir durumu anlatır; oysa, katılımcılık, aktif ve dinamik bir olayın ifadesidir. 

Çağın dinamizmi, demokrasiyi de, canlı bir organizma gibi yaşayan bir varlık haline ge
tirmiştir. Katılıma demokraside toplum, tabiî ki, kurallar sistemi ve uyumu içerisinde olmak 

- kaydıyla, artık devletiyle birlikte yaşar. Bugünkü katılımcı demokrasi anlayışında, şahıs ve zümre 
hâkimiyeti ve hatta bunun hevesleri dahi, çağdışı kalmış ilkel düşüncelerdir. 

Bütün güç ve marifeti kendisinde sanan kafaların, çağın demokrasisinde artık yeri kalma
mıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sivillik, bir ruh ve kafa yapısıdır. Ara rejimlerin alışkanlıklarından ve ruh yapısından kur
tulup, gerçek bir demokrasi ve hukuk kültürüne kavuşmak ve onu, inanarak yaşamak lazım
dır. Aksi, çağdışılıktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Demokraside tek adamlık yoktur. Demokrasi de, çağdaş hukuk da, tek adamı ve tek adam
lığı reddeder. 

Tek adamlık heveslerini doğuran da, yine, bir müessesenin içerisinde temsil durumunun 
bozulmuş olmasıdır. Arkalarında milletin olmadığını veya kalmadığını gören insanlar, bir yere 
dayanmak ihtiyacıyla tek adama sığınma yanlışına yönelirler. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) Oysa, bu yanlış ne kendilerini, ne de kaderlerini bağladıkları tek adamı kurtarmaya yeten 
Israr edildikçe batılır. 

Çağdaş evrensel hukuk, artık siyasî hudutları tanımamaktadır, insanlık, bir aileye, bir müş
terek topluma doğru gitmektedir ve gitmelidir de. 

Hukuk ve demokrasi, insanlığın ortak değeridir. İnsan Hakları Beyannamesi, Helsinki Nihaî 
Senedi, Paris Şartı, hep insanlığı bir müşterek değere ve bir müşterek olguya ulaştırmaya çalı
şan zincirin kıymetli birer halkasıdır. Altında bizim de imzamız bulunan ve henüz mürekkebi 

— 422 — 



T.B.M.M. B : 107 23 . 4 . 1991 O : 1 

kurumamış Paris Şartı, hür, serbest ve fidil bir seçimle ortaya çıkacak millî temsili, topluluğa 
dahil olabilmenin ilk ve ön şartı saymaktadır. 

Ara rejimin yarattığı imkânlar ve zincirleme kullanılarak varılmış olunan durumlarda ıs
rar edilmemeli, milletin tercihi ve kararına, korkmadan, çekinmeden bir an önce gidilmelidir. 
Seçim dönemi, bir hakkın değil, bir hizmet ve görevin zaman sınırıdır. Görevi verenin eğilimi 
-26 Martta olduğu gibi- ağır biçimde değişmişse, bu eğilimin bugünkü durumunu merak et
mek ve sahibinden sormak, yalnız demokratik vecibenin değil, siyasî ahlâkın da kaçınılmaz 
bir gereğidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü, çağdaş anlayışta, artık, sorunlar yerel ve yüzeysel değil, küresel, global olarak 
ele alınmaktadır. Katılman bu küresel toplantılardan alınacak küresel dersler olmalıdır. Bu ders
leri alması gerekenler de, millet de bilmelidir ki, gelir dağılımının bugünkü gibi en ağır bir bi
çimde bozulması, orta sınıfın hemen hemen ortadan kalkması, pahalılığın, yoksulluğun mil
yonların sırtında ateşten bir gömlek haline gelmesi, geçim sıkıntısının, hayatı bir ıstıraba dö
nüştürmesi, işsizliğin büyük boyutlara ulaşması, nasıl ki demokrasinin kesintiye uğramasının 
ve demokratik hakların kullanılmamasının sonucu ise, kalkınma, zenginleşme, güçlenme, re
fah ve mutluluk da, ancak gerçek bir demokrasinin işlemesine bağlıdır. Gerisi, boş laf ve inan
dırıcılığı olmayan övünmelerdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sayın misafirler; geçen yıldan bu yana cereyan eden bir büyük önem
li olay da, Körfez bunalımı ve savaşıdır. 

