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SUNU

B

ğü 'nün

u kitapta, TBMM Başkanı Doç. Dr.
başkanlığa

seçildiği

Sayın

Mustafa Kalemli'nin

25 Ocak 1996 tarihinden, Ocak

1997'ye kadar geçen bir yıllık süre içinde, TBMM İçtüzü
14 üncü Maddesindeki görevleri çerçevesinde; Meclisin ya-

sama ve denetim; yönetim ve düzenleme
demokratik ve siyasal
mesajlar yer

çalışmaları, dış ilişkileri

yaşamdaki gelişmelerle

rı konuşmalar, açıklamalar;

ilgili olarak

verdikleri demeçler ve

ile

yaptıkla

yayınladıkları

almaktadır.

TBMM Başkanı Doç. Dr.
temsil etme ve
rinde;

Ş

tanıtma

Sayın

Mustafa Kalemli'nin, TBMM'yi

görevleri gereğince kabullerinde ve ziyaretle-

katıldıkları toplantı

ve törenlerde

yaptıkları konuşmalarını,

milli ve dini bayramlar ile önemli yıldönümlerde yayınladıkları mesajlarını, basına yaptıkları açıklama

yan tüm belgeler tarih

sırasına

ve verdikleri demeçleri kapsa-

göre düzenlenerek,

sunulmuştur.

Engin KARAPINAR

TBMM

ve Halkla
İlişkiler Daire Başkanı
Basın

İÇİNDEKİLER

Sayfa
No.
25 Ocak ı 996 - TBMM Başkanlı~na Seçildikten Sonra Genel
Kurul Kürsüsünden Yaptıkları Teşekkür
25 Ocak

ı996-

30 Ocak

ı996-

Konuşması

ı

Son Havadis Gazetesinde Yayımlanan"ANAP
Karıştı, RP Pusuda" başlıklı Haberle İlgili OlaOlarak Yaptıkları Açıklama............................
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör
Özden ve Beraberindeki Üyeleri Kabul Sıra-

2

sında Yaptıkları Konuşma..............................

3

2 Şubat ı 996 - Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz'ı Kabul
Sırasında Yaptıkları Konuşma.......................

4

6 Şubat ı996- Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Sırasında Yaptıkları Konuşma.................................................

8

Şubat ı 996

ı2 Şubat ı996

-

ı6 Şubat ı996-:-

ı 7 Şubat ı996-

ı9 Şubat

1996-

26 Şubat ı996-

29

Şubat

Seçildikten Sonra Baş
kanlık Divanı Üyeleriyle Birlikte Ziyaret Ettikleri Anıtkabir'de Özel Defter'e yazdıkları.........
Talimatları Üzerine, Milliyet Gazetesinde Yayımlanan "Seçime Hayır" Başlıklı Haberle İlgili Olarak Yapılan Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avrupa Parlamentosunda Kardak Adası ile
ilgili Alınan Karara İlişkin TBMM Başkanlığı
Açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir Grup Parlamenterce "Kürt Sorunu" Konusunda Sunulan Karar Önergesine İlişkin Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı
Bayan Leni Fischer'e Gönderdikleri Mektup......
Ramazan Bayramı Dolayısıyla Yayınladıkları
Mesaj.............................................................
Talimatları Üzerine, Hürriyet Gazetesi Yazarı
Ertuğrul Özkök'ün Yazısında Yer Alan iddiaya
İlişkin Yapılan Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yeniden Düzenlenen TBMM Basın Toplantısı
Salonu'nun Hizmete Açılışı Dolayısıyla Yaptıkları Basın Toplantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Talimatları Üzerine, "Geveze Vekiliere Telefon
Uyarısı" Başlıklı Haberle İlgili Olarak Meydan
Gazetesi Ankara Temsilcisi Oktay Pirim'e Gönderilen Yazı....................................................

- TBMM

1996-

1 Mart 1996 -

5

Başkanlıgına

7

8

9

ıo
ı2

14

15

26
V

Sayfa
No.

3 Mart 1996-

Batı

Trakya Türkleri Dayanışma Kurulu Baş
kan ve Üyelerini Kabul Sırasında Yaptıkları
Konuşma.......................................................

4 Mart 1996 - Gürcistan'a
sıyla

27

Yaptıkları

Onurlarına

Resmi Ziyaret Dolayı
Verilen Yemekte Yaptıkları

Konuşma.......................................................

29

5 Mart 1996 - Gürcistan'a Yaptıkları Resmi Ziyaret Dolayı
sıyla Gürcistan Parlamentosunda Yaptıkları
Konuşma.......................................................

5 Mart 1996 - Gürcistan'a
sıyla

Gürcistan

Tıp

Konuşma.......................................................

5 Mart 1996 - Gürcistan'a
sıyla

ı2

Mart

ı2

Mart 1996 -

ı4

Mart ı !:)96 -

ı5

Mart 1996 -

ı996-

ı6 Mart 1996 -

20 Mart 1996 -

27 Mart 1996 VI

36

Günü Dolayısıyla Türk Kadınlar Derneği Başkan ve Üyelerini Kabul Sırasında YapKadınlar

tıkları Konuşma.............................................

9 Mart 1996 -

35

Resmi Ziyaret Dolayı
Onurlarına Verilen Resepsiyanda YaptıkYaptıkları

ları Konuşma.................................................

8 Mart 1996 -

32

Resmi Ziyaret Dolayı
Fakültesinde Yaptıkları

Yaptıkları

"Planlı Kış 96 Koalisyonu" Başlıklı Haber Nedeniyle Aktüel Dergisi Genel Yayın Yönetmenliğine Gönderdikleri ve Basına Yaptıkları Açıklama..............................................................
RP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan
vekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'a Gönderdikleri Açıklama........................................
RP Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Gönderdikleri Teşekkür Yazısı..............
Tıp Bayramı Nedeniyle Gazi Üniversitesinde
Yaptıkları Konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Kalemli ile Zor Geçeceğe Benziyor" Başlıklı
Yazısı Nedeniyle Milli Gazete YazarıNazır Özsöz'e Gönderdikleri Açıklama.........................
İstanbul'da Yapılacak Parlamentolararası Birlik'in 95. Konferansı için Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan Meclis Başkanlarına Gönderdikleri Davet Mektubu . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Arjantin'e Yaptıkları Resmi Ziyaret Dolayısıyla
Onurlarına Verilen Yemekte Yaptıkları Konuşma
Dünya Tiyatro Günü Dolayısıyla Yayınladıkları
Mesaj................................................................

37

39

40
43
44

49

5ı
52
55

Sayfa

No.
1 Nisan 1996 - TBMM Çalışmalarına İlişkin Basın Toplantısı . . . .
2 Nisan 1996 - Sözde "Sürgünde Kürt Parlamentosu'nun
Kopenhag'da Toplanmasına İzin Verilmesi
Nedeniyle Danimarka Parlamento Başkanı
Eriing Olsen'e Gönderdikleri Mektup................
2 Nisan 1996 - Ülkemizi Ziyaret Eden Yeni Zelanda Parlamento
Heyeti Onuruna Verdikleri Yemekte Yaptıkları
Konuşma...........................................................

3 Nisan 1996 - TBMM Anayasa Komisyonu'nu Ziyaret

Yaptıkları Konuşma...........................................

rasında Yaptıkları Konuşma..........................

7 Nisan 1996- Dünya Sağlık Günü ve Türkiye Sağlık Haftası
Nedeniyle Yayınladıkları Mesaj ..................... ,.
9 Nisan 1996- Polis Teşkilatı'nın 151. Kuruluş Yıldönümü
Nedeniyle İçişleri Bakanı Ülkü Güney ve Beraberindeki Heyeti Kabul Sırasında Yaptıkları
Konuşma.......................................................

9 Nisan ı996 - Lruklik İlkesinin Kabul Edilişinin 68. Yıldönümü Nedeniyle Yayınladıkarı Mesaj ...... .... .... .. .
ı ı Nisan 1996- RP Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Güvenoyu, Olağanüstü Hal ve Çekiç
Güç Konularındaki Müracaatına İlişkin Yaptıkları Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Nisan 1996- 95. PAB Toplantısını Açış Konuşmaları..........
ı 7 Nisan 1996 - TRT Uluslararası Çocuk Şenliği Dolayısıyla
Çocuk Heyetlerini Kabul Sırasında Yaptıkları
Konuşma.......................................................

- Samanyolu TV "Bizim Kürsü" Programında
Yöneltilen Sorulara Verdikleri Cevaplar..........
22 Nisan ı996- Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ertuğrul Özkök'e Gönderdikleri Açıklama...............
22 Nisan 1996- TRT'de Yayınlanan ı996 Yılı Milli Egemenlik

61
64
65

66
68

69
71

72
73

76

ı 996

Haftası'nı Açış Konuşmaları...........................

22 Nisan

59

Sırasında

3 Nisan 1996 - Polis Haftası Dolayısıyla Yayınladıkları Mesaj . . . .
4 Nisan 1996 - Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Ekmekçi ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Sı-

21 Nisan

56

ı996-

"Dünya

Çocukları

Barış

Forumu" nu

78
87
88

Açış

Konuşmaları..................................................

91

VII

Sayfa

No.
23 Nisan

ı 996

- Ulusal Egemenlik ve Çocuk

23 Nisan

ı 996

- Birinci Meclis

23 Nisan

ı996

- TBMM'nin

Bayramı

Nedeniy-

le Anıtkabir Özel Defteri'ne Yazdıkları............
Binasında Düzenlenen Anma

92

Toplantısında Yaptıkları Konuşma.................

93

Açılışının

76.

Yıldönümü Dolayısıy-

la Birinci Meclis Binasında Özel Defter'e Yazdıkları............................................................

95

23 Nisan ı 996 - TBMM Genel Kurulu'nun Özel Gündemli Toplantısında Yaptıkları Konuşma.......................

96

25 Nisan ı 996 - Talimatları Üzerine, Bazı Gazetelerde Yayımla

nan "Meclis Kulislerinin Basın Mensuplarına
Kapatıldığı"na İlişkin Haberler Konusunda
Yapılan Açıklama...........................................

27 Nisan

ı996

- Kurban

Bayramı

Dolayısıyla

99

Yayınladıkları

Mesaj.............................................................

ıoo

30 Nisan ı 996 - İrlanda'ya Yaptıkları Resmi Ziyaret Dolayısıyla

Verilen Yemekte Yaptıkları Ko...........................................................
ı Mayıs ı996 - İrlanda'ya Yaptıkları Resmi Ziyaret Dolayısıyla
İrlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda
Yaptıkları Konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Mayıs ı996- Rusya Federasyonu'ndan Gelen Basın Mensuplarını Kabul Sırasında Yöneltilen Sorulara
Verdikleri Cevaplar . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ı ı Mayıs ı 996 - "Demokrasi Kuşağı" İkinci Gençlik KurultaOnurlarına
nıışma

ıoı

ı 03

ı 06

yında Yaptıkları Konuşma..............................

ı ı3

ı5.

ı ıs

ı3 Mayıs ı996-

Milli Eğitim Ştırası'nda Yaptıkları Konuşma
Almanya Federal Cumhuriyeti'nden Gelen
Basın Mensuplarını Kabul Sırasında Yaptıkları Konuşma.................................................

ı23

ı4 Mayıs ı996-

"Anayasa" Konulu Sempozyumda

ı3 Mayıs ı996

-

Yaptıkları

Konuşma.......................................................

ı 4 Mayıs ı 996 -

ı 5 Mayıs

ı 5 Mayıs

VIII

İçtüzük Değişikliğine İlişkin

ı 30

Siyasi Partilerin

Grup Başkanvekilleri ile Yaptıkları Toplantıdan
Sonra Basın Açıklaması . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
ı 996 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör
Özden'i Ziyaret Sırasında Yaptıkları Konuşma..
1996 - "Ermeni Soykırımı"na İlişkin Karar Tasarısının
Kabul Edilmemesi İçin ABD Temsilciler Meclisi
Başkanı Newt Gingrich'e Gönderdikleri Mektup

ı 35

ı37

ı 39

Sayfa
No.
ı 6 Mayıs ı 996

- "Trafik

Kazalarına

Neden Olan ve Olmayan
Nitelikleri'' Konulu Panelde Yaptıkları
Konuşma . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. ..
TODAİE Belediye Başkanları Seminerinde Yaptıkları Konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen İçtüzük
Değişikliği Nedeniyle Yaptıkları Basın Toplantısı
Kırım Türkleri Lideri M. Cemil Cemiloğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Sırasında Yaptıkları
Konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
ı 4. Gençlik Haftası Nedeniyle Gençlik Temsilcilerini Kabul Sırasında Yaptıkları Konuşma......
Talimatları Üzerine, "Diyaloğun Esrarı Çözüldü"
Başlıklı Haber Nedeniyle Son Havadis Gazetesi
Ankara Temsilcisi Sezai Bayar'a Gönderilen
Şoförlerin

ı 7 Mayıs ı996 -

ı 7 Mayıs ı996 ı 7 Mayıs ı996

-

ı 7 Mayıs ı 996

-

ı 7 Mayıs ı 996 -

Açıklama..........................................................
ıs Mayıs ı996Mayıs

22

Mayıs ı996

Yaptıkları Açıklama..........................................

-

Danışma

Kurulu

Toplantısından

Sonra

Mayıs ı 996

ı48

ı 52

ı54

ı 56

ı57
ı58

Basına

Yaptıkları Açıklama..........................................

23

ı 45

ı9 Mayıs

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Dolayısıyla Yayınladıkları Mesaj...............
ı 996 - Danışma Kurulu Toplantısından Sonra Basına

2ı

ı 42

ı6ı

- Sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamentosu"ndan

Bir Heyetin Dışişleri Komisyonu Üyeleriyle TopNedeniyle Portekiz Parlamento
Başkanı A. Almeido Santos'a Gönderdikleri
Mektup............................................................
24 Mayıs ı 996 - Akit Gazetesinde İstanbul Milletvekili ve ı O13,4
No.lu Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı
Mehmet Ali Şahin' e Atfen Yayımlanan Beyanla
İlgili TBMM Başkanlığının Açıklaması . . . . . . . . . . . . . .
29 Mayıs ı996 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Olağanüstü
Toplantıya Çağrısı ve Çağrıya İlişkin Basın Açıklantı Yapmaları

laması...............................................................

29

Mayıs ı996

-

Başbakan

Mesut

Yılmaz'ı

Kabul

Sırasında

Mayıs ı996- "Barış,

3ı Mayıs ı996-

Sevgi,

ı 65

ı67

Yap-

tıkları Konuşma...............................................

30

ı63

ı 69

Saygı"

Konulu Konferansta Yaptıkları Konuşma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
Habitat II Toplantısı Dolayısıyla Küresel Parlamenter Forumunda Yaptıkları Konuşma..........

ı 70
ı 77

IX

Sayfa
No.
1 Haziran 1996-

Birleşmiş

Milletler Genel Sekreteri B. Boutros
Gali'yi Kabul Sırasında Yaptıkları Konuşma.....
6 Haziran 1996- TBMM Başkanlık Divanı Toplantısından Sonra
Basına Yaptıkları Açıklama..............................

8 Haziran

ı996-

Avrupa Parlamento
Yaptıkları Konuşma

Başkanları

ı8o

ı 82

Toplantısında

. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

ı 84

10 Haziran 1996- Talimatları Üzerine, "Kalemli, Yılmaz'ı Engelle-

mek istedi" Başlıklı Haber Nedeniyle Yeni Asır
Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Gönül Soyoğul'a Gönderilen Açıklama..............................
12 Haziran 1996- Kazakistan Senato Başkanı Omirbek Baygeldi
Onuruna Verdikleri Yemekte Yaptıkları Konuşma...................................................................
18 Haziran 1996- Bulgaristan Parlamento Başkanı Blagovest
Sendov Onuruna Verdikleri Yemekte Yaptıkları
Konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Haziran 1996- Hadep Kongresinde Türk Bayrağına Karşı Yapı
lan Saldırı Nedeniyle Yayınladıkları Kınama
Mesajı .........·.....................................................
1 Temmuz 1996- Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Dolayısıyla Yayınladıkları Mesaj.............................................
5 Temmuz 1996- Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Sefa Sirmen ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Sırasında Yaptıkları Konuşma................................

ı88

ı89

ı 90

ı92

ı 93

ı94

6 Temmuz 1996- Siyasi Gelişmelerle İlgili Olarak Yaptıkları Açık-

lama................................................................
Güvenoylamasından Sonra Kulislerde Meydana Gelen Olaylara İlişkin Açıklama-

196

ları...................................................................

197

8 Temmuz 1996 - TBMM'deki

9 Temmuz 1996- Talimatları Üzerine, "Meclisten Güvenoyu Notları" Başlıklı

Haber Nedeniyle Yeni Yüzyıl Gazetesi Ankara Temsilcisi Bilaı Çetin' e Gönderilen

Açıklama..........................................................

198

10 Temmuz 1996- KEİPA-AKPM 1. Parlamentolararası Karadeniz

Çevre Koruma

Konferansı Dolayısıyla Yaptıkları

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Temmuz 1996- Rusya Federasyonu'na Yaptıkları Resmi Ziyaret
Dolayısıyla Devlet Duması Başkanı Tarafından
Onurlarına Verilen Yemekte Yaptıkları Konuşma
19 Temmuz 1996- Ülkemize Resmi Ziyarette Bulunan Japonya
Üst Meclis Başkanı Kanpei Matsuo Onuruna
Verdikleri Yemekte Yaptıkları Konuşma...........
Açış Konuşması

X

ı 99

201

205

Sayfa
No.
ı 9 Temmuz 1996 - 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Nede-

niyle KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a
Gönderdikleri Kutlama Mesajı..........................
23 Temmuz ı 996 - Azerbaycan Milli Meclisi'nden Bayan Milletvekillerini Kabul Sırasında Yaptıkları Konuşma...
24 Temmuz 1996- Sansürün Kaldırılışının 88. Yıldönümü ve Gazeteciler Günü Dolayısıyla Yaptıkları Konuşma...
14 Ağustos 1996 - ABD Kongresi Üyelerini Kabul Sırasında Yaptıkları
Konuşma...............................................................

23

Ağustos

1996- Türkiye Büyük Millet Meclisini

206
207
210
2·14

Olağanüstü

Toplantıya Çağrısı..........................................

29 Ağustos 1996- 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Yayınladıkları Mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Ağustos 1996- Kaçırılan Askerlerle İlgili Olarak Bir TBMM
Üyesinin Bölücü Terör örgütü ile Temasa
Geçmesi Olayına İlişkin Yaptıkları Yazılı
Açıklama........................................................

Eylül 1996- Dünya Barış Günü Dolayısıyla Yayınladıkları Mesaj.......................................................
1 Eylül 1996- Mısır'a Yaptıkları Resmi Ziyaret Sırasında
Mısır Meclis Başkanı Dr. Fethi Sorour Tarafından onurlarına Verilen Yemekte Yaptık-

2 ı5
2 ı6

218

ı

ları Konuşma..................................................

4 Eylül 1996- Sıvas Kongresinin 77 nci Yıldönümü Dolciyısıyla Yayınladıkları Mesaj............................
5 Eylül 1996 - Anayasaya Uyum Kanunları ile İlgili Liste ve
Bazı Kanun Tekliflerini Siyasi Parti Gruplarına Gönderme Yazıları..................................
6 Eylül 1996- Talimatları Üzerine, "Dolmabahçe Sarayı
Dökülüyor" Başlıklı Haber Nedeniyle Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer'e Gönderilen Açıklama..................................................
7 Eylül 1996- Olağanüstü Toplantı İsteminde Bulunan Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'e Gönderdikleri
Cevap Yazısı..................................................
16 Eylül ı 996 -Trafik Kanunu ile İlgili Yazısı Nedeniyle Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç'a Gönderdikleri Açıklama .................................. .'~.........

219

220
221

222

224

226

227
XI

Sayfa
No.
ı6

"Kalemli Yurda Döndü" Başlıklı Yazı Nedeniyle Akşam Gazetesi Genel Yayın Müdürü
Behiç Kılıç'a Gönderdikleri Açıklama..............
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25 Ocak 1996
Sayın Başkan,

Sayın

Milletvekilleri,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce verdiginiz oylarla, Türkiye
Büyük Millet Meclisi 20 nci Dönem Başkanını seçmiş bulunuyorsunuz.
Bu sonuç, teker teker bütün milletvekillerinin katkılarıyla alınmıştır. Şah
sıma gösterilen bu teveccüh ve itimada kalbi şükranlarımı sunuyorum.
De~erli

Milletvekilleri,
Yeni bir genel seçimin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanı teşekkülü için, ilk ve en önemli adım bugün atılmıştır. En kı
sa zamanda Divan teşekkül edecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturu ve bilinci içinde yasama görevlerini yerine getirecektir.
Agır

bir mesuliyet aldıgımın idrakı içindeyim. Görevin bu agırlıgı bada en büyük yol göstericisidir. Bu görevin ifasında, degerli milletvekillerinin önce tenkitleri, sonra destekleri en önemli yardımcım olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınligını savunmak ve bu saygın
ııgın geregini yapmak en başta gelen görevimdir. Yüce Atatürk'ün bize bı
raktıgı bu büyük miras, kuruldugu gündeki itibarını, yüceligini her geçen gün daha da artıracaktır.
'
Yüce Meclis'in idaresinde, tarafsız bir başkan olacagım. Diger taraftan, taraflı bir başkan olacagımı da ifade etmek istiyorum. Herşeyden önce laik ve demokratik Cumhuriyetin tarafındayım. Anayasanın, yasaların
ve İçtüzügün tarafındayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, bu yüce
çatıdan, bu yüce çatı altında feragatla görev yapan milletimizin gerçek
temsilcilerinden ve Yüce Milletten yana tarafım.
De~erli Milletvekilleri,
Yüce Atatürk'ün bize emanet ettigi Cumhuriyetin bü,tün kurumlarına
olan sarsılmaz inanç ve bagııııgınız, milletimizin ve Meclisimizin en büyük teminatıdır. Bu şükran duygularıyla Yüce Atatürk'ü bir kere daha
rahmetle anıyo~um.
Bugüne kadar üstün bir görev ve sorumluluk anlayışıyla Geçici Baş
kanlık görevini yürüten Sayın Süleyman Arif Emre'ye ve Başkanlık Divanının üyelerine teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Allah yardımcım olsun. Saygılarımı arz ediyorum.
şarının

ı

SON HAVADİS GAZETESiNDE YAYlMLANAN "ANAP KARlŞTI,
RP PUSUDA" BAŞLlKLI HABERLE İLGİLİ OLARAK
YAPTlKLARI AÇIKLAMA

25 Ocak 1996
TBMM Başkanlığına aday olan Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli,
Son Havadis Gazetesinin dünkü sayısında "ANAP karıştı, RP pusuda"
başlıklı haberde kendisine aifen verilen, "Mesut Yılmaz'a çıkarak Çiller'in
Başkanlığında bir hükümete güven oyu vermeyeceğini söyledi" şeklindeki
beyanın tamamen asılsız olduğunu, böyle bir ifadede bulunmadığını açık
ladı.

Mustafa kalemli, Genel Başkan Mesut Yılmaz'la bu konuda görüşme
yapmadığını belirterek, "Dünkü Son Havadis Gazetesinde yayınlanan

Çiller Başkanlı~ndaki bir hükümete güven oyu vermeyece~ime iliş
kin ifadeler tamamen asılsızdır; gerçek dışıdır. Böyle bir beyanda bulunmadım"

2

dedi.

ANAYASA MAHKEMESi BAŞKANI YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN
VE BERABERiNDEKi ÜYELERİ KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

30 Ocak 1996
Değerli Başkan, Anayasa Mahkemesinin sizin başkanlığınızda üyeleriyle birlikte Yasama Meclisi Başkanlığına seçilmem dolayısıyla bana
yaptığınız bu tebrik ziyareti beni son derece onurlandırmıştır. Başta Zatı Aliniz olmak üzere arkadaşlarınıza da teşekkürlerimizi ve saygılarımı
arz etmek isterim.

Anayasa Mahkemesi demokratik parlamenter rejimimizin en önemli
birisidir. Laik ve demokratik cumhuriyetin temel esasları
içerisinde Anayasa Mahkemesinin kurulduğu günden bugüne kadar
yaptığı önemli işleri hepimiz oturup bir kere daha hep birlikte düşünme
liyiz. Parlamenterlik görevine başladığım günden bu yana bu duyguyu
içimde yaşadım ve taşıdım. Anayasa Mahkememizin saygınlığı içerisinde
yaptığı görevin ne kadar önemli olduğunu en iyi bilenlerden bir tanesiyim.
Bu bilinçle ve bu duygularla Yasama Meclisine seçildiğim bugünlerden itibaren, Medisimizle Anayasa Mahkemesi arasında sizin de biraz
önce belirttiğiniz gibi iyi bir işbirliğinin ve diyaloğun sürmesi, benim de
en önemli arzularımdan birisidir. Hatta başta gelen görevimdir. Onun
için bu gayret içerisinde olacağıını bu gayreti samimi bir şekilde sürdüreceğimi bilmenizi isterim. Seçilmem nedeniyle göndermek lütfunda bulunduğunuz bu nazik tebrik mektubunuzu da hayatıının en güzel anı evunsurlarından

rakları arasında saklayacağım.

Bu nedenle başta Zat-ı alinizeve arkadaşlarınıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu ziyaretin de basın mensuplarımız tarafından bu çerçeve içerisinde değerlendirilmesini rica ediyorum.

3

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI M. NURİ YILMAZ'!

KABUL

SIRı,\SINDA

2

YAPTlKLARI

Şubat

KONUŞMA

1996

Diyanet İşleri Başkanımızın arkadaşları ile birlikte bizi bu göreve senazik kutlama ziyareti için kendilerine şük
ranlarımı ifade ediyorum. Milli birlik ve· beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz böyle günlerde bu birliğin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olan manevi birliğin sağlanması konusunda bilhassa içinde yaşadığımız mübarek ayda, mübarek günlerde sizi Diyanet mensuplarına
çok büyük görevler düştüğünün bilincindeyim. Siz ve arkadaşlarınız göreve başladığınızdan beri layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Şükranlarımız
vardır. Gayet tabii devletin ve milletin hizmetinde olan bu tür makamlardaki görevlendirmeler Allah'ın bir lütfudur. Buna bütün yüreğirole inanı
yorum. O inancım nedeniyledir ki, Mecliste yaptığım teşekkür konuşma
sının sonu (Allah yardımcım olsun) cümlesiyle bitmiştir. Yüce Allah'ın
yardımcı olmadığı hiç bir işin sonuçlanmayacağını gayet iyi biliyorum.
Ama bu yardımı dilerken biz insanlara düşen de bu milletin hizmetinde
olan fertler olarak en iyiyi, en doğruyu, en güzeli yapmanın gayreti içinde olmamızdır. Sanıyorum böyle yaparsak milli birlik ve beraberliğiiDizin
korunmasında hepimiz pay sahibi oluruz ve onun sonucunu o şereften
nasibimizi alırız. Bu duygutarla ziyaretinizin fevkalade anlamlı olduğunu
söylemek istiyorum.
çildiğimizden dolayı yaptığı

4

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI BAYRAM MERAL VE
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABULLERİ SIRASINDA

YAPTlKLARI
6

Şubat

KONUŞMA

1996- TBMM

Sayın Başkan, arkadaşlarınızla

birlikte seçimim dolayısıyla yaptığı
nız bu ziyaret bana büyük onur vermiştir. Teşekkür ediyorum. Sizler benim eski dostlarımsınız. Konuşmanızın başında da belirttiğiniz gibi
ı983'ten beri Türk-İş camiasıyla içiçe olduk. Hele ı983'ün yoğun günlerinde çalışma yaşamının, sendikal yaşamın kesintiye uğradığı o dönemlerde Çalışma Bakanı olarak yüklendiğim o ağır yükün altında sizlerle
birlikte ı ay- ı ,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde yetkileri dağıtmak ve toplu sözleşme düzenine geçmek benim politik hayatımda iftihar ettiğim
olaylardan bir tanesidir. Ama bunları yaparken Türk-İş'in değerli yöneticilerinden büyük destek aldığımı belirtmek isterim. O yıllarda çok zor
günlerimiz oldu ama o zorlukları birlikte elele vererek, diyalog içerisinde
olduk ve çoğunu da aştık. Türk-İş'in ve Türk işçisinin demokratik parlamenter sistemden yana, laik ve demokratik Cumhuriyetten yana olduğu
nu en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Parlamenter sisteme olan saygınızın,
hakka ve hukuka olan saygınızın en üst derecede olduğunu da biliyorum. Parlamento da bunun bilincindedir. Türk-İş hep Devletin ve milletinin yanında olmuştur. Kırıcı dökücü olmamıştır. Bunu hep iftiharla
söylüyoruz. Türk sendikal hayatına büyük katkıları olmuştur. Katkıları
nızin bundan böyle de devam edeceğine inancım tamdır. Biz parlamento
olarak eksiklikler varsa onun gayreti içerisinde olacağız. Yanlışlar varsa
onu düzeltmenin gayreti içerisinde olacağız ama bunu yaparken gayet tabii parlamento komisyonlarıyla beraber sizlerin de ortak çalışmasını esas
tu tu yorum.
Bu çalışmaları geçen dönemde olduğu gibi yine birlikte yürütebilirsek
hem yasama açısından, hem yürütme açısından ihtiyacımız olan bütün
hususları çok kısa süre içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Ben
parlamentonun bu dönem seçilmiş başkanı olarak, her türlü~yasal destekçiniz olduğumu söyleyebilirim. Bundan büyük zevk duyacağım. Bunun bir senedini vermek istiyorum size. Çalışma Bakanlığındaki en çok
yasalar benim dönemirnde çıkmıştır. 20'ye yakın yasa çıkarttık. Ama
bundan sonra da Çalışma Bakanlığı ile de Türk işçi hareketi ile de hiç ilgimi kesmedim. Meclis Başkanlığı dönemirnde de çalışma hayatıyla ilgili

5

bütün tüzük, kanun, mevzuat halinde, hepsini 4 cilthalinde topladım.
Kendim topladım onları; hazırlattım size. Ben size bunları takdim ediyorum ki, bu senedimi yerine getirebileyim. Bunlar herhalde Türk-İş'in arşivinde yok, bunlardan herhalde istifade edeceksiniz. Herhalde bunlara
yenilerini katabiliriz. Bunu da size senet olarak veriyorum. Bunlara yeni
çalışmalarımızıda ilave edebiliriz. Tekrar teşekkür ediyorum.
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TBMM BAŞKANLIGINA SEÇiLMELERİNDEN SONRA
BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİYLE BİRLİKTE
ZİYARET ETTiKLERİ ANITKABİR'DE ÖZEL

DEFTERE YAZDIKLARI

8

Şubat

1996

Yüce Önder Atatürk,

En büyük eserin olarak bize emanet ettiğin Cumhuriyetimizin temel
kurumu olan TBMM Başkanlığına seçilmem dolayısıyla, Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte saygı; ilkelerine olan sarsılmaz inanç ve bağlılıkları
mızı sunmak üzere yüksek huzurlarınızdayız.
Demokratik, laik Cumhuriyetimizi, parlamenter rejimimizi, her zaman şaşmaz rehberimiz olan ilke ve inkılapların doğrultusunda, Yüce
Milletimizden aldığımız güç ve heyecanla daha da yüceltmek, bize gösterdiğin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak temel hedefimizdir.
Bu

şükran duygularıyla

bir kere daha en derin

saygı,

minnet ve

bağ

lılıklarımızı sunarız.
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TALİMATLARI ÜZERİNE MİLLİYET GAZETESiNDE
YAYlMLANAN "SEÇİME HAYlR" BAŞLlKLI HABERLE
İLGİLİ OLARAK YAPILAN AÇIKLAMA

12

Şubat

1996

Doç. Dr. Mustafa Kalemli, Milliyet Gazetesinin bugünkü sayısında "Seçime Hayır" başlıklı haberde kendisine atjen verilen değerlendirmelerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.
TBMM

Başkanı

TBMM Başkanı Kalemli, söz konusu haberde yer alan "üst düzey temaslarda bulunduğu, siyasilere bazı sinyaller verdiği, milletvekillerinin
yüzde doksanının seçime karşı olduğu ve kendisinin de seçime karşı çıka
cağı" biçimindeki değerlendirmelerin kendisine ait olmadığını açıkladı.
TBMM

Başkanı

Doç. Dr. Mustafa Kalemli, haberde yer alan "Cumhurbaşkanına liderler dışında hükümeti kurmak üzere üçüncü bir ismi önereceği" yolundaki değerlendirmenin de tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, "Meclis Başkanı olarak, Yüce Meclisin iradesine duydu~m saygı gereği,

dedi.
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bu tür üadelerde bulunmam söz konusu olamaz"

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA KARDAK ADASI İLE
İLGİLİ ALINAN KARARA İLİŞKİN TBMM BAŞKANLIÖI

AÇIKLAMASI

16

Şubat

1996

Avrupa Parlamentosu'nun bazı Yunan parlamenterlerin teşvikiyle,
yetkilerini aşarak aldığı karar hukuki dayanaktan yoksundur. Bu kararda gerçekler tahrif olunmaktadır. Kararda değinilen ve uluslararası hukuk uyarınca geçerli olan belgelerden hiçbiri Yunanistan'a Kardak üzerinde egemenlik hakkı vermemektedir. Hukuki açıdan geçersiz bazı haritalardan bahsedilmesi ise Avrupa Parlamentosu'nun düşürüldüğü durumun ibret verici bir örneğidir. En azından, Yunan Oşinografı Dairesinin
onayıyla yayımianmış Kardak'ı ismen belirterek Türkiye sınırları içinde
gösteren haritaların mevcut olduğunun bilinmesi gerekirdi.
Türk-Yunan ilişkilerine tek yanlı bir şekilde, konuyu incelemeden,
hakiıyı haksızı ayırdetmeden yaklaşan Avrupa Parlamentosunun, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalarla yükümlendiği Ege adalarının silahsız
statüsünü açıkça ihlal etmesine karşı sürdürdüğü suskunluk da ibret
vericidir.
Türkiye'nin barışçı, sorunu iyi niyetle yapılacak açık ve sonuç almaya yönelik anlamlı müzakereler yoluyla çözümleme çağrılarının Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi nedeniyle yanıtsız kaldığı ve bu
diyalog eksikliğinin Ege'deki sorunların özünü teşkil ettiği gerçeği de Avrupa Parlamentosu tarafından görülmemektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye'nin
görüşlerini almadan ve bazı radikal eğilimli Yunan milletvekillerinin etkisiyle aldığı bu gibi tek yanlı kararlarını şiddetle reddetmekte ve bu yaklaşımı ile Avrupa Parlamentosu'nun kendi itibarını da zedelediğini düşünmektedir.

9

BİR GRUP PARLAMENTERCE "KÜRT SORUNU" KONUSUNDA
SUNULAN KARAR ÖNERGESiNE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ
PARLAMENTER MECLİSİ (AKPM) BAŞKANI
BAYAN LENI FISCHER'E GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

17
Sayın

Bayan

Şubat

1996

Başkan,

Bir grup parlamenter tarafından "Kürt sorunu"na dair sunulan
9.2.1996 tarihli 7487 sayılı karar önergesini okuınakla uğradığıın düş kı
rıklığını ifade etmek isterim.
Hatırlayacağınız

üzere, TBMM tarafından çürütülınüş olan ancak,
ilişkilerimizde bir kopukluk yaratmış olan kötü şöhretli 1266 sayılı tavsiye kararı ile aynı yönde olarak, söz konusu önerge de Türkiye'nin Güneydoğusundaki soruna iç savaş açısından yaklaşıyor. Terörist bir örgüt
olan PKK'nın ateşkesmesine alkış tutuyor ve Türk Hükümetine, bu teklifi kabul etmesi ve "ihtilafa adil siyasi bir çözüm bulmak niyetiyle PKK
ve Kürt halkının diğer teınsilcileriyle" görüşmelere başlamak hususunda
ve ihtilaftan ınağdur olan siviHere yardımcı olacak ivedi önlemler almak
ve böylece insani yardım sağlayan örgütlerin işini kolaylaştırmak hususunda çağrıda bulunuyor.
Sayın

Bayan

Başkan,

Burada konunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ancak şu kadasöylemek kafidir ki, karar önergesindeki argüınanlar adil değildir;
gerçek değildir; yanlış istikaınete götürücü ve kabulü imkansız argüınan
lardır. Önergede yollama yapılan konu kısmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK terörizınine karşı mücadelesi ile ilgilidir. Önerge, amacına
ulaşmak için PKK'nın başvurduğu yolları ve fiillerini destekler görünınektedir. Bu durum; üyelerinin birbirlerinin ulusal egemenliklerine ve
toprak bütünlüklerine tam bir saygı içinde daha çok işbirliği yapınaları
nı savunan Avrupa Konseyi'nin temel felsefesine aykırıdır. Dahası, bu
önerge Başkanlık Divanı'nın 26.2.1996 tarihli toplantısında ele alınacak
ınış ve ilgili koınisyona havale edilecekmiş gibi görünmektedir.
rını

Önergedeki iddialar, üyelerinin birbirlerinin ulusal egemenliklerine ve
toprak bütünlüklerine tam bir saygı içinde olmalarını ve daha çok işbir
liği yapınalarını savunan Avrupa Konseyinin temel felsefesine aykırıdır.
Dahası, bu önerge Başkanlık Divanının 26.2.1996 tarihli toplantısınc;la
ele alınacakınış ve ilgili koınisyona havale edilecekmiş gibi görünmektedir.
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Bana ulaşan bilgilere göre, Türkiye'deki gelişmeleri zaten takip etmekte olan Siyasi ve Hukuki Meseleler Komisyonu önergeyi ele alacak ve
Türk Parlamenterlerin yokluğunda 4-5 Mart 1996 günlerinde yapacağı
toplantıda büyük bir ihtimalle tartışmaya başlayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, uluslararası parlamenter kuruluşlara
yoUayacağı yeni heyetierin teşkilini henüz tamamlamış değildir. İşte bu
aşamada, AKPM'ne katılacak yeni Türk heyetinin oluşması için, siyasi
partiler henüz adaylarını belirlemiş değildir. Adayların belirlenmesi 1996
Mart ayının sonuna sarkabilir. Bu yıl Türkiye, AKPM'nin Başkanlık Divanı'nda temsil edilmemektedir. Bu imkandan da mahrum olan Türkiye,
Mart ayındaki Komisyon toplantılarına katılamamış olacaktır.
Bu belirttiğim sebeplere binaen, önergenin Başkanlık Divanının
26.2.1996 tarihli toplantısında ele alınmamasını ehemmiyetle telkin etmek isterim. Türk heyefinin karşı argümanlarını sunmasına imkan verilecek olursa, Avrupa Konseyi'nin işbirliği geleneğine daha uygun hareket
edilmiş olacaktır.

İşbirliğinizi esirgemeyeceğiniz

umuduyla, saygılar sunarım.

ll

RAMAZAN BAYRAMI DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ

19
Aziz

Şubat

1996

Vatandaşlanm,

Yüce dinimizin müstesna günlerinden olan Ramazan
iyi dileklerimle kutluyorum.

Bayramı'nı

en

Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularımızin pekiştirilmesine, milli birlik
ve beraberlik anlayışımızın daha da güçlenmesine vesile oluşturan bayramlar, milletçe sevinç ve mutlulukla karşıladığımız günlerdir.
Bugünler içinde, yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı bireysel ve toplumsal ilişkilerin değer ve anlamı daha da artar, sıkıntıların, rahatsızlık
ların, küskünlüklerin ortadan kaldırılmasına çaba gösterilir; barış ve
dostluk içinde yaşamanın değeri ve önemi bir kez daha hissedilir.
Sevgili Vatandaşlarım,
Ulusça yaşadığımız son 76 yıllık süreçte, laik Cumhuriyet ilkeleri ve
demokratik değerler bütünlüğü içinde, hukukun üstünlüğünü, insan
hak ve özgürlüklerini temel alan parlamenter demokrasimizin her yönüyle yerleşip, gelişmesi için sürekli çaba gösteriyoruz.
temel anlayışından hareketle,
çağdaş yaşam koşullarına ulaşmanın, ülkemizin kalkınmasını güçlendirmenin, halkımızın refah ve mutluluğunu yükseltmenin ortak gayreti içindeyiz.
Devletin

vatandaşlar

için

varolduğu

Bu çabalarımızın başarıya ulaşmasında büyük mesafeler aldık. içte
ve dışta karşılaştığımiz engelleri, milli birlik ve beraberliğimizle aşmasını
bildik. Gelişen koşullar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, karşılıklı sevgi,
saygı, hoşgörü ve güven duyguları içerisinde, uzlaşma ve işbirliği ortamı
nı daha da güçlendirerek, ortak çabalarımızin sürekliliğini gerektiriyor.
Önemli olan, demokratik kural ve geleneklerin işlerliğidir. Her kişi ve kuruluşun kendi yetki ve sorumluluğunun bilinci içinde, işlev ve görevini
yerine getirmesiyle, sorunların çözümlenmesi kolaylaşır, istenilen sonuca ulaşmak mümkün olur.
Hiç şüphe yok ki, hür iradenizle oluşan 20 nci Dönem Türkiye Büyük
Millet Meclisimiz, Devletimizin kurucusu Yüce Atatürk'ün ilke ve inkılap
ları doğrultusunda, Cumhuriyet ve demokrasimizin temel değerlerini korumanın ve daha da geliştirip, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmanın sorumluluk bilinci içindedir.
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Yüce Meclis, ülke sorunlarının görüşülüp, çözümlerinin bulunacağı
Devletimizin temel organıdır. Demokratik kurum ve kuruluşlarımızın ve
tüm vatandaşlarımızın bu inanç ve güven içinde, Yüce Meclisin saygın
konumunu koruyup, daha da yücelteceklerine hiç kuşku yoktur.
Bu duygularla, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetierindeki soydaşlarımızile tüm islam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tekrar
kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.
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TALİMATLARI ÜZERİNE HÜRRİYET GAZETESi YAZARI
ERTUÖRUL ÖZKÖK'ÜN YAZISINDA YER ALAN İDDİAYA
İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

26

Şubat

1996

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İs
mail Hakkı Karadayı'nın, ANAP-RP koalisyonuna ilişkin olarak ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a iletilrnek üzere kendisine bir mesaj gönderdiği yolundaki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Hürriyet Gazetesi'nin 26 Şubat 1996
tarihli sayısında Ertuğrul Özkök imzasıyla yayımlanan yorumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sözkonusu yorumda Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Sayın İsmail Hakkı Karadayı'nın, ANAP Genel Başkanı Sayın

Mesut Yılmaz'a iletilrnek üzere bana bir mesaj gönderdiği ileri
sürülmektedir. Benim bu mesaj hadisesi konusunda hiçbir bilgim ve
ilgim yoktur" dedi.
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YENİDEN DÜZENLENEN TBMM BASlN TOPLANTISI
SALONU'NUN HİZMETE AÇlLIŞI DOLAYlSlYLA

YAPTlKLARI BASlN TOPLANTISI
29

Şubat

1996- TBMM

Değerli Basın Mensupları,

Yeniden düzenleyerek bugün hizmete açtığımız basın toplantı salonumuıda ~izlerle birlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda teknik alt yapısıyla birlikte, çağdaş bir
görünüm ve işieve kavuşan salonun hayırlı ve uğ;urlu olmasını diliyorum.
inanıyorum ki, bundan böyle sayın milletvekillerimiz ve basın mensuplarımız, bu güzel ortamda daha rahat ve düzenli bir biçimde basın toplantılarını gerçekleştirme olanağ;ını bulmuş olacaklardır.

Salonun yeniden düzenlenmesinde, görüş ve önerileriyle
yan ve emeğ;i geçen tüm ilgililere teşekkür ediyorum.

katkı sağ;la

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığ;ına seçildiğ;im tarihten itibaren, Devletimizin temel organı, milletimizin sarsılmaz güven kaynağ;ı olan
Yüce Meclisimizin, her yönüyle örnek bir kurum haline getirilmesi amacıyla gereken çalışmalara hızla başlanmıştır.
Bu vesileyle, sizlere sür'atle ve etkin biçimde uygulamaya konulan
kararlara ilişkin özet bilgiler vermek istiyorum.
PERSONEL POLİTİKASI

üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında, Meclis personelinin daha aktif ve verimli bir çalışma düzeyine getirilmesi yer almıştır. Bu amaçla, aktif görevde bulunmayan personelin üretken hale getirilmesi için gereken önlemler alınmış, değ;erlendir
me imkanı görülemeyen bir kısım personelin diğ;er kamu kuruluşlarına
nakli çalışmaları başlatılmıştır.
Milletvekili sayısında meydana gelen artışa rağ;men, sekreterler ve
sağ;lık birimi hariç, yeni personel alımına gidilmemiştir. Gerekli personel
ihtiyacı, daha önce alınan mevcut personelin değ;erlendirilmesi suretiyle
Göreve

başlar başlamaz

karşıianmaktadır.