1990 senesine girerken, İkinci Dünya Savaşının tortularının tasfiyesi ile yeni bir barış ve 
işbirliği ümitleri doğmuşken, dünyada daha güçlü bir dayanışma ve zenginleşme arayışları baş
lamışken, Körfez bunalımı bir büyük sürpriz olarak ortaya çıktı ve pek çok şeyi unutturdu; 
dünya kamuoyunu geniş çapta işgal etti ve işgal etmeye de devam etmektedir. 

Irak'ın 2 Ağustos 1990 da Kuveyt'i işgali ile başlayan kriz, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 
Konseyinin, tarihinde görülmemiş bir dayanışması ile bertaraf edilmiş; Kuveyt kurtarılarak, 
devletler hukukunun bir gereği yerine getirilmiştir. Zira, çıkmasına engel olunamayan ve ba
rışçı yollardan bir çözüme ulaştırılamayan bu bunalım, savaşa gelmiş dayanmıştır. 

Irak, Kuveyt'ten zorla çıkarılmıştır. 
Evinden, yerinden, köyünden, kasabasından kopan masum sivil halk, milyonlar halinde 

Türkiye'nin ve İran'ın sınırlarına dayandı. 
Devletler hukukuna gösterilen ve saygı duyulan bu hassasiyetin, insanlık hukukuna da 

gösterilmiş olması gerekirdi. Bugüne kadar yeterince gösterilmemiş olması, insanlık adına bü
yük bir noksandır. 

"Petrol mü, insan mı?" sorusu, bugün bütün insanlığın önündedir ve insanlık, Hakkâri, 
Sımak dağlarında, bu soru ile imtihan edilmektedir. 

İnsanlık, bu sorunun cevabını doğru vermek /orundadır. Veremediği takdirde, kendi de
ğer ölçülerini savunmakta güçlük çekecektir. 

Birleşmiş Milletlerin onayladığı son ateşkes kararı, Körfez Savaşının uzantısı ve parçası 
olan Kuzey Irak faciasını görmemezlikten gelmiştir. 

Karar, bize göre, bu büyük noksanlık ile maluldür. Savaş tazminatına kadar her şey düşü
nülmüş; fakat ölüme terk edilen milyonlarca insan, maalesef unutulmuştur. 
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Birleşmiş Milletlerin 688 sayılı kararı ise, Irak'ta yönetime ve rejime güvence vermekte, 
o rejimin, milyonlarca insanı göçe ve ölüme terk edişini ise, sadece kınamaktadır. Son Paris 
Şartı dahil, bütün büyük ve evrensel belgelerin, gerçek birer insanlık vesikası mı, yoksa sadece 
güç ve menfaatin süslü birer örtüsü mü oldukları anlaşılacaktır. Umanz ki insanlık bu imti
handan başarı ile çıksın. 

Sayın milletvekilleri, sayın misafirler; dünyanın önündeki bir önemli konu da, çevre soru
nudur. "Dünyayı atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan ödünç aldık" diyen bin yıllık bir 
söz, bugün dünya gündeminin ön sıralarındadır. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, kısa adı ile "UNEP", insanlığın yalnız hukukta de
ğil, yarlıkta da ve bir müştereke gidiş şuuru ve zorunluluğunun işaretidir. Dünya nüfusunun 
hızla artması ve sanayi toplumu ile birlikte başlayan bu ciddi sorun, bizim ve bölgemizin de 
kapısındadır. Millî ve uluslararası her tedbir, ciddiyetle alınmalı ve takip edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sayın misafirler; nihayet Büyük Atatürk'ün ve cumhuriyetin, 23 Ni
san Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı ilan edişindeki anlamlı gerçeğe gelmek istiyorum. 

Bugün, bir uluslararası çocuk hakları konvansiyonu ve deklarasyonuna giden dünyadan 
70 yıl önce bu gerekleri görmüş olmanın da ayrıca millî bir gururunu yaşıyoruz. 

Adil, sosyal ve laik bir refah toplumunu, ancak onun gelecekteki sahipleri ve teminatı olan 
çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek yapabiliriz. Eğitim ve öğretim, insanlığın en kıymetli 
kaynağı ve hatta hazinesi olan zihin gücünü, toplumun yücelmesi ve mutluluğu yönünde haya
ta geçirecek, tek ve yeri doldurulmaz vasıtadır. 

t yi yetişmiş, fikren ve ahlaken güçlü, demokrasiyi bir hayat tarzı olarak yaşama inancına 
sahip vatan çocukları, o vatanın geleceğinin tek umududur. 