Önceki dönemde uygulanan "Milletvekili Yardımcı Personeli"nin beklenen verimi sağ;layamadığ;ı, Başkanlığ;ımızca tespit edilmiştir. Bu konuda başta Sayın Milletvekillerimiz olmak üzere dile getirilen eleştiriler de
dikkate alınarak, bu uygulamanın kaldırılması veya yeniden düzenlenmesi Başkanlık Divanımııda görüşülmüştür. Görüşmeler sonucunda,
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uygulamanın kaldırılması

yerine, aksaklıkların giderilerek sürdürülmesi
kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, bir BaşkanvekiliiDizin başkanlığında, idare amirleri ve idari teşkilatımızca oluşturulan Komisyonca yeni bir düzenleme çalışması yapılmıştır. Bu konu Divanda görüşülerek kesin karara bağlanacaktır.
Diğer

taraftan, konuyla ilgili olarak Başkanlığımızın geliştirmekte old uğu ve halen üzerinde çalışma yapılmakta olan yeni bir projemiz vardır.
Anayasa veya yasa değişikliği yapılması suretiyle kısa süre içinde gerçekleştirebildiğimiz taktirde, konuya köklü, kalıcı ve verimli bir çözüm getirmiş olacağız. Bu projemiz, Avrupa ülkeleri parlamentolarının pek çoğun
da uygulanmakta olan Milletvekilierine seçim bölgelerinde büro ve yardımcı personel veya sekreterya hizmetleri verilmesini öngörmektedir.
Böylece, milletvekillerinin seçmenleriyle daha yakın, yüz yüze ilişki kurabilmeleri, sorun ve ihtiyaçları yerinde tespit edebilmeleri daha düzenli
olarak sağlanmış olacak ve aynı zamanda vatandaşlarımızın zaman ve
maddi kayıpları önlenecektir.
İÇTÜZÜK ÇALIŞMALARI
Bilindiği

gibi, 1983 yılından bu yana İçtüzük değişikliği çıkartılama
mıştır. Geçen dönemlerdeki Meclis Başkanlarımızın çabalarıyla partilerarası özel komisyonlar oluşturulmuş ve bu komisyonlarda hazırlanan metinler iki defa Genel Kurul gündemine alınmasına ve büyük kısmı görüşülmesine rağmen sonuca bağlanamamıştır.
1982 Anayasası ile 1995 değişikliklerinin getirdiği yeniliklere uygun
ve ağır işleyen İçtüzük kurumlarını yeniden düzenleyen bir çalışma baş
latılmış ve bu çalışma tamamlanarak siyasi parti gruplarımızın incelemelerine sunulmuştur. Değişiklik metnini siyasi parti gruplarımızın benimseyerek, imzalayacaklarını umuyorum.
Yeni İçtüzüğümüzün, Meclisimizin bu yasama yılı içinde öncelikle çı
karacağı kararlardan biri olması için Başkanlığımızın yoğun ve sürekli
çaba göstereceğini belirtmek isterim.
Ayrıca, Sayın Milletvekillerimizin seçim bölgeleri ile daha yakından ilgilenebilmelerini ve bölgenin sorunlarını bizzat ve yerinde tespit edebilmelerini teminen, Meclisimizin ayda 3 hafta çalışması ve diğer bir haftayı ise milletvekillerimizin seçim bölgelerinde geçirmeleri hususu da siyasi parti gruplarımızın görüşlerine sunulmuştur.
BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESi

Bu arada, önemli bir konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Hükümetin kurulmasından sonra Meclisimizin görüşeceği ilk konulardan
biri Bütçe Kanunu olacaktır. Bilindiği gibi, Bütçe Kanunu tasarılarının
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Genel Kuruldaki görüşmeleri aralıksız 1 7-18 gün sürmektedir. Başkan
Iıgımız, bugüne kadarki uygulamalarla ilgili olarak siyasi parti grupları
ile milletvekillerimizin eleştiri ve önerileri doğrultusunda daha verimli ve
kısa sürede tamamlanacak bir bütçe görüşme usulü ve altı günlük bir görüşme takvimini hazırlayarak parti gruplarının takdirlerine sunmuştur.
GENEL KURUL SALONUNUN DÜZENLENMESi

Genel Kurul Salonumuz çagdaş parlamentoların görünüm ve işlevle
rine uygun hale getirilmesi için 19 uncu Dönemde Sayın Hüsamettin
Cindoruk tarafından başlatılan çalışmaların kaldıgı yerden derhal başla
tılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma tamamlandıgında, Genel Kurul çalışmalarında, Sayın MilletvekilleriiDizin eşit imkfuılarla müzakere ve diyalog ortamına kavuşmaları saglanacak; gerek seslendirme ve aydınlat
ma, gerek yoklama v~ oylamalara ilişkin modern teknik cihazlarla da
saglıklı ve zaman kaybını önleyen bir çalışma ortamı gerçekleştirilecektir.
BİLGİSAYAR ÇALIŞMALARI
Sayın milletvekillerimizin bilgisayar hizmetlerinden sür'atli ve etkin
bir biçimde yararlanabUmelerini saglamak amacıyla, Halkla İlişkiler Binası (A) ve (B) bloklarda, merkez bilgisayara baglı iki adet bilgisayar odası kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu
çalışma tamamlandığında, Sayın Milletvekillerimiz arzu ederlerse bizzat
ya da görevli operatörler aracılıgıyla bu bilgisiyariardan yararlanacak ve
ana bilgisayarımızın iletişim agına baglanacaklardır. Bunun yanısıra, Sayın Milletvekillerimiz istedikleri taktirde, Kütüphanemizde bulunan INTERNET baglantılı bilgisayardan da yararlanacaklardır.

ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ

Bir süreden beri eleştiri ve şikayet konusu olan ziyaretçi girişlerine,
yeni önlemlerle rahatlık kazandırılmıştır. Giriş kapılarında görü.;
len yıgılmaların önlenmesi ve vatandaşlarımızın Medisimize daha rahat
ve düzenli biçimde giriş yapabilmeleri için, daha önce protokol kapısı olarak kullanılan Atatürk Bulvarı tarafındaki bölümün de ziyaretçi girişine
alınan

açılması kararlaştırılmıştİr.

Bu amaçla, daha önce askerlerimizin kontrolündeki bölümler de emniyet mensuplarımızın denetimine bırakılmıştır. Böylece askerimizin asli
görevlerini daha etkin biçimde yapabilmeleri imkanı genişletilmiştir.
Bu arada, Bakanlar Kurulu üyeleriyle, bir kısım Milletvekillerimizin
ve diger sivil resmi kişilerin yakın koruma görevlilerinin de, Meclisimiz
kampusü içinde güvenlik önlemlerinin tam ve eksiksiz olarak yürütülmekte oldugu dikkate alınarak, grup salonlarına, komisyon odalarına,
kulisiere girmemeleri kararlaştırılmıştır. Koruma görevlileri kendileri için
ayrılan özel bölümlerde bulunacaktır.
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Değerli arkadaşlarım, bürokratik kadernelere makam aracı tahsis
edilmesi sistemi kaldırılmıştır. Meclis bürokrasisine makam aracı bundan sonra tahsis edilmeyecektir. Hizmet gereği olarak araç ihtiyaçlarının
hizmet havuzundan karşılanması esası getirilmiştir.

Bu arada, zaman zaman yine eleştiri konusu olan kırmızı plaka uyda, Başkanlık Divanında arkadaşlarımızın da katkılarıyla,
son verilmiştir. Daha önce çeşitli araçlara takılan kırmızı plakalar alına
rak yerlerine Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü biçimde
resmi plakalar takıldı. Bu konuda, Sayın Başkanlık Divanı üyeleri ile
grup başkanvekilierinin anlayışıarına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.
gulamasına

Sayın basın mensupları, Başkanlığımızca,

Meclisimizin uluslararası
çerçevesinde sürdüreceği çalışmalar da değerlendirilmektedir.
Bu yıl Meclisimizin evsahipliği yapacağı önemli bir toplantıyı gerçekleşti
receğiz. Parlamentolararası Birlik Toplantısı 15 ile 21 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. 135 ülkeden yaklaşık 800 parlamenterin
katılacağı -ki, bunlardan bir 50 tanesi, bir 50 tanesi meclis başkanvekil
liği titrinde olan parlamenterlerdir- bu toplantı organizasyonunun aksaksız ve eksiksiz biçimde geliştirilmesi için, gerçekleştirilmesi için tüm
hazırlık ve çalışmalar ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir.

ilişkiler

milletvekillerimizin görevli olarak katılacakları uluslararası toplantılar veya parlamentolararası ilişkiler çerçevesindeki yurtdışı gezilerinde, uluslararası bölgesel veya ikili ilişkilerle ilgili sorunlar
hakkında, ülkemizin görüş ve yaklaşımlarını içeren, Türkçe, İngilizce,
Fransızca ve Almanca olarak hazırlanacak bir bilgi dosyası kendilerine
önceden verilmiş olacak.
Değerli basın mensupları, bilindiği gibi, Cumhuriyet dönemi mimarlığının önemli ve seçkin örneklerinden biri olan, Yüce Atatürk'ün yaşamı
nın bir bölümünü geçirdiği İstanbul'daki tarihi Florya Deniz Köşkü, tarihi özelliklerine uygun olarak restorasyonu tamamlanmış ve Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Ayrıca, yine Köşk içinde bulunan genel sekreterlik veyaverlik büroları, tamamen yenilenip düzenlenerek, eğitim ve dinlenme mekanları olarak hazırlanmıştır. Bu mekanlar, kısa bir süre sonra sayın milletvekilierimizin ve teşkilat mensuplarımızın yarar lanmalarına açılacaktır.
Bu arada,

sayın

Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gösterdiğiniz ilgiye bir
kere daha teşekkür ederek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Sorularınız

varsa, cevap vermeye hazırım.
Ayrıca, bu çalışmanın düzenlenmesinde bize yol gösteren, bizi aktive
eden Sayın Dernek Başkanı Barış Bey'e de teşekkür etmek istiyorum.
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Soruları alalım.

SORU VE YANlTLAR
KEMAL BALCI (T. Daily News) - Ben, salon için ancak teşekkür edebilirim.
Bir çok konuya değindiniz ama isminizin de geçtiği bir konuya değin
mediniz; hükümet sorununa. Hükümet konusunda hiçbir görüş belirtmediniz. Oysa, isminiz biraz da farklı kanallardan geçti; basında siz de bir
açıklama yapmak zorunda kaldınız. Siz, askeri çevrelerle hükümet konusunda herhangi bir görüşme yaptınız mı? Bu konuda, basında çıkan bir
yazılı açıklama yaptınız, ama, bugüne kadar Genel Kurmay Başkanı ve
kuvvet komutanlarının sizi ziyareti dahil askeri yetkililerle temaslarınızın
da hükümet konusu gündeme geliyor mu? Onların herhangi bir eğilim ya
da sizi yönlendirmesi ya da sizi aracı olarak kullanıp lideriere mesaj göndermesi söz konusu mu?
Teşekkür

ederim.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Teşekkür ederim.
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak seçildim. Benim
görevlerim, Anayasa ve İçtüzükte bir çerçeve içerisine konmuştur. Bu
çerçevenin dışına çıkmak mümkün değildir; ama, ben, Meclisin Başkanı
olarak ülkenin bütün meseleleriyle benimle görüşme yapmak isteyen
herkesle görüşürüm, herkesi dinlerim. Bana aktarılan fikirlerle de ilgili
olarak o düşünceleri süzgecimden geçiririm. Sorunuza çok açık ve net bir
yanıt veriyorum: Daha önce yaptığım açıklamada olduğu gibi, kimse hükümet kuruluşu konusunda bana bir telkinde bulunmamıştır, bulunmayı da düşünmezler. Benim ismimin geçmesi tamamen benim bilgim ve ilgim dışındadır; ama, ne Sayın GenelKurmay Başkanımızın ne de başka
birisinin, basında yer aldığı şekliyle, "benimle bu konuda görüştükleri veya telkin de bulundukları" ifadeleri doğru değiİdir. Bunlarla hiçbir ilgim
ve bilgim yoktur.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinden daha yüce bir irade taBunun böyle olduğunu seçimimden sonra yaptığım konuş
mada da altını çizerek belirledim. Bugün bir hükümet kurulması çalış
ması yapılıyor ise, dün Sayın Baykal'ın beni ziyareti vesilesiyle de ifade
etmiştim, 20 nci Dönem Parlamento çalışmalarının belli bir aşamasına
gelinmiştir. Nedir bu aşamalar: Birincisi, hür seçimler yapılmış, milletvekilleri milletvekili andını içmişler ve görevlerine başlamışlardır. İkinci bir
e tap olarak Meclis Başkanlık Divanı seçilmiş ve görevinin başındadır.
Şimdi, bu prosedürüıi üçüncü etabı tamamlanmaktadır. Bu Meclisin
içinden Meclisin hür iradesine bağlı bir hükümet çıkarma çalışmaları da
yine sizlerden edindiğim, basından aldığım bilgilerle ve buna ulaşan bilnımıyorum.
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gilerle son aşamaya geldiğini öğrenmiş oluyorum, bundan büyük bir
memnuniyet duyuyorum. Bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum, bu
çalışmaların hiç içinde olmadım, olmam mümkün değildir ve Meclisin
iradesinin üstünde de hiçbir irade tanımıyorum, düşünmüyorum. Böyle
bir olay olursa en önce karşısında zaten beni bulur; tabiidir, çünkü, seçimimden sonra yaptığım konuşmada da bunu çok açık kelimelerle ifade
ettim. Benim taraf olduğum noktalar bellidir.
Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Bana bir açıklama
yapma imkanı tanıdınız. Demek ki, basına yazılı yaptığınız açıklama tam
yerli yerini bulmamış.
Ben, hep
Başka

kısa,

öz

konuşmayı

severim zaten.

sorusu olan? ..

Buyurun.
SORU - Sayın Başkan, Milli Saraylarla ilgili bir çalışma başlattığınızı
duyduk. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Milli Saraylar, bizim en büyük miraslarımızdan birisidir. Ecdadımız bize bunları bırakmış. Şimdi,
bize düşen, bu mirası yaşatmak ve korumak.
Milli Saraylarla ilgili, değerli basın organlarımızda pek çok haber çık
Bu haberlerin hemen hemen hepsini ihbar kabul ettik. Bununla ilgili
olarak da çalışma arkadaşlarıma talimat verdim. Bu yazıları ciddi olarak
inceleyiniz, bunları ihbar kabul ediniz ve bir tahkikat başıatınız diye.
Milli saraylarla ilgili iki yönde bir çalışma yapıyorum. Birincisi, bu ihbarları tahkik ediyorum; doğruluk derecelerini araştırıyorum; eğer doğ
ruysa sorumluları hakkında gereken kanuni işlemlere başlayacağız.
tı.

İkincisi,

milli saraylarımızın çok uzun bir plana yayılacak şekliyle kohedef alan, muhafazasını hedef alan bir çalışma başlatılması
için emir verdim. Buna şuradan geldim. Florya Köşkünün tamiri sırasın
da köşkte çok büyük tahribat olduğunu; deniz nemi nedeniyle, iklim
şartları nedeniyle, köşk üzerindeki yılların yıpranmışlığı nedenlerle çok
büyük tahribat olduğunu bana arkadaşlarım söylediler ve o tamiratı, o
restorasyonu yaparken çok zorlandıklarını söylediler. Acaba diğer saraylarımızda da böyle bir tahribat var mı; doğa koşulları nedeniyle yahut
kullanıma bağlı bir tahribat var mı diye. Bu yönden saraylarımızın bütün
modern teknik imkanlar kullanılarak incelenm esini, baştan sona ·taranmasını; yani yaptığımız çalışmanın ikinci bölümü budur. Arkadaşlarıma
emir verdim; gerekirse yabancı uzmanlardan da istifade edin dedim. Böyle bir olay karşınıza gelirse, yıllara dağılması şekliyle saraylarımızın korunması, restorasyonu, bakımı konusunda da Türkiye Büyük Millet
runmasını
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Meclisi olarak elimizdeki bütün

imkanları kullanacağız

ve hiçbir fedakar-

lıktan çekinmeyeceğiz.
Şükrü

Bey...

ŞÜKRÜ KÜÇÜKŞAHİN - Efendim, milletvekili sayısındaki artış nedeniyle, sanırız, bir lojman sorunu doğdu. Bu sorunu nasıl giderdiniz ya da
nasıl gidereceksiniz?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Çok teşekkür ederim. Şimdi,
450 lojmanımız var; sayımız 550 oldu, 100 lojman açığımız var. Geçen
dönemin sonunda yapılan son Başkanlık Divanında Maliye Bakanlığının
yaptırdığı devlet maliyesinde bulunan lojmanları satın alma şeklinde bir
girişimin yapılması önerilmişti ve geçici Başkanlık Divanının görev süresi içerisinde de bu yönde gayretler çalışmalar· olmuş; fakat, oradan, bize
ancak 40 adet lojman verilebildiği ortaya çıktı; yani, oradan bir satın alma yoluna gitsek dahi bu sorunu çözemiyoruz. Bunun üzerine, başka alternatifleri araştırdık. En doğru işin, lojman sınırları dışında yeni bir yapılanmaya gitmek değil, lojman sınırları içerisinde yeni bir yapılanmaya
gitmek olduğu konusunda arkadaşlarımla karara vardım. Halen, şu anda, mevcut lojmanlarımizın bulunduğu yerde imkanlarımız vardır; orada
iki veya üç blok şeklinde 100 dairelik apartınanları yaptırmayı düşünü
yoruz. Bu konuda da bir ön mutabakatımız var Başkanlık Divanında.
Onu bir karar haline getirip bugün imzaya açtık ve sadece devletin resmi kuruluşlarına bunu vereceğiz; Meclis olarak biz karışmayacağız. ihalesini Emlak Konuta vereceğiz. Devlet yaptırsın, biz sadece parasını ödeyeceğiz. Sanıyorum, dışarıdan alabileceğimiz fiyatın üçte biri fiyatına bu
inşaatın yapılması da mümkün olacak; hem korunma açısından hem
idare olarak birlikteliğin sağlanması açısından en sağlıklı karar budur ve
bana verilen ilk bilgilere göre bu yılın sonuna da yetiştirme imkanları
çok.
Buyurun.
SORU-

Sanırım Başkanlığa

bir

başvuruda

bulunuldu. Meclis Lojmanlarının dağıtımı sırasında yapılan işlemin kadın-erkek, korunınada öncelikli- korunınada önceliksiz ya da çok çocuklu- az çocuklu gibi Anayasa
önünde de tanınmaması gereken bazı ayrıcalıklar tanınarak lojman dağı
tımı yapıldığı ve bu işlemin iptal edilmesi yönünde bir talep olduğu? .. Siz
bu talebi değerlendirdiniz mi?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Bir tane değil, pek çok talep
oldu. Biz, bu kararı alırken -o zaman daha Başkanlık Divanı tam teşek
kül etmemişti. Danışma Kurulundaki sayın grup başkanvekilierine ben
düşüncemizi arz ettim, onlar, beni desteklediler ve "uygundur" dediler-
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iki yerde öncelik tanıdık. Birincisi, bayan milletvekillerimiz için öncelik
tanıdık. Mecburduk; çünkü, bayan milletvekillerimizili hemen hemen
hiçbirinin Ankara'da evi yoktu. Otel köşelerinde veya misafirhanelerde
ikamet ediyorlardı. Zor bir olaydı onlar açısından. Onlara bir öncelik tanıdık. Hiçbir itiraz gelmedi zaten.
İkincisi, devlet tarafından antiterör yasasına bağlı olarak çıkarılan bir
koruma yönetmeliği var. Bazı devlet görevlerinde bulunan kişiler, kendileri istesin veya istemesin devletin mecburi korumasına tabidir. Bu kişi
ler koruma arabalarıyla ve koruma polisleriyle büyük bir kalabalık oluş
turur; yani, bir lojmanda bu sayın milletvekilinin ikamet ettiğini düşü
nün veyahut da bir otelde ikamet ettiğini düşünün, otele her giriş çıkış
ta bir 1 O kişilik ekip girip çıkıyor ve etrafta dikkati, çekiyor, belki rahatsızlık veriyor, olabilir. Bunlar nihayet takdire bağlı hususlardır. En azın
dan, sayın milletvekilinin Meclisteki görevleri itibariyle daha rahat bir ortamda çalışmasını teminen böyle bir görüntüden kurtulmasını arzu ettik. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum ve Danışma Kurulunda bu
kararımız da tasvip gördü.

Bir

diğer

konu da; az çocuklu-çok çocuklu meselesi dendi. Orada çok
Yedi sekiz tane çocuğu ilkokul seviyesinde olan milletvekillerimiz var; yani -ilkokul, ortaokul- ilköğretim seviyesinde olan milletvekillerimiz var. Şimdi, bu milletvekillerimizili de çocuklarının hepsi
Ankara'ya nakil yapmış. Düşünebiliyor musunuz, bu kadar çok çocuklu
bir milletvekili arkadaşımızın bir lojmanda barınacağını veya otelde barı
nacağını? Son derece sakıncalı gördük. Bunu da Danışma Kurulunda arkadaşlarımıza arz ettik. Sayın grup başkanvekilieri de anlayış gösterdiler
"uygun olur" dediler. Nihayet beş altı arkadaşımızın bu sıkıntısını bu şe
kilde gider dik. Tabii, benim görevim sayın milletvekillerin e rahat bir çalışma ortamı teminen her türlü sıkıntısını halletmek; bu gayret içerisindeyim. İşte, biraz önce, gerek lojmanlarla gerek Meclisin iç düzenlenmesiyle gerek şu düzenlemeyle, yaptığımız bütün gayretler zaten buna yöneliktir. O şikayette bulunan arkadaşlarımı haksız görmüyorum. Kendileri açısından tamamen haklıdırlar; ama, şikayetlerinin çözülme yoluna
girdiğini görmekten de arkadaşlarım memnuniyetlerini bana ifade ettiler.
Teşekkür ederim.
geniş davrandık.

Buyurun.
SORU- Sayın Başkan, son dönemde gündeme gelen konulardan birisi
de milletvekili dokunulmazlığı. Siyasi içeriği olmayan konularda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına taraftar mısınız efendim?
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi - Efendim, bazı grupların bu
konuda bir hazırlıkları olduğu bana ifade edildi; Anayasa değişikliği ko. nusunda. Demek ki, bu hazırlık Başkanlık Divanımıza verilecek. Ben
Başkan olarak bir Anayasa değişikliği veya kanun teklifi veya kanun tasarısıyla ilgili önceden bir fikir belirtirsem ihsasıreyde bulunmuş olurum.
Son derece yanlıştır; benim siyaseten tarafsızlık görünümüme uygun
düşmez; ama, prensipte aykırı düşünmeyeceğimi siz de tahmin edersiniz.
Onun için, o konu Başkanlık Divanına geldiğinde ve normal prosedür iş
lemeye başladığında, müsaade ederseniz, ben fikrimisize daha açık olarak söyleyeyim.
Buyurun.
SORU-

Sayın Başkan,

hükümet kurma

çalışmalarının geldiği

son nok-

tayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Demin ben söyledim. 24 araseçimlerinden sonra belirli bir prosedürü tamamlamamız lazım. Bu
prosedürün son halkasına gelinmiştir. Ne kadar çabuk biterse o kadar
memnun olacağıını ifade ediyorum. Nedenim çok basit. Meclis komisyonları şu anda teşekkül edemedi; yasama faaliyetine geçemedi. Meclis, sadece, şu anda denetim faaliyetiyle meşgul. Yasama faaliyetine bir an önce geçmemiz lazım.

lık

İki konuda sıkıntım var. Birincisi bütçe konusu. İçtüzüğü pek gündeme getirmiyorum. Orada da sıkıntım var. Anayasa Komisyonunun bir an
önce kurulup çalışmaya başlaması lazım; ama, bir diğer sıkıntım; bizim
gerek Avrupa'da uluslararası düzeyde gerekse daha geniş manada uluslararası düzeyde görev yapan parlamento gruplarımız var; IPU'yu biraz
önce söyledim, Avrupa Konseyiyle ilgili grubumuz var, NATO'yla ilgili
grubumuz var, BAT'la ilgili grubumuz var, AGİK'le ilgili grubumuz var,
vesaire ve saire. Bunların bir an önce teşekkül etmesi lazım komisyonların. Bu üyelerin bir an önce belirlenmesi lazım. Neden; .dikkat ederseniz,
Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis tatildeyken, ben, hem Avrupa Parlamentosu Başkanına hem Avrupa'da pek çok parlamentoların başkan
larına mektup yazmak zorunda kaldım. Gerek Kardak kriziyle ilgili Avrupa parlamento başkanlarının yanlış bilgilendirilmemesi gerekse Avrupa
Parlamentosunun bir komisyonda Türkiye ile ilgili bir karar hazırlığının
istihbar edilmesi üzerine, bunların son derece yanlış olacağını, Türkiye'nin temsil edilmediği bir yerde Türkiye'nin meselelerinin konuşulma
sının Avrupa Parlamentosunun kuruluş gayelerine de uygun düşmeye
ceğini ifadeyle, pek de yumuşak sayılmayan bir üslupla mektuplarımı
gönderdim. Bunların, ben, Mecliste konuşularak, bir karara bağlanarak
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bu tür meselelerimizde hep Mecliste -genel görüşme diyemeyeceğim amabir gündemdışı konuşmaya cevap şeklinde de olsa, bütün partilerin işti
rakiyle verilen bir önergenin bütün dünya kamuoyuna açıklanması şek
liyle Meclisimiz bu konulardaki kararlılığını göstermiştir. Ben, yine böyle bir yöntemin uygun olacağını düşünüyordum; ama, ne yazık ki, tatil
prosedürü işliyordu. O sırada, ben, resen hareket etmek zorundaydım;
bu görevlerimi yerine getirdim. Bu nedenle, yine önümüzdeki günlerde
önemli bir NATO toplantısı var; yani, NATO'ya iştirak eden arkadaşları
mızin gitmesi gereken bir toplantı var. Yine, Avrupa Parlamentosunda
Toplantılar Konseyinde toplantılar var. Şimdi, bütün bunlara iştirak edecek arkadaşlarımızın bir an önce belirlenmesi lazım. Komisyonların bir
an önce devreye girmesi lazım. Hatta, bu komisyonlar, hükümet kurulmasıyla da uzaktan yakından ilgili değil; ama, siyasi parti gruplarımız,
belki kendi arkadaşlarına verecekleri birtakım görevlerinin dağılımında
daha adil davranabilmek açısından, komisyonlarla bazı görevleri dengelemek gibi bir ihtiyaç içerisinde olabilirler; ama, bir an önce bu işlerin
bitmesi lazım ki, biz normal çalışmamıza geçebilelim. Onun için, sorunuza çok net cevap veriyorum. Ne kadar erken kurulursa, ne kadar çabuk
çalışmaya başlarsa ben o kadar memnun olurum.
SORU- Efendim "ne kadar erken kurulursa" dediniz. Diyelim ki, kurulmadı. Öyle bir ihtimal de hala gündemde ...

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Hayır, hiç böyle bir ihtimal
yok. Bu Meclis, bu milletin hayrına ve yararına çok faydalı hizmetler yapacak bir hükümeti kendi bünyesinden çıkaracaktır.
SORU- Efendim, isterseniz, ben sorumu tamamlayayım. ANAYOLformülü gündemden düştü diyelim ve daha önce de sizin isminizde bir hükümetformülleri söy lenmişti ...

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Benim sorunuzu kesme nedenimzaten o. Onu sordurmamak için sorunuzu kestim, dikkat ederseniz ...
. . . - Ben de onun için

ısrar

ettim...

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi - Hayır, ben de ısrarla kesiyorum. Kusuruma bakmayın; ama, ben o formüllerin hep dışındayım. Ben
Meclisle meşgulüm; şu anda Meclisin Başkanıyım; Meclisin çalışmasın
dan sorumluyum. Bu çalışmanın sağlıklı, süratli yapılması için elimden
gelen gayreti gösteriyorum. Siz de o gayret içerisindesiniz. Sakın yanlış
anlamayın; ama, siz biraz dolaşıp bir noktaya gelmek istiyorsunuz. Ben
kestirmeden gitmek istiyorum.
Arkadaşlar, tekrar ilgilerinize teşekkür ediyorum. Bu salonun hepimize hayırlı olması temennisiyle bir kere daha gördüğünüz eksiklikleri
bana en kısa süre içerisinde bildirmenizi rica ediyorum.
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Sanıyorum, yakında şu gördüğünüz boşluk içerisinde simultane tercüme bürolarını da kuracağız ve burada daha geniş çaplı basın toplantı
ları yapma imkfuıımız olacak, bir iki fizik veya teknik eksikliğimiz var. Şu
duvarı büyük bir panoyla 20 nci Dönemin resmiyle, bu resmin karşısına
gelecek şekilde düzenlemek istiyoruz. Bir iki, ufak tefek teknik eksikliklerimizi de hoş görmenizi rica ederim. Hepinize çok teşekkür ederim.

Buyurun.
PMD BAŞKANI BARIŞ KAŞIKÇI- Türk Parlamentosu, Türk basını varve geleceğini büyük ölçüde, hatta tamamıyla hür parlamentoya borçludur ve ona bağlı olduğunun bilinci içindedir. Bütün arkadaşlarım da bu
duygular içerisindedir. Buna aykırı sesleri Parlamento muhabirieri olarak
biz kabul edemeyiz. Şiddetle reddederiz. Önce, bunu belirtiyorum. Sonra,
göreve başladıktan sonra ilk somut icraatınızın basına yönelik ve böyle rahat bir çalışma ottamına yönelik olması bizi son derece memnun etmiştir.
lığını

Ayrıca,

bütün

arkadaşlarım adına,

Dernek

adına,

burada bulunmayan

arkadaşlarım adına teşekkür ederim. İkinci bölümümüz; yani, görüntülü

medyaya

ayrılan

verdiğiniz

sözle

diden

teşekkür

bölümün de en

kısa

zamanda biteceği konusunda bize
yerine getirilecektir. Ona da şim
sunuyorum ve Derneğimizin bir plaketi-

çalışmalar başlatılmıştır,

ediyor,

saygılarımı

ni kabul etmenizi saygılarımla arz ediyorum.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Çok teşekkür ederim.
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TALİMATLARI ÜZERİNE "GEVEZE VEKİLLERE TELEFON
UYARlSI" BAŞLlKLI HABERLE İLGİLİ OLARAK MEYDAN
GAZETESi ANKARA TEMSiLCİSİ OKTAY PİRİM'E
GÖNDERİLEN YAZI

1 Mart 1996
Gazeterrizin 1 Mart 1996 tarihli sayısının 5. sa!lfasında "Geveze vekiliere telefon uyarısı" başlıklı haberin, başlığında kullanılan yakışıksız tanımlama, başta Meclis Başkanlığımız olmak üzere milletvekillerimizin tepkilerine ve derin üzüntülerine neden olmuştur.
Haberde, ilgili İdare Amirimiz tarafından sayın milletvekilierine iletilen
ve tamamen tasarrufa yönelik bir tutum içerisinde ifade edilen bir dileğin,
milletvekillerimizi son derece kırıcı, rencide edici, küçük düşürücü bir baş
lıkla kamuoyuna sunulması, basınımızın seçkin kuruluşlarından olan
Meydan Gazetesine yakışmayan bir üslup olarak değerlendirilmiştir.
Olumlu bir girişime üzüntü verici bir anlam kazandıran bu başlıktan dolayı, haberi yazan muhabirinizi ve ilgilileri uyarınanızı rica eder, saygılar sunarım.

Basın ve Halk. İlş. D. Bşk.lığı
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BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA KURULU BAŞKAN VE
ÜYELERİNİ KABULLERİ SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA
3 Mart 1996 - TBMM
Batı Trakya Türkleri azınlığının değerli üyeleri; öncelikle, sizleri Türkiye'de görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hepinize tekrar hoŞ geldiniz diyorum. Türk Milleti, Batı Trakya Türklerince
mevcut dil ve manevi bağiarına büyük önem vermektedir; Batı Trakya'daki gelişmeleri yakından izlemektedir. Batı Trakya'daki Türk azınlığı
nın durumu konusunda her zaman duyarlı olan Türkiye, Lozan anlaş
ması ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş haklarının en etkili şekil
de korunarak layık oldukları bir yaşama kavuşturulmaları konusunda
kararlıdır. Batı Trakya Türk azınlığının bu amaçla sürdürdüğü mücadelede başarılı olabilmesi ve karşı karşıya bulunduğu sorunları aşabilmesi
için birlik ve beraberlik içersinde hareket etmesi büyük bir önem taşı
maktadır.

Ülkelerimizde yaşayan karşılıklı azınlıkların Türkiye ile Yunanistan
arasında dostluk köprüsü teşkil ettiğine ve aramızda bir güven ortamı
yaratılmasına önemli bir katkıda bulunacağına önemle inanmaktayız.
Sizlerin Yunanistan Cumhuriyetiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında bir
ihtilaf konusu değil; iki komşu devleti biribirine yaklaştıran ve işbirliği
imkanlarını artıran bir unsur olmanızı içtenlikle arzu ediyoruz. Batı
Trakya'daki Türk azınlığı mensuplarının Lozan anlaşması ve diğer uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan hak ve hürriyetlerini çağdaş
ölçü tl er içerisinde kullanabilmeleri ve Yunan vatandaşları olarak sorumluluklarını yerine getirirken bu ülkenin imkanlarından hiçbir kısıtlama
ya tutulmadan yararlanmaları, kendilerine düşen barışçılığı ifa etmelerini de kolaylaştıracaktır. Bu düşüncelerle sizlere esenlikler diliyorum.
Saygılarımı sunuyorum tekrar hoş geldiniz diyorum.
(Konuşmasının

ikinci bölümü)

Sayın Faikoğlu'nu zevkle dinledim. Hiçbir bir abartıya kaçmadan
gönlünden geldiğince içinde bulunduğu durumu hem özet bir şekilde
hem Türkiye'nin hem dünya kamuoyunun gözleri önüne serecek şekliy
le ifade buyurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu sizlerin ve
bizim ortak dilimizdir. Ortak duygu ve düşüncelerimizdiL Bunların üzerinde münakaşa dahi etmeyiz. Ama altını çizmek istediğim önemli hususlar var. Bunları basının önünde söyleme ihtiyacını duyuyorum. Herkes duysun diye. Dilimize ve dinimize saldırı vardır dediler; altını çizdiler. Biz buna rağmen vatandaşlık bağlarıyla bağlı bulunduğumuz vatanı
mıza bugüne kadar hiç hile yapmadık dediler; daima sadık olduk dedi-
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ler. Bir üçüncü nokta altını çizdiği, varlığımıza gölge düşürme gayretleri
dediler. Bugüne kadar ağırlığı tartışılmayacak cümlelerdir ve herkesin bir kaç defa kendi kendine tekrar edip hem de düşünmesi lazım gelen korunumlarıdır diye de ifade etmek istiyQrum.

vardır

Bütün bu acı tabioyu bir noktada özetlediler. Halihazırda üzerimize
siyasi, dini ve adli baskı vardır dediler. Bir insanın insanca yaşam hakları sayıldığı zaman düşüncesini hür olarak ifade edebilmesi yaşantısının
serbest olarak gerçekleştirebilmesi ve vatan olarak bildiği topraklarda
. adli güvence altında bulunması kavramları dünyada herkes tarafından
dile getiriliyor. Her siyasi, her vatandaş bunu söylüyor. Her görevli bunu
söylüyor. Söylüyor, söylüyor da iş yapınağa geldiğinde de kıyısından köşesinden bir takım bahanelerle bu kavramların dışına çıkmak, dünyaya
karşı kendisini fevkalade açık hür demokratik rejimin ya da rejimierin
beşiği olarak ilan eden bir ülkenin idarecilerine yakışmaz. Onun için bu
kavramların dışında, halen vatandaşlık bağlarıyla bağlı bulunduğunuz
ülkenin insanlarının sizin seslerinize bir kere daha aklı selimle yaklaşıp
kulak vermelerini ben burdan salık veriyorum. Bu temennimizin ötesinde de bir kararlığımızı vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanlarının yegane temsilcisi olan TBMM her ahvalde ve şeraitte sizin yanınızdadır. Bundan en ufak endişeniz olmasın. Hem ulusal platformda hem de uluslararası platformda bu tür haklı davanızın yanında
yız. Bundan en ufak şüphe kalbinize gelmesin. Zaten TBMM'nin bundan
önceki dönemlerinde de yaptığı oturumlarda bütün dünyaya dekiara ettiği kararlarda bu husus açıkça vurgulanmıştır. Ama bu ziyaret vesilesiyle bir kere daha ben ifade etmek gereğini duydum. Türkiye'ye yaptığınız
bu anlamlı ziyaretin en etkili kurul üyeleri olarak Sayın Cumhurbaşkan
lığımızdan başlayıp, devletin bu tür katlarında konuştuğunuz kişilere
ilettiğiniz bu mesajın önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu ziyaretin
anlamlı olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu ziyaretin bize ifade etmek
istediklerini çok iyi not ettik, umarım bu ziyaret vesilesiyle bütün dünyaya Yunan devlet adamlarına verdiğiniz mesaj da iyi algılanır. İyi niyet
galip gelir diyorum. Yeter ki, vicdanlar hür, fikirler hür olduğu gibi, düşünceler de hür olsun; bir takım ardniyetlerle bu düşüncelerin önüne set
çekilmesin.
Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, tekrar hoşgeldiniz diyorum. Bu
ziyaretinizde iyi intibalarınızı bütün mensuplarınıza yegen yegen anlatıl
masını diliyorum. Hepsine de bizim gönül sıcaklığımızı götürmenizi diliyorum.
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GÜRCİSTAN'A YAPTlKLARI RESMİ ZİYARET
DOLAYlSlYLA ONURLARINA VERİLEN

YEMEKTE YAPTlKLARI

KONUŞMA

4 Mart 1996
Sayın Başkan,

Değerli

Konuklar,

Müsadenizle, ülkenizde mazhar olduğumuz konukseverlik ve Sayın
Başkanın ülkemiz ve halkımız için söylemiş olduğu güzel sözler için ş ükranlarımı belirtmek isterim.
Bu ziyaret vesilesi ile

Zurab Zvania ile ikili ilişkilerimizin daha
ayrıntıları ile gözden geçirecek, ortak konu-

Sayın

da geliştirilmesi imkanlarını
larda görüş teatisinde bulunacağız.

1995 tarihinde yapılan hür ve demokratik seçimlerde kazanbüyük başarıyı kutlamak ve parlamentolarımız arasındaki ilişki
leri geliştirip güçlendirmek için buradayım.
5

Kasım

dığınız

Gürcistan ile Türk halkı arasında mevcut tarih ve kültür bağları ile
sevgi, saygı ve takdir, ülkelerimiz arasındaki son derece dostane ve kardeşçe ilişkilerin temelini ve güvencesini oluşturmaktadır.
karşılıklı

70 yıllık bir dönemden sonra bağımsızlığını kazanan

Gürcistan'ın, dedevlet adamı Sayın Eduard Shevardnadze'nin dirayetli yönetimi ve
yönlendirmesi ile, çok kısa bir sürede, demokratikleşme ve serbest pazar
ekonomisine geçiş sürecinde büyük başarılar kazandığını sevinerek gördük.
ğerli

Türkiye, Gürcistan'ın içinden geçtiği zor dönemde, Gürcistan'a her
alanda destek vermeyi ve olanakları ölçüsünde yardım sağlamayı gerçek
bir dostluk ve komşuluk borcu saymıştır. Şimdi, Gürcistan'ın siyasi ve
ekonomik alanlarda köklü reformları cesaret ve kararlılıkla gerçekleştir
mekte olduğunu görmek, Türk milletini çok mutlu etmektedir. Gürcistan'ın hakkı olan ekonomik ve sosyal düzeye en kısa sürede ulaşacağına
inanıyorum. Bugüne kadar elde ettiğiniz başarıların, başta IMF olmak
üzere, ilgili tüm uluslararası kuruluşlarca takdir ve teşvik edilmekte oluşu bu inancımızı daha da güçlendirmektedir.
Sayın Başkan,

Çoğulcu

demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan ve azınlık haklarına
ilkelerini, hür teşebbüse dayalı pazar ekonomisi gibi reformları süratle gerçekleştirmekte olan Gürcistan'ı parlak bir gelecek beklemektedir.
saygı
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Son iki yılda yoğunlaşan karşılıklı üst düzey ziyaretler, ikili ilişkileri
mizin pekiştirilmesini ve işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesini sağlamış
tır. Sayın Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze'nin önümüzdeki ay
Türkiye'ye yapacakları ziyaretin bu sürecin en önemli merhalelerinden
birini oluşturacağına inanıyorum.
Dünyanın

ve bölgemizin içinde bulunduğu şartlar, Türkiye-Gürcistan
ilişkilerinin değer ve önemini arttırmaktadır. Nitekim Kafkaslar, tarihte
olduğu gibi, bir kez daha istikrarsızlık odağı olarak görülmeye başlamış
tır.

Gürcistan ve Türkiye, nispeten olumsuz bir ortamda insanlığın ortak
ve uluslararası meşruiyetin savunucusudurlar. Şunu hemen söylemeliyim ki, Türkiye ve Gürcistan sıradan komşuluk ilişkileri
içinde olan iki devlet değildir. Devletler ve milletler arasında karşılıklı
sevgi, saygı ve güvene dayanan ilişkilerin en olumlu örneğini ortaya koydeğerlerinin

maktadırlar.

Türk ve Gürcü ulusları, tarihin derinliklerine kadar inen çok onurlu
bir geçmişe ve zengin bir tecrübeye sahiptirler. Bu nedenle, insanlık tarihinde saldırganlık ve zorbalıkların geçici birer virüs ya da hastalık dönemi olduğunu çok iyi bilmektedirler. Her türlü aşırılık kendi şiddeti
içinde boğulmaya mahkumdur. Bu nedenle, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin diğer ülkelere örnek olmasını temenni ediyoruz.
Kafkasya'nın barış ve istikrarı, bütün Batı Dünyasının istikrarı için
önemli bir unsurdur. Kafkaslarda barışın, dostluğun, karşılıklı anlayışın
ve ekonomik işbirliği zemininin yerleşmesi yönünde ortak çaba göstermekteyiz. Çabalarımız, hem ülkelerimizin, hem bölgemizin, hem de tüm
Batı Dünyasının yararınadır.

Türkiye, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki yukarı Karabağ sorununun çözümünün, bölgedeki bütün ülkelerin katkısı ile gerçekleştirile
cek ekonomik işbirliğine hayatiyet kazandıracağını düşünmektedir. Böyle bir işbirliğinin, bölgenin tüm ülkelerinin yararına olacağına ve Kafkasların Batı Avrupa ile bütünleşmesine çok büyük katkılarda bulunacağı
na inanmaktadır.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerin içinde bulundukları siyasi ve ekonomik güçlüklere rağmen, bu süreç çerçevesinde gerçekleşti
rilen çalışmalardan ve Gürcistan'ın bu çabalara yaptığı katkılardan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğinin, önümüzdeki dönemde
Kafkasya ile Avrupa arasında gerçek anlamda bir köprü oluşturmasını
diliyoruz.
30

Gürcistan'ın, yarım yüzyılı aşkın

bir süreyle dünyadan izole edildikten sonra uluslararası toplum ile bütünleşrnek amacıyla izlediği çok yönlü dış politikayı takdirle karşılıyoruz. Türkiye bu amaca yönelik gayretierinizi desteklemeye, beraberce üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar
da da Gürcistan ile yakın istişare, işbirliği ve dayanışma içinde olmaya
devam edecektir. Temennimiz Gürcistan'ın tüm uluslararası kuruluşlar
da layık olduğu yeri almasıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi, Ekselanslarının sağlık ve mutluluğu, kardeş Gürcü halkının refahı ve Türkiye-Gürcistan dostluğunun
parlak geleceği için kaldırıyorum.
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GÜRCİSTAN'A YAPTlKLARI RESMI ZİYARET DOLAYlSlYLA
GÜRCİSTAN PARLAMENTOSUNDA

YAPTlKLARI

KONUŞMA

5 Mart 1996
Sayın Başkan,

Dost Gürcü

Halkının de~erli

temsilcileri,

Ülkelerimizde yapılan seçimlerden sonra komşumuz ve dostumuz
Gürcistan'a yaptığım bu ilk dış ziyaret sırasında, Parlamentonuzda sizlere hitap etmek imkanı bulduğum için büyük mutluluk duyuyorum.
Böyle bir

imkanı

teşekkürlerimi

bana balışettiği için Meclis
sunmak istiyorum.

Başkanı

Zurab Zvania'a

Gürcü halkının hür iradesiyle seçtiği siz mümtaz milletvekillerini,
Gürcistan'a öteden beri samimi hisler besleyen Türkiye'nin Parlamento
Başkanı olarak ve Türk Milleti adına selamlıyorum.
De~erli Milletvekilleri,
İki kutuplu dünyanın sona ermesiyle Gürcistan'ın, Cumhurbaşkanı

. Sayın Eduard Shevardnadze'nin dirayetli önderliğinde uluslararası sisteme entegre olma ve demokratikleşme sürecinde kaydettiği ilerlemeleri
büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Gürcistan'a
kendi açısından mümkün olan desteği sağlamaktan gurur duymaktadır.
Son dört yıl içinde hızla gelişen ikili ilişkilerimiz, bugün memnuniyet
verici bir düzeye erişmiştir. Bu müstesna ilişkilerin hedefi, barışa, istikrara, ekonomik işbirliğine ve kalkınmaya hizmet etmektir.
Her iki ülkenin yararına olduğu kadar bölgedeki bütün ülkelerin de
menfaatine uygun olan bu ilişkiler ve bunların gelişmesi üçüncü ülkelere karşı değildir.
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler iki ülke halkı arasında mevcut tarihi, kültürel ve ailevi bağların oluşturduğu çok sağlam bir temel
üzerine kurulmuştur. Bunda İçişleri Bakanı Vekili Gimi Miladze'nin bir
gazetemize verdiği beyanatta da belirttiği gibi biribirimize benzememizin,
bu nedenle sıradan bir komşuluk içinde kalamamamızın büyük payı vardır. Gürcistan halkının, 60 milyon Türk'ün kalbinde özel bir yeri vardır.
samimi dostluk duyguları, Türkiye'yi her zaman Gürcisolmaya, onun sevinç ve üzüntülerini paylaşmaya, karşı
laştığı güçlükleri çözmesinde elinden geldiğince yardımcı olmaya yöneltmiştir. Türk halkı ve hükümetleri, bu komşu ve dost ülkede demokrasiye ve serbest pazar ekonomisine geçiş sürecinin başarılı olabilmesi için,
Bu

karşılıklı

tan'ın yanında
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sahip olduğu imkanlar çerçevesinde azami
özel önem ve öncelik vermişlerdir.

yardım

ve

desteği sağlamaya

Bugün, entellektüel düzeyi çok yüksek ve çalışkan Gürcü halkının,
çok büyük güçlükleri önemli ölçüde aşarak parlak bir geleceğe yöneldiği
ni görmekten, bir dost olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Gürcistan'ın çoğulcu bir demokrasiye, ekonomik bakımdan hür teşebbüse dayalı serbest pazar ekonomisine geçiş yolunu seçmiş olmasını sevinçle
karşılıyoruz. Bu zor yolda Gürcistan'ın hedefe varmak için yılınadan ve
başarıyla ilerlemesini takdirle izliyoruz.
De~erli

Milletvekilleri,

Ekonomik alandaki işbirliğimizin, ülkelerimiz arasındaki siyasal iliş
kiler düzeyine henüz ulaşmadığını ve bu alandaki potansiyelin yeterince
kullanılamadığını düşünüyorum. Türk hükümetleri, Türk işadamı ve yatırımcılarını insani ve sosyal mülahazaları da gözönünde tutarak Gürcistan'a yatırım yapmaya yönlendirmeye devam edecektir. Türk-Gürcü ortak firmalarının çeşitli sektörlerde başlattıklarını memnuniyetle müşaha
de ettiğim verimli yatırımların, Gürcistan'da görecekleri teşvik ve iyi kabulle hızla gelişeceğine inanıyorum.
De~erli

Milletvekilleri,
Bu ziyaretim sırasında Meclis Başkanı Sayın Zurab Zvania ile yaptı
ğımız çok samimi görüşmede ikili ilişkilerimizin, Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin durumunu ve daha da geliştirilmesi olanaklarını ayrın
tılı bir şekilde ele aldık. Önemli ortak sorunlar üzerinde çok faydalı görüş teatisinde bulunduk. Bu görüşmeler, her zaman olduğu gibi son derece dostane ve yararlı olmuştur. Temas ettiğimiz konularda görüş birliği içinde bulunduğumuzu bir kez daha müşahade etmekten fevkalade
memnuniyet duymaktayım.
İki

ülke Parlamento Başkanları arasında kurulan yakın ilişki ve işbir
tüm parlamenterler ve siyasi partiler arasında da tesisinin, halklarımızı birbirlerine daha fazla yaklaştıracağına inanıyor, bu amaçla yeni yasama döneminde Türk ve Gürcü Parlamentoları bünyelerinde kurulacak dostluk gruple;ırının karşılıklı ziyaret ve işbirliği sürecini başlatma
larını diliyorum.

liğinin,

De~erli

Milletvekilleri,
Malumunuz olduğu üzere, Türkiye, dünyanın fevkalade hassas bir
bölgesinde yer almakta, çeşitli sorunlarla çevrili bulunmaktadır. Avrupa'nın, Asya'ya, Ortadoğu'ya, Kafkasya'ya açılan kapısı olan Türkiye, bir
yandan kendi toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri hertaraf ederken, diğer yandan da bölgesinde, Balkanlarda ve Kafkasya'daki hukuk ihlallerine ve saldırganlıklara son verilmesi için azami gayret göstermektedir.
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Abhazya sorununa biran önce çözüm
bütünlüğü,

bağımsızlığı,

bulunması Gürcistan'ın

sınırlarının dokunulmazlığı,

insan

toprak

haklarına

saygı

ilkelerine dayalı adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması arzuya şa
Bu ilkelere dayalı barışçı çözümün Kafkasya'daki tüm diğer sorunlar için de uygun örnek oluşturacağı aşikardır.

yandır.