Bu inanç ve bu ümitle sevgili çocuklarımızı kucaklar, hâkimiyetin kayıtsız, şartsız ve or-
taksız sahibi olan aziz milletimizi minnet ve saygıyla selamlar, başta Büyük Atatürk olmak 
üzere, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini ve bu aziz vatanı borçlu oldu
ğumuz büyük insanları hürmetle anar, değerli misafirlerimizi ve sizleri saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından ayakta alkışlar, ANA'P ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirci. 

Şimdi de, ülkemizin davetlisi olarak törenlere katılan yabancı ülke parlamenterleri arasın
dan, Macar Sosyal Güvenlik Bakan \ardıması Sayın Andras Kelemen'e söz veriyorum. (Alkışlar) 

MACAR SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI ANDRAS KELEMEN — Muh
terem Başkan, saygıdeğer Meclis üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensubu saygıdeğer 
meslektaşlarım, çeşitli ülkelerin parlamentolannı temsilen Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisinin yıldönümü için burada bulunan kıymetli meslektaşlarım; izninizle önce ülkelerinin 
Parlamentolarını temsilen buraya davet edilmiş olan tüm Parlamento Temsilcilerinin adına Sa
yın Başkana ve siz tüm saygıdeğer Türk Parlamenterlerine, bizlere bahşettiğiniz nazik daveti
niz ve bu güzel ülkeniz Türkiye'ye geldiğimizden beri gösterdiğiniz sıcak ilgi için sonsuz teşek
kürlerimi dile getirmek istiyorum. 

Buraya davet edilmiş olan tüm misafir parlamenterler adına, Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisi'nin 71 inci Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle yapılan kutlamalar için, sizlere en iyi 
dileklerimizi ve en candan tebriklerimizi iletmek benim için bir şereftir. 
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Muhterem Başkan, Macar Parlamentosu Başkanı Sayın Profesör Gyrdgy Szabad, Anka
ra'da yapılan bu Büyük Millet Meclisinin yıldönümünün ve Türk demokrasisinin kutlamaları
na gerek kendi, gerekse Budapeşte'deki Parlamentomuz adına sizlere en candan selamlarını 
ve tebriklerini iletmek üzere de beni görevlendirmiş bulunuyor. Kendisinin selamlarını da bu
rada sizlere iletiyorum. 

Ben buraya Macaristan'dan geldim. Ben, Türk tarihinin ve medeniyetinin bir âşığı olarak 
kendimi nitelendirdiğim için, şahsen bu şerefli görevi yerine getirmek benim için büyük bir 
mutluluk olmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin, 71 yıl gibi uzun bir geçmişi, hem bizlere, 
hem Türk Milletine, hem de tüm dünya milletlerine, Türkiye Cumhuriyetinde demokrasinin 
gelişmesi yolunda elde edilen büyük başarıyı sergilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti hayli uzun 
bir yol katetmiştir. Bir zamanlar Türkiye, Avrupanın hasta adamı olarak nitelendirilirdi ve tür
lü zorluklardan geçerek buralara geldi. Ancak Türk Milletinin büyük önderi Kemal Atatürk 
tarafından getirilen tarihsel değişimlerden sonra, Türkiye, modern bir devlet kurma yoluna gir
miş, modern ve demokratik bir toplum kurmakta başarılı olmuştur. Aradan geçen 70 yıl, ger
çekten çeşitli meyveler vermiştir. Türkiye, bugün artık dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden 
biri olarak başarısını kanıtlamıştır. Türkiye, tüm barışsever ülkeler yönünden gerçekten güve
nilir bir taraf olduğunu ortaya koymuş ve dünyanın demokratik toplumlarının üzerine titrediği 
tüm değerleri onlarla paylaşmıştır. Tabiatiyle bütün bu gelişmeler, ancak demokrasiye geçiş 
ile mümkündü. Sizlerin bu yeni politik mekanizmayı kurma ve ekonomiyi yeniden yapısallaş-
tırma yolunda göstermiş olduğunuz başarılar, sizin bu 71 yılda karşınıza çıkan zorluklara ben
zer durumları yaşamakta olan ülkeler için çok değerli bir örnek teşkil etmektedir. 

Macar Parlamentosu ve bizim yeni doğmuş demokrasimiz, 23 Nisan 1920'de Ankara'da 
kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne, yani "ablasına", yüzyılımızda 
Türklerin geleneksel devlet kurma becerisinde gösterdiği başarılar yönünden sonsuz hayranlık 
duyduğunu belirtmektedir. 