Değerli

Milletvekilleri,

Dost Gürcistan'ın dış dünya ile entegrasyon sürecinde elde edilen
olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Gürcistan'ın, üyesi bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı bünyesinde izlediği etkin, verimli ve başarılı politikaları
takdirle izliyoruz. Bölgesel ekonomik işbirliğinin tesisi ve bölge ülkeleri
arasındaki ilişkilerin sıklaştırılması açısından önemli bir rol oynayacağı
na inandığımız Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin her geçen gün daha da
gelişmesine Türkiye ve Gürcistan büyük katkıda bulunmaktadırlar.
Değerli

Milletvekilleri,

Bölgesel gelişme bakımından ehemmiyet arzeden başka bir proje olan
petrol boru hatları projesine de değinmek istiyorum. Hazar petrollerini,
Orta Asya petrollerini Karadeniz'e ve Avrupa'ya akıtacak olan projenin
gerçekleşmesi ülkelerimize büyük ekonomik, sosyal ve siyasi yarar sağ
layacaktır. Türkiye, bölgenin gelişmesi açısından hayati olduğuna inandığı bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için elinden gelen her türlü çabayı harcamaktadır.
Sayın Başkan,

Gürcistan

Halkının Değerli

Milletvekilleri,

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, halen mevcut ve gelecekteki işbirliği
miz ve bazı önemli bölgesel sorunlar hakkındaki görüşlerimi, dost Gürcü
halkının mümtaz temsilcilerine açıklamak imkanını bulduğum konuş
maını bitirirken, bana ve beraberimdeki heyete, Tiflis'e geldiğimiz andan
itibaren gösterilen çok sıcak misafirperverlik için teşekkürlerimi sunmak
istiyorum.
Şahsım ve Türk milleti adına, zor olduğu kadar şerefli görevinizde başarılarınızın devamını diler, sizlere ve temsil ettiğiniz dost Gürcistan'a en
samimi selam, sevgi ve saygılarıını sunar, hepinize teşekkür ederim.
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GÜRCİSTAN'A YAPTlKLARI RESMi ZİYARET DOLAYlSlYLA

GÜRCiSTAN TIP FAKÜLTESiNDE
YAPTlKLARI KONUŞMA

5 Mart 1996
Sayın

Rektör,

De~erli Meslektaşlanm,

İnsanlığın varolduğu günlerden bu yana en yüce mesleklerden biri de
kuşku

yok ki doktorluktur. Çaresiz insanlara yardım elini uzatan, insanlığın hizmetine hipokrat yemini ile bağlı olan doktorları yetiştirmek ise bir
onur, bir bilim adamının insanlığa yapabileceği en büyük hizmetlerden
biridir.
Bir doktor yaşamının her döneminde önce doktordur. Bilim
olsa, siyaseti de seçse önce doktordur.

adamı

da

Bugün siz meslektaşlarımla birarada olmak benim için büyük bir
zevk. Gürcistan'ın tıp alanında katettiği mesafeyi biliyoruz. Bugün üniversitelerinizde tıp eğitimi gören Türk gençlerini kendi çocuklarınız gibi
itina ile yetiştirdiğinizide biliyorum. Bu gençler yarın Türk-Gürcü dostluğunun simgeleri, iki akraba ulus arasında altın dostluk köprüleri olarak sizlerden aldıkları bilim ışığı ile Türkiye'de insanların yardımına koşacaklar.

Burada bana verdiğiniz unvandan onur duyuyorum. Doktorluk mesevrensel olduğunu bir kez daha görüyoruz.
Bir devlet adamı olarak, sizlere Türkiye'nin Gürcistan'ın dostluğuna
büyük önem verdiğini belirtmek istiyorum. Bin yıllık bir tarihi, evrensel
değerleri, kültür ve gelenekleri paylaşan Türk ve Gürcü halkları arasın
daki sağlam dostluk temellerine ve akrabalığa dayalı ilişkilerimiz her
alanda gelişmektedir. Bunların geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, zenginleş
tirilmesi için üzerime düşen görevi büyük bir zevkle yerine getireceğim.
Sayın Rektör, De~erli Meslektaşlanm,
Komşu ülke Türkiye ve Gürcistan'ın ilişkilerinin tüm Kafkaslarda barış ve dostluğun bir örneği olması gerektiğini düşünüyoruz.
Bir devlet adamı, bir bilim adamı ve bir doktor olarak barışın, dostluğun, işbirliğinin önemini gayet iyi takdir ediyorum. Bölgemizde barış ve
işbirliği ortamının yerleşmesinin büyük bir potansiyele sahip Gürcistan'a
getirebileceklerini de biliyoruz. Değerli devlet adamı Shevardnadze'nin
önderliğinde kardeş Gürcistan'ın da bu alanda Türkiye ile içten işbirliği
arzusu içinde bulunduğuna inanıyoruz. Türkiye, komşusu ve dostu Gürcistan'ın barış ve huzur içinde halkının refahına çalışahilmesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
Hepinize teşekkür ediyorum.

leğinin
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GÜRCİSTAN'A YAPTlKLARI RESMi ZİYARET DOLAYlSlYLA
ONURLARINA VERİLEN RESEPSİYONDA

YAPTlKLARI

KONUŞMA

5 Mart 1996
Sayın Cumhurbaşkanı,

Sayın

Parlamento

Değerli

Başkanı,

Konuklar,

Türkiye'de genel seçimler sonrası ortaya çıkan parlamento aritmetiğ;i
nin gerektirdiğ;i, uzun koalisyon görüşmeleri sürerken Gürcistan'ı ziyaret
için zaman ayırabilmiş olmaktan son derece memnunum. Demokrasinin
en büyük erdemi çözümlerini de beraberinde getirmesidir.
Gürcistan'ın, ünlü yayılmış misafirperverliğ;ini bizzat gördüm. Bana
ve heyetimin üyelerine gösterilen sıcak, dostane ilgi için çok teşekkür
ediyorum.

Türkiye ve Gürcistan komşudur. Türk ve Gürcü halkı ise bin yılı aşan
birlikteliğ;in yarattığ;ı kültür, gelenek ve aile bağ;lantıları ile akrabadır. Bu
ölçülerde ilişki içinde bulunan iki ülkenin işbirliğ;i en doğ;al gelişmedir.
Gürcü

halkının

hür ve demokratik genel seçimlerden sonra yeniden
büyük takdirle izliyorum. Gördüklerimiz bize Gürcistan'ın
uluslararası toplumda h ür, demokratik, kalkınma yolunda hızla ilerleyen
bir ülke olarak layıkolduğ;u yerini kısa zamanda alacağ;ını gösteriyor. Bunu büyük bir memnuniyetle kaydediyorum.

yapılanmasını

Bağ;ımsızlığ;ından

bu yana Gürcistan ile ilişkilerimiz birçok alanda
hızla gelişmiştir. Biz bunu dahi yeterli görmüyoruz. İki ülkenin potansiyelinin sonuna kadar, istisnasız her alanda işbirliğ;i öneriyoruz. Başar
dıklarımızın, yapabileceklerimizin çok küçük bir bölümünü oluşturdu
ğ;unun bilincinde olduğ;umuz sürece ilişkilerimiz her gün gelişecektir.
Gürcü Parlamentosunun ilk yabancı konuğ;u olmak ve TBMM Başka
olarak ilk resmi ziyaretimi Gürcistan'a yapmış olmam, tüm bölge ülkelerine örnek oluşturacak Türk-Gürcü ilişkilerinin çok anlamlı bir görüntüsüdür.
Sıcak konukseverliğ;iniz için bir kez daha teşekkür ederim.
nı
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KADlNLAR GÜNÜ DOLAYlSlYLA TÜRK KADlNLAR DERNEGİ
BAŞKANI VE ÜYELERİNİ KABULLERİ SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA
8 Mart 1996

Dünya Kadınlar Gününde Türk Kadınlar Derneğinin değerli üyelerini
TBMM'de görmekten büyük mutluluk duyduğumu söyleyerek sözlerime
başlamak istiyorum.
Gerek Meclis Başkanlığına seçilmem nedeniyle yaptığınız bu ziyaret,
gerekse Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, hakikaten altı çizilerek değerlendirilmesi gereken bir ziyarettir. Yaptığınız konuşmadan anladığım kadarıyla dolusunuz. Dert yükü ile dolusunuz demek istemiyorum. Tam manasıyla çalışamamaktan dolayı, birikimlerinizi topluma aktaramamaktan dolayı bir sıkıntınız olduğunu görüyorum.
Ama ben sizi Türk Anneler Derneği olarak politikaya girdiğim günden beri yakından takip ediyorum desem abartma bir söz olarak kabul etmeyin
bunu. Yaptığınız değerli çalışmaları da görüyorum. Bunları takdirle karşılıyorum. Dünya Kadınlar günü dolayısıyla altını çizdiğiniz bir kaç hususa da, ben başka bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Siz de belirttiniz,
Yüce Atatürk, bu ülkenin gelişmesinde kuruluşundan bugüne kadar
Türk kadınının katkısını hep üst düzeyde tutarak; bunu hep Türk toplumuna da söyleyerek ve Türk kadınına sağladığı kolaylıklarda bunu somutlaştırarak göstermiş. Söylediğiniz Türk kadınının siyasi haklarının
tanınması olayı bunlardan biridir. Ama orada haklı olduğunuz bir nokta
var. Siyasi haklar yeterince kullanım bilincine erişmemiştir diyorsanız;
sizinle beraberim bu konuda ve arkasından da nedenini söylediniz, benim herhangi bir ilave yapınama gerek yok; eğitim-eğitim-eğitim.
İş geliyor o noktada toplanıyor ama tıkanmıyor. Eğitimi de iki konuda topladınız; hem kadının hem erkeğin eğitimi noktasında çocuklarını
zı eğitirken erkek-kadın demeden insanca yaşamın ne olduğunu anlatınanız lazım. insanca yaşam felsefesinin içinde insan haklarının birbirinden ayırdedilemeyeceğinin, eşit olması gerektiğinin genç beyiniere nakşettirilmesi lazım ve karşılıklı saygıyla; saygının yanında sevgiyle olaylara yaklaşmak gerektiğini de, ta küçük yaşta öğretmek lazım. Eğer öyle
yaparsak toplumda rahatlığı daha başından sağlamış oluruz. Çekişmele
rin, takışmaların, kavgaların önünü daha baştan kesmiş oluyoruz. Çünkü o sevgi yumağı olmadan hiç bir şey olmaz. O sevgi yumağının içinde
meseleleri halledebilmemiz lazım. O sevgi yumağını vereceğimiz önce annelerimiz; ondan başlıyor. Aileden başlayan sevgi yumağını okulda pekiş
tirrnek lazım. Demek ki, önce eğitimde, eğiticileri eğitmek lazım ki, o genç
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dimağları eğitmemiz lazım. Programlarımızı

buna göre yönlendirmemiz
lazım. Son yıllarda baktığımda, devletin bütün kadernelerindeki görevlerinde hanımların daha aktif olduğunu görüyorum. İşte şu son Cumhuriyet hükümetinde üç kadın bakan var. Bu sevinilecek bir olaydır. Belki
şöyle diyebiliriz; Medisimizde kadın milletvekili sayısı az diğer meclislerce kıyasladığımızda. Ama ben sayıdan çok, niteliğe bakıyorum. Bu hanımlarımız Medisimizde koltukları doldurup, seslerini duyurabiliyorlarsa ben sayıyı hiç önemsemiyorum inanın. Önemli olan o sesi duyurabilmektir. Ve bugün hanım milletvekili arkadaşlarımız kabine üyelikleriyle,
hem Meclisteki aktif tutumlarıyla ve göreceksiniz yakında bütün yurt dı
şı platformlarda sizin sesinizi dolayısıyla hepimizin sesini çok daha iyi
duyuracaklardır. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ben olaya öyle bakı
yorum. Sayısal niteliklerde takılıp kalmayalım. O Türkiye'nin şartları içerisinde 5 olur, 3 olur, 20 olur, önemli olan o sayı fonksiyon ifade ediyor
mu ona bakın; ses getiriyor mu ona bakın.
Bana göre fonksiyon ifade ediyor; ses getiriyor. Ama tabii hepimizin
bir hedefi var. Daha çok, daha çok, daha çok, daha iyisi var. Daha çoğu n
daha çoğu var; bu insanın tabiatında var. Birden bitmiyor bu. Birden bunu bitirir, sınır koyarsak; o zaman yaşamın bir esprisi kalmaz. Ben Türk
kadınının bugün bunu başardığını görüyorum. Ve sizi kutluyorum; sizin
şahsınızda tüm camianızı kutluyorum. Bütün dünya kadınıarına da buradan mesaj göndermek istiyorum. İşte Türk kadını, dünya kadını içerisinde yerini almıştır. Dünya kadınları içerisinde Türk kadını en yüksek
seviyededir. Hiç kimseden geri değiliz; herkesten de ilerideyiz. Bunları
söylerken de erkek arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum. Onlar da
ülke kalkınması için elbirliği ile çalışıyorlar. Kadın erkek ayırmadan yaptığımız çalışmaların önünde hiç bir güç dayanamaz. Teşekkür ederim.
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"PLANLI KIŞ 96 KOALiSYONU" BAŞLlKLI HABER
NEDENiYLE AKTÜEL DERGiSi GENEL YAYlN YÖNETMENLiGiNE
GÖNDERDİKLERİ VE BASINA YAPTlKLARI AÇIKLAMA
9 Mart 1996

Aktüel Dergisinin 7- ı 3 Mart ı 996 tarihli sayısında, "Planlı Kış 96 Koalisyonu" başlıklı haberde, koalisyon hükümetinin kurulması çalışmala
rında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın İsmail Hakkı Karadayı'nın
bir yazısının, Sayın Mesut Yılmaz'a iletilrnek üzere, GATA'yı ziyaretim sı
rasında bana aktarıldığı" iddia edilmektedir. Üstelik, sözkonusu iddia
"İşte senaryo" başlığı altında kamuoyuna sunulmaktadır.
Ayrıca, Amerika'da oturduğu belirtilen Prof. Dr. İlhan Arsel'den alı
nan demeçte de aynı iddiaya yer verilmekte ve sonra da" ... Eğer Genelkurmay Başkanı yukarıdaki gibi davrandıysa ... " denilmektedir.

Bir süre önce Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök tarafından
"söylentiler" nitelemesiyle yazılan aynı konudaki bir yazı üzerine, 26 Şu
bat ı 996 tarihinde yazılı bir açıklama yaparak, "Benim böyle bir hadiseden bilgimin ve ilgimin olmadığını" net ve açık bir biçimde ifade ettim.
29 Şubat ı996 günü Meclis'te yaptığım basın toplantısı sırasında aykonuda yöneltilen bir soruya da, "... Daha önce yaptığım açıklamada
olduğu gibi, kimse hükümet kuruluşu konusunda bana bir telkinde bulunmamıştır, bulunmayı da düşünmezler. Benim ismimin geçmesi tamamen benim bilgim ve ilgim dışındadır. Ne Sayın Genelkurmay Başkanı
mızın, ne de başka birisinin, basında yer aldığı şekliyle, benim bu konuda görüştükleri veya telkinde bulundukları ifadeleri doğru değildir. Bunlarla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üstünde hiçbir irade tanımıyorum, düşünmüyorum. Böyle bir
olay olursa en önce karşısında zaten beni bulur; tabiidir, çünkü, seçimimden sonra yaptığım konuşmada da bunu çok açık kelimelerle ifade
ettim" diyerek yine çok açık ve kesin olarak cevap verdim.

nı

TBMM Başkanı olarak, sözkonusu iddialara ilişkin yaptığım yazılı ve
sözlü açıklamalarıma rağmen, hilla adımdan bahsedilerek ve tamamen
dedikodu biçiminde, varsayımiara dayalı senaryolar üretilerek, aynı iddialar üzerinde ısrar edilmesinin, demokrasi kavramı, memleketseverlik gibi duygu ve düşüncelerle ilgisi olmadığını ve basın ahlak ilkelerine de aykırı bir davranış olduğunu üzülerek belirtmek isterim. Böyle bir konuda
haber yazılırken, asgari nezaket olarak, TBMM Başkanına sorulması gerekir.
Saygılarımla.
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RP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE GRUP BAŞKANVEKİLİ
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN'A
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA
12 Mart 1996
Sayın Şevket Kazan,
Kocaeli Milletvekili
RP Genel Başkan Yardımcısı
ve Grup Başkanvekili
Sayın

Kazan,

ll Mart 1996 tarihinde düzenlediğiniz basın toplantısında öne sürve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Anayasa, yasalar ve İçtüzük çerÇevesinde ortaya koyduğum yönetim biçim ve anlayışı
ma yönelik haksız ve ağır isnatlarla dolu açıklamalarınızdan derin üzüntü duydum.
düğünüz

Sözkonusu toplantıda öne sürdüğünüz iddiaları tek tek yanıtlamadan
önce; bir kez daha belirtmek isterim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı gibi son derece ağır, ancak o ölçüde onur verici bir görevi yerine getirirken, değerli milletvekilleriiDizin yapıcı, haklı ve yön gösterici
eleştirilerine her zaman açık olacağım.
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak şahsırnın da ötesinde bu yüce kurumu yıpratmayı hedef alan ve eleştiriden çok suçlama
niteliği taşıyan açıklamalar karşısında sessiz kalamayacağım herkesçe
bilinmelidir.
Başkanlık

görevine seçildiğim tarihte yaptığım konuşmada da belirtgibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını savunmak ve bu
saygınlığın gereğini yapmak başta sayın milletvekillerimiz olmak üzere
hepimizin ortak görevi olmalıdır.
tiğim

Sayın

Kazan,

Refah Partisi ile Anavatan Partisi arasında hükümet kurma çalışma
günlerde ortaya atılan ve ordu ile bazı çevrelerin Meclis'i
baskı altında tutmaya çalıştıkları iddialarına dayandırılan senaryolar
karşısında suskun kaldığıını öne sürüyorsunuz.

larının yapıldığı

Bu doğru değildir; gerçek odur ki, sözünü ettiğim asılsız ve mesnetsiz
iddialar karşısında açıkça tavrını ortaya koyarak ilk tepki gösteren kişi
olmama rağmen ve bu husus tüm kamuoyumuzca yakinen bilinirken,
zat-ı iliinizin bundan haberdar olmamasını iyiniyet çerçevesinde izah etmek mümkün değildir.
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Bu senaryolar ortaya atıldığı gün (26 Şubat 1996) yazılı bir açıklama
ve öne sürülen iddialar konusunda herhangi bir ilgimin ve bilgimin bulunmadığını çok net bir biçimde ifade ettim. (Ek: 26 Şubat 1996
tarihli basın açıklaması)

yaptım

Sayın

Kazan,

1 O Mart 1996 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında izlediğim
tutuma ilişkin suçlamalarınıza gelince; hükümet programının müzakere
edildiği bu toplantıda gösterdiğim yönetim biçimi, İçtüzük hükümlerine
ve bugüne kadar oluşan teamüllere tamamen uygundur.
Üzülerek belirtmeliyim ki, uzun parlamento deneyimine sahip bir
parlamenter olarak Başkanlığa yaptığınız müracaatınızda ileri sürmüş
olduğunuz Anayasa ve uygulamalara aykırılık iddiaları tamamiyle hukuk
dışı ve sübjektif değerlendirmelerden ibarettir.
Hükümet

Programı görüşmelerinin yapıldığı birleşimde

de bu durum
Genel Kurul'a açıklanmış, daha önce aynı konuda yapı
uygulamanın tarihleri ve birleşimleri belirtilmiştir.

Başkanlığımızca

lan üç

ayrı

Geçmiş tarihlerde yapılan bu uygulamalara ilişkin Danışma Kurulu
önerilerinin altında Refah Partisi Grup Başkanvekilierinin de imzaları
mevcuttur ve o tarihlerde Refah Partisi temsilcilerinin hiçbir itirazları olmamıştır. (Ek: Uygulamalara ilişkin Danışma Kurulu öneri metinleri)

Sonuç olarak; Bakanlar Kurulu listesinin okunduğu gün Hükümet
yolundaki iddia ve değerlendirmelerinizin
hukuki dayanağı yoktur.
Programının okunamayacağı

Anayasa ve İçtüzük, konunun önemine binaen azami süreyi tespit etmiş, bu süre içerisinde programı okuma gününün tayin ve tespitini Sayın Başbakan' a bırakmıştır.
Hal böyle iken, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul hakkındaki
söz isteminin yerine getirilmesi hakkın kötüye kullanılmasına imkan
sağlayacağından, başkanlığımızın bu durumu önleyen tutumunun yerinde olduğu açıktır.
Çünkü, İçtüzüğün 64 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının sonunda yer
alan "söz verilir" hükmü, haklı-haksız, yerli-yersiz her istemin karşılan
ması şeklinde yorumlanamaz.
Bu konudaki uygulamalara ilişkin tutanaklar incelendiğinde, istisnaolarak görülecektir ki, usulsüzlük iddiasıyla usul hakkındaki söz istemleri, birleşimi yöneten başkanlar tarafından değerlendirildikten sonra işlem tayin edilmektedir.
Sözkonusu itiraz ve istem de aynı ölçüler içinde değerlendirilmiş ve
başkanlığımızın tutumunda hiçbir usulsüzlük bulunmadığı Genel Kurul'a açıklanarak tartışma sonuçlandırılmıştır.
sız
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Kişisel konuşma

yapan Refah Partili Sayın Milletvekiline konuşma
tolerans tanınmadığ;ına dair iddianıza gelince; olay,
Sayın üyenin konuşmasının baş taraflarında Meclis Başkanı olarak defaatle yaptığ;ım uyarılara rağ;men tutumunu ve konu dışı yerel sorunlardan bahsetmek isternek gibi konuşmasını inatla sürdürmesi üzerine baş
kanlığın toleransını kaldırınasından ibarettir.
süresi

bakımından

Aslında Başkanlığımız İçtüzük hükümlerini katı olarak uygulamak
isteseydi, İçtüzüğün 67 nci maddesine göre konuşmacının sözünü kesınesi gerekirdi.
Sayın

Kazan,

Sonuç olarak, bir kez daha belirtmek isterim ki, bir takım varsayım
bir senaryoyu yeniden gündeme getirmenizin ve bu senaryolar konusunda yaptığım açıklamaları yok sayarak beni suçlamaya kalkışınanızın hiçbir mantıki açıklaması bulunmamaktadır.
ıara dayalı

Büyük Önder Atatürk'ün kurup bizlere emanet ettiği yüce Parlamentonun her türlü kişisel tartışma ve çekişmenin üzerinde tutulmasının kaçınılmaz bir görev olduğ;u inancındayım.
Sizden ve sayın milletvekillerimizden, şahsımı eleştirrnek amacıyla da
olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığ;ına gölge düşürecek girişim ve değerlendirmelere bundan sonra yer vermemelerini önemle rica
ediyorum.
Yönetimimle ilgili suçlamalarınız konusunda verdiğ;im örneklerde de
açıkça görüldüğ;ü gibi, bu itharn ve isnatlara dayanak olacak hiçbir hukuki gerekçe bulunmamaktadır.
Üzülerek kaleme aldığım bu açıklamayı değerlendireceğiniz ve bundan sonraki çalışmalarımızda yapıcı, haklı ve yön gösterici eleştirileriniz
le yönetimime katkıda bulunacağ;ınız inancıyla bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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RP GENEL BAŞKANI PROF. DR. NECMETTiN ERBAKAN'A
GÖNDERDİKLERİ TEŞEKKÜR YAZISI
12 Mart 1996
Sayın

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

Refah Partisi Genel
Sayın

Başkanı

Erbakan,

Grubunuza mensup Sayın Milletvekilierine yasama faaliyetlerinde
yardımcı olmak üzere görevlendirilecek olan ve kamuoyunda "Milletvekili Danışmanı" olarak bilinen Milletvekili Yardımcı Personelinin seçimi konusunda büyük bir titizlik ve hassasiyet gösterdiğinizi sevinçle öğrenmiş
bulunuyorum.
Bana ulaşan bilgilere göre, partinizin grup toplantısı sırasında sayın
milletvekilierini adı geçen kadroların kamuoyunda büyük eleştiri konusu yapılan biçimde eş-dost tarafından doldurulmaması ve sadece uzman
kişilerin seçilmeleri konusunda uyarmış, bununla da yetinmeyerek özel
bir komisyon kurulmasını sağlamışsınız.
Sözkonusu kadroların ihdası amacına uygun nitelikteki bu tutumunuzun, geçen dönemde aynı konuda dile getirilmiş bulunan eleştirileri,
dolayısıyla da Yüce Parlamentomuzun saygınlığını zedeleyici değerlendir
meleri ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu ve bu nedenle de her türlü
takdirin üzerinde bulunduğunu belirtmek isterim.
Saygılarımla,

Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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TIP BAYRAMI NEDENİYLE GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE
YAPTlKLARI KONUŞMA

14 Mart 1996
Sevgili doktorlar, sevgili

ö~enciler

ve muhterem

hazırun,

Önce bayramınızı kutluyor, sözlerime 14 Mart hepinize güzellikler,
iyilikler getirsin, diyerek başlamak istiyorum. Böyle günlerde davetiiierin
konuşması usuldendir. Benim ilk kararım sadece dinlemek ve değerli konuşmacıların yaptıkları katkıları sindirrnek şeklindeydi ama bu kadar
güzel şeyler söylendikten sonra bazı konuları ifade etmek istedim.
Belki politik yaşantımda bugüne kadar yaptığım
en sıkıntılılarından birisini yapacağım; arada takılırsam
beni mazur görün, sıkıntım şudur: Herşeyden önce bir tabibim, onun
ötesinde Sağlık Bakanlığı yaptım. Meclis'te idareciliğim var, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Cumhurbaşkanına vekalet ediyorum. Bütün bu çerçeve içerisinde söylediklerimin kimseyi incitmemesi
gerekir.
Herkese güzel şeyler söylemem lazım; ama baştan beri dinlediklerim
14 Mart'ın Tıp Bayramı olmaktan çıktığı, bir ağlama duvarı şekline dönüştüğü kanaatının bende hakim olduğudur. Nitekim, bazı konuşmacı
lar da çok açıklıkla belirttiler: Sayın Bakan, güzel belagatıyla yumuşat
maya çalıştı, artık bayram yapmamız lazım, bazı şeyleri konuşmamız lazım, tartışma yapmamız lazım, şekliyle bağlamaya çalıştılar, kendilerine
teşekkür ediyorum. Ben de söylüyorum aynı şeyleri: Madem bugün bayram; gelin bir bayram yapalım hep beraber.
Fakat

sıkıntılıyım.

konuşmalardan

Ancak, nasıl bayram yapacağız? Bayram yapmak için bazı şeylerin
önceden hazırlanması lazım ki insanlara, onlarla sevinsinler ve bayram
yapsınlar. Şimdi öğrenci geliyor, şikayet ediyor, Tab ip Odası geliyor, şi
kayet ediyor, bu işin en başındaki kişi Sağlık Bakanı bir takım problemlerinin olduğunu söylüyor, üniversite şikayet ediyor, nasıl bayram yapacağım. İşte sıkıntım bundan kaynaklanıyor.
Şimdi bu bayram atmosferini yakalamaya çalışalım, nasıl yakalayacağız?

Bakınız,

bizim hocamız Prof. İbrahim Veli Odar, Allah rahmet eylesin,
bize evvela birşey öğretirdi: Herşeyi bir kenara
bıraktı, şunu bizden bellememizi isterdi: "Sevgili öğrencilerim, Tanrı'ya
en yakın insan doktordur" Sormamızı beklemeden devam ederdi: "Çünkü insanın şah damarını tu tma şansı ancak doktora verilmiştir; bu büyük bir mazhariyettir, onun için sizler Tanrı'ya en yakın insanlar olacaksınız, ona göre çalışın, ona göre yetişin" derdi.
anatomiye
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başladığımızda

Sayın

Bakan, buna konuşmasında bir şey ilave etti: "Sağlıkta çalışan
lar önemli insanlardır" dedi. Şimdi bu iki kavramı bir araya getirdiğimiz
de ortaya bir tablo çıkıyor. Bazı insanlar, kendilerini diğer insanların
mutluluğuna, sağlığına adamış, bu yola baş koymuş, bu yolda kendilerini eğitmiş-yetiştirmiş ve hizmet verebilmenin gayreti içindeler, toplumda,
ama buraya gelip şikayet ediyorlar, diyorlar ki "bunun karşılığını alamı
yoruz."
Bu konumumuzun toplumda belirtilmesi, çerçevesinin çizilmesi lane zamandan itibaren söylüyorlar bunu: öğrenciliklerinden itibaren,
sonra idareci olarak söylüyorlar, hekim olarak söylüyorlar, doğrudur,
buna iştirak ediyorum. Madem ki bu insanlar bu kadar önemlidir, mesleklerine bir bayram günü tahsis edilmiştir, o zaman bu insanlara gereken değeri vermemiz lazım.
Nasıl vereceğiz: toplum olarak bu değerin bilincine varacağız önce,
yani bir kere bu meslek grubunu kötülemekten vazgeçeceğiz. Hatalarını
söylerneyelim mi, gayet tabii söyleyeceğiz; değerli basınımız, değerli medyamız, bu işle ilgilenen herkes veya bu işten mutazarrır olan zarar gören
herkes, hataları söyleyecek ama bu hataları söylemenin ilk sorumlusu,
ilk hak sahibi, önce Tabip Odaları.
Şimdi biz Tabip Odalarını bir kenara iteceğiz, Tabip Odaları da kendilerini bir kenara itecek; esas fonksiyonlarının dışına taşıp politikacılar
la beraber politika yapmaya başlayacak, yahut da kendini esas meslek
grubunun meselelerinin dışında bazı meselelere mecbur hissedecek, işte
o zaman bunu yapamayız, bu olmaz. Alkışlarınız için teşekkür ederim
ama bunu bir tenkit olarak söylemiyorum, içinde yaşadım bu sıkıntıları.
Sayın Bakan da yaşıyor aynı sıkıntıları.
Bunun da öncesinde bir kurumumuz daha var: Üniversiteler; içinden
feyz aldığımız, yetiştiğimiz, bugünlere geldiğimiz. Üniversite nerede, bu
işin neresinde? Yani sadece bizi doktor olarak yetiştirip, "Buyur kardeşim, al şu da diploman" deyip kapının önüne bıraktıktan sonra görevi biter mi? Hayır. Ama biz sistem içerisinde diyoruz ki, "sen bir kenarda dur.
Sen her sene bize beşbin tane doktor yetiştir, sen başka bir şeye karış
ma." İşte yanlışlarımızdan bir tanesi de bu. Üniversite herşeye karışacak.
İşin temeli orası, başlangıç noktası orası. Ama biz onu da elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz, hatta ona, belli fonksiyonunun dışında 'sen dur'
diyoruz.
Bunun yanısıra bir kurumumuz daha var: Sağlık Bakanlığı, herşeyin
üstünde koordinatör. Herşeye tepeden bakacak, herşeyi ayarlayacak,
Anayasanın kendisine verdiği görevleri yapacak ve Türkiye'nin en eski
kurumu. Bakınız, Sağlık Bakanlığı, 1920'de "3" sayılı Kanunla kurulmuş. ilk kanunlarımızdan birisi.

zım,
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Yüce Atatürk, o kadar bu işin önemine değinmiş ki, Yüce Atatürk ile
beraber o dönemin idarecileri bu işe o kadar ehemmiyet vermişler ki;
Sağlık Bakanlığını herşeyin dışında tutmuşlar, herşeyin önünde tutmuş
lar, O'na her imkanı sağlamışlar. Ankara'da bina yokken en güzel binayı
ona yapmışlar, bir semtine ismini vermişler, sılılıiye semti olmuş. Ondan sonra hemen kanunlar çıkmış ama o yıllardan bu yıllara çıkan kanunlara baktığımızda, hala o kanunlarla idare ediliyoruz; ismini bile bazı doktor arkadaşlarım telaffuz edemezler. Tababet ve şuabatı sanatları
nın tarz-ı icrasına dair kanun. 1920'li yılların kanunu, ben bile başlan
gıçta telaffuzda güçlük çekiyordum ama çok telaffuz ederek alıştım.
Sayın Bakan geldi buraya, "Reform yapacağım." dedi. Bir takım kanuni düzenlemelerden bahsetti, o ihtiyaçtan geliyor. Günün şartlarına
uydurmak, kötü demiyorum, kötü yapılmış demiyorum, bizi bugünlere
kadar taşıdığına göre, hala taşıyabildiğine göre, çok iyi düşünülmüş, çok
iyi yazılmış, çok güzel düzenlenmiş metinler. Ama çağın dinamizmi içinde yetmiyor, yetişmiyor, yetişmediğini nereden hükmediyoruz: Ben vatandaş olarak geliyorum, diyorum ki: "Ey devlet, beni tedavi et, beni iyileştir, ben senin öyle reformunu, meformunu dinlemem, ben gelirim hastaneye, neyse hastanenin adı, o da beni ilgilendirmez, ben hastayım, müracaat ederim; sen beni muayene edersin, hatta yapabiliyorsan, Hacını da
ver. Sen beni iyileştir. Madem ki anayasa bu görevi sana vermiş, sen benim sağlığımdan sorumlusun, tamam, sen beni iyileştir."

"Efendim hastanelerimiz, şöyle düzelteceğiz, şöyle reformlar yapacağız, böyle yapacağız da ... ben seni. .. ". "Ben bekleyem em! başağrısı bekleyemez! Benim bekleme lüksüm yok. Senin de bekletme yetkin yok, devlet olarak. Beni anında alacaksın, bakacaksın, tedavi edeceksin!".
Sağlıktaki sıkıntımız bu. Bayındırlık Bakanlığı der ki, "Ben şuraya
köprü yü beş sene içinde yapacağım". Program yapabilirsiniz. Ama Sağlık
Bakanı diyemez "Bu apandisit ameliyatını üç gün sonra yapacağım"; yahut da senin başağrını beş gün sonra gündeme getireceğim de o zaman
tedavi edeceğim". Sağlık Bakanının böyle bir lüksü yok.

daha var: Toplam olarak, değerlerimizden gelen bir sı
var. Büyüklerinize sorun uz evlerinizde; herkes k efen parasını
ayırır. Kefenini bile ayırır. Hattarahmet-i rahmanına kavuştuğunda yı
kanacağı sabunu bile sandığının bir köşesine koyar, eski bir adetimiz, örfümüz. Ama sağlığa bir kuruşunu ayırmaz.
İşte Sayın Bakan burada söylüyor, sigorta sistemi yapacağını, herkese sigorta imkanı getireceğini söylüyor. Her Sağlık Bakanı söyler, hepimiz
söyledik, ben de söyledim zamanında çünkü. Devletin imkanı belli. Vatandaşın daha da belli. Nasıl yapacağız bu işleri? Bir şeklini bulacağız.
Bir

sıkıntımız

kıntımız
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Şeklini bulmak için biraz önce saydığım üç tane önemli müessesemizi bir araya getireceğiz. Üniversitemizi, Tabip Odalarımızı ve Sağlık Bakanlığımızı. İç müessese aynı frekanstan konuşmazsa, birbirini dinlemezse, birbirini rakip görürse, biz sağlıkta hiç bir meseleyi halledemeyiz.

Ben ı986'da pek çok şeyler söylediın. 3355 sayılı Kanunu çıkarttım.
O zaman beni dinleyen çok azdı, sesim ulaşmıyordu. Bazı kesimler, sesimi bastırmanın gayreti içerisindeydiler.
Bugün o kadar mutluyum ki, konuşmamın esas sebebi odur: Sayın
benim ı O sene evvel söylediklerimi burada tekrar ettiler.
Kendilerine teşekkür ediyorum, sağolun. O günlerde söylediğim zaman,
dinleyici bulamıyordum. Ama bakın, Türkiye, ı O sene kaybetti. Bunları
yapalım dedim, sizi rahata kavuşturalım, vatandaşı rahata kavuştura
lım, idareyi rahata kavuşturalım dediğim zaman, karşıma hem yasal engeller çıkardılar, hem de yasal engellerin dışında engeller çıkarıldı. Haklı olmanın sıkıntısını yaşıyorum şu anda. Ama ne yapalım ki, haklı çık
Sağlık Bakanı,

tım.

Şimdi Sayın Sağlık Bakanına zaman kaybettirmeyelim. Devlete zaman kaybettirmeyelim. Üniversiteye zaman kaybettirmeyelim, Tabip
Odalarına zaman kaybettirmeyelim. Onun için bu üç müessesenin zaman kaybetmeden bir araya gelip, aynı frekanstan konuşmaları lazım.
Bilhassa, tabip odalarımızdan rica ediyorum: Tabip Odası göstermelik bir kuruluş değildir. Bir kere her öğrenci mezun olur olmaz, Tab ip
Odasına kaydolmalıdır. Hiç kaçınamayacağı bir görevdir bu. Yani ille
muayenehane açmak için Tabip Odasına kaydolmak gibi bir lüksümüz
yok. Öğrenci mezun olur olmaz, Tabip Odasının üyesi olmalıdır. Tabip
odaları güçlü olmalıdır. Güçlü olabilmeli ki, sesini duyurabil sin. Hangi
alanda? Tıp alanında, başka alanlarda değil.
Bakınız, Sayın Bakan burada beşbin öğrencinin mezun edildiğini ve
bunun sistemimize uymadığını söyledi. Ben yıllarca uğraştım, uğraştım,
dörtbinbeşyüze indirebilmiştim, demek ki yine beşbine çıkmış. Ha, s tandartı dışardan alalım, güzel; bütün dünyaya entegre olalım, o da güzel;
ama standardı biraz da kendi gerçeklerimizle bağdaştıralım. Eğer kendi
gerçeklerimizle standardı bağdaştıramazsak, bir neticeye varamayız.

TBMM'nin tıp öğrenimi ile ilgili bir araştırması var, dört cilt. Bütün
tıp fakültelerine gönderdim, o araştırma komisyonunun başkanlığını ben
yapmıştım çünkü. Emek verdik, alın teri verdik. Türkiye'de tıp öğrenimi
nasıl olmalıdır, diye. Öğrenci boyutunda, idareci boyutunda, fakülte boyutunda, nasıl olmalıdır, diye. Lütfen onun sayfalarını bir kere daha çevirin. Büyük bir emek mahsulüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin
emeğidir. Bu arada sayın Milletvekili arkadaşlarım teşrif ettiler törene,
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sağolsunlar,

onlardan da rica ediyorum. O, hepimizin işi. Lütfen o araş
bir kere daha bakın, gerekiyorsa onu yenileyelim. Ben yardımcı
olayım, gerekiyorsa yeni imkanlarla onu genişletelim. Ama biz de TBMM
olarak üniversitelerimize, Tab ip Odalarımıza, bilhassa bakanlığımıza yardım edelim. O zaman bu işin içinden çıkmamız biraz daha kolaylaşacak
tırmaya

tır.

Konuşmaını bitirirken, sayın Sağlık Bakanından bir istirhamım var,
bunu devlet adına yapmak istiyorum: Bu ülke, pek çok ilkiere imzasını
attı. Pek çok hastalığı eradike etti. "Çok kampanyalar yaptı. Ama artık
Türkiye, kampanyalar ülkesi olmaktan çıkarılmalıdır, çıkmalıdır. Geçmişte bu kampanyaların en önemlilerinden bir tanesi, aşı kampanyası
dır. Hala da Sağlık Bakanlığımız bu önemli faaliyeti kampanya şeklinde
değil, rutin bir faaliyet olarak yürütüyor; ama ülkemizde hala bir aşı sı
kıntısı var. Hıfz-ıssıhha Kurumunun modernize edilmesi lazım. 1986-87
yıllarında Türkiye'nin ihracat yapabilecek kapasitede ve bütün aşıları
üretebilecek şekilde, modern bir aşı endüstrisi kurması kararlaştırılmış
tı. Sonra bu güzel teşebbüs akamete uğradı.
Sayın Bakan, sizden devlet adına rica ediyorum, lütfen bu projeyi tekrar ele alın. Bu kadar güzel yürüttüğünüz rutin hizmetin, aşı bulamamaktan, aşı getirtememekten dolayı zaman zamaninkıtaya uğradığını biliyorum. Geçenlerde bir yazınız bana ulaştı. Diyorsunuz ki, "Aşı faaliyetimize TBMM Başkanı olarak katkıda bulununuz." 24 saat katkıda bulunmaya hazırım ama lütfen siz de devlet adına geleceğimizin teminatı
olarak çocuklarımız için bu aşı meselesine bir kere daha el atınız. Sizden
rica ediyorum.
Bayramınızıtekrar kutluyorum, TBMM olarak bütün hekimlerin her
türlü meselesinde çözüme yönelik gayretlerde en önde olacağımızı belirtmek istiyorum, hepinize saygılar sunuyorum ... Teşekkür ederim.
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"KALEMLi İLE ZOR GEÇECEÖE BENZİYOR" BAŞLlKLI
YAZISI NEDENİYLE MİLLİ GAZETE YAZARINAZIR ÖZSÖZ'E
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA
15 Mart 1996
Sayın Özsöz,
Basınımızın

rihli

seçkin kuruluşlanndan Milli Gazetenin 12 Mart 1996 tayer alan "Kalemli ile zor geçeceğe benziyor" başlıklı yaüzüntüyle okudum.

nüshasında

zınızı

Yanlış

bilgileurneden

kaynaklandığına inandığım bazı değerlendirme

de ötesinde suçlayıcı, yaralayıcı, her türlü kişisel eleştiri ve tartışmanın üzerinde tutmamız gereken Yüce Parlamentomuzun saygınlığını zedeleyici nitelikte bulduğum yazınızda yer alan konuları cevaplamayı zorunlu bir görev bildim.

lerle

şahsımı eleştirmenin

Adı geçen yazınızda başkanı olmakla onur duyduğum Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı görevine Doğru Yol Partisi'nin Sayın Genel Baş
kanı Prof. Dr. Tansu Çiller'e yalvararak seçildiğim gibi haksız, insafsız ve
yaralayıcı bir ifadeye yer vermektesiniz.

Beni yakinen tanıyan herkes bilir ki; bugüne değin ulaşma mutluluelde ettiğim tüm makam., mevki ve görevlere kişisel bilgim, birikimim, çabalarım ve bulunduğum çevrede yer alanlarla kurduğum sağlık
lı, kalıcı, karşılıklı saygı ve dayanışma esaslarına dayalı ilişkilerle eriştim
ve sadece Yüce Allah'a yalvardım.
ğunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi son derecede ağır, ancak
aynı ölçüde onur ver~ci makama da saygıdeğer milletvekillerinin teveccühleri ve itimatları sonucu
şahsımdan esirgemedikleri kutsal oylarıyla
"
seçildim.
Başkanlık

görevine seçilişimin hemen ardından yaptığım teşekkür
konuşmasında da belirttiğim gibi göreve başladığım dakikadan itibaren
parti kimliğimi bir yana bırakıp bütün milletvekillerinin başkanı olarak
görev yapmaya büyük bir özen ve gayret gösterdim.
Gerek daha önceki TBMM Başkanvekilliğim döneminde, gerek seçiltarihten bu yana gerçekleştirdiğim uygulama ve işlemler de tarafsız yönetim anlayışıının en sağlam kanıtlarıdır. Yazar olarak kamuoyu
oluşturma yönünde sizin de tarafsız olmanız gerektiğini hatırlatmak isterim.
diğim

Sayın Özsöz,

1O Mart 1996 tarihinde yapılan Genel Kurul
tutuma ilişkin eleştirilerinize gelince; Hükümet

Toplantısında izlediğim
Programının

müzakere
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edildiği bu toplantıda gösterdiğim yönetim biçimi, Anayasa'ya, yasalara
ve İçtüzük hükümlerine tamamen uygundur.
Adı geçen toplantıda Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket
Kazan tarafından yapılan müracaatta ifade edilen aykırılık iddiaları ise,
tamamiyi e hukuk dışı ve kişisel değerlendirmelerden ibarettir.
Aslında; geçmiş

tarihlerde yapılan bu uygulamalara ilişkin Danışma
altında Refah Partisi'nin saygıdeğer yöneticilerinin
imzalarının bulunması ve bu sayın üyelerin o tarihlerde hiçbir itirazları
nın bulunmaması da gösterdiğim yönetim biçim ve anlayışının doğru olduğunun kanıtıdır. (Ek: Uygulamalara ilişkin Danışma Kurulu öneri metinleri)
Kurulu önerilerinin

Sayın Özsöz,

Program müzakereleri sırasında Refah Partisi Grubuna ve sayın sözcüleri ile üyelerine yönelik uyarılarımı "Talimat" olarak algılamanızı, ses
tonumu sert ve emredici bulmanızı iyiniyet ve eleştiri ölçülerinde değer
lendirme imkanı bulamadım. Bu görüşümü, televizyondan da naklen yayınlanan müzakereleri izleyen herkesin de paytaşacağı konusunda en
ufak bir kuşkum yoktur.
Sonuç olarak; siyasi görüşünüze ve görüşünüzü yazılarınıza yansıtı
yor olmanıza saygı duymakla birlikte, yazınızda şahsımı eleştirmenin
ötesine geçerek incitici, yaralayıcı ifadelerle suçlamaya çalışmanızı, ne
basın özgürlüğü, ne demokrasi geleneği ne de hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirme imkanını maalesef bulamadığıını üzülerek belirtmek
isterim.
Basın özgürlüğüne saygı

duyan ve basın organlarında eleştiri çerçevesinde dile getirilecek yapıcı, haklı ve yön gösterici her tür değerlendir
meye açık olan kişiliğimle bu açıklamarnı bundan sonra, yazılarınızda
dikkate alacağınız inanç ve düşüncesiyle takdirterinize sunarım.
Sevgilerimie.
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İSTANBUL'DA YAPILACAK PARLAMENTOLARARASI
BİRLİK'İN 95. KONFERANSI İÇİN KlRGlZiSTAN,
TÜRKMENiSTAN VE TACİKİSTAN MECLİS BAŞKANLARINA
GÖNDERDİKLERİ DAVET MEKTUBU

16 Mart 1996
Sayın

Meclis

Başkanı,

De~erli Kardeşim,

Parlamentolararası

Birlik'in (PAB) 95. Konferansı bu kez Türkiye Bü15-20 Nisan 1996 tarihleri arasında
İstanbul'da, Çırağan Sarayı'nda yapılacaktır. Sizin de bildiğiniz üzere,
Parlamentolararası Birlik 100 yılı aşan geçmişiyle dünyanın en eski
uluslararası parlamenter kuruluşudur. 135 ülkenin üye olduğu bu forum aynı zamanda da dünyanın en büyük parlamenter kuruluşudur.

yük Millet Meclisi'nin

evsahipliğinde

Parlamentolararası

Birlik'in Cenevre'de Kain Genel Sekreterliğinden
göre, kardeş (Kırgız-Türkmen-Tacik) parlamentosu henüz
PAB'a üye olmak için başvurmamıştır. Cenevre'deki PAB Sekreteryasın
dan zatıa.Iinize gönderilen bu yöndeki bir mektuba da henüz cevap alın

öğrendiğime

mamıştır.

parlamentonuzun Paılamentolararası Birlik Konferanslarında
layık olduğu yeri almasını, özellikle İstanbul'da yapılacak olan Parlamentolararası Birlik Toplantısına katılmasını içtenlikle arzu ettiğimi ifade etmek isterim.
Kardeş

Konferans tarihinin çok yakın olmasından ötürü Parlamentolararası
Birlik'e üyelik konusunda bir karar alınanızın güç olabileceğini anlayabiliyorum. Bu takdirde kardeş parlamentonuzun İstanbul'da düzenlenecek
olan 95. Konferansa gözlemci olarak katılabileceğini ve belki bu seviyede
mezkur kuruluşun çalışmalarını üyelik konusunda nihai bir karara varmadan evvel izleme imkfuu bulabileceğinizi düşünüyorum.
Bu konuda en kısa zamanda bana bir cevap verebildiğiniz takdirde
gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için PAB nezdinde bizzat girişimde bulunacağım. Bu vesile ile, Sayın Başkan, şahsım ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin bütün üyeleri adına, Zatıa.Iinize ve değerli Parlamentonuzun
tüm üyelerine esenlikler dil er, selam ve saygılarımı sunarım.
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ARJANTİN'E YAPTlKLARI RESMİ ZİYARET DOLAYlSlYLA

ONURLARINA VERİLEN YEMEKTE
YAPTlKLARI KONUŞMA

20 Mart 1996
Sayın

Senato

Başkanı,

Sayın Başkanlar,
Sayın

Sayın

Senatörler,
Milletvekilleri,

Yapmış olduğunuz konuşmada

ze

teşekkür

heyetimiz ve ülkem ile ilgili sözlerini-

etmek istiyorum.

Arjantin'i resmen ziyaret eden ilk TBMM Başkanı olmanın mutluluğunu duyuyorum. Bu, aynı zamanda Latin Amerika'ya TBMM Başkanı
nın ve bir Türk Parlamento Heyetinin yaptığı ilk ziyaret olmaktadır. Bizim açımızdan, bu nedenle büyük önem taşımaktadır.
Esasında ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilerin temeli ı 9 ı O yılına
kadar inmektedir. Bu ilişkiler, genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun
dan hemen sonra ı926 yılında Arjantin ile imzalamış olduğu dostluk anlaşması ile yin~lenmiştir. Bu da Cumhuriyet hükümetinin Arjantin ile
dostluğa verdiği önemi göstermektedir.
İki ülke ilişkileri sorunsuz, ama doğrusunu söylemek gerekirse mevcut potansiyeli yansıtmaktan uzak, heyecansız bir şekilde gelişmiştir.
ı 992 yılında Cumhurbaşkanı Menem'in ülkemize yaptığı ziyaret, geçen
yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın Arjantin'e gerçekleştirdiği iadei ziyaret, ilişkilerimizin süratle, gerek nitelik, gerek nicelik olarak gelişmesini
sağlamıştır.

Senato Geçici Başkanı Senatör Eduarda Menem'in ı 994 yılı sonunda
bir Arjantin Kongre Heyeti ile ülkemizi ziyareti, parlamentolarımiz arasındaki ilişkilerin de başlangıcını teşkil etmiştir. Senatör Menem'in bu ziyaretini iade amacıyla bugün TBMM'nde grubu bulunan bütün partilerin
temsilcileri ile beraber Arjantin'i ziyaret etmekteyiz.
Hazırlanan mükemmel ziyaret programına ve heyetimize gösterilen
misafirperverliğe şahsım ve parlamenter arkadaşlarım adına teşekkür
ederim. Güzel ülkenizdeve dünyanın sayılı başkentlerinden Buenos Aires'te yaptığımız ve yapacağımız temasların yararlı sonuçlar vereceğini ve
işbirliğimizi daha da ileriye götürecek kararlar alacağımıza eminim.
Artık, iki ülke halkı ve onun temsilcileri parlamentolarımiz arasında
ki dostluğu pekiştirecek önemli bir araca daha sahip bulunuyoruz. Arjantin Parlamentosunda geçen yıl başında kurulan "Türkiye'nin dostları
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Arjantin Parlamenter Grubu" ilişkilerimizin ileri götürülmesinde ve daha
sıcak dostluk bağları kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu grubun
seçkin Başkan ve üyelerine, aldıkları insiyatiften dolayı TBMM'nin şük
ranlarını sunarım.

Arjantin'in dostları Türk Parlamenterler Grubunu maalesef geçen yıl
. erken seçimler nedeniyle TBMM bünyesinde kuramadık Ocak ayında göreve başlayan Parlamentomuzun ilk işlerinden biri bu grubun tesisi yolundaki çalışmalara başlamış olmasıdır. Memnuniyetle belirtmek isterim
ki Türkiye-Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubunun Türk kanadı
da kurulmuştur. Şu an Başkanlık seçimleri yapılmaktadır. Beraberimde
Kurucular Kurulunun listesini de getirmiş bulunuyorum.
Türkiye'nin Arjantin'de yabancı bir ülke olmadığını görüyorum. Ülkenizde "Turco" diye adlandırılan önemli ve güçlü bir toplum bulunmaktadır. Bizler eski bir imparatorluğun, büyük bir ailenin fertleriyiz.
Bugün bu masanın etrafında akrabalarımızdan bazılarını senatör veya milletvekili olarak görmekten ayrıca memnunluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çeşitli toplumlardan oluşan bu eski Osmanlı vatandaş
larının Arjantin'deki mevcudiyetinin, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile
Arjantin Cumhuriyeti arasındaki bir dostluk köprüsü oluşturması gerektiğine inanıyoruz.

Halklarımızın temsilcisi olan biz parlamenterler, bu dostluğun daha
da ileri götürülmesi, siyasi ilişkilerin, ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel
ve teknolojik alanlarda daha da geliştirilmesi için beraberce gayret sarfetmeliyiz.

Türkiye son ı O yıldır Arjantin ihracatında ilk 20 ülke arasındadır.
Bugün Arjantin'in neredeyse gayret sarfetmeden Türkiye'ye ihraç ettiği
mallar 200 milyon doları bulmuştur. Ülkemize yılda gelen ı 5 bine yakın
Arjantinli turist de bu ilişkilerimizin gelişmesine ve aleyhteki mesafe unsurunu aşmamıza yardımcı olmaktadır.
Türkiye mesafe olarak uzaktır ama, Türk milletinin, Arjantiniiiere
hissiyat, yakından da ötedir.

karşı duyduğu

Türkiye'de evlenen çiftierin La Komparsita ile dansa başlamalarının
bir gelenek olduğunu, Horhe Luis Borhes'in okunduğunu, Astor Piatzola'nın dinlendiğini, Diego Maradona'nın seyredildiğini, bu yakınlığın bir
göstergesi olarak belirtmek isterim. Buna karşılık bilmem "El Turco''yu
Arjantin'de tanıtmamıza gerek var mı?
Sayın Başkan, bu güzel ilişkilerimizin devamı çerçevesinde, Kongrenin her iki kanadının başkanlarını ve Türkiye'nin dostları parlamenter
grubunu ülkemizde görmekten memnun olacağımızı ifade etmek isterim.
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Bir ay sonra İstanbul'da PAB Konferansı vesilesiyle Arjantinli dostlaberaber olacağız ve birlikte çalışacağız. Bu vesileyle, daha önce
Türkiye'ye gelmemiş olan senatör ve milletvekilierine ülkemiz hakkında
mahallinde daha ayrıntılı bilgi vermek imkanını bulacağız.
Konuşmamın sonunda Heyetim ve şahsım adına gösterilen ilgi ve
dostluğa teşekkürlerimi sunar, kadehimi Türkiye Cumhuriyeti ve Arjantin Cumhuriyeti arasındaki dostluğun devamına kaldırırım.
rımızla
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DÜNYA TİYATRO GÜNÜ DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ
27 Mart 1996
İnsanlık tarihi kadar eski olan ve insan doğasına özgü taklit içgüdüsünden kaynaklandığı araştırmacılar tarafından kabul edilen ve edebiyat
ile gösteri sanatının sentezi niteliğinde olan tiyatro, toplumsal gelişmeye
katkıda bulunan ve insanlararası sınır tanımayan evrensel bir boyut kazanmıştır.

Bu nitelikleri itibariyle zaman aşımına uğramayan, insanlığın en kagünlerinde bile perdelerini umuda, barışa açan tiyatroya, hak ettiği önem ve değer, çağdaş uygarlığı hedef alan Cumhuriyet döneminde
verilmiş, tiyatronun bütün Türkiye'ye yayılması ve topluma ulaşahilmesi
yönünde gayret sarfedilerek başarıya ulaşılmıştır.
ranlık

Bu noktaya gelinmesinde idarenin gösterdiği gayretler kadar tiyatro
sanatçılarımızın katlandıkları büyük fedakarlıklar da her türlü takdirin
üzerindedir.
Bu
rıma

düşüncelerle

Dünya Tiyatro Gününü kutluyor, bütün vatandaşla

selam ve sevgilerimi sunuyorum.
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TBMM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BASlN TOPLANTISI

1 Nisan 1996
De~erli Basın Mensupları,

Bugün ve yarın olarak programladığımız, Meclisteki siyasi partilerin
liderleriyle bazı konularda görüşme ihtiyacını hissettim. Bu ihtiyaç Meclis Başkanı seçilmemden bu yana Sayın Liderlerin bazılarının bana yaptıkları nezaket ziyaretini iade etmek, ayrıca Başkanlık görevine başladı
ğım günden bugüne kadar Meclis içerisinde yaptığımız yeni düzenlemeler, İçtüzük çalışmaları gibi konularda kendilerine bilgi sunmak, bugünden sonra da Meclisin çalışma temposunu daha hızlandırmak ve verimliliğini sağlamak bakımından hem Anayasa hem İçtüzükte yapacağımız
çalışmalarla ilgili bilgiler sunup görüşlerini almak, yardımlarını isternek
gibi gayeye matuftur.
Değerli arkadaşlarım,

bundan önceki basın toplantısında da ifade etgibi Meclis Genel Kurulunun iç düzeni, oturma düzeni, yoklama ve
oylama sistemi, ışıklandırma, ses düzeni ve klimatizasyonuyla ilgili çalış
malar Temmuz ayına yetiştirilecek şekliyle, ihale dosyası Temmuz ayına
yetiştirilecek şekliyle, son aşamasına gelmiştir. Eğer büyük bir aksilik olmaz ise Temmuz ayında bu işlerin ihale dosyası elimizde olacak, süratle
ihalesi yapılacak, inşaat işleri başlayacaktır. Bütün tatil süresince bu inşaat işlerine devam edeceğiz. Süremizin yetmeyeceğini biliyorum; o nedenle de ihalemize 24 saat çalışma mecburiyetini koyacağız. Yine de zamanın kafi gelmeyeceğini düşünüyorum. Belki yeni dönemde çok kısa bir
süre de olsa bir müddet eski senato salonunu, Genel Kurul olarak kullanma ihtiyacımız olabilir.
tiğim

Bir diğer fiziksel yapı değişikliği olarak sizlere rahat bir çalışma ortatemini açısından sağladığımız bu basın konferans merkezinin daha
bir genişini sadece liderlerin basın toplantılarına hasretmek üzere ana
binada bir yeni basın toplantı merkezini yapmak şekliyle biraz daha genişini ve simültane tercüme odalarıyla birlikte daha genişini planlıyoruz.
Arkadaşlarımız o çalışmalarını yürütüyorlar. Yine büyük bir mani olmaz
ise arkadaşlarımız Temmuz ayındaki çalışmalarımız içerisinde o çalışma
da yerini alacaktır.
mı

Saygıde~er Basın Mensupları,

Biliyorsunuz, Meclisimizin uzun süredir gündeminde olan İçtüzük
değişikliği ile ilgili Başkanlığımızca daha evvelki çalışmaların özetini
oluşturacak şekliyle, Genel Kuruldan geçebileceğini umduğumuz İçtü
zük değişiklikleriyle ilgili taslak hazırlandı. Taslak Komisyondan görüşü!-
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dü ve Meclisimizin Anayasa Komisyonuna tebliğ edildi. Ortak imzayla sanıyorum bu çarşamba günü gündeme alınacak ve görüşmelere başlana
caktır. Umarım kısa süre sonra da Genel Kurula inecek ve netice alına
caktır.

Burada partilerarası komisyonda metinler arasında yer almayan ama
takdire bırakılan bir husus var. Meclis Başkanı olarak üzerinde çok durduğum için bir kere daha tekrarında fayda görüyorum. Meclisimizin çalışma takvimini yeni bir düzene oturtma gereği duyuyoruz. Sebep; çok
fazla sayıda ziyaretçi akınına uğruyor, Meclisimiz altı ila onbin arasında
vatandaşımız hergün TBMM'ye müracaat ediyor ve milletvekillerimiz ile
konuşma, görüşme için ve işlerinin takibi konusunda. Bu nedenle Meclisin çalışmaları yavaşlıyor. Aksıyor tabirini kullanmak istemiyorum. Sayın vatandaşlarımızın işlerini gelip takip etmeleri de tabii ki en tabii hakları; haklarıdır ama bunu dünya parlamentoları ölçüsünde bizim bir düzene oturtma ihtiyacımız var. Bu nedenle, Meclis çalışma takvimimizi
ayın 3 haftası çalışıp, 1 haftasını boş bırakmak şekliyle yani o bir haftada sayın parlamenterin, sayın seçmenleriyle, vatandaşlarla daha çok ilgilenebilmesi, onun meselelerini daha çok yakından takip edebilmesi için
Meclis çalışmasının olmadığı bir dönemi onlara hasretmek şekliyle düzenlemeyi düşündük.
Eğer bu teklifimiz Anayasa Komisyonunda tasvip görürse ki, ben onu
tek imza ile verdim, Meclis Başkanı olarak. Orada diyorum ki, eski düzenimizde olduğu gibi ayın 3 haftası; Salı, Çarşamba, Perşembe günleri
ama bu defa saatlerini artırarak saat 15.00 yerine, 14.00'de toplanarak
19.00'da bitirmek yerine, 20.00'de bitirerek normal toplantılarını yapsın
ama ayın son haftası çalışmaları tatil edelim. Ve o hafta da değerli parlamenterler vatandaşlarla meselelerini daha iyi görüşsünler.
Bu düzenlemeyi yaparsak, sanıyorum, Meclisin Kanun yapma ve denetleme fonksiyonlarında büyük rahatlama sağlayacağız. Bunu başka
bir tedbirle tamamlamayı, belki başka bir tabiri e düşünüyoruz. O da, bütün dünya parlamentolarında olduğu gibi sayın parlamenterlere seçim
bölgelerinde bir vatandaşla münasebetlerini daha yakından sağlayacak
büro açma imkanını getirmek istiyoruz. Bunun için Anayasamızın 86 ncı
Maddesinde küçük bir değişiklik yapma ihtiyacımız var.
Sayın parlamenterlerimize burada verdiğimiz hizmetin bir kısmını
oraya alacağız. Dolayısıyla, Meclis bütçesine fazla bir yük gelmeyecek
ama Sayın Parlamenter, danışmanını orada, o büroda kullanmak suretiyle, burada kendisine devletten yaptığımız masrafları oraya yaymak suretiyle, orada vatandaşın işini ayağında takip edecek. Dolayısı ile vatandaş da Ankara'ya kadar gelmek zahmetinde bulunmayacak.
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Böyle bir düzenlemeyi Meclisin çalışmatakvimi ile birlikte yapar isek
o zaman Meclisimizin çalışma şekilleri üzerinde bir reform yapmış olacağız. Bütün dünya parlamentolarında oldugu gibi yeni bir düzenin biz de
içine girecegiz.
Bir diger husus, sayın lideriere arzettim, yine de arzetmeye yarın da
devam edecegim. Bütçe takvimi ile ilgili bir hususumuz var. Biraz sonra
danışma kurulunda tekrar görüşecegim, bu hususu arkadaşlarımla. O
da bu sene mecburiyeHen dogan ama yıllardır, bütün liderler tarafından,
bütün parlamenterler tarafından, bütün vatandaşlar tarafından, bütün
basın mensupları tarafından bir tenkit konusu olarak gündeme getirilen
az sayıda parlamen terin iştirakiyle bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu
görüntü, TBMM'nin itibarını ineitici bir durumdur. Bu görüntüden parlamentoyu kurtarmak lazımdır. Bütçe görüşmelerini daha kısa bir zaman
zarfı içinde yapmak gerekir. Haklı tenkitlerinden yola çıkarak, bu sene
komisyonda bütçe görüşmelerini daha sınırlı tuttuk. Ama herşey konuşulacak şekliyle, belki zamanı daha akıllı ve ekonomik kullanarak Genel
Kuruldaki bütçe görüşmelerini 17 gün gibi kısa bir süreye sıgdırmak yerine, 6 gün gibi bir takvime sıgdırmaya müsait bir takvim içinde görüş
meye müsait olacagını lideriere arzettim. Biraz sonra danışma kurulunda konuyu görüşmeye devam edecegiz. Bir yatırım bütçesinin bir an önce çıkması lazım ki memleketin ekonomik yatırımlarının yapılması açı
sından, işlerimizin bir an önce yapılması açısından.
Bunları

bir sonuç

hep bir bilgi olarak söyledim. Biraz sonra bu konuda kesin

alacagız.

Sayın Basın Mensupları,

Parlamentomuz gerçek anlamda bu hafta
itibaren, gerçek anlamda bu hafta başından itibaren çalışma
ya başlamaktadır. Şunu söylemek istiyorum. Bizim iki ana görevimiz var.
Biri yasama, birisi denetleme. Meclisimizin açıldıgı günden beri denetleme faaliyeti eksiksiz sürüyor, ama Yasama faaliyeti henüz komisyonlar
henüz kurulamadıgı için önümüzdeki hafta başına sarkmıştır. Sanıyo
rum bütün komisyonların listeleri salı gününe kadar TBMM'de okunmuş
olacak. Yasama faaliyetimiz de böylece başlamış olacak. Bütün bunları
liderlerle, grup başkanvekilieriyle danışma mekanizmasını yürüterek
yapma taraftarıyım. Ancak bu şekliyle Meclisimizin daha verimli olacagı
na inanıyorum. Sayın Başkanvekilieriyle gerek yasal toplantılarda, gerek
özel sohbetlerde bu mekanizmanın oluşacagına inanıyorum.
başından

Beni dinlediginiz için

58

teşekkür

ederim.

SÖZDE "SÜRGÜNDE KÜRT PARLAMENTOSU"NUN
KOPENHAG'DA TOPLANMASINA İZİN VERİLMESİ
NEDENİYLE DANİMARKA PARLAMENTO BAŞKANI
ERLING OLSEN'E GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

2 Nisan 1996
Sayın Başkan,

Sözde "Sürgünde Kürt Parlamentosu"nun ı 2- ı 3 Mart ı 996 tarihlerinde Kopenhag'da toplanmasını, ayrıca, ı4 Mart ı996 tarihinde bazı
Danimarkah parlamenterlerin de iştirakiyle Danimarka Parlamento binasında bir dinlenme toplantısı tertiplenmesini büyük bir teessürle öğren
dim.
Terörist örgüt PKK'nın gölgesi değil kendisi olduğunu söylemekten
sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamentos.u" başkanına ve
yandaşlarına evsahipliği yapılması ve bugüne kadar bu konuya Folketing'ten reaksiyon gösterilmemesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bu
mektubu yazarak, bazı düşüncelerimi Zatıaiinizle paylaşmak ihtiyacını
hissettim.
kaçınmayan

Sözde SKP ile PKK'nın organik bağları olduğu bilinen bir gerçektir.
PKK, bugüne kadar 4 900 masum insanı öldürmüştür. Bunların hepsi
sivil ve çoğu da Kürt kökenli vatandaşlarımızdır. Sözde SKP'nin, PKK
üyesi olduğunu itiraf eden sekiz üyesi olduğunu hepimiz bilmekteyiz.
Sözde SKP'nin masum insanları katıederek ve insanların en temel hakkı
olan yaşam hakkını ortadan kaldırarak Kürtlerin insan haklarını geliştir
mek için çaba sarfettiğini iddia etmesini anlamak mümkün değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Danimarka Anayasası'nın öngördüğü düşünce ve toplanma özgürlüğü nedeniyle, Danimarka'nın bu toplantıları engelleyememesini ve bu kişilere evsahipliği yapmasını anlaması
beklenemez. Danimarka'nın terörizmle mücadele bakımından uluslararası taahhütleri ile iç hukuku çatışıyorsa, iç hukukunda gerekli düzeltmeleri yapması gerekir. Tabiatıyla bu da Danimarka Parlamentosuna düşen bir görevdir.
Diğer taraftan bir terör örgütü ile organik bağları olan veya araların
da suç teşkil eden faaliyetleri nedeniyle Türk makamları tarafından aranan teröristleri barındıran bir örgütün "özel dernek" olarak algılanması
m ümkün değildir.
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Uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz nedeniyle, ayrıca aynı savunma, siyasi ve ekonomik kuruluşlarda yer alan ve aynı değerleri paylaşan bir ülke olarak Danimarka'nın, Türkiye'nin bütünlüğünü ortadan kaldırmak
isteyen bir terör örgütüne ve yan kuruluşlarına karşı çok daha duyarlı
olmasını beklerdik.
Ayrıca

parlamento gibi yüce bir mekanda teröristlerin katılımıyla bir
ve toplantının dünya liderlerinin Sharm Al-Şeyh'de terörizmle ilgili kararlar aldığı bir tarihe rastlamasını, düşündürücü olduğu kadar talihsiz bir gelişme olarak nitelendirmek gerekiyor.
toplantı yapılması

Konuyu yukarıda belirttiğim gerçekler
dil er, bilvesile saygılarımı sunarım."
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ışığında değerlendirmenizi

ÜLKEMİZİ ZİYARET EDEN YENİ ZELANDA
PARLAMENTO HEYETi ONURUNA VERDİKLERİ
YEMEKTE YAPTlKLARI KONUŞMA

2 Nisan 1996
Sayın Başkan

Peter Tapsell, De~erli Doktor Meslektaşım,
Yeni Zelanda Parlamentosunun Mümtaz Üyeleri,
Sayın Misafirler,
Milletvekili Arkadaşlarım,
Sözlerime başlamadan önce, zat-ı aıilerinin başkanlığındaki Yeni Zelanda Parlamento Heyetini ülkemizde görmekten duyduğum mutluluğu
bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Zat-ı aıilerinin

bu ziyareti, parlamentolarımız arasında Türkiye'den
bir heyetin 1993 yılında Yeni Zelanda'ya yapmış olduğu ziyaret ile başla
yan ilişkileri daha da pekiştirecek ve kuşkusuz Türkiye-Yeni Zelanda
dostluğuna katkıda bulunacaktır.

Bildiğiniz gibi, Türkler ve Yeni Zelandalılar, birbirlerini ilk kez Çanakkale Savaşlarında tanımışlardır. Türk halkının ölüm kalım mücadelesi
olan bu savaşlar daha sonra iki ülke halkı arasında bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir dostluk köprüsü kurulmasına vesile olmuş ve gerek
Yeni Zelandalılar gerek Türkler Çanakkale Savaşlarını aynı güzel duygularla anar hale gelmişlerdir.
Halklarımız arasında bu şekilde oluşan sarsılmaz dostluğun Türkiye
ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine elveriş
li bir ortam yarattığını düşünüyorum.
Zat-ı aıiniz ile yaptığımız görüşme sırasında da belirttiğim gibi, bizler,
her düzeydeki ziyaretler gibi parlamentolar arasındaki ziyaretleri de bu
dostluğu güçlendirecek birer unsur olarak görüyor ve teşvik ediyoruz.

Bu çerçevede, Yeni Zelanda parlamentosunda bir "Türkiye ile Dostluk
Grubu" oluşturulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve grup üyelerini en kısa zamanda ülkemizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum.
Aynı şekilde, bizim parlamentomuzda da mukabil bir dostluk grubunun bir an önce kurulması için gerekli işlemleri en kısa zamanda tamamlayacağımızı bu vesile ile belirtmek isterim.
Sayın Başkan,

Dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinin ortasında bir istikrar
adası oluşturan

Türkiye

komşularıyla karşılıklı

yarar ve güvene dayanan
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ilişkiler
rış

sürdürmeye büyük özen göstermekte ve Balkan ve Orta Doğu basüreçlerine aktif bir şekilde katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Öte yandan, Türkiye Yeni Zelanda'nın Asya Pasifikte bir güven unsuru olduğunu görmekten memnuniyet duymakta ve bölgesindeki ekonomik bütünleşme hareketlerine katkı yönündeki çalışmalarını takdirle izlemektedir.
Bildiğiniz

gibi, Türkiye coğrafi bakımdan Asya ile Avrupa arasında bir
Bölge ülkeleri ile güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler
geliştirmiştir. Örneğin, ülkemizin Rusya Federasyonundaki toplam yatı
rımları 5 milyar, Orta Asya Türk Cumhuriyetierindeki toplam yatırımları
ise 4 milyarı bulmuştur. Burada iftiharla ifade etmeliyim ki, müteahhitlerimiz dünyadaki toplam müteahhitlik hizmetlerinden % 7'lik bir pay
köprü

konumundadır.

ayırmaktadır.

Türkiye bu haliyle ve modern ulaştırma ve haberleşme alt yapı hizmetleriyle, Ortadoğu, Avrupa ve Orta-Asya'daki pazarlara açılmak isteyen üçüncü ülkelere çok elverişli imkanlar sunmaktadır.
Dünya ekonomisiyle bütünleşmede önemli aşamalar kaydeden Yeni
da Türkiye'nin bu konumundan istifa etmeye ve 65 milyonluk
kendi iç pazarımız kadar, bölgemizdeki diğer pazarlardan da daha fazla
pay alabilmek için Türkiye'ye yatırımlar yapmaya davet ediyoruz.
Zelanda'yı

Şunu

da söylemeliyim ki, Türkiye'nin Yeni Zelanda açısından ihracatın en fazla arttığı ülkeler arasında birinci sırada yer alması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Aynı şekilde, Yeni Zelanda'dan her yıl on bin civarında kişinin ülkemizi ziyaret ediyor olması bize ayrı bir mutluluk vermektedir. Ancak, biz inanıyoruz ki, ülkelerimizin ekonomik potansiyeli ve
tarihi ve turistik zenginlikleri Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çok daha ileri bir düzeye yükseltilmesine ve turistik ziyaretierin artırılınasına müsait bulunmaktadır.
Aynı demokratik idealleri paylaşan halklarımız arasında kültürel iliş
kilerin de geliştirilmeye muhtaç bulunduğu ve bu alandaki ilişkilerin sadece Gelibolu çıkartmalarını anma törenlerine inhisar etmemesi gerektiği muhakkaktır. Bu nedenle ben, Türk ve Yeni Zelanda halklarının birbirlerini daha iyi tanımaları için ülkelerimiz arasında bir kültür anlaşma·
sı imzalanmasının ve sanatçılarımızın ve sanat topluluklarımızin yekdiğerimizin ülkesinde düzenlenen kültür ve sanat şenliklerine katılmasının
yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu vesileyle dikkatinize özellikle getirmek istediğim bir husus, bizim
meclisimizin kuruluş günü olan ve her yıl uluslararası düzeyde kutladı
ğımız 23 Nisan çocuk şenlikleridir. Bu yılki töreniere Yeni Zelanda'dan da
Okiand'dan bir grup ilkokul öğrencisinin katılacağını memnuniyetle öğ62

renmiş

bulunuyorum. Yeni Zelandalı çocukların bu şenlikte ülkelerini
bundan sonraki yıllarda da temsil etmelerini ve·YeniZelanda halk danslarını Türk halkına tanıtmalarını bekliyor, bunun gerçekleşmesi için zat-ı
iliinizin desteğini rica ediyoruz.
Sözlerimi tamamlarken kadehimi zat-ı alinizin ve heyetinizin mümtaz
üyelerinin sağlık ve şerefine kaldırıyor, ülkemize yaptığınız bu kısa ziyaretin uzun süre muhafaza edeceğiniz anılarla dolu geçmesini diliyorum.
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TBMM ANAYASA KOMiSYONUNU ZiYARETi
SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA
3 Nisan 1996
Sayın Başkan,

belki ben usuller dışına çıktım bugün ama, 20 nci Dönemde- ilk komisyon toplantısını yapıyorsunuz bugün. Fevkalade önemsiyorum bu hadiseyi. 20 nci Dönemde Meclisimizin fevkalade verimli çalışacağını düşünüyorum. Anayasa Komisyonu da bizim komisyonlarımız
içinde bana göre en önemli komisyonumuz-dur. En önemli meselelerimizi biz bu komisyonda tartışıp görüşüyoruz. Bu komisyonun ilk toplantı
sında da yıllardır hepimizin arzusu olan sözünü ettiğimiz İçtüzük deği
şikliği gibi bir konuyu gündeminize almış olmanızdan dolayı Başkan olarak size teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.
bizzat yapmak istedim. Bana zaman ayırdığınız için
ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ben, emrettiğiniz
zaman komisyon çalışmalarına katılmaya hazırım.
Bu

teşekkürümü

teşekkür
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POLİS HAFTASI DOLAYlSlYLA

YAYlNLADlKLARI MESAJ
3 Nisan 1996

10 Nisan'da kutlayacağımız Polis Teşkilatının 151 inci kuruluş yıldö
nümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftasında, ülkemizdeki yasa hakimiyetinin ve kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında özveriyle ve üstün hizmet anlayışı ile görev yapan Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarını en iyi dileklerimle kutluyorum.
Demokratik rejimin temelini oluşturan ve yasalarla güvence altına
hak ve özgürlüklerin eşit ve adil olarak uygulanabilmesini, vatandaşların huzur ve güvenlik içinde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağla
mak Polis Teşkilatının temel görevidir. Kuruluşundan bugüne kadar yasalarla kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde görevini başarıyla yerine
getiren Türk Polis Teşkilatımız, Devletin sağladığı eğitim ve öğrenim imkanları ve çağdaş teknolojik donanımlada kendisini sürekli yenileme çabası -içerisinde olmuş ve halkımızın da destek ve sevgisiyle bugünkü
memnuniyet verici konumunu kazanmıştır.
alınan

Bu hızlı gelişme içerisinde, hiç kuşkusuz eksikliği görülen ve uygulamalardan kaynaklanan bazı ihtiyaç ve sorunlarla karşılaşılmaktadır. Polisimizin gelişen koşullara uygun eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesi ve demokratik gelişme sürecine paralel olarak kısa zamanda bu sorunların da çözüme kavuşturulacağına eminim.
Bu anlamlı hafta dolayısıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında, ülke bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yıkıcı, bölücü hareketlerin önlenmesinde yaşamlarını kaybeden şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine başsağlığı
diliyorum. Polis Teşkilatımızın kahraman ve fedakar tüm yönetici ve
mensuplarını içten sevgi ve saygılarla selamlıyorum.
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ÇAÖDAŞ GAZETECiLER DERNEÖİ BAŞKANI
MUSTAFA EKMEKÇİ VE YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİ KABULLERİ SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

4 Nisan 1996
Sayın Başkan, arkadaşlarınızla

beraber Çağdaş Gazeteciler Derneği
bu ziyaretten son derece onur duyduk. Türk basın yayın hayatında Millet Meclisinin gazetecilerle çok yakın ilişkiler içerisinde
olduğunu söylemek, çok büyük kehanet olmayacak. Bizim milletin hizmetinde olduğumuz bir çatı altında, gerek yasama görevini gerek denetim görevini yaparken görevlerimizin cereyan tarzı, başlangıcı, neticesinden vatandaşı haberdar edebilmenin yegane imkanı sizlersiniz. Bunu yaparken de olayların yansız, tarafsız, yalın şekliyle intikal. ettirdiğinize inaolarak

yaptığınız

nıyorum.

Zaman zaman vatandaşıara devamlı aktarılan; Meclisle ilgili, milletvekilleriyle ilgili, bir takım bilgiler varsa da bunlar sanıyorum, haberin
hazırlanmasındaki hızdan, servisin yapılanmasındaki çabukluk gayesinden kaynaklanıyor. Ama, diyalog çok iyi kullanabilirse; 24 saat Meclisin
tüm görevlileri gazeteci arkadaşlarımıza her türlü konuyu konuşmaya,
bilgi iletıneye hazırdır. Ben şimdi bir kez daha ifade etmek isterim. Gerek
yazılı basından, gerek görsel basından, TBMM'nin saygınlığını korumak
hepimizin görevidir. Yalnız buradaki milletvekillerinin değil, basınıyla,
sokaktaki vatandaşıyla, milletvekiliyle, bundan hepimiz şeref duyarız.
Tartışmanın zararları olmakla birlikte faydasına da inanıyorum. Tartışma olmazsa doğruları bulamayız. TBMM'ye yöneltilen her soruya muhatap olmaya hazırız. Şahsen arkadaşlarım da bu şekilde görevlendirilmişlerdir. Benim bu ziyaret vesilesiyle basına söylediğim mesaj şudur:
Yazılı basın olarak, medya olarak sansasyonel haberler pirtın yapabilir
ama kalıcı olmaz. Kalıcı olan haber, doğru olan haberdir. Millete memlekete faydası olan haberdir. Sonuçları itibariyle ses getiren haberdir. Biz
Millet Meclisinin, yaptıklarını, yapacaklarını sizin aracılığınızla duyurmaya gayret ediyoruz. Takip edebildiğim kadarıyla, göreve geldiğimden
bu yana yaptığımız işlerde ve aldığımız sonuçlarda sansasyonel olmayan
hiç bir şey basında yer almıyor. Şikayet babında söylemiyorum ama bunun bir eksiklik olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü millet bunları bilmek istiyor. Sansasyonel haberin peşinde çok koşulduğunu zannetmiyorum. Biz Anadolu'yu karış karış dolaşan insanlarız. 15-20 senedir politikanın içerisindeyim. inanın başlangıçta ben de öyle zannederim. Hiç de
öyle değil. Bizim insanlarımız iyinin, güzelin yanında yer alıyor. Bu ba-
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kımdan

bu ziyaret vesilesiyle sizden bir kere daha rica ediyorum. Meclisin ve vekilierinin çalışmalarıyla ilgili, en doğrusu neyse onu aktarmaya
gayret edelim. Bu işte sorumluluk bizim, sizin, herkesin. Ziyaretinizden
dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum 24 saat açığız.
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DÜNYA SAÖLIK GÜNÜ VE TÜRKİYE SAÖLIK
HAFTASI NEDENİYLE YAYlNLADlKLARI MESAJ

7 Nisan 1996

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduAnayasal bir hükümdür. Sağlıklı yaşam, aynı zamanda çağdaş bir
toplum yapısının da gereğidir. Bu çerçevede, vatandaşların beden ve ruh
sağlığı içinde yaşamlarının sürdürülmesini sağlamak ve bu yönde düzenlemeler yapmak Devletin görevleri arasındadır.
ğu

Bugüne kadar sağlık hizmetlerinin ülke düzeyinde yaygınlaştırılma
hiç şüphesiz önemli ve memnuniyet verici gelişmeler elde edilmiş
ve ileri adımlar atılmıştır. Ancak, gelişme ve kalkınma süreci içinde yaşanan göç olgusu, kentleşme sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Düzensiz yerleşim ve hızlı nüfus artışı sağlık sorunlarının giderek büyümesine neden olmuştur.
Devletin tüm çabalarına rağmen, bu sorunların çözümlenmesinde demokratik kitle örgütleriyle beraber tüm kesimlerin işbirliğine ve ortak çabalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet ve millet işbirliği ile sağlık hizmetlerini her yönüyle daha yaygın ve etkin duruma getirerek, daha sağ
lıklı toplum yapısına ulaşma hedefimizi gerçekleştireceğimize eminim.
sında

Bu anlamlı günde, şartlar ne olursa olsun, sağlık hizmetlerini özveriyle yerine getiren tüm sağlık personelini başarı dileklerimle kutluyor,
sevgi ve saygılada selamlıyorum.
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POLİS TEŞKiLATININ 151 İNCİ KURULUŞ YlLDÖNÜMÜ
NEDENİYLE İÇİŞLERi BAKANI ÜLKÜ GÜNEY VE
BERABERİNDEKİ HEYETi KABULLERİ

SIRASINDA YAPTlKLARI

KONUŞMA

9 Nisan 1996
Kıymetli arkadaşlarınızla birlikte Polis Teşkilatının 151 inci yılını vesile ederek yaptığınız bu ziyaret bana büyük onur vermiştir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İki defa bu teşkilatın başında bulunmak şere
fine nail oldum. Hakikaten hayatıının çok önemli kesitleridir. Sizinle beraber görev yaptığım süreler. Bu teşkilatta sizinle beraber göreve başla
dığımda gerek sayı olarak gerek teknik donanım olarak, gerek eğitim seviyesi olarak, gerekse lojistik destek olarak bulunduğumuz seviye ile bugün bu saydığım konulardaki bulunduğumuz seviyeler çok farklıdır. Biz
göreve başladığımızda bu teşiklatımızın sayı olarak miktarı 80-90 bin civarındaydı. Şimdi sanıyorum 130 binleri geçti. Lojman miktarımız %
4'ler,% 6'lar civarındaydı. Bu rakam% 30'lara yaklaştı. Şimdi daha yüksek rakamlara ulaştığını tahmin ediyorum. Öyle olmasını da diliyorum.
Teknik donanım açısından Türk polisi dünyadaki emsalleri Ue kıyaslan
dığında hiç de geri kalır seviyede değildir. Pek çoğunun bile önündedir.
Biraz önce Sayın Bakanın ifade ettiği kurallar çerçevesinde, bütün dünyaya örnek bir yaklaşım sergilemektedir. Gerek aldığı sonuçlar, gerek faili meçhuller konusundaki katetdiği mesafe dünya polisinin çok çok
önündedir. Ve bunu bugün basının önünde söylemeyi kendime görev addettim. Eğitim seviyesi olarak bugün bulunduğumuz seviye pek çok polis teşkilatına örnek olacaktır.

Bunlardan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum.
Bugün başınızda Bakan olarak çok sevdiğim, çok saydığım arkadaşımız
var. Bu sizin için, olayları yorumlayışı itibariyle bir şanstır.
Son günlerde palisimizle ilgili bir takım münakaşalar oldu basınımız
da. Polis teşkilatları bu tür manakaşalara dünyanın her yerinde muhataptır. Bunlardan görev yaparken çok müessir olmamanızı istiyorum. Polisin de Sayın Bakanın çizdiği çerçeve içerisinde, bilhassa konumlara
saygılı olarak vatandaşın hak ve hukukunu gözetecek şekliyle olaylara
daha yumuşak yaklaşarak görev yapmasından yana olduğumu da ifade
etmek istiyorum. Zaman zaman bu teşkilatın da hataları olur ama bu
teşkilat kendi hatalarını kendi içerisinde telafi etmesini bilen bir teşkilat
tır.
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Sizden Türk polisi olarak gurur duyuyorum. Her konuda, Medisimize intikal edecek her konuda destekçiniz olacagım.
Çalışmalarında başarılar diliyorum. Görev sırasında şehit düşen, aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum. O ailelere sahip çıkmanızı, teşkilat olarak, vakıf olarak sizlerden
rica ediyorum. Size yakışan da budur.
Tekrar kutluyor, tebrik ediyorum.
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LAİKLİK iLKESİNİN KABUL EDİLİŞİNİN
68 İNCİ YlLDÖNÜMÜ NEDENİYLE

YAYlNLADlKLARI MESAJ
9 Nisan 1996

10 Nisan 1928'de yapılan değişiklikle ilk kez 1924 Anayasasında ifadesini bulan laiklik ilkesinin kabul edilişinin 68 inci yıldönümünü kutluyoruz.
Cumhuriyetimizin temel nitelikleri arasında yer alan laiklik, genel
olarak din ve devlet işlerinin biribirinden ayrı tutulması anlamında kullanılmasına rağmen, laikliğin, insan hak ve özgürlüklerine saygı ve hukuk çerçevesi içinde, vatandaşların vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüklerini her türlü baskı ve zorlamalardan uzak; rahatlıkla kullanabilmelerini sağlayıcı anlam taşıdığı inancındayım. Bu anlamda, laiklik, ayırım
gözetmeden ve hukuksal çerçeve içinde inanç ve ibadet özgürlüklerinin
teminatıdır.

1924 Anayasası ile birlikte anayasa hukukumuza giren demokratik
ve laik Devlet niteliği, hiç şüphesiz Yüce Atatürk'ün kurduğu ve milletimize emanet ettiği Cumhuriyetimizin temel ve değiştirilmez ilkelerinden
biri olarak, değer ve önemini daima koruyacaktır.
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RP GENEL BAŞKANI PROF. DR. NECMETTiN ERBAKAN'IN
GÜVENOYU, OLAÖANÜSTÜ HAL VE ÇEKİÇ GÜÇ
KONULARINDAKi MÜRACAATINA İLİŞKİN
YAPTlKLARI KONUŞMA
ıı

Nisan ı 996

Refah Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan'ın Başkan
vaki müracaatı ciddi iddialar taşımaktadır. Bu nedenle, konu,
üniversite öğretim üyeleri ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi hukukçuları tarafından çok yönlü olarak incelenmiştir.

lığımıza

Yapılan

ilk incelemede, TBMM olarak bir yanlışımızın ve eksiğimizin
olmadığı sonucuna varılmıştır. Gerek 53 üncü Hükümetin güvenoylaması, gerekse olağanüstü halin ve çekiç gücün Türkiye'de kalma süresinin
uzatılmasıyla ilgili olarak Anayasa ve İçtüzük çerçevesi içerisinde yapılan
işlemlerin tümü doğrudur. Konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlan
maldadır. Şu anda, Başkanlık Divanının toplanmasına gerek görülmem ektedir. Lüzumu halinde gerekçeli bir açıklama yapılacaktır.
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95 İNCİ PAB TOPLANTlSINI
AÇIŞ KONUŞMALARI

15 Nisan 1996 - İstanbul
Sayın Başkan,

Parlamentolararası Birliğin Değerli Üyeleri,
Parlamentolararası Birliğin değerli üyelerini İstanbul'da görmekten
büyük mutluluk duyuyorum. Tüm parlamenter konuklarımıza yürekten
hoşgeldiniz diyorum.
Birliğimiz,

demokrasinin, uluslararası barış, dostluk, anlayış ve dayanışmanın evrensel simgesidir. Bu vazgeçilmez değerlerin daha da
önem kazandığı günümüz dünyasında, 95 inci toplantımızın ülkemizde,
İstanbul'da yapılmakta olmasının özel bir anlam ve değeri olduğunu belirtmek isterim.
Türkiye, farklı kültürlerin, inançların kesiştiği çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. PAB'ın temel amaçları olan demokrasi, barış ve hoş
görünün yılmaz savunucusu ve bekçisi durumundadır.
İstanbul'da, Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey arasında Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz köprü konumunun odak noktasıdır.
Bu kent, tarihinin son 543 yıllık dönemi boyunca farklı dinlerin, farkkültürlerin, barış içerisinde, hoşgörü ile, birlikte varolabildikleri bir insanlık beldesidir. Benzersiz sil u etinde minarelerin, camilerin, kiliselerin
ve sinagogların kubbelerinin birlikte varolduğu, ezan sesleriyle, çan seslerinin birbirine karıştığı, birbirini rahats~z etmediği, böylesine bir ortam
dünyamızın kaç kentinde görülebilir ki? İstanbul bu bakımdan da dünya üzerinde seçkin ve. çok özel bir konuma sahiptir.
Yakın geçmişte, soğuk savaşın tarih yaprakları arasında yerini aldığı
ve insanlığın büyük umutlarla girdiği yeni dönemde; dünyanın dört bir
yanında yeni etnik çatışmaların, savaşların, ırkçılığın, yabancı düşman
lığının, acımasızlığın, hoşgörüsüzlüğün dehşet verici örneklerini yaşadık.

lı

Dünya halklarının temsilcileri olan bizlere insanlığın tanık olduğu bu
trajedilerin sona erdirilmesi ve tekerrürünün önlenebilmesi için büyük
görevler düşmekte.
Bu görevimizi, demokrasinin hoşgörünün, uluslararasında dostluk ve
anlayışın geliştirilmesi, insan haklarının yaygınlaşmasını sağlayabilmek
üzere, dayanışma içinde yerine getirebileceğimize inanıyorum.
Demokrasinin temel unsuru olan insan haklarının korunması, geliş
tirilmesi, pekiştirilmesi konusunda şüphesiz hepimizin ortak sorumlu73

lukları vardır.

TBMM ülkemizin bu yöndeki evrimini sürdürmektedir. İn
san haklarının evrensel boyutta ideal ölçülerde yaşatılması için istisnasız hepimize düşen görevler var. Yabancı düşmanlı~ının, ırkçılı~ın, ayrımcılı~ın, çifte standartların hala hükümran olduğu dünyamızda toplumlarımızı bu hastalıklardan kurtarmakla, korumakla yükümlüyüz.
Demokrasilerin, insan haklarının, insan evriminin, özgürlü~ün, refahın
düşmanı terör eylemlerinin köklerinin kazınması için kararlılıkla dayanışmamız ve yardımlaşmamız gerekiyor. Bunları başaramazsak bugünkü
varlı~ımızı borçlu oldu~umuz demokrasilerin yaşatılabilmesinde ciddi
güçlükler le karşılaşaca~ız.
Bu meşalenin ışı
~ından yararlanıp, onu söndürmeye çalışanların gayretlerine her zaman
kararlılıkla ve cesaretle karşı durmak ortak görevimizdir.
Demokrasi

meşale si insanlı~ın aydınlı~ını sa~lar.

Tüm toplantılarımız bu amaca hizmet edebilmeyi, merhale katedebilmeyi hedeflemektedir. İstanbul toplantımızın da bu yönde yapıcı katkı
larda bulunacağına inanıyorum.
Sayın Başkan,

Sayın Üyeler,

Büyük Atatürk'ün kurdu~u laik, ça~daş, demokratik Türkiye'nin
temsilcileri olarak biz Türk parlamenterleri bu bilinçle görevlerimizi sürdürmekte, bu inançla hizmet vermekteyiz.
So~uk savaş sonrası dönemde Balkanlar'dan Kafkasya'ya ve Körfez'e
kadar uzanan bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan etmiş olması, yeni dünya konjonktüründe Türkiye'ye, bölgesinde ve ötesinde, barışın ve istikrarın idamesinde ilave sorumluluklar
yüklemiş, Türkiye bu sorumlulukların gere~ini yerine getirmeye çalış
mıştır.