Türk ve Macar milletleri, sadece ortak menşeleriyle değil, ortak bakış açılarıyla da birbir
lerine yakınen bağlıdır. Maalesef bu gerçeğin belirtilmesi, İkinci Dünya Savaşından sonra yıl
lar boyu komünist diktatör rejimi altında yaşamak zorunda kalan Macar halkı için söylene
mez bir olay olmuştu. Bu kötü durum, çok zaman yanlış yorumlara yol açmıştır. Zira hür ve 
demokratik toplumların insanları "komünist bir devletin" görevlisinin, görevli olduğu gücü 
mü, yoksa bu güç altındaki halkı mı temsil ettiğini çok zaman anlayabilmiş değillerdir. 

Allaha şükürler olsun ki, artık bu dönemi geçirmiş bulunuyoruz.. 
Macar Milleti, 1990 Nisanında yapılan parlamento seçimleri sırasında komünist güçleri 

tamamen bir kenara atmayı başarmış ve artık parlamentoya dayalı bir demokratik rejim yarat
mış bulunmaktadır. Böylece Macaristan, aynen büyük "ablası" Türkiye'nin 71 yıl önce Büyük 
önder Kemal Atatürk önderliğinde yaptığı gibi, hürriyet ve kendi kendini yönetme yolunu seç
miş bulunmaktadır. 

Ne mutluyuz ki, milletimiz geçmiş yıllar boyunca tarihsel gelişmelerle karşılaşmaktan hiç 
çekinmemiştir. 

Komünist rejimi çerçevesindeki zorla kullanılma ve kötü yönetim sonucu ortaya çıkan fi
yasko, aslında hürriyetine aşık Macar ruhunun ilk sonuçlarına yol açmıştır. Böylece kısaca özet
leyecek olursak: önceki büyük devlet şirketlerinin üretimi, yüzde 10 oranında azalmayr 
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başlarken, küçük özel sektör kuruluşlarının faaliyetleri yüzde 100'Iük artışlar göstermektedir. 
Ekonomik politikalarımız, enflasyonun çok büyük bir hızla yükselmesini önlemiştir. Şu aşa
maya kadar işyerlerinin kapatılması probleminin üstesinden gelmeyi başararak, yaklaşık 270 
000 civarındaki çalışan nüfusun yüzde 80'inin yeniden ve hızla iş bulması sağlanabilmiştir. Ko-
mekon teşkilatının aniden dağılması, kuraklık ve Körfez Savaşı gibi nedenlerle millî ekonomi
miz büyük yaralar aldıysa da, yaklaşık 20-30 yıldır ilk defa dış ticaretimiz lehimize bir denge 
göstermiştir. 

Şimdi izninizle biraz da tarihî imkânlarımıza bakalım: 
Güvenilir Türk demokrasisi, Macaristan için, her zaman çok teşvik edici bir örnek teşkil 

etmiştir. Ülkenizdeki kendi kendini yönetme sisteminin başarısına bakarak, ümitle doluyoruz. 
Sizin ülkenizdeki canlılık, tüm zorlukların üstesinden gelme, tüm tehlikelerden bir zafer sağla
yarak çıkma şeklinde 70 yıldan beri sergilediğiniz başarılar, bizleri teşvik etmiştir. 

Her türlü zer durumda, Türkiye'de, bu hür ülkenizde, devletin her zaman her vatandaşı 
tarafından desteklendiğini ve Kemal Atatürk ruhunun korunduğunu görmekteyiz. 

Sayın Başkan, Saygıdeğer arkadaşlarım, izin verirseniz, bir defa daha sizlere ve bu vesiley
le Türk Milletine seslenerek, böyle bir modern ve demokratik sosyal düzenin yaratılmasındaki 
başarılarınızdan dolayı tebriklerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Hür ve demokratik dev
letler camiasında amaçlarımız yolunda omuz omuza yolumuza devam edeceğimizi içtenlikle 
diliyorum. İnsanlarımızı bağlayan kardeşlik duygularının, gelecekte ve tek bir Avrupa yaratıl
ması yolunda her zaman birbirimize yardımcı olmasına izin verelim. 

Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. (Hatip ko
nuşmasına Türkçe olarak devam etti) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve sayın misafirler... (Alkışlar) Türk İstiklal Savaşı
nın ve Türkiye Devletinin başlangıcını oluşturan günün 71 inci yıldönümünde bir yabancı ola
rak sizlere hitap edebilmem, benini için büyük bir şereftir... (Alkışlar) Onun için, Macaristan 
Parlamentosu nezdinde Türk demokrasisini saygıyla selamlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Andras Kelemen. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 71 inci yıldönümü ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayarımının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi 
amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Nisan 1991 Çarşamba günü, evvel
ce alınan karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.53 
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