Soğuk savaş sonrası

sindeki

dönemde yaşanan köklü de~işiklikler ve çevreTürkiye'nin jeostratejik önemini daha da

co~rafyanın genişlemesi

artırmıştır.

Bugün Türkiye, bu yeni konumu ile, istikrarsızlık ve çatışmalarla dolu bir bölgede bir istikrar unsuru olarak, laik ve demokratik düzeni, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı, hukukun üstünlü~ü ilkelerine ba~lılı~ı ve serbest pazar ekonomisi ile bir model oluşturmakta ve bölgesinde demokratik de~erlerin yayılmasında önemli görevler üstlenmiş
bulunmaktadır.

Türkiye, mevcut sorunların çözümüne, dünyada barış, istikrar ve rehüküm sürmesine, ça~daş demokratik de~erlerin daha büyük bir
ço~unluk tarafından paylaşılmasına yönelik katkılarını sürdürmekte ka-

fahın

rarlıdır.
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Sayın Başkan,

Parlamentolararası Birliğin Değerli Üyeleri,

Tüm parlamenter dostlarımızla, insanlığın daha demokrat, daha müreffeh bir dünyada barış ve hoşgörü ortamında yaşaması yolunda kader
birliği içerisinde olduğuna inanıyoruz.
Yapacağımız müşterek çalışmaların

da bu ideale ulaşabilmek yolungüvencim tamdır.
Bu duygularla hepinizi saygılarımla selamlıyor, toplantılarımız süresince çalışmalar dışında kalan saatlerde, insanlığın bir çok ortak mirası
nı bağrında taşıyan, evrensel kent İstanbul'da, aynı zamanda hoşça vakit geçtrebilmenizi ve ülkernden mutlu anılarla ayrılacağınızı ümid ederek, çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum.

da

yararlı gelişmelere yardımcı olacagına
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TRT ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİGİ DOLAYlSlYLA
ÇOCUK HEYETLERİNİ KABULDE
YAPTlKLARI KONUŞMA
17 Nisan 1996

Sevgili Çocuklar,
Sizi ve sizlerle birlikte
lerimle selamlıyorum.

konuğumuz

olan büyüklerinizi en içten dilek-

Dünyanın

pek çok ülkesinden yurdumuz Türkiye'ye geldiniz. Belki
ülkemizi daha önce tanımıyordu. Şimdi gelip gördünüz ki, burası da dünyanın bir güzel parçası. Burada da kardeşleriniz hem yurtlarına hem de bütün insanlara yararlı olabilmek için çalışıyorlar; okulları
na gidiyorlar; bilgi sahibi olmak için uğraşıyorlar; tıpkı sizler gibi.
çoğunuz

Şu

anda

konuğu olduğunuz

Türkiye, tarihte her zaman önemli roller
üstlenmiştir. Bundan 77 yıl önce ise Türkiye istemiyerek girdiği bir büyük savaşı yitirmiş; düşmanlar öz yurdumuzu işgal etmeye başlamışlar
dı. Bu kötü gidişe dur demek gerekti. İşte Türkiye'nin her yerine heykellerini, resimlerini gördüğünüz, son derece saygı duyup sevdiğimiz çok
büyük bir adam, bu yurdun insanlarını düşmanıara karşı birleştirdi. Bu
büyük adamın adı "ATATÜRK"tü. Atatürk Yurdu kurtarırken yeni bir
devlet kurdu. Bu devlet insanların eşitliğine, kardeşliğine dayanıyordu.
Ulusun sözü yasa olacaktı. İşte, bu devlet yurdu kurtardı ve ondan sonra da bugüne kadar hiçbir savaşa katılmadı. Atatürk bütün insanların
eşitliğine, kardeşliğine inanmıştı. Yurdu kurtardıktan sonra amacı, bütün bireylerimizle elele vererek mutlu ve refahlı bir toplum kurmaktı. Bu
toplumun da temeli barıştı. O, "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini bütün Türklere bir inanç temeli yaptı.
Bu büyük adam, biraz önce söylediğim ulusa dayanan devleti bundan tam 76 yıl önce, ulus temsilcilerini çağırarak şimdi konuğu bulunduğunuz kent olan Ankara'da kurdu. Bundan dolayı 23 Nisan günleri biz
Türkler için büyük bir bayramdır. Atatürk, bu büyük bayramı çocuklara
armağan etmiştir. Böylece dünyadaki ilk ve tek Çocuk Bayramı Atatürk'ün eseridir. O, ileride yurdun her bakımdan yönetimini üstlenecek
çocukların insan ve vatan sevgisiyle yetişmelerini sağlamak için bu büyük günü çocuklara armağan etti. Her 23 Nisan günü Türk kardeşleriniz
coşarlar, oynarlar, eğlenirler. Kısa bir süre için Cumhurbaşkanlığı, Valilik, Belediye Başkanlığı gibi görevlerin de başına getirilirler. Böylece ilerideki sorumluluklarını da öğrenirler.
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Bütün insanları büyük bir aile olarak gören Atatürk'ün bu ülküsünü
ancak siz, dünya çocukları elbirliğ;i ile gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu nedenle her yıl 23 Nisan Çocuk Bayramını yalnız Türk çocuklarıyla değ;il,
bütün dünya çocukları ile kutlamak istiyor ve çeşitli ülkelerden kardeş
lerinizi buraya çağ;ırıp konuk ediyoruz.
Ben Atatürk'ün kurduğ;u Türk Parlamentosunun Başkanıyım. Bu
Parlamento 5 yılda bir halk tarafından seçilerek yurdumuzu yönetir.
Başkanını da, ulusun seçtiğ;i Parlamento üyeleri kendi aralarından belli
bir süre için saptarlar. Bu yıl beni seçtiler. Ben bir siyaset adamıyım ama
asıl mesleğ;im hekimliktir. Bu nedenle insanları çok iyi tanırım. Size mesleğ;imin verdiğ;i deneyler sonucu şunu söylemek istiyorum; çocuklar aralarında ırk, din, dil, cinsiyet, farkı gözetmezler. Çocuklarda kin ve haset
duygusu henüz doğ;mamıştır. Bu nedenle siz dünya çocukları birbirinizle biz büyüklerden daha çabuk kardeşlik kurabilirsiniz. Kurduğ;unuz
kardeşlikler de kalıcı olur. Biz büyüklere sevgi ve kardeşlik içinde yaşa
manın mümkün olduğ;unu sizler gösteriyorsunuz. Siz bizi değ;il, biz sizi
örnek alalım. Biz de bir zamanlar çocuktuk. Bundan dolayı sizleri çok iyi
anlarız. Sizler de bunu anlamakta bize yardımcı olunuz.
Dünyada barışı, huzuru, kardeşliğ;i sizler kuracaksınız. Türkiye'de
yeni arkadaşlar edineceksiniz. Birbirinizle kurduğ;unuz bu ilişkileri yaşa
mınız boyunca sürdürün. Burada gördüğ;ünüz hoşunuza giden ve gitmeyen şeyleri hep birlikte tartışın; anılarınızı yurdunuza döndüğ;ünüz zaman yakınlarınıza anlatın.
bu duygularla sizlere hoşgeldiniz diyor ve dünya
sürdürmenizi, en iyi anılarla bizlerden
ayrılıp ülkelerinize rahat bir yolculukla kavuşmanızı diliyor, hepinizi sevgiyle tekrar selamlıyorum.
Sevgili çocuklar

işte

çocukları arasındaki kardeşliğ;ini
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SAMANYOLU TV "BİZİM KÜRSÜ" PROGRAMINDA
YÖNELTiLEN SORULARA VERDİKLERİ
CEVAPLAR

21 Nisan 1996-

Canlı Yayın

SORU 1.- 23 Nisan 1920'de kurulan ilk TBMM'nden günümüze tam
76

yıl

geçti. TBMM'nde ilk günlere benzer bir Kuvayı Milliye ruhunun var
ve devam ettiğini söyleyebilir miyiz?

olduğunu

CEVAP 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, bildiğ;iniz gibi, çöküp dağı
lan bir devletin yerine millet egemenliğine dayanan yepyeni bir siyasi varlık getirmek amacıyla kurulmuştur.

23 Nisan 1920 tarihinin manzarasına bakarsanız, böyle bir Meclisin
kendini ilk planda milleti düşman boyunduruğ;undan kurtarınakla görevli sayması gerektiğ;i ortaya çıkar. Zaten, Türk'ün öz yurdunun parçalanması ve işgal edilmeye başlaması milletimizin geniş kesimlerinde tarihimizde o güne kadar kendini pek belli etmeyen bir gücü ortaya çıkar
mıştı.

"Kuvayı Milliye" adıyla andığımız kavram işte bu gücün genel adıdır.
Yani milletin birleşmiş gücü veya güçleri. Bu gücün Türk milletinde belirmesi" Kuvayı Milliye ruhu" deyimiyle ifade edilmiş ve bu bir tarihi teknik terim olmuştur.
Kuvayı Milliye ruhu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasında
ve inanılması güç şartlar altındaki çalışmalarının başarıya ulaşmasında
elbette en büyük etken olmuştur.

O birleştirici manevi güç
bir sonuç alınamazdı.
Bir

olmasaydı,

üç

yıl

içinde böylesine görkemli

noktayı

daha belirtmek isterim: Bildiğ;iniz gibi, düzenli ordu 1920
kuruluncaya kadar "Kuvayı Milliye" aynı zamanda "Milli
altındaki vatansever milis birliklerini de belirtmekte kulla-

yılı ortalarında

Kuvvetler"

adı

nılıyordu.

Ama çoğ;u kez başına buyruk davranan, askerlik tekniğ;inden yoksun
bu birliklerle savaşı kazanmanın mümkün olmadığ;ı 1920 Haziran'ındaki
büyük Yunan saldırısı ile anlaşıldı. İşte, hele 1921 yılından sonra "Kuvayı Milliye" sadece ve yalnız, konuşmamın başında belirttiğ;im ruhun ifadesi olarak kullanılmış, ama askeri güç anlamına gelmemiştir.
Zaten milli ordu kurulurken Kuvayı Milliye yandaşı olan örneğin Ali
Fuat (Cebesoy) Paşa ile düzenli ordu yandaşlarından Fevzi (Çakmak) ve
İsmet (İnönü) Paşaların arasındaki mücadele bilinir.
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Demek istediğim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuvayı Milliye belaşamadan sonra sadece düşmanı kovmak için ortaklaşa bir milli
ruhun ifadesi olarak kullanıldı.

li bir

Zaferden sonra gene, bu ruhun yaktığı ateşle, Türk Milletini çağdaş
uygarlığa ve demokrasiye ulaştırmak için büyük inkılap adımları atıldı.
Bu geçtiğimiz 76 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyice gelişti, sağ
lamlaştı.

Şimdi çoğulcu bir demokratik sistem içindeyiz. İlk Meclisimiz bir
ölüm-kalım

mücadelesi veriyordu. Şimdi ise bir demokrasiyi tam olarak
istiyoruz.
Öyle ise, 76 yıl öncesinin koşulları ile bugünkü koşullar arasında büyük farklar vardır. O günlerin Kuvayı Milliye ruhunu şimdi aramak gereksizdir. Evet, Kuvayı Milliye ruhu bizi bugünlere getirdi. Allah korusun, düşünmek bile istemem, ama, 1920 koşulları gene kendini gösterir
ise, her Türk insanının hücrelerine nüfuz etmiş olan Kuvayı Milliye ruhu
gene canlanır.
Bugün, vatanın bölünmez bütünlüğü, çağdaşlaşma ve demokrasi yolunda ilerlemek için belki özde ve hedefte aynı ama, içeriği itibarıyla çok
daha değişik bir başka Kuvayı Milliye ruhu vardır.
Tekrar ediyorum: Bu "Demokrasiyi iyice yerleştirme isteğinden gelen
ruhtur." Bu ruhun içinde belki ilk meclislerimizin Kuvayı Milliye ruhu da
yer almaktadır.
yerleştirmek

SORU 2.- Programı seyircilerimize duyururken, "Mustafa Kemal'den
Mustafa Kalemli'ye TBMM" şeklinde ifade kullandık. Gazi Mustafa Kemal,
TBMM'nin ilk kurucu Başkanı. O günlerde Meclis Başkanlığının üzerinde
bir makam olmadığı için aynı zamanda en yetkili kişi. O günden bugüne
TBMM'nde neler değişti, ne gibi gelişmeler yaşandı? Parlamenter demokrasi rayına oturdu mu?

CEVAP 2. -Türkiye Büyük Millet Meclisi, 76 yıl önce kurulduğu vakit, hem vatanı işgal eden düşmanları kovmaya çalışıyor, hem de başta
Mustafa Kemal Paşa olmak üzere belli başlı kurucularını asi ilan ederek
halkı üzerine kışkırtan İstanbul' daki belli siyasi çevreler e karşı aman s ız
bir mücadele sürdürüyordu.
Diğer yandan da yeni bir devlet kurduğunun bilincine varan birinci
Meclis, millettınizi en iyi bir biçimde yönetmek ve sağlam bir geleceğe kavuşturmak için de didiniyordu.
Şimdi, böylesine ağır ve o günün koşulları altında başarılması neredeyse imkansız gibi görülen bu işleri yapabilmek için Meclis'in son derece geniş yetkilere sahip bulunması son derece doğaldı.
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Bu Meclis karar verecek, verdiği kararı bizzat icra edecek ve o kararlara karşı gelenleri kendisi yargılaycaktı. Zira O, gücünü doğrudan doğ
ruya milletten almıştı ve milleti kurtarmak için didiniyordu.
Böylesine geniş yetkiler ancak, Fransız ihtilali gibi
manlarda gördüğümüz Meclis için söz konusudur.

olağanüstü

za-

Böyle çalışan ve kuruculuk niteliğini de haiz bu tür parlamentolar
"Kuvvetler Birliği" esasına göre çalışırlar.
Bizde de başka türlü bir sistem benimsenemezdi. Bütün yetkilere sahip Meclis'in Başkanı da elbette o Meclis'in temsilcisi olarak son derece
yetkiliydi.
Unutulmasın: İlk önce Mustafa Kemal Paşa, daha sonra 5 Ağustos
192l'de Meclis'in savaşla ilgili yetkilerini kullanmaya memur başkomu
tanı, 19 Eylül 192l'de "Gazi ve Mareşal" sıfatını gene Yüce Meclis'ten
alan o eşsiz önder, cumhuriyetin ilanına kadar aynı zamanda devlet baş
kanı idi.
Gerçi, saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922 tarihine değin padişahlık
hukuken henüz geçerli idi. Ama o padişah Ankara'ya gelmediği ve zaten
gelemeyeceği için, devlet başkanlığı yetkilerini Atatürk kullanıyordu.
1 Kasım 1922'den sonra bu durum daha kesinleşti. Cumhuriyetin
ilanına kadar, yani 29 Ekim 1923'e kadar Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı ve artık aynı zamanda da devlet
başkanıdır.

Cumhuriyetin ilanıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa, meclisle olan baş
bitirdi; o sadece Cumhurbaşkanı idi.
Gene o tarihte, yani 29 Ekim 1923'deki Anayasa değişikliği ile Kuvvetler Birliği esası biraz yumuşatıldı. Meclis Bakanlar Kurulu üyelerini
artık doğrudan doğruya seçemeyecekti. Cumhurbaşkanınca Meclis içinden atanan bir Başbakan, genel milletvekilleri arasından bakanları sapkanlık ilişkisini

tayacaktı.

Böylece hükümet sistemine geçildi. Hükümet Başkanı programını
okuyup güvenoyu alırsa çalışmalarına başlardı. 1924 Anayasası, aynı
esası muhafaza etti, ayrıca gensoru yoluyla hükümetin düşürülmesi de
mümkün kılındı. Ama ne devlet başkanının ne de bir başka yürütme gücü temsilcisinin parlamentoyu denetlernek hakkı vardı. Yani Kuvvetler
Birliği esası sürüyordu. Her türlü yetki yalnız ve yalnız Mecliste idi.
Bu sistem çok partili hayata engel değildi. Atatürk çok partili hayatı
hep özendirmiştir. Ama 1924 ve 1930 denemeleri başarısız oldu.
1945-1946'da kesin olarak çok partili hayata geçildi. Ve anlaşıldı ki,
mutlak Kuvvetler Birliği esası çok partili demokratik sisteme pek uygun
değil.
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ı 96 ı Anayasası

ile Kuvvetler Ayrılığına geçiş başlamıştır. Hükümete
bakan alınabilmesi, koşullar oluşunca Cumhurbaşkanının
Meclisi dağıtma yetkisi... ı 924 Anayasasında her bakımdan Meclis denetimi altında olan yargının tam bağımsızlığı ve gerekirse kanunların Anayasaya uygun olup olmadığının bağımsız yargı tarafından denetlenebilmesi. ..
Gördüğünüz gibi, ı 920'lerin Meclislerinden çok farklı bir sisteme girildi. Bu arada ı 96 ı Anayasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki alt
Meclisten oluşturulduğunu hatırlatalım: Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosu.
dışarıdan

Millet Meclisi daha yetkili idi. Cumhuriyet Senatosunda ise seçilmesenatörler de bulunabiliyordu. Cumhurbaşkanına Senato Baş
kanı vekalet ederken, her iki Meclisin "Türkiye Büyük Millet Meclisi" adı
altındaki geniş yetkili ortak kuruluna Millet Meclisi Başkanı Başkanlık
ediyordu.
Gördüğünüz gibi, gerçi kuvvetler arası dengeye dayanan "Parlamenter Sistem" gelmişti ama parlamentonun yapısında bazı bozukluklar vardı.

miş bazı

Bugünkü Anayasamız ise bu söylediğim aksaklığı ortadan kaldırdı.
Yeniden tek meclis sistemine geçtik. Ayrıca, "Parlamenter Sistem"in gerekleri, özellikle fesih yetkisi açısından daha da iyileştirildi.
Şimdi görüyorsunuz ki, 76 yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi
çok önemli değişiklikler geçirmiştir.
Elbette ben Mustafa Kalemli, Meclisimizin kurucusu o büyük dahinin
yetkilerine asla sahip, olmadığım gibi, şimdiki meclisimiz de "Kuvvetler
Ayrılığı" sistemi içinde, ı 920'lerin meclislerine göre daha sınırlı çalış
maktadır.

Ama bu, demokrasinin gereğidir. Bu değişiklikler olmasaydı, demokrasi tam olarak kurulamazdı.
Ben bazı eksikliklere rağmen, 76 yıllık bir gelişme sonucu erişilen
noktanın demokrasiyi rayına oturttuğunu söyleyebilirim. Ama o ray üzerinde daha hızlı ilerlememiz gereklidir.
Bunun için de ben Mustafa Kalemli, büyük dahi Mustafa Kemal'in
gösterdiği hedefe yaklaşmak için elimden geleni yapacağım.
Demokrasinin temeli laikliktir. Bu ilkeyi kaldırırsanız, hiç bir demokratik kurum yaşayamaz.
İşte görevimiz modern, laik ve dolayısıyla ile demokratik Türkiye'yi geliştirmek için Meclisimizin durmadan çalışmasıdır. Zamanın gereklerine
göre bu çalışmaların sistemi değişebilir; ama öz ve hedef ı 920 yılından
beri aynı kalmıştır ve kalacaktır.
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SORU 3. - Cumhurbaşkanlarının yetkileri ülkemizde çok tartışıldı.
TBMM Başkanı olarak yetkilerinizin çerçevesini yeterli buluyor musunuz?

CEVAP 3.- Bugünkü Anayasal çerçeve içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanının yetkilerinin daha fazla olması gereksizdir. Bizim görevimiz, bu yüce kuruluşun çalışmalarına yardımcı olmak, Anayasa ve
İçtüzük ile verilen görevleri yerine getirmektir. Bu açıdan yetkilerimi yeterli görüyorum.

Belki, İçtüzüğün 14 üncü maddesinde sayılan görevler içinde bulunan "Komisyonların denetimi" konusundaki yetkilerin biraz daha belirginleştirilmesi yararlı olabilir. Zira bildiğiniz gibi, parlamento çalışmala
rının ağırlık noktasını komisyonlar oluştururlar.
Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim: Bizim kamuoyumuz
Türkiye Büyük Millet Meclisi denilince sadece Genel Kurulu düşünüyor.
Aslında Genel Kurula gelen malzeme komisyonlarda hazırlanıp olgunlaş
tırılmaktadır. Demokrasinin beşiği olan ingiltere'de, Avam Karnarası 7-8
milletvekili ile genel kurul görüşmelerini yürü te biliyor. Elbette son derece önemli konularda ingiliz parlamenterleri o küçük salonu dolduruyorlar. Öyle ki ayakta kalanlar bile oluyor. Bizde de elbette Genel Kurula
mümkün olduğu ölçüde devamın sağlanması gereklidir. Ama sağlam bir
komisyon çalışması yapılmadan Genel Kurul'a gelen bir konu karara
bağlanamıyor ki!
Öyle ise, bizlere komisyonların denetlenmesi konusunda biraz daha
açık yetkiler tanınsa meclis çalışmalarını çabuklaştırmak için yararlı
olur diye düşünüyorum.
Demokratik bir parlamentoda, başkanın hiç kimseye danışmadan karar alması da söz konusu olamaz. Gerek Başkanlık Divanı gerek Danış
ma Kurulu bu konuda Meclis Başkanlarına yardımcı olmaktadırlar.
SORU 4. - Meclis Başkanımızın devlet idaremiz içindeki konumu, bir
Meclis Başkanının demokrasi içinde olması gereken ideal konumunda mı?

CEVAP 4. -Bir önceki sorunuzda sanırım bu konuya ışık tuttum.
Demokratik bir düzen içinde, milletin temsilcilerinin bir amiri olamaz ki!

Meclis Başkanı sadece koordinasyonu sağlar, çalışmaları hızlandırıcı,
çalışma verimini artırıcı tedbirleri alır. Ama milletvekillerinin üstünde bir
yetkiye sahip olması düşünülemez.
Buradan hareketle konumuz hakkında da aynı görüşü ileri sürebilirim:
Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanına vekalet eder. Öyle ise, parlamentomuzun başkanı devletin en üst konumda ikinci kişisidir. Bu duruma
uygun olarak gerek Anayasa gerekİçtüzük hükümleri Meclis Başkanına
çok onurlu ve makamına yaraşır bir konum tanımışlardır.
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SORU 5. -Demokrasiyle idare edilen diğer ülkelerdeki meclis başkan
larının konumuna baktığımızda, bizimkiyle benzerlikleri veya farklılıkları
açısından neler söyleyebiliriz?

CEVAP 5.- Bakınız, şu hususu aklınızdan çıkarmayın: Evet, demokrasinin temel ilkeleri evrenseldir: Millet egemenliği, temel hakların güvenceye alınması, siyasal-sosyal özgürlükler, yargı bağımsızlığı gibi..
Bu ve bunların tamamlayıcısı diğer başka altyapı ögeleri olmazsa demokrasi yoktur. Ama, bu esaslar üzerinde her toplum, her millet kendi
özelliklerine, geleneklerine, alışkanlıklarına göre demokrasiyi işletir.
Bu bakımdan demokrasilerde Parlamento Başkanlarının hepsi için
geçerli standart ölçüler bulunmaz. Evet, her demokratik devlette Parlamento Başkanı, o kuruluşu temsil eder, çalışmaları kolaylaştırır, denetler. Bu tür yetkiler bütün demokratik parlamento başkanlarında vardır.
Ama bunlar dışında her demokratik rejimin temelinde yatan anlayış biçimlerine göre Parlamento Başkanlarının hem konumları hem de yetkileri arasında farklar bulunabilir. Bu konuda Anayasa Hukuku kitapların
da yeterli bilgiler vardır.
Ben bu sorunuzun cevabını şu cümle ile bitiriyorum: Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı, genel olarak konumu ve yetkileri bakımından diğer demokratik rejimlerdeki meslektaşlarıyla eşit düzeyde sayılabilir.
SORU 6. - Seçimlerde üçüncü olmuş bir parti milletvekilinin meclis
başkanı olması eleştirildi. Hukuk çerçevesinde hareket edildiği sürece, teamüllerin hukukun sürekliliğinin önüne geçmesi düşünülebilir mi? Yapılan
iş Anayasaya ve hukuka uygunsa, teamüllerin zamanla hukuk yerine geçmemesi için arada bir bu türlü gelişmelerin olması, demokrasi hukukunun
işlerliği açısından daha sağlıklı olacağı düşünülemez mi? Hukuka uygun
olan bir işi neden eleştiriyorlar?

CEVAP 6.- Bu uzun sorunuzun cevabı bir ölçüde zaten kendi içinde
cevaplamadan önce "Demokrasi Hukuku" deyiminin bu soruda yerine oturmadığını düşünüyorum. Burada herhalde "Parlamento
Hukuku"ndan söz etmek istiyorsunuz. Demokrasi hukuku olmaz, hukuk
kurallarının demokrasiye uygun olup olmadığı hukukçularla tartışılır.
Bu da "Anayasa Hukuku" içinde yapılır. Bu hukuk dalı içinde ayrıca,
Prof. Teziç'in de belirttiği gibi "Parlamento Hukukun dan" söz edilebilir.
saklı. Kısaca

Bu
ya

noktayı

böylece ifade ettikten sonra sorunuzu

kısaca

cevaplama-

çalışalım:

Herşeyden önce kamuoyu bu konuda seçimimden önce ve sonra yeterince tartıştı. Her türlü düşünce ileri sürüldü. Bütün bu tartışmaların
bizi getirdiği yer ş urasıdır.

83

Teanıüller

ancak yazılı hukuk kuralları bulunmadığı veya bulunup
da bir olay için yorumlanamadığı taktirde, bir devletin temel ideolojisine
ters düşmernek kayıt ve şartı ile, yerlerine yazılı hukuk kuralları konuluncaya kadar geçerlidirler. Bu, hukuk biliminin temel kurallarından biridir. Benim seçimim konusunda bu ilkeden hareket ederek şunu söyleyebiliriz:
Üçüncü partiye mensup olmanı, Meclis Başkanlığına seçilmeme engel değildir; zira bu konuda ne Anayasa'da ne de İçtüzükte bir önleyici
hüküm vardır. Bana gelinceye değin Meclis Başkanlarının hep birinci
partiden seçilmeleri uyulması gerekli bir teanıül yaratmamıştır; Zira
Anayasa Meclis Başkanını seçmekte milletvekillerinitamamen özgür bı
rakmış, hiçbir bağlayıcı hüküm koymanııştır. Çok büyük bir çoğunlukla
seçilmem de Meclis'in iradesini açıkça göstermektedir. Hiçbir teanıül,
Anayasanın verdiği yetkileri örtemez.
Bence asıl şimdi, gerektiği takdirde uyulabilecek bir teamül ortaya çı
Meclis Başkanı, milletvekillerinin istekleri doğrultusunda ve Anayasada öngörülen miktarda oy almak koşulu ile herhangi bir partiden seçilebilir.
kıyor:

Evet, sorunuzda ileri sürdüğünüz düşünce de böylece doğrulanmış
oluyor: Bazen teanıüller, yazılı hukuk kurallarını daha da güçlendirirler.
Benim seçimim ile Türk Parlamento Hukukuna yorum yolu ile bir teAma şurası kesindir ki, Yüce Meclis bir süre sonra bu teanıülden de vazgeçebilir. Unutulmasın: Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Anayasayı değiştirme yetkisiyle donanmıştır. Bu büyük yetki içinde teanıüllerin ancak ikinci veya üçüncü derecede etkisi bulunabilir, şu kayıtla ki, bunlara uymak dahi Meclis'in isteğine kalmıştır.
anıül girmiştir.

SORU 7. - Meclis Başkanı seçilme şekliniz, yakın dönem Türk siyasi
tarihinin en önemli uzlaşma göstergelerinden birinin sonucunda gerçekleş
ti. Aldığınız oy sayısı, parlamentodaki dengelere bakıldığında bir bakıma
ulaşılması güç bir rakamı ifade ediyor. Şahsırrıza gösterilen bu teveccühü
nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP 7.- Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğun
gerçekten önemli bir uzlaşma havası içinde bendenizi başkanlığa
layık gördüler. Bu elbette benim için hayatıının en büyük şerefidir ..
luğu,

Neden bir başka arkadaşı değil de beni seçtiler? Efendim, bu konuda
ben ne diyebilirim? Tevveccüh gösterdiler, çoğunluk naçiz kişiliğim üzerinde birleşti. Bu teveccühü, nasıl mı değerlendiriyorum? Şöyle:

84

Meclisimiz her türlü zorluğu uzlaşma ile aşabilecek bir olgunluktadır.
Burada benim kişiliğim hiç önemli değildir. Meclis eğilimini, seçilmemden sonra yaptığım konuşmamdan sonraki tezahüratıyla gösterdi.
Ben Türk Devletinin temelini oluşturan Atatürk ilkelerinin taviz vermez savunucusu olduğumu söyleyince, bana oy vermeyen kesimler içinden bile alkış sesleri yükseldi. Demek ki, Meclisimizin çok büyük çoğun
luğu Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyecek bir başkanları olmasını istiyor.
Elbette beni alkışiayan her arkadaş en aşağı benim kadar laik ve özgür düşüneeye bağlıdır; yani Atatürk'ü benimsemiştir. Bu bakımdan seç
ilmemde sembolik bir yaklaşım da görüyorum. Meclisin teveccühünü
başka türlü yorumlayamam.
Dediğim gibi, kişiliğimden çok, yürünecek yol önemlidir.
Ne mutlu ki, böylesine duyarlı bir seçimde Meclisimiz, "uzlaşabilme"
sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bununla her Türk vatandaşının
kıvanç duyması gerektir diye düşünürüm.

niteliğine

SORU 8. - TBMM İçtüzüğü, gelişmiş demokrasilerdeki parlamentolartemposunu artıran veya azaltan özellikler
açısından ne durumda? Meclisin daha verimli olması için neler yapılabilir?
Meclisimizin çalışma temposundan memnun musunuz?
la

karşılaştırıldığında, çalışma

CEVAP 8. - Bildiğiniz gibi, 5 Mart 1973 tarihli "Millet Meclisi İçtüzü
daha hala uygulanıyor. İki Medisli bir parlamentoda yer alan Millet
Meclisi için yapılan bu İçtüzük elbette pek çok bakımlardan son derece
yetersiz kalıyor.
ğü"

Ancak yorumlarla, divan kararları ile bazı zorlukları aşabiliyoruz.
Meclisimizin daha hızlı çalışabilmesi, daha yapıcı kararlar alabilmesi için
İçtüzüğümüzün değiştirilmesi kesin şarttır. Bu konudaki son çalışmalar
tamamlandı. Uzman altı arkadaşımızın hazırladığı metin tarafımızdan
Anayasa Komisyonuna havale edildi. Bir an önce görüşülüp kabul edilmesi ve genel kurulda da onayıanmasına tüm çabaınızia çalışıyoruz.
Meclisimizin çalışma temposunu ölçmek henüz mümkün değil. Meclisimiz çok yeni. Hükümet kurma çalışmaları ve komisyonlarımızin seçim
işleri tamamlandı. Gördüğüm kadarı ile bütün arkadaşlarımız görevlerinin gereğini yerine getirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın Meclis çalış
malarını aksatan bazı hususlar var: Örneğin ziyaretçi akını gibi. Bu konularda Başkanlık Divanındaki arkadaşlarla birlikte sürekli çalışıp tedbirler alıyoruz. Şu sıralarda devam eden bütçe müzakereleri dolayısıyla,
kalıcı yeni tedbirleri oluşturuncaya kadar, Meclise ziyaretçi girişlerini
durdurduk
85

yapılan bir kısım oylamaların geçersiz
için harekete geçti. Gerekçelerini makul buluyor musunuz?

SORU 9.- Bir parti, TBMM'nde
sayılması

CEVAP 9.- Bu husustaki görüşümüzü l l Nisan 1996 tarihinde kamuoyuna resmen duyurduk. Konuyu çok yönlü incelettim. Anayasa Hukuku alanında dünya çapında ün sahibi son derece değerli öğretim üyelerimizden görüş aldık. (Prof. Dr. Ergun Özbudun ve Prof. Dr. Erdoğan
Teziç).

Gene, bu Anayasayı hazırlayan Danışma Meclisinin Anayasa Komisyonu Başkanı değerli ve ünlü hukukçu Prof. Dr. orhan Aldıkaçtı'nın düşüncelerini öğrendik. Konu ile ilgili hemen hemen bütün uzmanlara baş
vurduk. Sonuç:
Güvenoylamasında

bir hukuk yanlışının bulunamadığının açıkça tespitidir. Ama bu iş artık yüce yargıya intikal etmiştir. Bu konuda daha
fazla konuşmam uygun değildir.
SORU 10. - TBMM İçtüzüğünün, Anayasaya aykırı sayılabilecek bir
kısım sınırlamaları var mı? İçtüzükte kapsamlı bir değişiklik düşünülüyor
mu?

CEVAP 10.- Bir önceki sorunuzda bu hususa zaten değindim: 1961
göre hazırlanan Millet Meclisi İçtüzüğünün, 1982 Anayasasına göre çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına bazı
noktalarda engel olduğunu da belirttim.

Anayasasına

Bence mevcut İçtüzük'te antidemokratik değil ama yetersiz hükümler
var; düzenlenmemiş, değinilmemiş konular var. Bütün bu aksaklıkları
gidermek için çalışmalar içine girdiğimizi de belirttim.
SORU ll. -Anayasa değişikliği sözkonusu olursa, bu parlamentonun
bir öncekine göre aritmatiksel şansı için neler söyleyebilirsiniz? Geniş bir
uzlaşma zemini oluşabilir mi? Yoksa daha mı zor görünüyor?

CEVAP 1 ı. -Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarafsız Başkanı olarak bu konuda şu anda hiçbir görüş belirtemem. Bu sorunuz siyasi dengelerimiz üzerinde kurulu. Bu dengeler zaman zaman değişebilir. Sadece, Anayasamızın değiştirilmesi gerekli hükümleri bulunduğunu, 19 uncu dönemdeki değişikliğin yetersiz kaldığı, ama bu konuya ne zaman ve
nasıl girileceği hakkında herhangi bir bağlayıcı tahminde bulunmanın,
"konumum" açısından şu anda mümkün olmadığını belirtmek istiyorum.
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HÜRRİYET GAZETESi GENEL YAYlN MÜDÜRÜ
ERTUÖRUL ÖZKÖK'E GÖNDERDİKLERİ

AÇIKLAMA

22 Nisan

ı 996

Gazetenizin 22 Nisan 1996 tarihli sayısında "Hasan Krizi" başlıklı benimle ilgili haber tamamen asılsız ve hayal mahsuludur. Dedikodu temeline dayanan ve iki kişi arasında güya cereyan eden konuşmaya dahi yer
verilerek, haberi yazan kişi tarafından hayal kurulmak suretiyle tırnak
içinde yazılan ifadelerle yayınlanan haber, kişiliğimi yaralayan, küçük
düşüren niteliktedir.
Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Yüce Parlamentoyu
temsil ediyorum. Böyle bir konumda, yakınlık derecem ne olursa olsun,
bu tür bir ilişki içinde olmam mümkün değildir. Beni tanıyanlar, karakterimin buna uygun olmadığını da bilirler.
Doğrulukla hiç ilgisi olmayan ve beni ağır bir itharn altında bırakan
bu haberin, Hürriyet gibi ülkenin önde gelen, köklü bir gazetede yer almasından sonsuz bir üzüntü duydum. Sizin de benim hissiyatımı paylaşacağınıza eminim. Yasal hakiarım saklı kalmak kaydıyla bu açıklama
mın yarınki sayınızda yayınıanmasını rica ederim.
Saygılarımla.
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TRT'DE YAYlNLANAN 1996 YILI
MİLLİ EGEMENLİK HAFTASINI
AÇIŞ KONUŞMALARI

~2

Aziz

Nisan 1996

Vatandaşlanm,

Bundan tam 76 yıl önce, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup çalışmalanna başladı. Bu, Türk tarihinde o güne kadar görülen en önemli siyasal olaydı. Milletimizin binlerce yıllık köklü tarihinde çok büyük bir dönüm noktasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, daha
ilk toplantısı açılırken "egemenliğin gerçek sahibinin" Türk Milleti olduğunu açıkca belirtiyordu. Egemenlik adını verdiğimiz devlet gücünün bir
kişiye veya aileye ait olması bugün bizlere son derece "aykırı gelmektedir.
Ama unutmayınız ki, Meclisimiz kuruluncaya kadar bu düşünceyi bıra
kın uygulamak, açığa vurmak bile mümkün değildi. Gerçekten Yüce
Meclisimiz kurulur kurulmaz yüzlerce yıllık alışkanlıklarını terketmek istemeyen çevrelerin ona nasıl acımasızca saldırdıklarını hepimiz biliyoruz.
Ama, bu mücadeleyi, gerçekleri temsil eden Meclisimiz kazanmıştır. Bugün hepimiz biliyoruz ki, egemenlik kayıtsız şartsız Millete aittir. Milletimizin her bireyi egemenlik hakkına eşit olarak sahiptir. Vatandaşlarımız
egemenlik hakkının kullanılmasını belli ilkelere uyması koşuluyla Medisimize bırakmıştır. Ama egemenliğin gerçek sahibi olan Milletimiz, Meclisini her zaman denetler. Milletin üzerinde bir başka güç yoktur. Meclisimiz sadece Milletin isteklerini gerçekleştiren temsilcisidir.
Aziz Vatandaşlarım, kurulduğu günden beri demokratik bir hayat biçimini geliştirmeyi Meclisimiz kendine baş hedef edinmiştir. Ama, rejimlerin en iyisi olan demokrasi belli bir altyapı kurulmadan gerçekleştirile
mez. Bu altyapı şu ögelerden oluşur. Devlet gücünün halka indirilmesi;
bütün vatandaşların can ve beden dokunulmazlığının sağlanması; cinsiyet, ırk, din, dil gibi nitelikler hiç dikkate alınmadan herkesin yasalar
karşısında eşitliği, insanların kendilerini serbestçe ve rahatça yetiştire
cekleri özgür bir siyasal ve sosyal ortamın kurulması. Bu temel olmadan
demokrasi binasını kuramazsınız. Bugün demokrasi yolunda bizden ileri görülen bazı Batı Avrupa toplumları, bu altyapıyı yüzlerce yıl süren
kanlı mücadeleler sonucunda devletlerinin temeli yapabildiler. ingiltere'de demokrasi 400 yılda yerleşti; Fransa'da ise, daha ağır mücadelelere rağmen, arada bir demokrasi yıllarca askıya alındı. Bugün özgürlükçü rejime bağlılığı ile ünlü Fransız toplumu demokrasi yolunda yüz yıl
dan fazla süren zahmetli bir yürüyüşle başarıya ulaştı. Bu konuda daha
pek çok ileri ülke örnek olarak gösterilebilir.
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Türkler tarih boyunca eşitlik düşüncesine sahip, hoşgörülü insanlar
olarak tanınmışlardır. Ancak demokrasinin modern altyapısının kurulabilmesi için bu saydığımız özellikler gerekliydi ama yeterli değildi. XIX
uncu Yüzyıl ortalarından itibaren başlayan çabalar, siyasal iktidarın
kaynağının millet olduğu düşüncesini yerleştirememişti. İşte yarından
itibaren ku tlayacağımız bayramın önemi burada yatıyor. Türkiye Büyük
Millet Meclisi yoluyla ilk önce tam bir millet iktidarı kurulmuş ve bu yollayurdu işgal eden düşmanlar kovulmuştur. Ardından demokrasinin diğer altyapı ögelerini büyük bir dikkat ve özenle kuran da gene MeclisimizdiL ATATÜRK'ün gösterdiği uygarlık ışığına ulaşabilmek için ilk önce
kafalarımızın ve vicdanlarıınızin aydınlanması, özgür düşüneeye geçmemiz gerekiyordu. Kadın-erkek arasındaki akla aykırı eşitsizliğin giderilmesi, modern yasalar yoluyla vatandaşın gelişme ortamının sağlanması,
hep Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmişlerdir. Bu
altyapı bir millet hayatı için kısa sayılacak bir süre içinde kuruldu. Sonunda, bundan tam elli yıl önce çok partili demokratik siyasal hayata geçildi. Böylece Türk demokrasisi yürüyeceği gerçek yola girmiş oldu.
Değerli Vatandaşlarım, doğrudan doğruya sizi temsil eden Meclisimiz,
sizler için vardır. Onun üyelerini sizler seçtiniz. Meclisimizin çalışmala
rında bazı aksaklıklar olabilir. Bu tür aksaklıklar her toplumsal kurumda ve en ileri ülkelerde bile gözlenir. Meclisimiz hem kendini denetleyecek, hem de başta siz vatandaşlarımızın uyarıları ile aksaklıkları düzeltecektir.
Türk tarihinde millet egemenliğinin tanındığı bu çok büyük günü coş
kulu bir bayram olarak kabul ettik. Medisimizi toplayan ve O'nu dem okratik hedefe yöneiten büyük kurtarıcı ATATÜRK, böylesine önemli bir günü, geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımıza armağan etmekle evrensel bir devrim daha yapmıştır. Dünya üzerinde çok önemli bir milli
günü "çocuk bayramı" olarak kutlayan bir başka ülke yoktur. Bizler 23
Nisanın bu evrensel özelliğini yıllardan beri dünyaya tanıtmaya çaba harcıyoruz: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun da katkılarıyla yarın
başlayacak "Milli Egemenlik Haftasını" dünya çocuklarına adıyoruz.
Meclisimiz, tarihsel gelişmesini ve demokrasimizin siyasal ve hukuksal sorunlarını da bilim adamlarımıza inceletmekte, bu konuda her yıl
pek çok bilimsel toplantı düzenlemekte, son derece ciddi araştırmalar yayınlamaktadır. Bütün bu çalışmalar, yarın 76 ncı kuruluş yıldönümünü
kutlayacağımız Meclisimiz geleceği ile ilgili sağlam hazırlıklar niteliğindedir.
Cumhuriyetimizi kuran, modern Türk toplumunu Milletimizin iradesi doğrultusunda geliştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi daha olgunlaş
mış bir biçimde gelecekte de demokrasiiDizin en büyük güvencesi olacaktır.
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Bu Meclis'i kurarak bizlere örnek olan bütün büyüklerimizin hepsini,
başta eşsiz komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere minnet ve şükran duyguları ile anıyoruz.
Yarın başlayacak ve çeşitli etkinliklerle sürecek Milli Egemenlik Haftasını açıyor ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize mutluluklar ve esenlikler dilerim aziz
vatandaşlarım.
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"DÜNYA ÇOCUKLARI BARIŞ FORUMU"NU
AÇIŞ KONUŞMALARI

22 Nisan 1996 - TRT Arı Stüdyosu
Sevgili Çocuklar,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun düzenlediği "Uluslararası 23
Nisan Çocuk Şenliğine katılmak üzere sizleri Türkiye'ye gönderen anne
ve babalarınıza, okullarınızın yöneticilerine ve ülkelerinizin yetkililerine
teşekkür ederim. Türkiye'de geçireceğiniz süre içerisinde sizleri misafir
edecek aileler, hiç şüpheniz olmasın, anne ve babalarınız sıcaklığında hepinizi sevgiyle kucaklayacaklardır.
Şenlik

çerçevesinde bugün açılışını yapmaktan büyük mutluluk duy"Dünya Çocukları Barış Forumu", çocuklarımız ve gençlerimiz
arasında bugünden atılan sevgi ve kardeşlik temelleri bakımından, dünya uluslarının geleceği için büyük bir değer ve anlam taşımaktadır.
duğum

Dünyanın çeşitli

ülkelerinden biraraya gelerek, dil, din, ırk, kültür
yapmadan kaynaşmanız, sevgi ve kardeşlik duyguları içinde kuracağınız dostluklar, dünya barışı ve uluslararası işbirliğinin sürekliliği
ne sağlam temeller oluşturacaktır. Bu nedenle burada edineceğiniz güzel
duyguları, kardeşlikleri ülkelerinize döndükten sonra da sürdürmenizi
diliyorum.
Sevgili Çocuklar,
ayırımı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 23 Nisan 1920'deki açılışını bir bayram olarak çocuklara armağan etmiştir.

Türk Milletinin çocuklarla birlikte paylaştığı, kutladığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, demokrasi şenliği niteliğindedir. Bu
şenliğin temelinde, "Yurtta barış, dünyada barış" anlayışı bulunmaktadır. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak. Sizler gelecekte ülkelerinizin çeşitli sektörlerinde görevler alacaksınız, yönetimlerinde söz sahibi olacaksınız. Bu görev ve sorumlulukları, karşılıklı sevgi, saygı ve
hoşgörüye dayalı barış ortamında başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Dünyada barışın egemen olması için bu forumda dile getireceğiniz
önerilerin ve güzel mesajların, ülkelerimizin değerli yöneticilerince dikkate alınacağını umuyorum ve diliyorum.
Hepinizi çok seviyorum. Tüm yaşamınızda, barış ve sevgi dolu günler
ve başarılar diliyorum.
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ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
NEDENİYLE ANITKABİR ÖZEL
DEFTERİNE YAZDIKLARI

23 Nisan 1996
Yüce Önder Atatürk,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız en büyük
eserin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı açılış yıldönümünde, sarsılmaz inanç ve bağlılıklarımızı bir kere daha sunmak üzere manevi huzurlarındayız.

Kurduğun

ve bizlere emanet ettiğin Cumhuriyetimizi, ilke ve inkılap
yolda, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmanın
içindeyiz.

larının aydınlattığı

büyük

çabası

Türkiye Büyük MUlet Meclisi dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de
Cumhuriyet ve Demokrasimizinen büyük güvencesidir. Aziroliyiz ve kararlıyız. Milletimizin birlik ve beraberliği ile mutlaka başarıya ulaşacağız.
ve
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Bu inanç ve duygularla, manevi huzurunda tazimle
yineliyoruz. Aziz ruhun şad olsun.

şükranlarımızı

eğiliyor,

minnet

BİRİNCİ MECLİS BİNASINDA DÜZENLENEN

ANMA TOPLANTISINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

23 Nisan 1996
Sayın

Milletvekilleri,

Değerli

Konuklar,

Bundan tam 76 yıl önce bugün açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin şu sıralarda oturan ilk milletvekilleri acaba 1996 yılında torunlarının
kendilerini minnet ve. şükran ile anacaklarını, aynı sıralarda oturup o
müthiş günleri hatırlayacaklarını düşünmüşler miydi? Bu eski, ufak binadan günün birinde çıkılıp görkemli, o zamanlar hayal bile edilmesi
mümkün olmayan bir yapıda torunlarının çalışacaklarını bilebilirler miydi? Bu soruları cevaplandırmamız elbette mümkün değildir. Ama 23 Nisan 1920 günü kurulan ve gerçek anlamda millet egemenliğine dayanan
birinci Meclis'in milletvekilleri canla başla ilk olarak vatanın kurtuluşu
nu düşünmüşler, ama bu düşünce içinde iken bile, kurdukları Meclisle
Türk tarihinin yepyeni bir aşamaya girdiğini de kavramışlardı. Belki içlerinden birkaç kişi bu Meclisin geçici olduğu zehabına kapılmış olabilir.
Ama bugün açığa çıkan ve objektif olarak incelenen kaynaklardan öğre
niyoruz ki onlar, yani 76 yıl önce şu sıralarda oturan mübarek insanlar,
"yepyeni bir devlet kurduklarını" anlamışlardı. Bunun içindir ki milli egemenlik ilkesine sımsıkı sarılıp onu geliştirmek, kökleştirmek için canlarını bile hiçe sayan bir mücadele vermişlerdi.
Düşününüz: Düşman, Ankara önlerine kadar gelmiş; Türk Milletinin
Anadolu tarihinden silineceği sevincini yaşayan düşman, var gücüyle yeni bir saldırıya hazırlanıyor. İşte o günlerde (15 Temmuz 1921) bu Yüce
Meclis'in Başkanı Mustafa Kemal Paşa, bir "Maarif Kongresi" topluyor ve
kurulan yeni devletin milli eğitim ilkelerini açıklıyor. Bu Meclis, gene
ölüm-kalım savaşı verilirken Türk Tarihinde ilk kez "Sağlık Bakanlığı"
kuruyor ve vatandaşın bu hayati ihtiyacının giderilmesi ile uğraşıyor. Gene, Türk milletinin düşmanla boğaz bağaza çarpıştığı günlerde, bu Meclisin ilk milletvekilleri bir yandan cepheden cepheye koşup "Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları" adını taşıyan kahraman silahlı kuvvetierimize moral ve güç aşılarken, devlet düzenini iyice yerleştirmek için vatandaşın evlenmeden önce sağlık muayenesinden geçirilmesi gibi konuları
dahi görüşüp yasalaştırıyordu. Öyle bir parlamento ki, hem o güne kadar dünyada görülmemiş bir savaş, emperyalizme karşı bir korkunç mücadele yürütüyor bir yandan da sağlam temeller üzerinde tam bir devlet
düzeni kuruyor. Elbette, bu devletin tam anlamıyla yaşama gücüne ka-
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vuşması

için devrimler de gerekliydi. Bu büyük hareketin işaretlerini Sakarya Zaferinden sonra "Gazi" sıfatını bu Meclisten alan, Başkomutan
Mustafa Kemal Paşa, koşullar olguulaştıkça aşama aşama verecektir. İlk
Meclisimiz, bugün akıllara durgunluk veren, başlangıçta kazanılması imkansız gibi görülen savaşı, doğrudan doğruya Milletten aldığı güçle zaferle bitirmiş, bu arada devletimizin dayanacağı baş temel olan milli egemenlik ilkesini yerleştirmiş, kuruculuğun en önemli işlevlerini yerine getirmiştir. Ondan sonra gelen Meclislerimiz işte bu ilk Meclis'in saldığı
ateş ve yarattığı ruhla laik, uygar, Türk e yaraşır modern bir cumhuriyet
ku rm u ş ve belli başlı kurumları ile geliştirmişlerdir.
Her yıl hiç olmazsa bir kez bu kutsal yapıyı ziyaret edip, devletimizin
ne kadar zor ama sağlam biçimde temellendirildiğini hatırlamak bizim
için yerine getirilmesi gerekli zevkli bir görev oluyor. 76 yıl öncesinin en
küçük bir konforu bile bulunmayan, elektrik, su, yol gibi günlük vazgeçilmez ihtiyaçların dahi karşılanmadığı, milletvekillerinin yatılı okullarda
barındığı Ankarasını düşünüp, bu binanın içinde devletimizin kuruluş
dönemini yaşamak gerektir. İşte o zaman bugün ne kadar önemli bir aşa
maya geldiğimizi anlarız.
Şimdi bu loş ama ruhlara cesaret veren salon da, ilk Medisimizi kuran o fedakar milletvekillerimizili yüzlerini karşımda görüyor gibiyim.
Kürsüde oturumu yöneten Gazi Mustafa Kemal Paşa, büyük zaferin nasıl kazanıldığını anlatıyor ve yüce Meclis'e teşekkür ediyor ... Şimdi bu
anda, o mutlu günü yaşayan Meclis'in de bugün açıldığını hatırlıyor ve
yaratılan eserin görkemi karşısında hayranlığımızı dile getiriyoruz ... Bizi
kurtaran, modern devlete ve demokrasiye geçişin temellerini atan o büyüklerimizin hepsini, başta düşüncesi, enerjisi ve gösterdiği hedefin sağ
lamlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasını sağlayan ve O'nu
büyük bir kurum haline getiren ATATÜRK olmak üzere, minnet ve şük
ran duyguları ile anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun.
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TBMM'NİN AÇlLIŞININ 76 NCI YlLDÖNÜMÜ
DOLAYlSlYLA BİRİNCİ MECLİS BİNASINDA

ÖZEL DEFTERE YAZDIKLARI

23 Nisan 1996

Aziz Milletimizin azim ve kararının tecelli ettiği ve Cumhuriyetimizin
temelinin atıldığı bu tarihi mekanda, TBMM 20 nci Dönem Başkanı ve
Milletvekilleri olarak 76 yıl sonra tarihi tekrar yaşadık.
Ulu Önder Atatürk'ü ve 1 inci Büyük Millet Meclisinin kahraman üyelerini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
TBMM'NİN AÇlLIŞININ 76 NCI YlLDÖNÜMÜ
NEDENİYLE TBMM GENEL KURULUNUN
ÖZEL GÜNDEMLİ TOPLANTISINDA
YAPTlKLARI

KONUŞMA

23 Nisan 1996
Sayın

Milletvekilleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı kuruluş yıldönümünü coşku
ile kutluyoruz. Bildiğiniz gibi, Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim günü, Türk Devletinin en büyük milli bayramıdır. Dikkat ederseniz "Cumhuriyetimizin ilan edildiği" gün dedim. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Çünkü, aslında Cumhuriyet, 76 yıl önce bugün, Meclisimizin açıl
masıyla kurulmuştur. İkinci Dönemin İstanbul Milletvekili, büyük tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, 29 Ekim ı923 günü yaptığı konuşmada,
"Cumhuriyet doğan çocuğun adıdır" demiştir. Bu sözleriyle büyük bilim
adamı Cumhuriyetin aslında milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği 23
Nisan ı 920 günü kurulduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan 29 Ekim
ı 923'te Cumhuriyet "ilan" edildi. O'nun başlangıcı ise aslında bugün
kutladığımız güne rastlar. Başka bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup yüce Türk Milletinin kayıtsız-şartsız egemenlik hakkını temsil etmeye başlamasaydı, tam üç buçuk yıl sonra devlet şeklimizin cumhuriyet olduğu ilan edilemezdi. Bu bakımdan ben, Meclisimizin kurulduğu bugünü cumhuriyetimizin de başlangıcı sayıyorum. Ama hukuksal
ifadesi bakımından Cumhuriyet 29 Ekim ı923 tarihli Anayasa değişikli
ği ile ilan edildiğinden elbette bizim en büyük bayramımız o güne rastlar.
Fakat o büyük bayramın kökü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu gündedir.
Değerli Arkadaşlarım,

bugüne değin yapısal olarak bazı dekadar tam bir kuwetler birliği esası geçerli idi. ı 96 ı Anayasasından bugüne kadar gelen uygulamada ise ılımlı bir
kuwetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu benimsenmenin niteliği ı 982
Anayasasında daha belirgin bir tarzda kendini gösterir. Cumhurbaşkanı
nın parlamentoyu fesih yetkisinin ı 96 ı Anayasasına göre daha elverişli
bir şekle sokulması ile yasama-yürütme arası bir denge kurulması demek olan "parlamenter sistem" artık tam anlamıyla siyasal hayatımıza
girmiştir. Bu arada yargı bağımsızlığı, rejimimizin temel güvencelerinden
biri olarak Anayasamızdaki özel durumunu korumaktadır.
Yüce Meclisimiz

kuruluşundan

ğişikliklere uğradı. ı 96 ı yılına

96

ı920 yılında

tek medisli bir sistemi benimsemiş olan milletvekillerimiz bunu Cumhuriyetimizin bir geleneğ;i haline getirmişlerdi. ı96ı Anayasası ile ı 980 yılına kadar süren çift meclis sistemi denemesi başarılı
olamamış ve ı 982'den beri tekrar geleneksel tek meclis sistemine dön ülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise kurulduğ;u günden itibaren
"egemenlik kayıtsız-şartsız Türk Milletine aittir" ilkesinin gerçekliğ;ini kabul ederek o doğ;rultuda yapılanmıştır.
76 yıldan beri sadece Meclisimizin yapısı değ;il, siyasal hayatımız da
önemli değ;işiklikler geçirdi. ı 924 ve ı 930 yıllarında iki başarısız çok partili sistem denemesi yapıldı. ı 945-46 yıllarında ise demokratik hayatın
bu vazgeçilmez gereğ;i kesin olarak yerine getirildi. ı960 yılından sonraki talihsiz iki ufak kesintiye bu mutlu günde değ;inmek istemiyorum.
Ama o kesintileri gerçekleştirenler dahi ana hedeflerinin tekrar çok partili demokratik rejime dönmek olduğ;unu belirtmişlerdir. Hiçbir şekilde
tasvip edilemez bu kesintilerde bile çok partili demokratik rejimin hedeflenınesi bizi şu sağ;lam ve tartışılmaz yargıya götürmektedir. Türk Milleti demokrasiyi hayatının vazgeçilmez ögesi haline getirmiştir. Demokrasi,
Türk insanının ruhuna ve özüne işlemiştir. Bu bakımdan demokrasi dı
şı rejimler arayışında bulunanlar, bu çabalarından hiçbir sonuç alamayacaklardır.

Aziz Arkadaşlar, Demokrasiyi kuran ve yaşatan toplumun kendisidir.
Bir toplum demokrasiye inanmamışsa, ne kadar uğ;raşılırsa uğ;raşılsın
bu en iyi rejim o ülkede yerleşemez. Bizde ise, biraz önce belirttiğ;im gibi,
demokrasi vazgeçilmez bir hayat koşulu olmuştur. Türk toplumunun bireyleri doğ;uştan demokrattırlar. Öyle ise, bizim çok önemli bir görevimiz
var. Demokrasiye inanıp, bizi temsilcileri .olarak seçip buraya gönderen
Milletimizin isteklerini karşılamak, özlemlerini gidermek ... Bir parlamento hiçbir zaman içinden çıktığı toplumun gerisinde kalamaz. Bugün Türk
toplumu siyasal hayatta daha hızlı çalışan mekanizmalar istiyor. Gerçi
parlamento geleneğ;imiz çok partili hayata geçiş yıllarıyla karşılaştırıla
mayacak derecede olgunlaşmıştır. Birbirleriyle çelişen siyasal görüşlere
sahip partilerimiz şimdi biraraya gelip koalisyon hükümetleri kurabiliyorlar. Ancak en üstün demokratik düzeye sahip ülkelerde görülebilen
bu yolda biz son on yıldan beri hızla ilerliyoruz. Ama, parlamento olarak,
bu güzel demokratik geleneğ;i daha da olgunlaşırken, Milletimizin diğ;er
özlemlerini mutlaka dikkate almak zorundayız. Geçen dönemde kısmen
gerçekleştirilebilen Anayasa değ;işikliğ;ini tamamlayıp Türkiye'nin demokratik yapısına ters gelen hükümleri kaldıralım. Meclisimizin daha hızlı
çalışması için gereken tedbirleri alalım. Bu arada uzun zamandan beri
sürüncemede kalmış olan İçtüzüğ;ümüzü kabul edelim. Yıllarca özenli
çalışmalar sonunda hazırlanmış Türk Medeni Kanunu ile Türk Ceza Ka
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nunu tasarılarını. bu dönem Meclisi yasalaştırsın. 1926'daki büyük hukuk devriminin böylece artık gerçek bir evrime dönüştüğünü dünyaya
göster elim.
Değerli Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin en
, temel güvencesidir. Bu bakımdan çağa uyan her türlü demokratik geliş
meyi kabullenelim ve demokrasi karşıtı hareketlerin hep birlikte karşı
sında olalım. Altında imzamız bulunan ve içindeki hükümlere candan
inandığımız "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair" 1950
tarihli Avrupa Sözleşmesinin 17 nci Madde hükmünü hiç unutmayalım.
Bu madde kısaca "hürriyetleri yok etme hürriyeti tanınamaz" der. Öyle
ise, demokrasinin temeli, özü olan insan haklarını ve hürriyetlerini sarsılmaz bir inançla koruyalım.
Dayandıkları

siyasal düşünceler ne olursa olsun, bütün arkadaşları
bu konuşmam ile gerçekleri ifade ettiğimi kabul edeceklerine inanmak istiyorum. Kurucumuz Atatürk, Medisimize "en büyük eserimdir"
demiştir. Atatürk tam bir hürriyet ve demokrasi aşı~ı idi. O'nun eseri, aslında Milletin eseridir. O, Milletin isteklerini bir liderlik ışığı altında gerçekleştirmiştir. Parlamentomuz ilk Meclisimizden beri süre gelen çağdaş
uygarlığa erişme çabalarını daha da artıracak ve böylece kendisinin demokrasimizin temel ögesi olduğunu en açık biçimde kanıtlayacaktır.
Türk Milleti için tek esenlik yolu, "demokratik, laik, sosyal hukuk devleti" ülküsünü tam anlamıyla gerçekleştirmektiL Bu da Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ulaşacağı temel hedeftir. Bu hedefe yakında erişeceği
ınize inanıyoruz. Büyük bayram bu bakımdan, 76 yıllık emeklerin daha
da artırılarak sürdürülmesi azınini güçlendirmek için bir vesile olmalıdır.
mın

Sözlerime son verirken, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucusu, Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütünüyelerimizi Tanrıdan rahmet dileklerimle, minnet
ve şükran duygularımla anarım. Hayatta bulunan eski üyelerimize sağ
lıklı, uzun yıllar dilerim. Sizlerin de Türk Milletinin esenliği yolunda fedakarca çalışmalarında başarılar kazanacağınızdan emin olarak bu büyük bayramımızı bütün vatandaşlarım adıİla candan kutlarım.
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TALİMATLARI ÜZERİNE BAZI GAZETELERDE YAYlMLANAN
"MECLİS KULiSLERİNİN BASlN MENSUPLARINA KAPATILDIGI"NA
İLİŞKİN HABERLER KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMA

25 Nisan 1996
gazetelerde yer alan TBMM Başkanlığınca Meclis kulislerinin basın mensuplarına kapatıldığı ve bu uygulamanın da "12 Eylül zihniyeti" olarak yorumlandığı haberlerin, kamuoyunda yanlış değerlendirme
lere neden olmaması için, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülDünkü

bazı

müştür.

TBMM Başkanlığı, uzun bir süreden beri bazı basın ve yayın organlaTBMM ve milletvekillerine yönelik doğru olmayan ya da münjerit bazı olaylardan hareketle geneZleme yapılmak suretiyle verilen haber ve yorumların giderek yoğunluk kazanması karşısında nasıl bir tedbir alınması
rında,

gereğini değerlendirmiştir.

TBMM'nin tüm çalışmalarını kamuoyuna
ilgili eleştirilerde bulunması demokrasinin
ve dolayısıyla iletişim özgürlüğünün gereğidir. Ancak, basının bu görev ve
işlevini yerine getirirken, Devletimizin temel organı olan Yüce Meclisin saygınlığını gözetmesi gereği de kuşkusuzdur.
Elbette,

duyurması

değerli basınımızın

ve bu

çalışmalarla

Bu konuda görülen olumsuz gelişmelerin önlenmesini sağlamak üzere,
öncelikle Parlamento Muhabirieri Derneği Yönetimi ile yapılan görüşme
lerde, Dernek yönetimince gerekli uyarıların yapılması ve önlemlerin alın
ması üzerinde önemle durulmuştur. Dernek yönetimi, kendilerinin de aynı
duyarlık içinde bulunduğunu, bu yöndeki çabalarını sürdüreceklerini ve
gerekli girişimleri yapacaklarını bildirmiştir.
Ancak, 23 Nisan günlü bir gazetede Medisimize ilişkin doğruluğu araş
ve başlığı itibarıyla da TBMM'yi yaralayıcı nitelik
taşıyan bir haberin daha yer alması üzerine, TBMM Başkanlığımız uyarı
cı bir tepkinin gösterilmesi ve durumun da derhal Parlamento Muhabirieri
Derneği'ne iletilmesi gereğini işaret etmiştir.
tınlmadan yayımlanan

Bu işaret bazı basın mensuplarınca yanlış anlaşılmış ve Meclis Genel
Kurulunun 23 Nisan Özel Gündemli Toplantısı Sayın TBMM Başkanımızın
başkanlığında devam ettiği sırada, basın locasından çıkmak gibi bir eylem
içine girdikleri üzüntüyle gözlenmiştir.
TBMM içerisinde bu tür davranışların tekerrür etmemesi için Dernek
yönetimince bu konuda parlamento muhabirierinin bilgilendirilerek, gerekli uyarının yapılmasını ve önlemlerin alınmasını önemle rica eder, saygılar
sunarım.

Basın

ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
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KURBANBAYRAMIDOLAflSnLA
YAflNLADIKLARI MESAJ
27 Nisan 1996
Aziz Vatandaşlanm,
Yüce dinimizin kutsal günlerinden olan Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutluyorum. Bayram günlerindeki sevgi, dostluk ve kardeşlik
duygularının tüm yaşamımızda sürmesini diliyorum.
Milletçe sevinç ve mutlulukla karşıladığ;ımız ve kutladığımız bayramlar toplumsal yaşamımızda müstesna günlerdir. Bayramların getirdiği
güzellik ve iyilikler ortamı içinde, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma
ilişkilerinin geleceğ;e dönük ayrı bir önem ve anlamı vardır.
Bu değerlerin korunması ve sürdürülmesi, bireysel ilişkilerimizde biribirimizi daha iyi tanıma ve anlamayı sağ;lamakta, birlik ve beraberlik
duygularımızı daha da pekiştirmekte ve dolayısıyla toplumsal yaşamımı
zın gelişmesini daha da güçlendirmektedir.
Çok şükür ki, ülkemiz içten ve dıştan gelen çeşitli tahriklere rağ;men,
huzur ve güven içinde bulunmaktadır. Milletimiz köklü tarihine ve inancına yaraşır büyük bir olgunluk ve dayanışma içinde, laik ve demokratik
cumhuriyete, vatanın bütünlüğü ve milletin birliğine yönelik her türlü girişimi yok edecek güçtedir. Türk milleti olarak başta gelen arzumuz, ülkemizde ve dünyada barışın egemen olmasıdır.
Yakın çevremizdeve son olarak Orta Doğu'da yaşanan acı ve üzüntü
veren olayların bir an önce sona ermesi; Allah'ın yarattığ;ı en yüce varlık
olan insanların ve özellikle çocukların, savaşların neden olduğ;u dayanıl
maz ıstırapları yaşamaması içten dileğimizdir.
Bu vesileyle, ülkemizde bir grup bölücü eşkiyanın kurşunlarına hedef olarak hayatlarını kaybeden şehit öğ;retmenlerimize, asker ve polisierimize bir kere daha Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağ;lığı diliyorum.
Değerli Vatandaşlarım,

Sürekli değişen ve gelişen koşullardan kaynaklanan bazı eksikliklerimiz, sorunlarımız ve ihtiyaçlar olabilir. Bütün bunları asla karamsarlığ;a
kapılmadan, işbirliğimizi daha da güçlendirerek~ inanç ve güvenimizi koruyarak rahatlıkla aşabiliriz. Bunun için her türlü maddi ve manevi zenginliklere sahibiz.
Bu duygularla, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımın,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetierindeki kardeşlerimizin ve tüm islam aleminin mübarek Kurban Bayramını tekrar
kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.
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İRLANDA'YA YAPTlKLARI RESMi ZİYARET
DOLAYlSlYLA ONURLARINA VERİLEN

YEMEKTE YAPTlKLARI

KONUŞMA

30 Nisan 1996
Sayın

Meclis

De~erli

Başkanı

Davetliler,

Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak nazik davetinize icabetle
ziyaret etmekten duyduğumuz memnuniyeti arkadaşlarım ve
kendim adıma ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
İrlanda'yı

Bu ziyaretinizin, Parlamentolarımiz arasında 1983'te başlayan, 1990
ve 1994'te Zat-ı Alilerinin Başkanlığındaki Parlamento heyetlerinin ülkemize, 1991 'de ise TBMM heyetinin İrlanda'ya yaptıkları karşılıklı ziyaretlerle yoğunlaşan ilişkileri daha da geliştireceğini ummaktayım.
Parlamentolararası temasların, halkları
laştıran ilişkiler arasında

meleri

özel bir yeri

ve devletleri birbirine

yakın

olduğunu düşünüyor, teşVik

edil-

gerektiğine inanıyorum.

Türkiye ve İrlanda Parlamentoları arasındaki dostça ilişkiler, hüküdüzeyde geliştirilmesinde yarar bulunduğuna inandığımız
ilişkiler için müsait zeminin oluşturulmasına da katkıda bulunacaktır.

metlerarası

İrlanda'ya varışımızdan

beri gördüğümüz ve bizleri son derece duyguilgi ve candan misafirperverlik, uluslarımız arasın
da birbirine benzeyen özelliklerin bir göstergesidir. Avrupa'nın iki ucunda yeralan ülkelerimiz arasındaki mesafeye rağmen, tarihte iki ülke arasında, anıları bugün de yaşatılan olayların mevcudiyeti bu görüşümüzü
destekler niteliktedir. 16 ncı asırda Akdeniz'e açılan bir İrlanda gemisinin Osmanlı Dananınasınca İrlanda'ya iadesi, büyük kıtlık sırasında dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından gönderilen yardım, iki ülkenin aynı güçlere karşı ayrı ayrı cephelerde bağımsızlık mücadelesinin yaptıkları döneme rastlayan Çanakkale savaşları tarihin akı
şı içerisinde iki halk arasındaki ilişkinin renkli noktalarını oluşturmak
tadır. Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapı
lan yardımın anısına geçtiğimiz Mayıs ayında (2 Mayıs 1995) yardımın
gönderildiği Drogheda kentine, Drogheda Belediyesinin girişimi ile çakı
lan şükran plaketi halklarımız arasındaki yakınlığın bir nişanesi olarak

landıran sıcak, yakın

yaşayacaktır.

Bu yılın başında AB ile imzaladığımız ve nihai hedefimiz olan AB'ne
tam üyelik yolunda önemli bir aşama olarak addetttiğimiz Gümrük Birliği Anlaşmasının ikili ilişkilerimizi her alanda daha da ileri düzeylere çı-
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kartaeağına inanmaktayız.

Gümrük

Birliğinin sunduğu

avantajlardan

yararlanılması ve Eylül 1994'te kurulan Türkiye-İrlandaİş Konseyine her

iki tarafın da desteği ile işlerlik kazandırılmasıyla iki ülke arasında ne yaki arzu edilen düzeye ulaşamayan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. Bu vesile ile Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesine ve Avrupa Parlamentosundaki son oylamada İrlanda'lı Parlamenterlerin ülkemize verdiği aktif desteğe içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde AB dönem Başkanlığını üstlenecek ve Hükümetlerarası Konferansa ev sahipliği yapacak olan İrlanda'nın
bu desteğini sürdürmesi şükranla karşılanacaktır.
zık

Türkiye'nin son yıllarda İrlandalılar tarafından Avrupa'da turizm
amaciyla en çok ziyaret edilen Akdeniz ülkeleri arasına girmesini ve giderek daha fazlarağbet kazanmasını büyük bir memnuniyetle müşahade
etmekteyiz. Bu gelişme iki halkın birbirini daha yakından tanımasına
olanak vermek suretiyle ülkelerimiz arasında insani bir bağ oluşturmak
tadır.

Haberleşme ve taşıma sistemlerindeki gelişmenin, ülkeler, hatta kıta
lar arasında artan insan, bilgi, sermaye değişiminin etkisiyle giderek küçülen dünyamızda devletler gruplaşmakta, halklar birbirine yakınlaş
maktadır. Bu koşullarda biz parlamenterler de hareketliliğimizi artırma

lı, temaslarımızı, haberleşmemizi sıklaştırmalıyız.

İşbirliğimizin devamı dileğiyle sözlerime son verirken kadehimi dost
İrlanda halkının mutluluk ve refahına ve Türkiye-İrlanda ilişkilerinin geleceğine kaldınyorum.

102

İRLANDA'YA YAPTlKLARI RESMI ZİYARET
DOLATISnLAİRLANDAPARLAMENTOSU
DIŞİŞLERi KOMiSYONUNDA

YAPTlKLARI
ı Mayıs

KONUŞMA

1996

Komisyonunun De~erli üyeleri,
Sayın Meclis Başkanı'nın daveti üzerine dost İrlanda'ya yaptığımız ziyaret çerçevesinde Komisyonunuzu ziyaret ve sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti, şahsım ve arkadaşlarım adına dile getirmek istiyorum.
Türkiye ve İrlanda, Avrupa'nın iki yanında yeralan ve bu coğrafi özelliğin dışında, bugünkü bağımsız yönetimlerini aynı dönemlerde, aynı
güçlere karşı mücadele vererek kurmuş olan dost ülkelerdir. BM, AGiT,
OECD, Avrupa Konseyi vb. uluslararası kuruluşlardaki üyeliğimizin yanında, İrlanda'nın AB üyeliği ve Türkiye'nin aynı kuruluşla ortaklık anlaşması diğer ortak özelliğimizi teşkil etmektedir. Ancak, temelde Avrupa
coğrafyası içinde yer alan İrlanda'dan farklı olarak Türkiye, dünyanın en
değişken, zemini en kaygan, üç temel dinin doğduğu ve zaman zaman
birbiriyle çatıştığı, en önemli petrol kaynaklarının yakınında, son derece
güç bir bölgesinde bulunmaktadır. Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışiş
leri Bakanı Dick Spring'in bir vesile ile dediği gibi, haritaya bir göz atmak,
durumu anlamak için yeterlidir.
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Atatürk'ün
Cumhuriyet idaresini kurmasından bugüne kadar geçen 70 yılı aşkın süre içinde kendine has özel bir tecrübe yaşamaktadır. Dünyada ilk olarak,
müslüman nüfusa sahip bir ülkenin, laik bir düzen içinde modern bir demokrasi ve bir serbest pazar ekonomisi haline gelebileceğini gösteriyoruz.
İleri batı demokrasilerinin yüzyıllar içinde kaydettikleri aşamaları biz yanın yüzyılı geçen bir süreye sığdırmaya çalışıyoruz. Bütün hedefierimize
ulaşmaktan henüz uzağız, ancak önemli ilerlemeler sağladığımız aşikar
Sayın Başkan, Dışişleri

dır.

Bu arada çerçevemizdekilerden bu konuda destek veya teşvik görekaydetmek zorunluluğunu duyuyorum. Aksine, demokrasi, insan hakları ve serbest pazar ekonomisini geliştirme gayretlerimizde baltalanmakta ve sürekli olarak bu coğrafyanın içerdiği olumsuzluğun yansımalarıyla mücadele etmek durumunda kalmaktayız.
mediğimiz gerçeğini

Terörizm sorunu bu çerçevede ele alınmalı ve değerlendirmelidir. On
yılı aşkın bir süredir bazı komşularımızın maalesef destekledikleri terör
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örgütlerinin geniş çaplı şiddet hareketleriyle karşı karşıya bulunuyor ve
Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bu hareketlere karşı vatandaşlarımızın hayatını ve devletimizi korumaya çalışıyoruz. Teröristlerin
faaliyet gösterdikleri bölgede yaşamak zorunda oldukları için şiddete maruz kalan ve çoğu da Kürt olan vatandaşlarımızın temel insan hakkı olan
yaşama hakkını korumak devletimizin en önde gelen bir görev ve fonksiyonu olsa gerektir. Türkiye bu görevi hukuki kurallar içinde kalarak yürütmeye büyük özen göstermektedir.
Parlamento olarak ülkemizdeki insan

hakları

ve demokrasi konula-

rında çalışmalarımızı kısaca hatırlatmanın yararlı olabileceğini düşünü

yorum. Bilindiği üzere, T.C. Anayasasının 15. maddesi geçtiğimiz Temmuz ayında değiştirilmiştir. Dernek ve kuruluşların siyasetle uğraşmala
rı konusundaki sınırlamalar azaltılmış, sendikaların siyasetle uğraşma
larına serbestiyet getirilmiş, kooperatifiere siyasi faaliyete katılma hakkı
verilmiş, belirli kategorilerdeki memurlara sendika kurma hakkı tanın
mış, genel olarak demokratik sürece katılımı genişletecek düzenlemelere
gidilmiştir. Ekim ayında da terörizmle mücadele kanununun 8 ve 13 üncü maddeleri değiştirilmek suretiyle hapis cezalarının kısaltılması ve para cezasına çevrilmesi mümkün kılınmış, bugüne kadar geçen sürede
çok sayıda dosya mahkemelerce bu değişiklikten yararlanılarak kapatıl
mış, çok sayıda hükümlü serbest bırakılmıştır. Türk insanı demokrasinin en üst düzeyini, ekonomik düzenin en gelişmişini istemektedir. Biz
de halkımızın bunlara layık olduğunun bilinci içinde, elimizden geleni
yapıyoruz, parlamentomuz bu konuların önemini müdriktir ve üzerlerine
gereği veçhile bundan sonra da gitmekte kararlıdır.
Konuşmamın son bölümünü ekonomiye ayırdım. 1980'lerde başiattı
ğımız çalışmalar, Gümrük Birliği'nin teknik gereklerini yerine getirmek
amacıyla gerçekleştirilen düzenlemelerle tamamlanmış ve sonuçta Türk
ekonomisi, Avrupa'daki en liberal ekonomilerden biri haline gelmiştir. Bu
çerçevede ortaklarımızın geniş yatırım ve ticaret imkanlarından yararlanmaları mümkün olacaktır. Karşılıklı ticaret hacimlerimizin kaydadeğer
artış göstereceği umudundayız. Bildiğiniz gibi Türkiye 65 milyonluk, tüketim eğilimleri gelişmiş bir pazardır.
Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesinde, Avrupa Parlamentosu'nda
kabulü aşamasında sağladıkları destek için müteşekkir olduğumuz İr
landa Hükümetinin ve parlamenter meslektaşlarımızın bu desteği sürdü~
receklerini, bu arada iriandalı müteşebbislerin de Türkiye'nin sunduğu
olanaklardan geniş ölçüde yararlanacaklarını umut ediyoruz. Sözünü ettiğim olanaklar, yalnızca Türk pazarına satış ve yatırımla sınırlı değildir.
Türkiye 400 milyon nüfuslu bir Karadeniz projesini hayata geçirme çabasındadır. Diğer taraftan, Orta Asya'daki genç cumhuriyetlerle yakın
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ilişki

içindedir ve Türk müteşebbisler etkinliklerini artırmakta oldukları
Orta Asya'da, Karadeniz'de ve Orta Doğu'daki pazarlarda, işbirliği yapacakları, ortak yatırımlara girecekleri partner arayışı içindedirler.
Sayın Başkan,

giderek küçülen dünyamızcia yirminci yüzyılı kapatbu dönemde yeni imkanlar, yeni sorunlarla karşı
karşıyayız. Toplumlarımız, kamuoylarımız giderek daha çok şey istiyor.
Medyalarımız giderek daha tenkitçi, baskı gruplarımız giderek daha talepkar oluyorlar. Ve biz parlamenterlerin işi de giderek daha zor, daha
karmaşık bir nitelik kazanıyor. İlgilenmemiz icabeden sorunlar çeşitieni
yor. Giderek daha çok konuda bilgi ve fikir sahibi olmamız bekleniyor. Bu
güç, ancak ilham verici ve zevkli görevi layıkıyla yerine getirmek için çaba harcarken, birbirimizden karşılıklı toplumlar olarak, karşılıklı parlamenterler, bireyler olarak öğreneceğimiz çok şey olmalı. Her düzeyde temaslarımızı sürdürmeli, çeşitlendirmeliyiz.
Bu düşüncelerle. sözlerime son verirken, bugün burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti tekrarlamak ve siz meslektaşlarımızı aynı
amaçla Türkiye'de görmeyi arzuladığımızı ifade etmek istiyorum. Teşek
kür ederim.
mak üzere

olduğumuz
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RUSYA FEDERASYONU'NDAN GELEN BASlN MENSUPLARINI
KABUL SIRASINDA YÖNELTiLEN SORULARA
VERDİKLERİ CEVAPLAR
9

Mayıs

1996

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli- Komşumuz Rusya'dan seçkin
bir basın grubunu Türkiye'de gördüğüm için ve kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırladığım için, duyduğum memnuniyeti ifadeyle
başlamak istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de geçireceğiniz günlerin güzel olmasını temenni ediyorum. Görüşmelerinizin faydalı geçmesini, iki ülkenin menfaatları açısından, temenni ediyorum.

45

dakikalık

bir süremiz var. Bu süre içerisinde hepinizin

sorularına

açığım.

Boris Pilyatskın (Izvestia Gazetesi) -İlk önce, grubumuz adına,
değerli zamanınızdan

bize bir parça ayırdığınız için, size
Bizim için bu çok önemli.

teşekkür

ederim.

Bildiğimiz

kadar, Sayın Demirel, şu anda Türkiye sınırları dışındadır;
bir ziyarette bulunmaktadır. Bu yüzden, siz Sayın Başka
nım, ona vekaiet ediyorsunuz. Dolayısıyla, Türkiye'nin protokolüne göre
bir numaralı devlet adamısınız şu anda. İşte, bu doğrultuda size sorular

yurt

dışında

soracağız.

İkinci

hususa değinmek istiyorum :Bugün 9 Mayıs, Rusya için çok
önemli bir gün; çünkü, bugün Rusya'nın milli bayramıdır. İkinci Dünya
Savaşında, biliyorsunuz 9 Mayısta, biz, Almanya'ya galip geldik ve bize
göre siz, özellikle, işte, bugün bizimle görüşmek istediniz; bundan dolayı
size teşekkür ederiz.
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli - Sayın sözeüye teşekkür ediyorum. Bir tarihin altını çizme lüzumunu duydular; 9 Mayısın, İkinci Dünya Savaşının Rus orduları açısından zaferle biten bir günü olduğunu ve
bunu milli günleri olarak kutladıklarını ifade ettiler. Tabii, kendilerini
tebrik ediyorum; ama, bir şeyin de altını çizmek istiyorum. İşte, siz, bugün 9 Mayısta, burada Rus gazetecileri olarak, bir daha savaşlar olmasın diye bulunuyorsunuz. İnsanlar, uluslar, toplumlar birbirleriyle konu-.
şabilsin, bu konuşmalarının sonunda anlaşabilsin, güzel neticelere varahilsin ve insanlar, toplumlar, devletler arasındaki meseleler savaşa gitmesin; sizin bir göreviniz bu. Kamuoyu oluşturma dediğimiz basının en
önemli olan bu görevini, sanıyorum, iki dost ülke arasında -Türkiye ile
Rusya arasında- siz seçkin ve değerli gazeteciler en iyi şekliyle yerine getireceksiniz ve ben de suallerinize bu çerçevede cevap vermeye gayret
edeceğim.
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Andrey Stepanov (Trud Gazetesi) -Sayın Başkanım, size, genel
olarak parlamentolararası ilişkiler konusunda bir soru yöneltmek istiyorum; çünkü, biliyorsunuz, parlamento, yasarnayla ilgilenen bir kurum ve
bu çerçevede, parlamentonun ilişkileri, çalışmaları konusunda bize ne
söyleyebilirsiniz?
Başkanı

Mustafa Kalemli - Demokratik parlamenter sisteolan toplumlarda, parlamentoların önemini, altını çizerek,
toplantıda hepimiz vurguluyoruz. Yani, başka bir ifadeyle, ülkede yaşayan insanların yönetime doğrudan katkıda bulunmasını her şeyin üstünde tuttuğumuzu ve kendi yöneticilerini seçmeleri hususunu her şeyin
üstünde tuttuğumuzu hep söyleye geliyoruz. Mademki, buna bu kadar
önem veriyoruz ve bazen, hükümetlerin ülkeler arasında meseleleri çözemediği nokt.ada parlamentolar devreye girsin, parlamentolararası dostluk
grupları devreye girsin diye bir de kesin hükmümüz var; o zaman, parlamentoların değerinin düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu söylememiz gerekir.
TBMM

me
her

inanmış

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin düzeyi daha da yukarılara çekilmelidir bana göre; bunda karşılıklı menfaatımız vardır. Özellikle, bölgemizde, kalıcı, daimi, adil bir barış istiyorsak ve dünya barışına katkıda
bulunmayı arzu ediyorsak, bu ilişkilerin daha çok güçlendirilmesinde yarar olduğunu umuyorum. Bu ilişkilerin güçlendirilmesinin yolunun da,
parlamentolardan geçtiğini söylemek istiyorum.

Bu çerçeve içerisinde, ben, geçen ay İstanbul'da yaptığımız ve bir
dünya parlamentosu niteliğini her zaman koruyan Parlamentolararası
Birlik Toplantısında Sayın Stroyev ile görüşme imkanını buldum. Bu görüşmede, Rus ve Türk Parlamentoları arasındaki ilişkinin daha üst seviyelere çekilmesi bakımından, karşılıklı ziyaretierin bir an önce yapılma
sını teyit ettik. Bu ziyaretierin dostluk grubu çerçevesinden başlayıp, bunu gittikçe aşarak başkanlar seviyesine kadar çıkarılmasının da uygun
olacağını, iki taraf olarak karşılıklı mutabakata bağladık. Bu cümleden
hareketle, ben, hem Sayın Seleznyov'u hem de Stroyev'i Türkiye'yi ziyaret etmeleri için davet ettim. Stroyev, bu daveti memnuniyetle kabul ettiler. Onlar da beni Rusya'ya davet etti. Ümit ediyorum ki, bürokrat arkadaşlarımızın karşılıklı çalışmalarıyla kısa zamanda bu ziyaretler gerçekleşecektir.
Şimdi, ben bir sual soracağım : Bu yeter mi? Bana göre yetmez. Ben,
bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Bakın, bugün Kafkaslarda, Orta Asya' daki yeni Türk cumhuriyetlerinde, Beyaz Rusya'da, yani, bütün bu
bölgeyi ilgilendiren geniş bir coğrafyada, dünyanın da ilgisini çeken, bizim de çok önemli gündem maddelerimizi oluşturan bazı meseleler var;
çözülmesi lazım.
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Hükümetler, belli bir noktaya kadar gelebiliyorlar, belli noktalarda,
kendi menfaatları açısından veyahut da genel siyasetin gerekleri açısın
dan tıkanıyorlar, daha ileriye geçemiyorlar. O zaman, parlamentoların
devreye girmesi lazım; ama, daha etkili olarak, daha faal olarak, daha
yetkili olarak devreye girmesi lazım. Biz, Türkiye Parlamentosu olarak ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bütün görüştüklerimize Stroyev dahil- şunu teklif ediyoruz: Bu bölgede, Kafkasları, Rusya'yı, Beyaz Rusya'yı, Türk cumhuriyetlerini, Türkiye'yi içine alacak bir parlamentolararası yeni forum öneriyoruz, bir yeni çatı öneriyoruz, bir yeni
oluşum öneriyoruz. Bunu, Sayın Şevardnadze'yle tartıştım, Sayın Stroyev'le tartıştım, Sayın Tacik Cumhurbaşkanıyla tartıştım, bu arada, Türkiye'ye misafir gelen bu bölgeden bütün meclisierin yetkilileriyle ve hükümetlerin yetkilileriyle tartıştım, hepsinden çok sıcak cevaplar aldım.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu Özbekistan ziyareti sırasında da, Özbekistan'da bunu günden maddesi haline getireceklerini bana ifade ettiler ve
Sayın Cumhurbaşkanım Demirel beni bu konuda çok destekliyorlar. Dı
şişleri Bakanlığıınızia da bu konuda yakın ilişki içerisindeyim ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak biz, bu büyük oluşumun sekreteryasını yapmaya talibiz, buna hazırız. Siz gazeteciler için, bu, bu bölgede yeni bir fikirdir, yeni bir harekettir, yeni bir aksiyondur; sanıyorum, yeterince değerelendirilecektir. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, değerli gazeteci arkadaşıının çok kısa, çok çerçeve olarak sorduğu sorusu daha yerli yerine
oturmuş olur ve bu bölge insaniarına kalıcı ve adil bir barış için yeni bir
mesaj olur diye düşünüyorum.
Tatyana Kırıliova- Ugryumova (Delovie Ludi)- Sayın Başkanım,
ülkenizde, yakın gelecekte, laiklik konusunda herhangi bir değişiklik olabilir mi; özellikle, son seçimlerin necitesi itibariyle?
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
bir Anayasası vardır. Bu Anayasanın değiştirilemez maddeleri vardır. Bu
maddelerden bir tanesi laiklikle ilgili olan maddedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde laiklikle ilgili hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Bu soruya bir açıklama getirmek istiyorum. Laiklik, bizde bilindiği
kavramla, dışarıda bilindiği kavram arasında çok değişik. Türkiye C umhuriyeti devleti, din işleriyle devletin işlerini birbirinden ayırmış. Biz, laikliği böyle anlıyoruz, böyle tanımlıyoruz; ülkemizde hiç dinsizlik diye algılanmadı bugüne kadar. Unutmayın sonra, bu ülkenin yüzde 99.9'u
Müslümandır ve Türkiye dünyada tek örnektir, yüzde 99.9'u Müslüman
olan bir ülkenin, laik, demokratik cumhuriyetle idare edildiği. Biz, dünyada hiçbir ülkenin başaramadığı bir işi yapıyoruz, takdir edilmemiz lazım, hem de bunu yetmiş yıldır sürdürüyoruz. Hiç kimsenin bir endişesi
olmasın.
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Oleg Shevtsov (Komsomolskaya Pravda)- Sayın Başkanım, parlaçerçevesinde, Rus muhalifleriyle herhangi bir temas yapıldı mı; mesela, Komünist Partisi Lideri Sayın Züganov'la veya
Sayın Jirinovski'yle. Böyle temaslar yapıldıysa, onların sonuçlarını bize
aktarabilir misiniz?
mentolararası ilişkiler

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli - Bizim Parlamentomuzun dış tedüzenleyen 3620 sayılı bir Kanunumuz var. Bu Kanun çerçevesinde biz dış temaslarımızı yaparız. Parlamentolarımızın karşılıklı temasları, bize, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla ulaşır. Bize gelen bu tavsiye kararını, ben, Meclisin Başkanlık Divanına getirir, buradan bir karar
çıkarırım. Sonra, bu kararı, Meclisin Genel Kuruluna götürürüm, orada
tasdik ettiririm. Bu tasdikten sonra, bizim kendi iç kanunumuza göre,
Parlamentoda grubu bulunan partiler, sandalye sayısına göre, gidecek
heyete üye verirler; yani, o heyette bütün partilerden milletvekili olur.
Onlar, gittikleri ülkenin parlamentolarının kendilerine yaptıkları program çerçevesinde herkesle görüşüder, serbesttirler.
maslarını

bizde, partiler, istedikleri ülkede istedikleri
partiyle görüşme imkanına sahiptirler. Bunun için kimseden izin alma
durumları yoktur. Meclisten veya Dışişleri Bakanlığından kendilerine
yardım edilmesi talebinde bulunurlCl!"sa, Meclisimiz ve Dışişleri Bakanlı
ğımız kendilerine yardım eder.
Bunun dışında, bazı mahalli idarecilerimiz de, kendileri, yaptıkları ziyaretlerde böyle görüşme imkanlarını yaratabilirler. Başka ülkelerden bizim ülkemize gelen o ülkenin muhalefet !iderleri, eğer bizimle görüşme
talebinde bulunurlarsa, biz bunlara sıcak bakarız, hemen hemen hepsiyle görüşürüz. Meclisteki parti ledirleriyle görüşmek isterlerse, ona da kolaylık sağlar, temin ederiz. Bugüne kadar, isimlerini bahsettiğiniz şahsi
yetlerden benimle ilgili bir görüşme talebi bana ulaşmadı; eğer, ulaşır sa
Ayrıca,

bunun

dışında,

değerlendirir gereğini yaparım.

Poris Pılyatskın (lzvestia Gazetesi) - Sayın Başkan, gazeteler, her
gün azınlık koalisyonunun yaşadığı zorluklardan bahsediyor. Size göre
bu koalisyonun oluşturduğu Hükümetin düşme olasılığı var mı ve bununla ilgili. erken seçim olasılığı var mı yakın gelecekte? Belki de sizin
gazetecileriniz bu konuyu biraz abartıyorlar.
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli- Soruya teşekkür ederim. Yalnız,
tam cevaptan önce bir iki açıklama yapmam lazım
24 Aralık 1995'te bu ülkede bir erken genel seçim yapıldı. Bu seçimle, bir Parlamento teşekkül etti. Oylar çok dağıldı. Bu dağınık tablodan
bir hükümet çıkması, gayet tabii, bir çoğunluk hükümeti çıkması zor bir
olaydı. Ama, bu Parlamento, çok büyük bir çoğunlukla, 343 oyla beni
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Başkan

seçti. Sonra, bütün partilerin iştirak ettiği, benim Başkanlık Diseçildi. Bu Parlamentonun bundan sonraki görevi, içinden bir hükümet çıkarmaktı. Çok uzun görüşmeler yapıldı. Neticede, bir azınlık
hükümeti kurulmasına karar verildi. Bu Hükümet kuruldu, aralarında
bir protokol yaptılar. Bu Hükümetin ne kadar devam edeceği, nasıl devam edeceği konusu, benim konum değildir. Ben, Parlamentonun Baş
kanı olarak, iktidarda bulunan gücün, Parlamentonun çalışması konusunda yardımcı olmasını isterim, beklerim, buna gayret ederim; çünkü,
idarenin ve vatandaşların, halkın, milletin, bu Parlamentodan çıkmasını
beklediği birçok kanun var. Benim görevim, bir an önce bunların hayata
geçirilmesini sağlamak.

vanım

Ben isterim ki, hiç hükümet krizi olmasın ve bütün milletvekilleri, daha çok yasama faaliyetleriyle meşgul olsunlar; ama, bizim basınımızın,
olayı ne şekilde dünya basınına yansıttığı, dünya efkfuı umumiyesine
yan sı ttığı konusunda benim hüküm verınem doğru olmaz. eğer, sizin sorunuzdaki cümle, hüküm vermekse, o da benim konumum dışında.
Onu, kendi meslektaşlarınızla tartışırısınız.

Alexander Korzun (lnterfax) - Sayın Başkanım, Haziran ayındaki
seçimlerinde, komünistlerin ve onların liderlerinin,
cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasıyla, Rus-Türk ilişkilerinde birtakım değişiklikler olabilir mi ve ayrıca, bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında, kampanyası esnasında, sizlerin, herhangi bir tercihiniz var mı?
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli- Rusya'da yapılacak cumhurbaş
kanlığı seçimleri, Rusya'nın kendi meselesidir. Bizim ona şu veya bu şek
liyle yaklaşmamız veya bir yorumda bulunmamız, her şeyden önce, uluslararası nezaket kurallarının dışındadır ve yakışık almaz.
Rusya'da kimin seçileceği konusu da, bizim, şu anda gündem maddemiz değil; çünkü, bizim, Rusya'yla dostluğumuz, kişilerle veya iktidarda bulunan grupla dostluk değildir. Türk Devletinin, Rus Devletiyle olan
dostluğudur, Türk Milletinin, Rus Milletiyle olan dostluğudur. Ama, sizin
sorunuz içerisinde olduğunu kastetmiyorum, ben, belki, o imayı çıkarı
yorum; bu seçimlerden sonra, Rusya'da rejim açısından bir değişiklik
olur mu şeklinde bir endişe var ise, onu, belki, Türkiye, kendi gündemine alıp tartışahilir. O da, bugünün konusu değildir; ama, bugün, bizim
gazetemizde, Sayın Demirel, Özb,ekistan'da, kendisine böyle bir sual sorulduğunu söylüyor. Onu, "ben, şimdi tercüman arkadaşa vereceğim,
sonra size verir. Ona dalaylı bir cevap verilmiş. Ben, bugün, hiç gündemin konusu olarak görmüyorum bunu. Belki, ileride tartışılacak bir h usustur. Öyle bir cevap var bizim bugünkü Türk basınında. Ne kadar doğ
ru olduğunu da bilmiyorum. Yani, doğrulanmış mı bu haber doğrulanCumhurbaşkanlığı
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mamış mı, onu da bilmiyorum. Ama, bizim amacımız, Rusya'daki demokratik sistemin giderek güçlenmesinin teminidir.

Son bir soru için vaktimiz var.

Natalia Alıyeva (Vek Gazetesi) -Sayın Başkanım, mevcut Hükümet, sosyal, ekonomik alanda ne gibi tedbirler almaktadır ve ayırca, kadın
ların durumuyla ilgili ne gibi planları var ve faaliyetlerde bulunuyorlar?
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli- Önce, sorunun ikinci kısmından
Türkiye'de kadın-erkek ayrımı yoktur. 1930'lu yıllardan
beri, kadınların bütün hakları, seçme-seçilme hakkı dahil, Türkiye'de
kendilerine verilmiştir ve Türkiye'de kadınlar, erkeklerle eşit durumdadırlar. Bundan önceki dönem Başbakanımız kadındı. Belki, size en iyi
misal bu olabilir. Bugün, devlette pek çok görevlerdemüsteŞar düzeyinde, genel müdür düzeyinde kadınlar vardır, büyükelçilik düzeyinde kadınlar vardır. Bir önceki dönemde kadın valiler vardı. Şimdi o kadın vali
Meclistedir. Kadın milletvekillerimiz, Meclise gayet rahatlıkla seçilip gelmektedirler; fakat, Türkiye'de, bütün buna rağme, dünyadaki akıma paralel olarak, kadının statüsüyle ilgili genel müdürlük seviyesinde bir kuruluş vardır. O da, bütün dünyadaki kadın hareketine paralel yürütülen
bir olaydır.
Sorunun birinci kısmına şimdi cevap vermek isterim. Bu Hükümet,
Türkiye'deki sosyal ve ekonomik meselelerle ilgili ne gibi hazırlıklar yapı
yor, ne gibi tedbirler alıyor şeklinde bir sual var. Tabii, insanlık, yaşayan
bir olgu, devam eden bir süreç olduğuna göre, soyla ve ekonomik meseleler de devam eden süreçtir. Yani, sosyal mesele, şurada başlayıp şura
da bitmiyor, ekonomik mesele, burada başlayıp burada bitmiyor; bu süreç, devam edegeliyor. Devam eden süreç içerisinde her gün yeni ihtiyaçlar, yeni meseleler, yeni problemler çıkıyor.
Sosyal güvenlik kuruluşlarımızda bazı sıkıntılar var. Emeklilik yaşı
konusunda bazı sıkıntılarımız var. Türkiye'de, erken emeklilik şu anda
konuşuluyor ve bu erken emeklilik nedeniyle de, sosyal güvenlik kuruluşlarının finans kaynaklarında büyük açıklar var. Bu Hükümet, emeklilik yaşını makul bir düzeye yükseltmek istiyor. Bu yükselttiği düzey sonunda da, finans kaynaklarının daha rantahıl kullanılabileceğini düşü
nüyor. Sağlık alanında birtakım yeni girişimleri var. Sağlığı, etkili ve eşit
olarak, bütün ülke çapına yaymayı, zaten Anayasa gereği hedefleri içerisine aldı. Bunu daha iyiye götürmeye gayret ediyor. Bütün ülke sathın
da yaygın olan sağlık hizmetlerini, daha düşük ücretle; ama, daha adil,
daha yaygın bir şekle getirmeye gayret ediyor.
Bölgeler arasında, yaşanan sosyal birtakım farklılıklar varsa, bunları
asgariye indirmeyi hedefliyor ve bu arada, ekonomik tedbirler olarak,
başlayacağım.
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enflasyonıst gidişi daha bir frenlemeye gayret ediyor, ücret dengelerini
daha düzenli hale getirmeye gayret ediyor.
Özet olarak söylemem gerekirse, Türkiye'de yaşayan herkesin mutluluğu ve refahı için alınması gerekli olan bütün tedbirleri almanın gayreti
içerisinde; ama, bunların zorluklarını da biliyor; hem finans açısından
biliyor hem Meclisteki konsensüs açısından biliyor; ama, büyük gayret
içerisinde olduklarını görüyorum, izliyorum, takip ediyorum. Sanıyorum
ki, muvaffak olacaklar.
Hepinize, ilgileriniz için tekrar teşekkür ederim.
Benim açımdan güzel bir toplantı oldu. Sizleri tanımış oldum ve vaktimiz nispetinde, size, Türkiye'yle ilgili gerçekleri aktarmaya gayret ettim.
Umarım, ziyaretinizin bundan sonraki kısmı da çok verimli geçer.
Ayrılışınızda, size, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili bir dokümanı
arkadaşlarım takdim edecek. Bugünkü toplantının anısı olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.
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TÜRK DEMOKRASi VAKFlNCA DÜZENLENEN
"DEMOKRASi KUŞAGI" İKİNCİ GENÇLİK
KURULTAYlNDA YAPTlKLARI KONUŞMA
ll

Sevgili Genç

Mayıs

1996

Arkadaşlarım,

Yurdumuzda demokrasiyi bütün anlamı ve kapsamı ile yerleştirmek
için çalışan en seçkin kuruluşlarımızdan Türk Demokrasi Vakfı'nın bir
.. Gençlik Kuşağı" oluşturduğunu biliyorum. Vakıf, aydınlarımızin bir kaynaşma odağı haline geldi. Elbette bu odağın içinde gençlerin de bulunması gerekli. Zira demokrasi, herşeyden önce kavrayış, inanış ve anlayış
niteliklerine sahip olmayı gerektirir. Her insanın diğeri ile eşitliği, herkesin düşünce ve inançlarının aynı derecede kutsal ve dokunulmaz olduğunu kabul edebilmek öyle kolay bir iş değildir. Hatta bu söylediğim nitelik, insanın edinınesi en zor davranış biçimlerinden biridir. Bir diktatörün buyruklarına aynen uyarsınız; bir inancın gereklerini yerine getirmeye herkesin zorunlu bulunduğunu kabul edersiniz; herkesin düşüncesi
nin yanlış, kendi düşüncenizin doğru olduğunu ileri sürersiniz .. Böylesine yaşamak kolaydır; çünkü, insanın en büyük özelliği olan "düşünmeyi
ve doğruyu bulmak için çalışmayı" bir yana itivermek ve her şeyi olduğu
veya size söylenildiği gibi kabul etmek büyük rahatlıktır. Fakat böyle yaşamak, insan olmanın erdeminden uzaklaşmak değil midir? Eğer insanoğlu doğruyu ve gerçeği bulmak için aklını kullanmasa idi, bugün mağara döneminden daha ileride bulunabilir miydik? Ama, pek çok, belki
milyonlarca insana, söylediğim yaşam biçimi içinden çıkabilmek nasip
olmamıştır.

Bu tür insanların çoğunlukta bulunduğu toplumlarda bazen geçici
bir huzur vardır, ama ilerleme yoktur; bir diktatörün zulmü altında yaşamak, ona ilişilmediği sürece belki bazı imkanlar sağlar ama geleceğiniz
belirsizdir. İnsanoğlunu alıştığı, yırtamadığı yaşam kalıplarından ancak
demokrasi kurtarmıştır. Bundan dolayıdır ki, en ileri uluslar "demokrattırlar". Ama onlar da demokrasinin sağladığı yükselme, ilerleme imkanlarına birdenbire gelmemişlerdir. Demokrasi, insanın antik çağdan beri
yetiştirdiği bazı aydınlatıcı düşünürlerin etkisiyle büyük zahmetler çekilerek, korkunç önyargılar aşılarak uzun ve çile çektirici bir yolun katedilmesiyle yerleşmiştir. Şunu da biliyorsunuz: "Yerleşmiştir" derken bütün
insanlığı kastetmiyorum. Demokrasiyi gerçek anlamıyla uygulayabilen
kaç ülke var? Bu sayı elbette yüz yıl öncesi ile karşılaştırıldığı zaman biraz artmıştır. Ama bütün insanlığın demokrasiye geçişi elbette zaman
alacaktır. İşte biz, ulusça, yüz yılı aşkın bir süredir bu yola çıktık. Baş113

langıçta

çok güç oldu alışmak; bütün ulusların çektigini biz de yaşadık,
ama daha az kayıp vererek ve daha kısa zamanda önemli aşamalar ardı
mızda bırakarak ... İşte, demokrasi yolunda alacağımız mesafeyi daha da
çabuk artırmak için ilk planda siz gençlerin gerçek demokrat olarak yetişmesi gerektir. Bu bakımdan Vakfınızın Genç Demokratlar Kuşağı içindeki etkinlikler mutlaka son derece yararlı oluyor. Gençligin sesini ve sorunlarını ayrıca bir Kurultay ile dile getirmek güzel ve uygar bir yol.
Değerli Arkadaşlar,

Benden öylesine çok konu üzerinde konuşmaını istemişsiniz ki! "Türk
Gençliginin Sorunları", "Gençligin Siyasete Etkin Katılımı", "Türkiye'nin
Gelecegi ve Gençligin Gelecekteki Rolü", "İşsizlik ve Gençlik", "Ülke Sorunlarına Genel Bir Bakış", "Yargı Reformu", "İdari Yapı", "Dış Politika",
"Egitim Sistemi", "Türkiye Dışındaki Türkler" .. Bunların her biri başlı başına bildiri konuları. Bir bölümü ise tamamen uzmanlık gerektiren konular. İdari yapı, dış politika, yargı reformu ... gibi.. Ben elbette bu konular
içinden bir seçme yapmak zorundayım. Sizlere isterseniz kısaca "Türk
Gençliginin Sorunları, Gençliğin Politikaya Etkin katılımı ile Türkiye'nin
Gelecegi ve Gençligin Gelecekteki Rolü" üzerindeki düşüncelerimi özet
olarak sunmaya çalışacagım. Özet olarak dedim; zira bu konular da çok
uzun söyleşiierin malzemesidir.
İlk önce "genç" nedir? Gençlik kavramı üzerinde duralım. Genç, çocukluk yaşını geride bırakmış, vücut ve akılca gelişmesini tamamlama
sürecinde olan bir insandır. Bu çok genel bir tanımdır. Vücut ve akılca
gelişmesini daha çocukluktan çıkarken tamamlayan ve hayata atılanlar
bulundugu gibi, bu sürecin içinde daha uzun kalanlar da vardır. Biyolojik olarak gençlik yaşı 18-25 arasında sayılır. Ama, bu gene kişiden kişi
ye degişebilir. Öyle ise genç hem kendini yetiştirme ve gelecegini kurma
yolundadır, hem de durmadan gelişerek toplum yaşamında etkin bir rol
oynamak zorundadır.

Türk gençliğinin sorunları elbette burada sayılamayacak derecede
çoktur. Gençligimizin beslenme sorunundan tutun da meslek sahibi olup
hayata atılıncaya kadar geçirdiği süreç içinde çok çeşitli sorunları var.
Bazı sorunlar bütün gençlerimizde ortakdır. egitim de fırsat eşitliğinin
saglanması, meslek seçiminde güçlükler, iş bulma gibi. Bazı sorunlar ise
gençlik gruplarına göre degişebilir. İyi veya orta halli ailelerin gençleri
için beslenme sorunu pek yoktur. Gene iyi bir orta ögrenim görmüş bir
genç ile, bu imkanı örnegin bölgesel dengesizlikler dolayısı ile elde edememiş bir gencin yüksek ögrenime girebilme şansları farklıdır. Bugün
bölücü örgütlerin varlıgımızı tehdit ettigi bölgelerdeki gençlerin iş bulma
fırsatları az, Batı bölgelerinde yaşayanların bu imkanları daha çoktur.
114

Örnekler çoğaltılabilir. Görülüyor ki, gençliğimizin sorunları aslında genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkan ve belki yetiş
kinler için de geçerli sorunlardır.
Bu noktadan hareketle gençliğin siyasete etkin katılımı üzerinde durmak isterim. Sadece bizde değil, daha pek çok ülkede uzun bir süre gençleri siyasal düşüncelerden uzak tutma eğilimi vardı: "Genç okusun,
adam olsun, sonia politika ile ilgilensin" denilir ve siyasal uğraş içinde
olanlara ne hukuk düzeni imkan tanır ne de toplum böyle gençleri benimserdi. Bu tutum büyük bir hata idi. Eğer demokrasi içinde yaşayacak
isek, bunun da bir kültürü vardır. Fizik, kimya, matematik, tarih ... kültürleri gibi, bunların hepsinin üzerinde bir demokrasi kültürü gereklidir.
Bu da sadece ders kitabı okumakla elde edilemez. Nasıl kimya dersi deney yapılmadan öğrenilmezse, siyaset-demokrasi kültürü de ancak o ortam içinde çalışarak elde edilebilir. Genç zeka dinamiktir, yaratıcıdır; belki biraz acemidir ama, bunun nedenlerini de ancakdeneyerek öğrenip giderebilir. Gencin dinamik ve yaratıcı zekası demokrasi dediğimiz hoşgö
rü ve özgürlük rejimini kavramakta, yetişkinlerden çok daha ileridir. Bu
bakımdan gençleri, politikanın bazı bölümlerine doğrudan doğruya sokmalı ve onların etkin olarak deney edinmelerini sağlamalıdır. Nasıl olur
bu iş? Çok basit: Gençlere demokrasiye aykırı siyasal akımlar iyice tanı
tıldıktan sonra,· siyasal partilerin gençlik koliarına girme imkanı tanın- ,
malıdır. Siyasal partilerin yöneticileri, çeşitli, başka görüşlere sahip
gruplarla kendi aralarındaki gençleri tartıştırmalı, uygar bir biçimde doğ
ruyu bulmak yöntemlerini kullanmalarına yardımcı olmalıdır. Bizde son
Anayasa değişikliği ile seçme yaşının 18'e indirilmesi güzel bir başlangıç
tır. Zira 18 yaşını bitirip rüştünü ispat eden genç evlenebilir, askere gidip silah kullanır, devlet memuru olabilir, hem de öyle memurluklara getirilebilir ki devletin en gizli bilgileri bile ona emanet edilebilir, milyarlık
işletmeler kur ab ilir; bir suç işlediği zaman en ağır cezaya da çarptırılabi
lir. İşte hukuk sistemimiz bu hakları kazanmış gençlere oy kullandırtmı
yordu. Bildiğiniz gibi seçme yaşı önce 20'ye daha sonra 18'e indirildi. Bir
genç yurdun esenliği için iktidara gelmesini gerekli gördüğü bir parti için
oy verebilir ise, artık ona o siyasal parti içinde çalışma imkanı da tanın
malı. Elbette, öğrenim evresi içine bu tür etkinlikleri karıştırmamak koşulu ile. Zira eğitimin aksaklıklarını gençler belirtmelidir ama, bunu yaparken de eğitim ve öğretimin kurallarına uymalıdir. Gençler siyasetin
içinde aktif olarak rol almalıdır. Ama kurallara da uymalıdır. Demokrasi
yalnız bir özgürlük değil, aynı zamanda bir kurallar rejimidir de. Öyle kurallar ki, bunları halkın temsilcileri koymuştur. Onlara uymak bu nedenle zorunludur. Genç beğenmediği kuralların değiştirilmesi için aktif olarak politika içinde kalır ama öte yandan da onlara, değiştirilineeye kadar
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uyar. Bunu en iyi biçimde hukukçular bilir. Aranızda herhalde hukuk
gören veya görmüş olanlar vardır. İşte, hukukçuya ilk önce kurala uymazorunluluğu öğretilir. O sırada da kuralı eleştirme sanatı kendisine verilir. Hukukçu en acımasızca eleştirdi~i kurala harfiyen uyar ve
o beğenmediği kurallara uymayanları da yaptırıma tabi tutar. İşte, demokrasi budur. Bu hukuk kuralı bütün gençlerimizin zihnine işlenirse,
o zaman etkin; politik hayatları çok daha verimli sonuçlar ortaya çıkarır.
öğrenimi

Diğer

yandan gençlerimizi aktif politika içine sokmak için sadece seçme yaşını rüşt yaşına indirmekle sınırlı kalınmaması gerekti~ini belirtmeliyim. Seçilme yaşı da indirilmelidir. Burada duyarlı bir sınır var: 18
yaşını bitiren genç oy verme hakkına sahip oluyor da neden seçilemiyor?
Salt mantık açısından bu bir tutarsızlıktır. Ama diğer yandan yasama
meclisine seçilmek için biraz da olsa deneye ihtiyaç görüldüğü bellidir.
Bu bakımdan seçilme yaşı daha aşağıya çekilebilir ama rüşt yaşına indirilemez. Zaten en ileri demokratik toplumlarda bile durum böyledir. Şu
nu da bu vesile ile söylemek gerekir. Batı parlamentolarında 25-30 yaş
grubu arasındaki gençlerin sayısında artış gözleniyor. Bu olumlu bir gelişme.

Öyle ise, demokrasi kültürünü edinmek için en etkin yol, gençlerin ölçülü bir biçimde siyasetin içine girmeleridir. En deneyli politikacılar bile
. gençlerden çok şey öğrenebilirler. Bir Türk atasözü bunu galiba en güzel
biçimde ifade ediyor. "Akıl yaşta de~il, baştadır".
Türkiye'nin gelece~ini ben çok parlak görüyorum. Bugünkü ekonomik zorluklar daha çok mali sorunların çözülememesinden kaynaklanı
yor. Devlet bütçeleri yurdun genel durumunun göstergesi değildir. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli vardır: Son derece genç ve dinamik bir
nüfusa sahibiz; doğal kaynaklarımız yeterli; özel girişim biraz özendirildiği takdirde harikalar yaratabiliyor. Türkiye'nin stratejik konumu onu
her zaman güçlü olmak mecburiyetinde tutuyor. Bu gücümüzü kırmak
neredeyse on yıldır uğraşıyorlar. Ne oldu? Hangi hedefe erişildi? O bölücü güçleri destekleyen komşularımızın kazancı nedir? Koskoca bir hiç.
Türkiye ile u~raşılmaz. U~raşmasınlar. En güçsüz zamanımızda gerçekten yedi düveli nasıl perişan ettiğimizi unutmasınlar.
GAP Projesi ile bütün bu kösteklemeler başladı. Ama proje hızla gerçekleşiyor. Bir zamanın artık dede olmuş gençleri bu projeye hırsla sarıl
dılar. Siz, şimdiki gençler onu sürdüreceksiniz. 70 yıl önce bir metre bez
parçasını ithal eden Türkiye bugün dünyanın en büyük dokuma devlerinden oldu. Çivi bile yapılamayan ülkemizde şimdi en modern elektronik araçlar üretiliyor. Siz gençler, Devletimizin salt finansman bakımın
dan içinde bulunduğu zor durumdan etkilenmeyin. Kendimizi dünyaya
116

kabul ettirdik. Rusya'dan Libya'ya kadar Türk girişimcileri başarıdan başarıya koşuyor. Bu koşuyasizde katılacaksınız. Türkiye bütün bu geçici zorlukları aşacaktır. Ama bunu daha çabuk ve kolay sağlamak da koşullara bağlı. İlk önce, eğitim sistemimizdeki aksaklıkları siz kendiniz,
kendi çabalarınızla gidereceksiniz. Bunun da tek yolu var: Okumak. .. Kitap okumayan gençlik ne siyasal katılımdan yararlanabilir ne de ileride
üzerine düşecek görevleri hakkıyla yerine getirebilir. Türkiye'nin geleceğini okuyan kendini sadece eğitim sisteminin çarkiarına değil, kitapların
dünyasına dakaptıran gençlik geliştirecektir.
Sevgili Gençler,
Tarihimizde örnek alacağınız çok büyük kişiler var. Bunların en güzel ortak yanı hemen hepsinin genç yaşlarında büyük başarılar kazanmalarıdır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman 21 yaşında
idi. Abdülmecit Tanzimat Fermanını 18 yaşında ilan etti. Nihayet, evet
Cumhuriyetimizin kurucuları, hepsi en güç koşullar altında okudular.
"Özgürlük" kelimesinin yasak edildiği ortamda Fransız Devrimini, Batı
Uygarlığını öğrendiler. Atatürk Çanakkale'de ün ünü dünyaya duyurduğu zaman 32 yaşında idi. Günümüze göre gençlik çağı olarak nitelendirilebilecek 41 yaşında Sakarya savaşını büyük bir başarı ile sona erdirerek, Anadolu'yu Türklüğe, Alparslan'dan sonra ikinci kez ve kesin olarak
kazandırdı. İsmet Paşa ise ondan üç yaş daha gençti. Hemen bütün o kuşak genç olarak cumhuriyeti kurdular. İçlerinden çıktıkları düzenin ne
kadar geri ve çökmüş olduğunu biliyorlardı. Onun içindir ki özgür düşünceye, laik devlete dayanan, demokrasinin gereklerini kendine temel
alan bir cumhuriyete sahip çıktılar.
Sevgili Gençler,
Bağnazlık en büyük düşmanımızdır. Bağnaz kişi, düşünce gücünden
yoksundur. Hele gençlere bağnazlık hiç yakışmaz. Zira bağnaz olarak yetişirseniz olduğunuz gibi, gelişmeden kalırsınız. Bağnazlıktan sakının.
Özgür ve laik düşüneeli olarak yetişin. O zaman yaşınız ilerlese bile hep
genç sayılırsınız. Esas olan da vücudun değil aklın genç olarak yaşama
sıdır. Vücut yaşlanır, ama akıl daha zor ve geç tükenir. Ölümsüz Atatürk'ün şu sözü bütün hayatınız boyunca size rehber olsun: "Benim anladığım gençlik, inkılabın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz
ihtiyardır; yetmiş yaşında bir idealist de güçlü bir gençtir"
Hepinize başarılar içinde sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dilerim,
aziz genç arkadaşlarım.
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Türk Milli
Değerli

Eğitiminin

Aziz

Mayıs

1996

Mensupları,

Konuklar,

Türkiye'nin en önemli işleri arasında ilk yeri alan mutlaka eğitimle ilgili düzenlemeler ve çalışmalardır. Eğitim, öğretim ile birlikte insanın daha çocukluk döneminden itibaren, hem kendine, hem de içinde yaşadığı
topluma yararlı olmasını sağlayan, kişinin becerilerini ortaya çıkarıp onları en iyi biçimde işleyen, bireyin toplum içindeki hak ve görevlerini bilinçle idrak etmesini gerçekleştiren en önemli bir ulusal işlevdir. Devletler ne kadar liberal ve özgürlükçü bir rejime sahip olurlarsa olsunlar,
yurttaşlarının eğitimini başıboş bırakamazlar. Eğitim hem kişinin hem
toplumunun hem de devletin geleceğini kurduğu için günlük, acele önlemlerin alınmasıyla yürütülmeyecek kadar önemli bir iştir. Bundan dolayı bazı ülkelerde olduğu gibi, bizde de bu işi yürütmekle görevli Bakanlığıınızin adının başına "milli" kelimesi konulmuştur. Bilindiği gibi bu sı
fatı taşıyan bir bakanlık daha vardır: "Milli Savunma Bakanlığı". Demek
ki sadece bu iki bakanlık günlük siyasal ihtiyaçların üstüne çıkarak ulusal bir çizgi üzerinde istikrarlı ve günden güne değişmeyen, devletin, ulusun ve kişinin ihtiyaçlarını en iyi ve uzun vadeli bir biçimde planlamak
ve yürütmekle görevlidir. Nasıl savunma işleri uzun vadeli ve günlük
kaygılardan uzak bir biçimde yerine getiriliyorsa, eğitim işlerinin de aynı
niteliği taşıması gereklidir.
ı4 Haziran ı973 tarihli ve ı 739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"na
göre belli süreler içinde toplanan "Milli Eğitim Şura"ları bu bakımdan çok
büyük bir anlam ifade etmektedirler. Kanuna göre en geniş bir katılım
çevresinin varlığı ile çalışmalarını sürdüren bu Şuranın kararları belli bir
süre için Türk Milli Eğitimine yön verir. Onların uygulanması ise Bakanlığın sorumluluğuna bırakılmıştır. Böylece bu şuralarımız eğitim işinin
"milliliğini" sağlayan en önemli organlar arasındadır. Cumhurbaşkanı
Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak bu çok hayati
kuruluşun ı 5 inci çalışma dönemini açarken, devlet görevimin yanında
taşıdığım bir başka nitelik de bu konuşmaını kendi kişiliğim açısından
çok duyarlı bir duruma getiriyor: Bu noktayı belirtmek isterim. Bütün
Meclis Başkanlarımız yüksek faziletleri ile gerek politika, gerek meslek
hayatlarında hepimize örnek olan bir tutum sergilemişlerdir. Bu durum
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok üstün bir özelliğidir. İşte, varlığımı
zı borçlu olduğumuz, kurucu başkanımız Atatürk'ten bugüne kadar dağ118

rudan doğruya eğitim mesleğinden gelen ilk Meclis Başkanı benim. Gerçi, bütün Meclis Başkanlarımız eğitim işleriyle çok yakından ilgilenmiş
lerdir. Devletimizin kurucusu ise, aynı zamanda eğitim sistemimizin temelini atan, başöğretmenimizdir. Ş urası var ki doğrudan doğruya eğitim
mesleğinden gelen ilk başkan benim. Ben, hekimlik hayatının bilim, öğ
retim ve eğitim bölümünü seçtim. Öğretim üyesi iken siyasete atıldım.
Üniversite öğretim üyelerinin, eğitim örgütümüzdekibir ilkokul öğretme
ninden hiçbir farkı yoktur. Hepimiz eğitim ordusunun eşit düzeydeki
mensuplarıyız. Hatta şunu en açık biçimde belirtmek de görevimdir: Üniversite öğretim üyeliği mesleğindeki başarının temelinde ilköğretim yatar.
Hiçbirimiz ilkokul öğretmenlerimizi unutmadık. Ortaokul ve lisede de ileride seçeceğimiz mesleğin yönünü bize öğretmenlerimiz gösterdi. Bugünkü eğitim sorunlarının oluşturduğu yumak içinde üniversitelerimiz de
bulunuyor. Eğitim bir bütündür. Bu bütün içinde ilkokul, çocuğun kişi
liğini geliştirir, ortaöğretim gencin geleceğini çizmesine yardım eder, mesleki ve teknik eğitim yurdun ilk elden ihtiyacı olan çok mühim, pratik,
bilgili uzmanları yetiştirir, üniversite ise bilim hayatının yolunu açar.
Orada hem bilim üretilir hem de üst düzeyde uzmanlar yetiştirilir. Görülüyor ki bu bütün içinde bir ufak aksaklık sistemin işleyişini bozar. Üniversite öğretim üyeleri önlerine gelen gençlerin, ortaöğretimdene gibi artı ve eksi noktalada karşılaştıklarını görür ve bunun sebeplerini teşhis
ederler. İşte ben de o arkadaşlardan biri olarak, Şuramızın çalışmalarına
mütevazi bir ışık tutması bakımından konuşmaını birkaç gözlem ve öneri ile sürdüreceğim.
Türk Milli Eğitiminin, Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde görülen tutarlı ve şaşmaz işleyişini bir ölçüde yitirdiği inkar edilemez. Evet hele son
otuz yılda, özellikle temel eğitim konusunda büyük işler gerçekleştiril
miştir: Geri kalmışlığın en etkili göstergesi olan okur-yazar oranı düşük
lüğü yokedilmiştir. Bugün artık Türkiye'de okur-yazar olmayanların oranı, çok hızla artan nüfusumuza rağmen büyük ölçüde azaltılmıştır. Ama
okur-yazar olmanın sonucu "okumaktır". Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de gerek yayınlanan kitap çeşiti (yılda 5 000-Almanya'da 80 000) gerek kitap ve gazete tirajları açısından son derece yetersiz bir düzeyde kaldığımızı kabul etmemiz gerektir. Eğitim sistemimiz okuma, araştırma
alışkanlıklarını henüz yeterli düzeye çıkaramamıştır. Bunun sebepleri
üzerinde düşünülmesi gerektir. Gençleri okumanın o büyüleyici ve bir
ibadete benzeyen havası içine sokmak, geleceğimizin bence en büyük güvencesidir. Gelişmiş ülkelere bir göz attığınız zaman, nüfusu bizimle
denk bazı toplumlarda gerek gazete gerek kitap tirajlarının, bizimle oranlanırsa, açıkça söyleyeyim, utanılacak kadar, yüksek bulunduğu anlaşı
lıyor. Bugün, elektronik gelişmeler bile kitabı unutturamadı. Kitap, Batı119

da tekrar bir rönesans yaşıyor. Elektronik medyanın da "okumak" üzerine kurulduğunu söylemeliyim. Okullarımıza bilgisayar verirken yanında
kitabı da getirelim, her konuda kitap ... Okumak, eğer genci aklını özgürce kullanmaya yönlendirir ve ona kendisine belletilmek istenenleri bilimsel bir gözle eleştirme alışkanlığını verirse gelişmenin, ilerlemenin en büyük etkenidir. Ama gençlerimiz sadece "tek" konuda okumaya, eleştiri
yapmadan onları kabule itilirse, bu takdirde okumanın yararı son derece azalır.
Bu temel sorunu kısaca belirttikten sonra Türk Milli Eğitiminin yapı
sal eksiklikleri üzerinde de gene kısaca durmak yararlıdır. Bir türlü tam
anlamı ile çözemediğimiz eğitim sorunlarının kökeni tarihimizde yatıyor.
16. Yüzyılın sonuna kadar, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, o dönemin ölçülerine göre çağdaş sayılabilecek bir eğitim sistemimiz vardı. Ama
Batı'daki büyük aydınlanma, Rönesans ve Reform hareketleriyle hız kazanıp bunun yanında coğrafi keşiflerin doğurduğu ekonomik kalkınma
sonucunda burjuvazi de güçlenince, eğitimi artık bir devlet politikası olma durumuna getirdi. Hele 18 inci yüzyılın başlarında ilköğretim zorunluluğu ile Batılı devletler yaygın eğitime geçtiler. O yüzyılın Prusya'sında
okur-yazar olmayan oranının bugün bizdeki orandan çok daha düşük olduğunu belirtmek, Fransa'da ihtilal öcnesi hemen her büyükçe kentte·
gazete yayınlandığını belirtmek, Batı'nın bu konuda ne kadar ileriye gittiğini gösterir. Ortaçağ'da din kökenli öğretim veren üniversiteler de, bilimlerin dinin etkisinden kurtularak sistemleştirilmesi, bağımsız birer
araştırma ve öğrenim kolu haline gelmesiyle laik, özgür düşüneeye dayanan dev araştırma ve öğretim kurumları durumuna eriştiler. 19 uncu
yüzyıla geçildiğinde Batı, eğitim sorununu bir bütün olarak çözmüş, ar. tık onu durmadan geliştirmeye başlamıştı. Osmanlı Devletinde ise tek
eğitim kurumu "medrese" idi. Yurdun hemen her yerinde mevcut ve bugünkü ortaokul düzeyinden başlayıp yüksekokul kademesine ulaşan
medreseler, devlet kuruluşları değillerdi. Hepsi dinsel vakıf idiler. Fatih
Sultan Mehmet'in açtığı Matematik ve Tıp medreseleri dışındakilerde bütün bilimler sadece bir dinsel bütünün parçaları olarak görülürdü. Fatih'in açtığı medreseler ise kısa bir süre sonra ortadan kalktı. Dr. A. Adnan Adıvar "Osmanlı Türklerinde Bilim" adlı ölümsüz eserinde bu durumu hiç itiraz edilemeyecek derece açık biçimde kanıtlar. Gelenekçi sayabileceğimiz ünlü tarihçimiz İsmail Hakkı Uzunçarşılı da eserlerinde hele
17 nci yüzyıldan sonra Osmanlı eğitim ve biliminin çöktüğünü acı acı anlatır. Bugünkü anlayışımıza göre tam anlamıyla müdahaleci-devletçi bir
merkezi yapıda olan Osmanlı İmparatorluğunda eğitim işi dışında herşey
devlet eliyle düzenlenmiş, ama ne yazıktır ki 19 uncu yüzyıla kadar bu
en hayati konuda devlet devre dışı kalmıştı.
120
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sonunda açılan iki mühendis okulu dışıda, devlet, Basorununu çözdüğü ı 9 uncu yüzyılda eğitim işine el attı. İlk
kez 2 nci Mahmut, daha sonra da Tanzimatçılar, eğitimi devlet politikası haline getirdiler. 2 nci Abdülhamit ile İttihatçılar zamanında da bu çabaların arttığını söylemek gerektir. Ancak, bu iyi niyetli ve büyük emeklere mal olan çabalar iki sorunu çözmekte yetersiz kaldı: İlköğretim ve
Üniversite ... Yani ilköğretim zorunluluğu kağıt üzerinde kaldı ve bu nimetten sadece belirli yörelerde yaşayanlar yararlanabildi. Başka bir deyişle, eğitim yaygınlaştırılamadı, halka indirilemedi. İlk Türk Üniversitesinin ise ı900 yılında açılahilmesi ve ı933'e kadar kurulduğu biçimiyle
kalması da dikkate değer.
inci

yüzyıl

tının eğitim

Tarihimizdeki en köklü eğitim hareketini Cumhuriyet dönemi hükümetleri başlattılar. Atatürk daha milli mücadele yıllarında gençliğin çağ
daş ve özgür bir kafa yapısına sahip olabilmesi, "öğretim nurunun" yurdun en tenha köşesine kadar yayılması için çabalar harcadı. Cumhuriyetin kurulmasıyla bu çabalar çok daha yoğunlaştı. 3 Mart ı924'te Öğ
retim Birliği Kanununun kabulü, yüzlerce yıl dağınık ve sistemsiz bir biçimde yürütülen eğitim işlerini doğrudan doğruya devletin üzerine veriyordu. Ardından Tanzimatçıların cesaret edemedikleri bir büyük iş gerçekleştirildi. Medreseler kaldırıldı. Din eğitimi devletin görevi oldu. Harf
devrimi ile okuma-yazma çok kolaylaştırıldı. Dünyada eşine rastlanmayan millet mektepleri yoluyla görülmemiş bir okuma-yazma seferberliği
başlatıldı. ı 933 yılında yeni, modern ve her bakımdan evrensel bilim anlayışına dayanan üniversite kuruldu .. Bütün bu dev işler on yıl gibi bir
süre içinde başarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönemdeki yasama ve denetleme etkinliği ile gerçekten büyük görevler yerine getirmiştir.
Elbette başöğretmen sıfatını çok sevdiği öğretmenlerinin verdiği eşsiz önder Atatürk bütün bu atılımların öncüsü oldu. İkinci Dünya Savaşı sıra
sında eğitim işleri ihmal edildi denemez. Okuma sevgisinin yaygınlaştırıl
ması, kırsal kesimlere öğretmen yetiştirilmesi için önemli denemeler yapılmıştır. Ancak, Türk ulusu çoğulcu, gerçek demokrasiye geçince, 20
nci yüzyılın ilk dönemlerindeki kalıplara göre yürütülen eğitim çabaları
nın yetersizliği anlaşıldı. Mesleki ve teknik öğretim alanında gerçekten
övgüye değen atılımlar yapıldı. Ancak eğitimin diğer alanlarında sürekli
bir yenilenme denemelerine geçme süreci açıldı. Bu süreç devam ediyor.
Büyük bir hızla artan nüfus fedakar eğitimcilerimizi zorlamaktadır. Bu
zorlukları aşabilmek için özellikle ortaöğretimdesistem değişiklikleri birbirini izliyor. Yurdumuzun insan gücüne dayalı ve uzun vadeli bir eğitim
öğretim planlamasına akılcı bir tarzda henüz geçilemedt Hiçbir politik
düşüneeye ve polemiğe yol açmadan sadece örnek olarak hemen her yerde açılan üniversitelerin ileride ne ölçüde başarılı sonuçlar vereceğinin
121

hesaplanıp, hesaplanmadığını kendime sormak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konularda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır. Yeter ki halkımızın temsilcileri kendilerini tam olarak aydın
latacak uzman görüşleriyle donatılsınlar.

De~erli E~itimci Meslektaşlanm.

21 inci yüzyıla girerken Türk eğitimini Atatürk zamanında olduğu gibi yeniden tam anlamıyla milli bir duruma getirmek, gençlerimizin, vazgeçilmez rejimimiz olan demokrasinin ilerideki yaşatıcıları olarak özgür
düşünceli, tartışmaya açık, bol okuyan, hoşgörülü, çağdaş düşüncenin
içinde üretici niteliklere sahip bir tarzda yetiştirilmelerini sağlamak hepimizin baş görevidir. Burada vereceğiniz kararlarla ilköğretimden başlaya
rak, meslek içi ve halk eğitimine kadar, bütün sorunlara çözüm yolları
üretiniz. Bu önerilerinizi Yüce Meclisimiz elbette benimseyecek ve eğitim
de yeniden yapılanmanın ve çağdaşlaşmanın gereklerini yerine getirecektir.
Çalışmalarınızda
lamlarım.
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başarılar

dil er, hepinizi sevgi ve

saygı

ile se-

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİNDEN GELEN
BASlN MENSUPLARINI KABUL SIRASINDA
YÖNELTiLEN SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLAR
13

Mayıs

1996

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi - Dost ve Almanya'nın seçkin
bir basın grubunu TBMM'de görmekten ve ağırlamaktan duyduğum
memnuniyeti ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum.

Bu Basın grubunu Meclise eski Milletvekilimiz Meclise getirerek benden rica ettiler, tabii kendisinin de uzun yıllar Almanya'da hem basın
mensubu olarak hemde Türk parlamentosunda Milletvekili olarak çok
değerli çalışmaları var kendisine teşekkür ederim.
Daha fazla protokol konuşmalarıyla vaktinizi almak istemiyorum. Socevaplamaya hazırım.

rularınızı

SORU - Grubun

adına

size

teşekkür

ederim.

Şimdi Avrupa'da çevreden duyduklarımıza, Avrupa mantalitesiyle bakarsak bu martaliteyi yani Avrupa mantalitesini nasıl tarif edersiniz.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi - Önce duydukları nelerdir
onları öğrenelim.

SORU- Güneydoğu Türkiye, sorunlarıyla ilgili Avrupa mantalitesinin
pek aniaşılamadığı söyleniyor. Sizin açınızdan nasıl değerlendirirsiniz?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Bu soruya teşekkür ediyorum. Tabii bir kere sorunun soruluşundaki zerafete teşekkür ederim.
Yıllardan

beri ilk defa bir basın mensubu veya yabancı bir politikacı
tarafından ilk defa Güneydoğu sorunu diye soru soruldu.
Çünkü şimdiye kadar Güneydoğumuzia ilgili ne zaman sual gelecek
olsa Kürt problemiyle ilgili olarak soruya başlanıyordu. İşte Avrupa mantalitesi bu ... Ama bizim mantalitemiz sizin sorun uz u sorarken başladığı
nız cümle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolusundaki mesele ... !
Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemizde etnik kökenli olan vatandaş
larımız var. Bunlar Türk, Kürt Arap etnik kökenli olabilir, velhasıl deği
şik etnik kökeniere mensup bir yığın vatandaşımız var. 1000 yıldır biz bu
insanlarla yaşıyoruz. Bu insanlarla din birliğimiz var, dil birliğimiz vai,
kültür birliğimiz var, ayrıca diğer ortak değerler Birliğimiz var. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizde beşikteki çocuğumuzu öldüren, hamile kadınımıza kurşun sıkan, ihtiyarımızı süngüleyen, gencimize acımayan kadın erkek ayırımı yapmadan bazı insanlarımıza karşı bir hareket içinde
olan bir bölücü terör örgütüyle mücadelemiz var. Bu bölücü terör örgü123

tünün tek bir gayesi var Türkiye'yi bölmek parçalamak, Vatanımızı bölmek, parçalamak isteyen eşkiyaya karşı bu terör örgütüne karşı hukuk
çerçevesinde kalmak şartıyla bir mücadele veriyoruz. Neyin mücadelesini veriyoruz, oradaki insanımızın yaşam mücadelesini veriyoruz. Neyin
mücadelesini veriyoruz? Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün mücadelesini veriyoruz.
Şimdi

bu bizim mantalitemiz. Ve onların hiç bir değer yargılarına kaEn ufak bir baskı yok. Hiç bir yasaklama yok. Her türlü kültürel değerlerine sahipler her türlü haklarına sahipler. Bugün parlamentomuzda o bölgeden gelmiş o etnik kökene mensup lOG'ün üzerinde milletvekili var.

rışmıyoruz.

Aralarından Cumhurbaşkanı

da çıkmış Genelkurmay Başkanı da çık
Bakanlarda çıkmış, Hakimler de çıkmış velhasıl Türkiyede yaşayan
insanlar için ne kadar hak varsa o bölgede yaşayan insanlarımız içinde o
kadar hak vardır. Türkiyede yaşayanlar ne kadar mecburiyeller varsa
burda yaşayan insanlar içinde o kadar mecburiyeller var.
Birlikte askerlik yapıyoruz, birlikte halay çekiyoruz, birlikte inşaat iş
çiliği yapıyoruz, birlikte mühendislik yapıyoruz, birlikte gülüyoruz, birlikte eğleniyoruz, birlikte üzülüyoruz.
mış,

Türkiye kendisinin en büyük dünyanın 6 ncı büyük yatırımını o bölgede yapıyor. En küçük yerleşim birimine kadar yerleşim götürmüş üz.
Okul götürmüşüz, yol götürmüşüz, su götürmüşüz.
Bugün o bölgenin halayları o bölgenin kültürü ve türküleri televizyonumuzun her resmi kanalında, her özel kanalında günün 24 saatinde
Türkiye'ye yayın yapıyor.
Bunlar bizim

bakış açımız!

Ama

şimdi

Avrupa mantalitesiyle

baktığı

mızda neler görüyoruz. Amnesti international rapor yayınlıyor. Yahut ta

insan hakları derneği rapor yayınlıyor. Diyorlar ki Türkiye'de insan hakları ihlalleri var Avrupalı hemen bu raporu alıyor. A. Diyor yahu 90 ıncı
sayfada bir şey var, Türkiye de insan hakları ihlalleri var. Ama 41 inci
sayfayı görmüyor. Ordada İrlandadakı insan hakları ihlalleri var. 35 inci
sayfayı görmüyor. Ordada Almanya'daki insan hakları ihlalleri var. 28 inci sayfayı görmüyor oradada ABD insan hakları ihlalleri var.
Türkiye'de insan hakları ihlalleri varsa eğer bunu idare yapıyorsa,
Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin kuralları içerisinde bu insan hakları ihlallerini yapanları, ya da işkence yapanları derhal adalet cihazına veriyor ve ama bunu davul zurnayla dünyaya ilan etmeden veriyor. Şimdi bütün bu söylediklerimi iki tane misaile perçinleyeceğim.
Geçen sene Badenrütenbergte, Başbakanla görüştüm. Bu konuları
anlattım, bana dedi ki ama oradaki insanların hakları verilmiyormuş de124

di. Kendisine

şunu

söyledim, siz Baden ve Rütenberg diye iki eyaletten
müteşekkilsiniz. Şimdi dedim ki Badenliler çıksa biz Rütenberglileri istemiyoruz. Ayrı bireyalet kuracağız ve sizden ayrıtaeağız dese, ne olur bu
suç olur mu? Hayır dedi. Bu bir suç olmaz .. ! Tamam dedim benimde düşüncem budur. Ama dedim Baden'liler ellerine silah alıp çıksalar, Rütenberglileri öldürmeye başlasalar ve biz sizden ayrıtaeağız deseler bu bir
suç olur mu? Evet dedi. Bu bir suç olur. Çünkü biz birliğimizi parçalatmayız.! İşte dedim Türkiye aynı şeyi yapıyor. Kendi toprağını koruyor,
kendi birliğini koruyor. Siz dedim neyi iddia ediyorsunuz.?
Şimdi anladım dedi. ..
Yine geçen sene Alman Federal Meclisinin Başkanvekillerinden birisi
bana geldi. Türkiye'de, insan hakları ihlalleri var dedi. Olabilir dedim.
Amabiz bunu hukuk prosedürü içinde tamamlıyoruz.
Almanya'da yokmu? Dedim insan hakları ihlalleri. Kendisine iki cilt
insan hakları ihlalleri ile ilgili döküman verdim, itiraz etti. Yok böyle bir
şey dedi. Bunları siz yazmışsınız dedi. .. ! Hayır dedim ben yazmadım. Almanya'daki Nanguvarmentin organizasyon dediğimiz, kuruluşlar incelemişler, Alman kuruluşlar yapmışlar. Bunlar İnsan Hakları Kuruluşları
nın Almanya ile topladıkları bilgiler ... ? Onu veriyorum size dedim.
O zaman bu gece bunları inceleyebilirmiyim dedi hay hay dedim ... Ertesi günü sabah geldi benden özür diledi. Bu sualleri şunun için verdim
size. İşte iki ayrı mantilite ... İşte Türklerin bakış açısı, işte Avrupalı dostlarımızın bakış açısı, Almanya'dan misal verdim çünkü siz Almanya'dan
gelen grupsunuz.
Başka ülkelerden gelen grup olursa onlara da kendi ülkelerinden ını
saller verebilirim .. !
Ama bugün dost bir ülkede bulunuyorsunuz ve ben Almanlara en çok
dost olan Türkiye'deki politikacılardan bir tanesiyim. Sizleri en az 15 yıl
dır tanıyorum. Çok ilişkilerim oldu.
Bilhassa Çalışma Bakanınız Dr. Nob ert Blum'la bakınız değerli basın
mensupları Türkiye bundan 70 küsur yıl önce devletini kurdu. Ama bir
husus vardır ki dikkatinize sunmak isterim.
Türkiye önce parlamentosunu kurdu. Bundan 3 yıl sonra devletini
kurdu. Dünyada bunun hiç bir örneğini gösteremezsiniz.
Önce meclis kurulacak sonra devlet kurulacak hayır hiç örneği yoktur. İlk defa Türkiye'de oldu. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet
Meclisini kurduk, ondan sonra 29 Ekimde Türk Devletinin kuruluşu tamamlandı. Şunu söylemek istiyorum. Parlamenter demokratik rejime
parlamenter sisteme Türkler kadar inanan, bağlanan ve bunu yaşatarak
müdafaa eden başka bir ülke gösteremezsiniz.
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70 küsur yıldır gelişen bir trend içersinde parlamenter demokrasimizi geliştirmeye çalışıyoruz. % 99.9'u Müslümün olan bir ülkenin laik ve
demokratik bir cumhuriyeti yaşatmaya geliştirmeye gayret ediyoruz.
Onun da dünya da hiç örneği yok, bizim de Anayasamızın eksiklikleri var.
bizimde yasalarımızda eksiklikler var. Bu eksiklikleri de süratle yapmaya çalışıyoruz ama başkaları istediği için değil. Kendimiz istediğimiz için
yapıyoruz ...
Onun için kimse üzerimize gelmesin ... Kimse üzerimizde baskı kurmaya kalkmasın ... Baskı olduğu müddetçe bu değişiklik yapılmaz ... Avrupa'da Kafkaslarda, Avrupa'nın en son sınırlarında daimi bir barış isterlerse mutlaka Türkiye'de bunun içinde olacaktır. Türkiye'nin içinde olmadığı daimi ve adil kalıcı bir barışı Avrupa'da göremezsiniz ...
Bakın

olarak oralardan çekilmişiz. Bu bölgelerdüzelmiyor. Biz düzenleyicimiz bir anlamda herşeyi düzenlemiş, her şeye kol kanat germişiz. Ama biz şimdi misak-ı milli sınırlarımız içersinde toprağımızı ınüdafaa ediyoruz. Kimsenin toprağında göz üm üz yok diyoruz ...
deki

biz

osmanlı topluluğu

karışıklık yıllardır

Ama bizi kimse hafife almasın Türkiye'nin içinde olmayacağı bir organizasyonda daimi adil ve kalıcı barış mümkün değildir. Çok kısa bir çerçeve içersinde farklı mantaliteye bir Avrupa tarafından bir Türkiye tarafından baktım. Ama daha açmaını isterseniz bunada hazırım.
SORU-

Güneydoğudaki

sizce. Ya da desteklemeye

Türklerin % kaçı bu terör örgütünü destekliyor

hazır.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Güneydoğu Bölgemizde yahiç birisi bunları desteklemiyor, yüzde sorarsanız oran
sıfır. Bunlar tamamen bölücü bu insanlarında dışında bir ayrılıkçı çetedir. Ve çoğu bizim sınırlarımızdaki komşu ülkeler sınırları içerisinde beslenir, barındırılır, eğitilir ondan sonra ülkemize gönderilir. Yakalananların çoğunun üzerinde komşu sınır ülkelerinin kimlikleri vardır.
şayan insanların

SORU- Bu
şey

anlattıklarınız dışında

söylemek istermisiniz. Ya da
nuda.

Türk-Alman ilişkileri
Türklere bakış

Almanların

hakkında
açısını

bir
bu ko-

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Bakın biz 1960'lı yıllarında
Alman dostlarımızın daveti üzerine orada gittik. Alman ekonomisinin yabancı iş gücüne ihtiyacı vardı. Turkiye'den de istediler bu yabancı iş gücünü ve bizim iş yapabilecek en iyi elemanlarımızı seçerek aldılar. Bundan önce kendileri gitti, haymlarda kaldılar fakat Almanya'ya entegre
olamadılar.

SORU- Avrupa Birliği ile ilgili bir sorun olacak. Bu Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'nin üyeliği sürekli ileri bir tarihe atıyor. Peki şu durumu yarat126

maz

mı?

kayması.

Türkiye kendisini tamamen Avrupa'dan
Avrupa Birliğinden vazgeçmesi gibi.

koparıp başka

yerlere

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Bu soruyu burda sordunuz.
Defterinizin çok önemli bir yerine kaydedin gittiğiniz bütün ülkelerde
AB'nin bütün üyelerine sorun. Ama ben bir cevap vereceğim. Türkiye
devletinin kurucusu Atatürk'ün koyduğu ilkeler istikametinde yıllardan
beri kendisine bir hedef çizmiştir.

Oda batıyla bütünleşmektedir. Bizde bulunduğumuz coğrafyanın
önemini, komşularımızın dikkatine sunuyoruz. Etrafımız ateş çemberi.
İran'da problem var. Irak'ta problem var. Suriye'de problem var. Bulgaristan'da problem var. Yunanistan'da problem var. Kafkasya'da problem
var. Bütün bu problem arasında laik bir Cumhuriyet olarak ve% 99.9
Müslüman olan bir ülkede biz dimdik ayakta duruyoruz.
AB içerisinde bir sınır çizilirse, bu sınırın coğrafimi olduğunu, ekonomik mi olduğuna karar vermesi lazım. Avrupa Birliğinin politik sınırı da,
Coğrafi sınırıda, Türkiye sınırlarının bittiği noktadır.
AB'ye bizim tam üye olmamız, bizim menfaatimiz olduğu kadar, Avrupa'nın menfaatinedir. Biraz öncede söyledim bunu, onun için AB üyeleri bu soruyu kendi kendilerine sık sık sorsunlar ... !
Biz bulunduğumuz bölgede, yüzyıllardan gelen yaşantımızla, bir takım değeleri de korumak suretiyle Avrupa'yla entegre olması kendimize
hedef seçmişiz.
Bu hedefimizden de kolay kolay vazgeçmeyiz. Ha Avrupa bunu kendisine yük olarak telakki ediyorsa, vazgeçmemizi istiyorsa ... ! Bu bizim
sorunumuz değildir. Avrupa'nın sorunudur.
Ama kolay kolay onada muvaffak olamaz! Türkiye'yi yok sayamaz, Avrupa ... !
SORU- Siz laik ve demokratik bir Türkiye'nin, dışardan hiç kimsenin
karışmasını istemiyorsunuz. Ama aynı zamanda Türkiye'de kökten dinci
olan RP çok iyi durumda şu anda. Bunun Avrupa açısından neler yaratabileceğini düşünebiliyor musunuz?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- İşte bir mantalite farkı daha Avrupa'da kendi isimlerinin içersinde dini motifleri kullanan partiler
var. Hıristiyan demokrat partiler gibi. Biz Avrupalılara diyormuyuz ki,
sizde kökten dinci parti var diye.
Biz sizden bir adım öndeyiz. Bakın bizde Müslüman parti yok.! Bizdeki RP olgusu bunlarla karıştırılmasın. RP kökten dinci bir parti değil..!
Bu ne söylemlerinde var. Ne programlarında var. Ama islamik faktörlerin
belki söylemlerinde fazla kullanıyorlar. Ama unutmayın önce içindeki te127

nakuzu çözsün ... ! İrlanda da bundan önce iktidarda bulunan parti neden iktidardan düştü bir araştırın bakalım.
Türkiye'yi çok iyi anlamanız, degerlendirmeniz lazım. Görüyorum ki
bilgi eksiklikleri var ben bunları tamamlayabiliyorsam ne mutlu ba-

bazı

na.
SORU - RP'nin bu kadar etkin duruma geldiğini neye bağlıyorsunuz?
Ve bu partinin hükümet olursa, Hükümetle, canileri, yani biribirinden tamamen ayrılmasına ne diyorsunuz.? Ayrılmasını istemezse .. .!

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi - RP'nin bu kadar güçlenmesi derken aldıgı % 2 ı oyu kastediyorsun uz. Onun arkasındaki iki sag
parti arasında bu kadar münakaşa olmasaydı, bir takım tepki oylarını
toplayarak, RP bu kadara varan % 2 ı oy alamazdı tabi hep belki diye konuşuyorum. Ben Anayasal durumum geregi böyle konuşmam gerekiyor.

Daha keskin cümleler kullanınam mümkün degil ... ! Bütün partilerin
oy yüzdelerine baktıgınız zaman RP'ni çogunluk partisi olarak degerlendirmeniz mümkün degil ... !
Ama bu parlamentodaki sandalye sayısı olarak yorumlanmak istenirse gayet tabi parlamentodaki birinci partidir. Unutmayın TC. Anayasası
nın degiştirilemez maddeleri vardır bunlardan biriside laiklik maddesidir.
SORU- Şimdi Türkiye'nin % 99.9'nun Müslüman olduğunu söylüyorsunuz, bir GAP projesinden bahis ediyorsunuz. Peki ilerde uzak doğuda,
pardon yakın doğuyla ilişkileriniz nasıl olacak. İsrail'le bir anlaşma yapmışsınız?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA KALEMLi- Türkiye hür ve müstakil bir
ülkedir. İstedigi ülkeyle anlaşma yapar. Bu yaptıgı anlaşmalar içinde bir
başka ülkeler tarafından da mücadele edilemez.

Biz bütün komşularımızia barış içinde iyi geçinmeye gayret ediyoruz.
Kimsenin topragında gözümüz yok! Ama kimseye verilecek bir karış topragımız yok! Yaptıgımız anlaşmalardan dolayı da kimseye hesap vermeyiz ... !
Bizim onlarla nasıl geçinecegimiz degil, onların bizimle nasıl geçinecegi önemlidir ...
Bizimle dost olmaya baksınlar. Türkiye'nin dostıugunu kazanmak
dünyada fevkalade önemli bir hadisedir .. !
SORU-

Şöyle

bir deyim var.. !

Türkiye doğruya giden bir gemi. Ama içindekilerin hepsi batıya bakı
yor.! Buna ne diyorsunuz.?
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TBMM BAŞKANI .MUSTAFA KALEMLi - Bizim eski bir şairimiz söylemiştir

onu. Biz batıya giden bir gemiyiz. Bazı insanlar her gün doğuya
diye ... ! Her ülkede geçerlidir. Almanyada modern dünyaya uyum
sağlayan bir ülke ama ha.Ia içinde Naziler var. Onlar da o tarafa doğru

koşar

koşuyorlar.!

Her ülkede olabilecek bir şey .. .
Çok teşekkür ederim hepinize ... !
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AYDIN DOÖAN VAKFI VETESAV TARAFINDAN
DÜZENLENEN "ANAYASA" KONULU
SEMPOZYUMDA YAPTlKLARI
KONUŞMA

14
Sayın

Mayıs

1996

Dinleyenlerim,

Türkiye'de anayasa sorunları, ilk anayasamız olan ve ı876 yılında
ilan edilen "Kanun-i Esasi"den daha önce belirmeye başlamıştır. Bu ilk
sorunlar, Osmanlı Devletinin anayasalı bir m onar ş iye geçip geçmemesi,
geçeceksenasıl bir anayasa hazırlanması gerektiği üzerine düğümlendi.
ı876 yılında ilan edilen ilk anayasadan bugüne kadar da bu sorunlar
bitmedi. Bitmeyecek de. Zira anayasa üzerinde tartışmak, genellikle o
toplumun dinamik yapısının ifadesi olarak değerlendirilebilir. Nitekim,
ilk anayasanın parlamentoya ilişkin hükümlerinin uygulanması ı878 yı
lında tam otuz yıl süre ile durdurulduğu zaman, gene ateşli bir mücadele başlamıştır. Parlamentonun tekrar toplanması üzerinde yoğunlaşan
bu mücadele sonunda ı908'de onun yeniden toplanması sağlanmıştır.
Fakat bu kez de parlamentonun yetkileri ve yurttaşların temel hak ve özgürlükleri üzerinde büyük bir tartışma başlamış, sonuçta ı909'da anayasa çok önemli noktalarında değiştirilerek tarihimizde ilk kez parlamenter sisteme geçilmiştir. Ama bilindiği gibi bu dönem pek kısa sürdü. Yeni kurulan bu rejimde istikrar sağlanamadı. Bu sırada Birinci Dünya Savaşına girmiş olan Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Yeni kurulan devlet
"kayıtsız şartsız ulus egemenliğine" dayanıyordu. Türkiye Büyük Millet
Meclisi bu özelliğini daha ilk gün dünyaya ilan etti. Ama Osmanlı Devleti henüz kağıt üzerinde yaşıyordu. 20 Ocak ı92ı tarihinde ilk anayasasını yapan Meclis, çok eksik bir metin hazırlamıştı. Bu eksik metnin "millet egemenliğine ters düşmemek" kayıt ve şartı ile, kısmen yürürlükte olduğu kabul edilen Osmanlı anayasasının hükümleri ile tamamlanacağı
görüşü bir süre hakim oldu. Öyle ki, bir yandan hanedan egemenliğine
dayanan teokratik bir anayasa, diğer yandan tamamen millet e gemenliğine dayanan bir anayasa, her ikisi de yürürlükte kaldı. Çift anayasalı bu
dönem, dünya hukuk tarihinin en önemli olaylarından biridir. Görülüyor
ki, ulusal devletimizin kurulması sırasında da son derece büyük bir anayasa sorunu vardı. Bu sorun ı Kasım ı 922'de saltanatın kaldırılmasıyla
sadece bir ölçüde çözüldü, zira artık elde kalan tek metin ı92ı Anayasası, eksikleriyle iyice göze batar hale gelmişti. Bu eksiklikler 29 Ekim
ı 923'te Cumhuriyetin ilanı ile biraz giderildi. Ama kesin olarak 3 Mart
ı 924 tarihinde Hilafetin de kaldırılmasından sonra 20 Nisan ı 924'te,
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9 Temmuz ı96ı'e kadar yürürlükte kalacak olan Anayasa kabul edildi.
Bu Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruculuk niteliğini kendi
isteği ile bitirmişti. Hem birinci, hem de 20 Nisan ı924'e kadar ikinci Büyük Millet Meclislerimiz "selahiyet-i fevkaladeyi haiz" nitelikte idiler. Bunun anlamı onların kurucu meclis olmalarıdır. ı924 anayasası ile Mec-·
lis "olağan" bir duruma geldi. Artık o, yeni anayasa yapamazdı, zira ı 924
Anayasası sadece değiştirme yetkisi vermişti. Kaldı ki devlet şeklinin
cumhuriyet oluşuyla ilgili madde asla değiştirilemezdi. İşte o günc;len bugüne kadar Meclislerimiz artık anayasa yapamazlar, sadece belli hükümleri dışında anayasaları değiştirebilirler.
ı 924 Anayasası

Türk Devriminin gelişmesini yansıtan bir dizi önemli değişikliklere uğradı. 27 Mayıs ı 960 müdahalesi ile pek çok maddesi
yürürlükten kaldırıldı. Yeni hazırlanan Anayasayı meşrulaştıran, onun
halk oyuria sunulup 9 Temmuz ı96ı günü kabul edilmesidir. Bu Anayasaya göre ı 92 ı ve ı 924 anayasalarının temeli olan kuvvetler birliği esnasından vazgeçilmiş, ölçülü bir kuvvetler ayrılığına gidiş denemesi yapıl
mıştır. Bu arada ı 980 müdahalesine kadar anayasanın birkaç önemli
değişiklik geçirdiğini de belirtmekte yarar vardır.
ı 980 müdahalesi sonunda yapılan ve meşruluğunu gene halkın
oyundan, isteğinden alan ı982 Anayasası bugünkü panelimizde tartışı
lacak asıl konuları içermektedir. 7 Kasım ı 982'de halkın oyuna sunulan
ve görülmemiş derecede yüksek bir katılım sonunda gene çok yüksek bir
tasvip oranıyla Anayasamız ulusumuzun kendi, öz malı olmuştur. Bu
· noktayı tartışmak bile gereksizdir. Ama, ı 96 ı Anayasasına bir tepki niteliğinde hazırlanan ve buna rağmen o anayasanın pek çok kurumunu
ve hükmünü aynen içine alan bugünkü Anayasamız elbette bu tepkisel
özelliği dolayısı ile eleştirilebilir. Nitekim, Anayasa gereği seçimler yapılıp
ulus iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisince temsil edilmeye başladıktan
sonra, Anayasanın bazı hükümlerinin yetersizliği, eksikliği, sakatlığı kamuoyunda açıkça tartışılır bir duruma gelmiştir. Bu da son derece doğal
dır. Zira Türk toplumu sürekli değişen, dinamik bir yapıya sahiptir. Pek
çok ulustan: çok daha önceleri, daha ı 9 uncu yüzyılın ilk yarısında demokratik rejim için mücadele içine giren Türkler, bu yolda büyük bir mesafe kaydetmişlerdir. Demokrasi ulusumuz için vazgeçilmez bir hayat
tarzı haline gelmiştir. Kişinin her bakımdan özgürlüğüne dayanan demokrasi, eleştiri olmadan yaşayamaz. Bu nedenle ı982 anayasasının aksayan hükümleri elbette tartışma konusu edilmeli ve değiştirilmeleri zorunlu olursa bu yola gidilmelidir.
Anayasamız, değiştirilmesi bakımından, Anayasa Hukukundaki sert
anayasalar sınıfına girer. Ayrıca bilindiği gibi, değişiklik istekleri siyasal
iktidarı kullanan hükümet tarafından Meclise sunulamaz. Bu konuda
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sadece milletvekillerimiz yetkilidirler. Bu bakımdan, hele hiç bir parti
Meclis içinde gerekli çoğunluğa sahip değilse, Anayasamızın değiştirilme
si tam bir uzlaşmaya (konsensüse) dayanmaktadır. Bu özelliği iyi değer
lendirmek gerektir. Çoğulcu toplum modelini benimsemiş Türkiye'de,
anayasa gibi her türlü birey, toplum ve devlet ilişkisinin kaynağı olan baş
hukuk kuralının mümkün olduğu kadar çok siyasal görüşün bir mecra~
ya girerek değiştirilmesinde sayılamaz kadar çok yarar vardır. Böylece
ulusal uzlaşma sağlanarak değiştirilen anayasamız üzerinde gereksiz ve
siyasal açıdan zaman yitirmekten başka bir işe yaramayan tartışmalar
sona erer.
Anayasamız, yürürlüğe girdiği 7 Kasım ı 982 tarihinden beri bugüne
kadar üç kez değiştirilmiştir. İlk değişiklik ı 7.5. ı987 tarihli ve 3356 sayılı Kanunla yapılmıştır. Seçmen yaşıyla ilgili 67 milletvekili sayısıyla ilgili 75, Anayasanın değiştirilme ve halkoyuna gitmeyle ilgili ı 75 inci
maddeleri değiştirilmiş ve siyasal haklarının kullanılması belli bir süre
için yasaklanmış olan değerli bazı politikacılarımızı bu haklarına kavuş
turmak için geçici 4 üncü madde kaldırılmıştır. Halkın oyu ile de desteklenen bu değişiklikle önemli bir siyasal haksızlık giderilmiş bulunmaktadır. İkinci değişiklik 8. 7.1993 tarihli ve 39ı3 sayılı Kanunla gerçekleşti.
ı 33 üncü madde değiştirilerek radyo ve televizyon üzerindeki devlet tekeli kadırıldı. Bu da gerçek anlamıyla modern, çoğulcu bir demokratik
yapının tamamlanması için vazgeçilmez bir ihtiyaçtı... Anayasamızdaki
son değişiklik 23. 7. ı995 tarihli ve 4ı2ı sayılı Kanunla yapılmıştır. Bu
değişiklik teklifini hazırlayan arkadaşların yazdığı ve Anayasa Komisyonunca da onaylanan gerekçede aynen şu önemli ibareler yer almaktadır:
"1982 Anayasasının değiştirilmesi veya yeni bir Anayasa hazırlanması
tartışmaları 1983 Genel Seçimlerinden hemen sonra ülkemizin siyasi
gündemine girmiş ve o tarihten beri de güncelliğini sürdürmeye devam
etmiştir. .. Bugün acil ve kısmi Anayasa değişiklikleri kadar, milli mutabakata dayalı yeni bir Anayasanın yapılması fikri de kamuoyunda benimsenmiş bulunmaktadır.. Bugüne kadar TBMM'nde temsil edilen siyasi partilerce veya çeşitli meslek kuruluşlarınca ortaya konulan pek çok
öneri Meclis Başkanlığınca oluşturulan partilerarası komisyonda ele
alınmış ve bir mutabakat arayışına girilmiştir. Böylesine geniş kapsamlı
bir mutabakatın bu Meclis aritmetiği içinde gerçekleştirilmesi elbette kolay olmayabilir. Ancak bazı önemli maddelerin değiştirilmesine öncelik
verilmesi fikrinden hareketle oluşturulan partilerarası konsensus neticesinde ortaya çıkan ve üzerinde mutabık kalınan hususlarla ilgili olarak
bu Anayasa değişikliği teklifimiz hazırlanmıştır."

Bu teklif gerekçesi çok açık olarak ı 982 Anayasasının pek çok eksik
belirtiyor. Komisyon üyeleri Başlangıç Metni ve yirmi

yanları olduğunu

132

madde ile geçici ı 5 inci maddenin değiştirilmesinde anlaşmıştı. Bu durumuyla Genel Kurulda görüşülen tekiifte bulunan başlangıç metni ile
ondört madde değiştirilmiş, diğerleri ise kabul edilmemiştir. Böylece,
Başlangıç Metninde askeri darbeyi meşrulaştıran ibareler anayasamız
dan çıkarılmış, 33, 52 ve 53 üncü maddelerde yapılan değişikliklerle dernek ve sendika hakları genişletilmiş, 67, 68 ve 69 uncu maddelerdeki değişiklik ile milletvekili seçme ve seçilme haklarında kapsamlı yenilikler
getirilmiş, 75 inci maddedeki değişiklikle milletvekili sayısı artırılmış,
milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili 84 ve 85 inci maddeler gerçekiere uygun bir hale getirilmiş, Meclisin her yıl yasama etkinliğine başlaması tarihi 93 üncü maddede değiştirilmiş, ı27 nci maddede yerel yönetimlerde
yeni düzenlemelere gidilmiş, ı35 inci Maddede kamu kuruluşu niteliğin
deki meslek birliklerine yeni haklar tanınmış, ı49 uncu madde değişik
liği ile Anayasa Mahkemesinin görevlerinde bazı yeniliklere gidilmiş, ı 7 ı
inci maddedeki değişiklik ile kooperatiflerle ilgili aksaklıklar giderilmiştir.
Genel Kurulumuz sendika, grev ve lokavt haklarıyla ilgili olarak 5 ı ve 54
üncü maddelerdeki değişiklik teklifleri ile 76 ncı maddedeki milletvekili
seçilme yeterliliği, 82 ve 86 ncı maddelerde milletvekillerinin statüleri ile
ilgili değişiklik tekliflerini, ı28 inci maddedeki memurlarla ilgili teklif ve
geçici ıs inci maddenin kaldırılmasını gerekli görmemiştir. Ancak yapı
lan değişiklikler sendika, dernek ve siyasi partiler gibi sivil toplumun
vazgeçilmez ögelerinde tam bir liberalleşmeye doğru önemli ve olumlu bir
gelişmeyi ifade ederken, kamuoyunun oluşumunda başlıca rolü oynayan
kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarının önündeki siyasal faaliyet yasağı büyük ölçüde aşılmıştır. Böylece bu kuruluşların demokratik işlevleri anayasal güvence altına alınmıştır.
Kısa süre önce gerçekleştirilen bu değişikliklerin çok önemli iki özelliği ve yansımaları olmuştur.
Bunlardan birincisi Türk toplumunun demokratik yapısının giderek
daha da liberalleşmeye olan özleminin dile getirilmesidir. Böylece ulusal
kurtuluş savaşı ile başlayan ve egemenliğin ulusa ait olması temeli üzerinde gelişen demokratikleşme olgusu, zaman zaman olumsuz müdahaJelere maruz kalmış olsa da bu bunalımları aşmada büyük bir güvence
sağlamıştır. İkincisi, gerçekleştirilen değişiklikler ile Türk anayasa Hukukunda yer alan sorunların giderilmesinde artık bir uzlaşma zeminine girilebileceğinin gösterilmesidir.
Konuşmamın sonuna gelirken bir hususa değinmeden geçemeyeceğim. Size biraz önce alıntılar okuduğum Anayasa değişikliği teklifi gerekçesinde "Yeni bir anayasa yapılması" yolundaki dilek ve özlemler dile getiriliyor. Konuşmamın başında işaret ettiğim üzere, Türkiye Büyük Millet
Meclisi yeni bir anayasa yapamaz. Parlamentomuzun kuruculuk niteliği
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yoktur. Ulusça kabul edilen

Anayasamızın

4 üncü maddesi ParlamentoBu ana bağlayıcı hükme ek olarak,
174 üncü maddede yer alan "İnkılap Kanunlarının korunması" hükmü
de değiştirilemez 2 ve 3 üncü maddelerin ayrılmaz parçasıdır. Bu durumda "yeni bir Anayasa yapılması" konusundaki dil~ği, sözü geçen hükümler dışında gereken bütün maddelerin sistemli bir biçimde değiştirilmesi
biçiminde anlamak gerektir. Anayasada öngörülen çoğunluk sağlandığı
takdirde, böyle bir değişiklik elbette gerçekleştirebilir.

yu rejim

değişikliğinden alıkoyuyor.

De~erli

Dinleyenlerim.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak, demokratik hayatı
dilediğimiz gibi yaşamamızı engelleyen Anayasa maddelerinin en kısa bir
zamanda değiştirilmesi gereğini ifade etmek isterim. 19 uncu Dönem Genel Kurulunda kabul edilmeyen, ancak uzlaştırıcı bir komisyon çalışma
sı sonunda değiştirilmesi benimsenen maddeler yanında,
demokratik
hukuk devletinin modern görünüşünü bozan ve işleyişini zorlaştıran bütün maddeler üzerinde, bir uzlaşma ortamı içinde çalışmak gereklidir.
Ancak, daha önce, 1995 değişikliklerinin gerektirdiği yirmiye yakın kanunun bazı hükümlerinde anayasa ile uyum sağlamak çabalarını bir an
önce sonuçlandırmak gerekiyor. Bu konuda gereken hazırlıklar hızla tamamlanmaktadır. Daha sonra, Anayasamızın, milletvekillerimizce değiş
tirilmesi benimsenen diğer maddelerine sıra gelmelidir.
Demokrasi, hukuk devleti kavramını da içerir. Hukuk devletini demokrasinin koyduğu evrensel kurallar çerçevesinde geliştirirken Türk
Ulusunun en yüce organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm yurttaşları tam bir eşitlik ve sevecenlik içinde kucaklayan çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu arada elbette yeni anayasal sorunlar ortaya çıkacaktır. Onlar da aşılacak ve Türk demokrasisi tarihin çizdiği ışıklı yolda bütün çağ
daş, uygar ulusların yanında aynı hızla yürümesini sürdürecektir.
Hepinizi en içten dileklerimle
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selamlıyorum.

İÇTÜZÜK DEÖİŞİKLİÖİNE İLİŞKİN siYAsi
PARTİLERİN GRUP BAŞKANVEKİLLERİ
İLE YAPTlKLARI TOPLANTlDAN

SONRA BASlN AÇIKLAMASI

14

Mayıs

1996

Sayın Basın Mensupları,

Bugün istişari mahiyette olmak üzere TBMM'de grupları bulunan siyasi partilerin Sayın Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Üyesi,
Komisyonunun. Başkanı ve İçtüzük değişmeleri sırasında gruplararası
koroisyana başkanlık eden Meclis Başkanvekilinin iştirakiyle, toplantı
yaptık.

Bu toplantıyı yapmaktaki maksactım TBMM'nin yasama faaliyetleri ile
ilgili önümüzdeki çalışma günlerini de düşünerek bir takvim yapmaya
matuftu.
İçtüzük değişikliğinin bir an önce görüşülerek Meclisten çıkarılmasıy
la ilgiliydi. Bütün grup başkanvekilieri ve iştirak eden arkadaşların geldiği ortak nokta şudur:
Perşembe günü TBMM'nin yasama faaliyetleri bölümünde, İçtüzük
değişikliği ile ilgili teklif görüşülecek ve bu teklifin görüşülmesi bitineeye
kadar çalışma süresi uzatılacaktır. Bununla ilgili bir Danışma Kurulu
Kararı alacağız.
Ayrıca, Perşembe günü sabah saat lO.OO'da yine Anayasa Komisyonumuzun Sayın Başkanının başkanlığında bugün bu istişari toplantıya
iştirak eden sayın grup başkanvekilierinin müşterek bir toplantısı olacak. Bu toplantıda, grupların bu İçtüzük değişiklikleri sırasında Genel
Kurulda vermeyi düşündükleri önergelerle ilgili bir istişari görüşme yapı
lacak. Bu önergelerden üzerlerinde fikir birliğine varılabilenler, Genel
Kurulun o günkü görüşmesi sırasında metne dahil edilecek. Eğer fikir
birliği olmaz ise, bunlar bu İçtüzük değişikliğinin çıkmasından sonra ileride yeni bir ikinci paket halinde yine Genel Kurulun tasdikine sunulacak.

22 Mayıs Çarşamba günü Radyo Televizyon Üst Kurulunun eksik olan
üyelerinin seçimi Genel Kurulda yapılacak. 21 Mayıs Salı ve 23 Mayıs Perşembe günleri ile ilgili olarak da gündeme normal prosedürü içerisinde Meclis Başkanlığına verilmiş olan iki adet Soruşturma Önergesi alınacak.
28

Mayıs Salı

lışmalarına

gününden itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi ça2 Haziran mahalli seçimleri için ara verilecek.

Bütün bu hususlarda grup

başkanvekilieri arasında

bir mutabakat

sağlanmıştır.

135

bir-iki grup yarın saat lO.OO'a, ll.OO'e kadar 2l'inde
hangi önerge görüşülsün, 23'ünde hangi önerge görüşülsün şeklinde tercihlerini bildirecekler ve biz Danışma Kurulu Kararını o şekilde çıkarta
cağız; ama, 21 ve 23'ünde soruşturma önergeleri görüşülecek.
Yaptığımız toplantı tamamen istişari mahiyettedir. Tekrarenifade ediyorum. Çünkü bugün Meclis Başkanlığına Sayın Hasan Korkmazcan vekalet ediyor. O nedenle ben arkadaşlarımı daha önceden böyle bir toplantı için bu tarihte çağırmıştım. Benim başkanlık etmem düşünülemez
di bir Danışma Kurulu şeklinde. Bir istişari mahiyette, benim çalışma
odamda bu toplantıyı yaptık.
Sualleriniz var mı?
SORU- Anayasa Mahkemesinin hükümetin güvenoylaması kararı ....
CEVAP - Ben daha önceki açıklamalarıma sahibim. Ben aynı noktadayım. Ama Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılmaya açılmadığını
hepiniz biliyorsunuz. Gerekçeyi görmeden de bu kararlarla ilgili düşün
celerimi söylemem. Gerekçeyi görmeden bir yorum yapmam. Başka bir
sualiniz? Yok ...
Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar.
Sanıyorum,
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ANAYASA MAHKEMESi BAŞKANI YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN'İ
ZiYARETLERİ SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA

15

Mayıs

1996

Değerli

basm mensuplan,
Degerli Bakan'ın Macaristan seyahat! dönüşünde kendileriyle bu hafta buluşmayı kararlaştırmıştık. Çünkü benim kendilerine ziyaret borcum
vardı. Başkan seçilmemden sonra Sayın Başkan beni ku tlamak üzere ilk
ziyaret edenlerdendi. O ziyareti iadeyi gerçekleştirememiştik. Hem benim
yurt dışı gezilerim oldu, hem Sayın Başkan'ın yurt dışı gezileri oldu. Bir
de araya bu dava konusu girdi. Bu dava Anayasa Mahkemesi gündemindeyken bu ziyareti yapmayı pek uygun bir davranış olarak görmedim, yasa saygımdan dolayı. Davanın bu hafta bitecegini düşündügüm için Sayın Başkan'ın dönüşünde kendilerini telefonla aradım, borcumu yerine
getirmek için kendilerini ziyaret etmeyi düşündügümü söyledim. Bu hafta -buluşmayı kararlaştırmıştık, ama gün belirlememişttk aramızda. Ziyaretimin birinci nedeni bu.

***
(Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Yekta Güngör Özden'in konuş
masından

sonra)

***
Ziyaretimin başlangıcında sizlere ziyaret sebebini söylemiş, ikinci
madde olarak sebepler arasında Anayasa Mahkemeınizin aldıgı kararla
saglıklı bir degerlendirme yapmak için bilgileurneye ihtiyacım oldugunu,
be nedenle de Yüce Mahkemeyi ziyaret etmeyi uygun gördügümü ifade
etmiştim. Sayın Mahkeme Başkanı ve üyeleriyle konuyu görüştüm. Bu
görüşmeden edindigim intibaları, düşüncelerimi sizlere anlatmak istiyorum.
Bana göre, Yüce Mahkemenin aldıgı kararın bir hukuki tarafı vardır,
bir siyasal tarafı vardır. Hukuki tarafını tartışmak bana düşmez. Çünkü,
Anayasa Mahkemesinin kararları tartışılamaz, kesindir. İşin o tarafına
hiç görmeyecegım. Ama bugün ülkede çok büyük bir münakaşa başla
mıştır. Bu münakaşanın saglıklı bir zeminde yürümesini temin bakımın
dan bazı şeyler söylememizde fayda v~dır. Aksi halde münakaşa saglık
sız bir zemine kayar ise o zaman kurumların münakaşası gündeme gelir
ki, bu ülkeye bir fayda saglamaz. Yani Anayasa Mahkemesinin münakaşası gündeme gelir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin münakaşası gündeme gelir, Hükümetin münakaşasıgündeme gelir ki, bu hiçbirimize fayda
saglamaz. Bu ülke .hepimizin. Dogru kararları dogru zeminlerde tartış
mamız lazım. Yanlış kararları da dogru zeminlerde tartışmamız lazım. Bizim yapmaya çalıştıgımız bu.
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Benim bu görüşmeden sonra vardığım nokta, edindiğim kanaat şu
dur : Bugün Hükümetin güvenoyu bakımından, Olağanüstü Halin oylanmasının neticesi bakımından, Çekiç Güç'ün oylanmasının neticesi bakı
mından hukuki boşluk yok. Anayasa Mahkemesinin kararı ileriye dönük
bir karardır. Anayasamızın 96 ncı maddesiyle İçtüzüğümüzün 105 inci
maddesi arasında bir çelişki varsa, Anayasa Mahkememiz bize diyor ki:
"Yasama organı bunu takdir etsin ve gerekli düzenlemeyi yapsın, bundan
sonra alınacak kararlarda bu istikamette hareket edilsin. "Ben kararı
böyle algıladım. Bu algılamaını Mahkemenin Başkanı'na ve üyelere söyledim. Tabii onların söyleyecekleri nedir bilemiyorum şu aşamada. Ama
Meclis Başkanı olarak çok açık bir ifadeyle söylemek istiyorum; algıla
mam doğrudur, vardığım sonuç doğrudur. Bu nedenle de bir hukuki
boş Iu k yoktur.
Yarın Yüce Meclis İçtüzük değişikliklerini görüşecek Bunu bir fırsat
olarak telakki ediyorum. İçtüzük değişikliklerinin görüşülmesi sırasında
Genel Kurul'un takdiri İçtüzüğün 105 inci maddesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapmak şeklinde tecelli ederse belki bu karar buna bir vesile
olur diye düşünüyorum. Yarın sabahleyin saat lO.OO'da Anayasa Komisyonu Başkanımızın başkanlığında partilerarası komisyon istişari bir toplantı yapacak. Sanıyorum bu kararın ışığında istişari toplantıda bu konuyu da görüşecekler ...
Ayrıca

daha ifade etmek istiyorum: Dün havaalanında bana
söyledim. Gerekçeli karar yayınianmadan hiçbir şey yürürlüğe girmez. Gerekçelikarar yayınlandıktan sonra bütün düşüncemi
zi söyleriz. Ama Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanı kamuoyunu merakta bırakmamak, bu kadar önemli bir konuda kamuoyunu bir çalkantıda bırakmamak için sadece bir duyuru yapmışlardır ve duyurunun sonunda da bu kararın gerekçeli olarak açıklanması değildir şeklinde de
kayıt düşmüşlerdir. O bakımdan hepinizin gerekçeli kararı beklemenizi
salık veriyorum. Sayın Mahkeme Başkanı ve üyelerden de gerekçeli kararın bir an önce yayınlanması için ayrıca ricacı oldum. Ellerinden gelen
gayreti göstereceklerini ifade ettiler. İnşallah gerekçe li karar yayınlandık
tan sonra daha sağlıklı bir zeminde tartışmacılar tartışma yapmak imkanını bulurlar. Bu aşamada söylemek istediklerim bunlardır. Tekrar Mahkeme Başkanı ve Sayın üyelerine teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.
bir

şeyi

sorduklarında
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"ERMENi SOYKIRIMI"NA İLİŞKİN KARAR TASARISININ
KABUL EDİLMEMESİ İÇİN ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI
NEWT GINGRICH'E GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

15

Mayıs

1996

Sayın Başkan,

4 7 sayılı "Ermeni Soykırımı" karar tasarısının geçmeme si için elinizden geleni yapmanız için bu mektubu yazıyorum.
ı980'li yıllarda da ABD Temsilciler Meclisinde, Türk halkının zararı
na olacak şekilde tarihi gerçekiere aykırı bazı hususları kanun haline getirmek üzere elbirliği ile çabalar sarfedilmişti. Tasarıların hepsi bu yüzyı
lın başlarında Doğu Anadolu'da Ermeni soykırımı olduğu yolundaki isnatlara geçerlik kazandırma niyetinin ürünü idi. Ama başarılı olamadı
lar. Olamadılar çünkü Kongre Üyeleri gerçekleri öğrendiler, sözkonusu
edilen gerçek yönler kadar simgesel yönleri de anladılar. Sonuçta Kongre Üyeleri hem Türklerin çağrısına hem de olayların vukti bulduğu bölge
ve dönem hususunda uzmanlığı olan Amerikalı bilim adamlarının çağrı-sına kulak verdiler. üste lik Amerika'nın en seçkin devlet adamları ve liderleri tarihi yazmayı tarihçilere bırakmanın doğru olacağını söylediler.

Yine de, bu karar tasarılarının gündemde olduğu günlerde, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gereksiz yere gerginleşti. ABD Kongresindeki görüşmelere bir tepki ve Türk halkının feryadına bir cevap olarak TBMM ittifakla kendi kararını aldı. Kararda, Ermeni Soykırım kararının kabulü
halinde "ittifakımızın ruh ve temelinin zarar göreceği", "ABD'nin inanırlık
ve güvenirliği üzerine bir gölge düşeceği", "ağır bir darbe olacağı, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin onarılmaz bir şekilde bozulacağı" ifade edilmişti. Şimdi, ıo sene sonra, ı996'da en az ı980'lerdeki kadar yı
kıcı etkileri olacak devasa bir hatanın önlenmesi için tekrar yardımınızı
isternek durumundayım.
Türk Halkı tarihi gerçeklerden korkmadığı gibi yaklaönceki acılı dönemi aydınlatmak isteyen işinin ehli yansız bilginierin çabalarından korkmamaktadır. Türk Hükümetinin Osmanlı Arşivlerini açtığı, Osmanlı Ermenilerine ait 4 asırlık belgeleri tetkike sunduğu bir gerçektir. Sunulan belgeler arasında ı 9 ı 4- ı 922 yıllarına
ait Bakanlar Kurulu görüşmelerinin zabıtları da vardır.
Sayın Başkan,

şık yarım yüzyıl

Bugün bu bölge ve bu bölgenin tarihi hakkında ihtisaslaşmış bilgi sahibi olan bilginierin görüşü ı O yıl öncekinden farklı değildir. Şöyle ki : Birinci Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunun doğu ilieri Rusya tarafından istila edilmiş, Türkler ile Ruslar ı 7. kez savaşa tutuşmuşlar,
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Osmanlı İmparatorluğ;u

üç cephede ölüm kalım mücadelesine girişmiş,
istila eden Rusların kışkırtması ile Ermeniler esas itibariyle Ermeni olmayan bir bölgede münhasıran bir Ermeni Devleti kurmak için Doğu İl
lerinde silahlı olarak ayaklanmışlardır. Savaş, şakiler, kıtlık ve salgın
hastalıklar iki taraftan bir çok insanın ölümüne yol açmıştır. Müslümanlar gibi Ermeniler de muztarip olmuştur. Bu dönemde iki milyondan fazla müslüman ölmüştür. imparatorlukta Ermeni nüfusunu kazımak için
Osmanlı Hükümeti tarafından yapılmış ve uygulanmış bir PLAN olduğu
yolundaki isnatlar hala kanıtlanamamış isnatlardan ibarettir.
Sayın Başkan,

kendim de seçilmiş bir yasama Meclisi üyesi olarak,
seçmenlerinin itelemesi ile bazı üyelerin meşkuk konularda bir kararı desteklemeye temayül edebileceklerini anlamakta zorluk çekmiyorum. Hatta karara konu olan şeylerin uzak bir ülkede nerdeyse bir asır
önce meydana gelmiş olaylara ilişkin olması bile bu temayülü menetmemektedir. Belki de bazı Kongre üyeleri bu kararı uluslararası ilişkilerde
ters sonuçlar doğurması melhuz olmayan, bazı seçmenierin hoşuna gidecek SEMBOLiK BİR JEST gibi değ;erlendirmektedirler. Ama bu çok hatalı bir görüş tür. Zira 4 7 sayılı kararın kabulü Türkiye'de, en aydın ve en
cesur politikacıların yumuşatmayayönelik çabaları ile bile durdurulmayacak ce sim bir infial dalgasına yol açacaktır. İki ülke arasındaki ilişki
ler üzerinde tevlit edeceği sonuçları hesap etmek olanağı yoktur.
ABD'de de olduğu gibi Türkiye'de de kamu oyu güncel sorunlarda çok
değişken olabilir, ama temel değerler sözkonusu olduğunda değişkenlik
olamaz. Ülkenin her ilinde Türkler ülkelerinin baş müttefikinin seçilmiş
temsilcileri tarafından TARİHİ BİR İFTİRAYA konu edildiğ;i ve bu iftira yüzünden 1970'li ve 1980'li yıllarda bir çok Türkün teröristler tarafından
canına kıyıldığını düşünmektedir. Türkler yine bilmektedir ki amaç bu ifUraya geçerlik kazandırmaktan ibaret olmayıp 4 7 sayılı kararı destekleyen Ermeni asıllı Amerikalılar Türkiye Cumhuriyeti topraklarının parçalanmasını açıkca kendilerine amaç edinmişler ve 47 sayılı kararı kendilerine mesnet ittihaz etmişlerdir. Netice itibariyle bu karar Türklerin ulusal bilinçlerinin tam yüreğine ve Türklerin NATO ittifakına üye olmaları
nın sebebi hikmetine yöneliktir. Kore Savaşında, soğuk savaş yıllarında
ve çok önemli olan Körfez Savaşında omuz omuza yanında yeraldığı bir
müttefikinden böyle bir muamele görmek Türklerin havsalasına sığma
bazı

maktadır.

İlişkilerimiz

böyle bir kararın ihdas edeceği heyuladan azat olmalı ve
her iki ülkenin yaşamsal çıkarlarına ve paylaştıkları değerlere hizmet
edecek bir özgürlük içinde olmalıdır. Tercih derhal yapılması gerekli gerçek hayata müteallik bir tercihtir. Karara konu meselelerin evvel emirde
ön yargısız bilginler tarafından halli gerekmez mi? Her iki ülkedeki ileri140

sini gören iyi niyetli yurttaşların ABD'nin ve Türkiye'nin iyiliği için gerekli gördükleri ortaklığı tehlikeye atabilecek kuwetler bağlandıkları kazık
tan salıverilmeli mi? Gelecek nesillerin keşke yapılsaydı diyecekleri şeyi
şimdi yapmalıyız.

Benim seletlerimin mazide sizin seleflerinize yaptığı gibi şimdi ben de
sizi benim kaygılarımı ve bu kaygılara yol açan ahval ve şeraiti kendi
meslektaşlarınıza söylemenizi ve 4 7 sayılı kararın (ve eşdeğerdeki sair
kararların) kabul edilmemesi için elinizden geleni yapmanızı ısrarla rica
ederim.
Çağrıını ciddiyeti e teemmül edeceğinizden emin olarak. saygılar sunarım.
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"TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLAN VE
OLMAYAN ŞOFÖRLERİN NİTELİKLERİ"

KONULU PANELDE YAPTlKLARI
16 Mayıs 1996
Sayın

KONUŞMA

Dinleyenlerim,

Herşeyden önce, milli bir felaket durumuna gelmiş olan trafik konusuna bilimsel açıdan yaklaşma gayretini gösteren Hacettep Üniversitesi
ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcilerini candan
kutluyorum.

Ayrıca bu paneli hazırlayanlara ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyor, panelde ortaya çıkacak görüşlerin uygulayıcılarıDa da şimdiden başarılar diliyorum.
Büyük can ve mal kaybına sebep olan trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla son yıllarda alınmış olan kanuni, teknik ve idari
tedbirlere rağmen kazaların ciddiyetini koruduğu ve artış gösterdiği hepimizce bilinmektedir.

Gün geçmiyorki
programlarında

ber
kaç

vatandaşımızin

basın organlarında

veya radyo ve televizyonların hatrafik kazası meydana gelmemiş ve her kazada birölüm haberini duymamış olalım.

Öyle bir hale geldik ki, toplum olarak radyo ve televizyon haber bültenlerinin sonunda sanki vaka-ı adiyeden gibi, bugün şu kadar trafik kazası oldu, şu kadar vatandaşımız öldü diye yayınlıyoruz, hiçbirimizin kı
lı kıpırdamıyor. Hiç aldırmıyoruz dahi, biz bu kadar duyarsız mı olduk?
Alıştık mı? Yoksa bunu normal mi kabul etmeye başladık? Ya bir yerde
yanlış yapıyoruz ya da alınan tedbirler yetersiz.
Yaşanan

kazalarının üzücü sonuçları sadece hayatını kaybeden
da kalınamaktadır. Bir çok aile ve insanımız maddi ve
manevi destekten yoksun kalmakta, milli ekonomimiz de bundan büyük
zarar görmektedir.

trafik

vatandaşlarımızla

Gerek insan hayatı bakımından ve gerekse milli ekonomimiz açısın
dan bu kadar hayati önem arz eden ülkemiz trafiğinin, dünya standartlarına yakın düzenlenemediği de bir gerçektir. Zira katedilen aynı mesafeye göre ölüm oranı, Almanya ve Amerika'da % 2, Avusturya'da % 3 olmasına rağmen bu oran, ülkemizde % 33'tür.
Son beş yılda, ülkemizde istatistiklere göre 1 050 204 trafik kazasın
da sürücü, yolcu veya yaya olarak toplam 30 665 kişi hayatını kaybetmiş, 505 592 kişi de yaralanmıştır. Bu, her yıl ortalama 6 100 ölü,
100 000 kişi de yaralı demektir.

142

Trafik kazasına neden olan kusurlu
ile insan faktörü gelmektedir.

unsurların başında%

97 kusur

payı

Bu sonuç da gösteriyor ki; trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek
için, üzerinde önemli durulması gereken unsur insan faktörüdür.
İyi eğitilmemiş insanın
sağlayabileceği

gibi

ve

dolayısı

ile toplumun, kuralların işleyişini
da en önemli unsur olacağı

kazaların azaltılmasında

tabiidir.
Eğitim

önemli bir unsur. Ancak sadece eğitim ile trafik kazaları önlenebilir mi? Tabii ki hayır. Burada önemli başka unsurlarda var. O da geniş anlamı ile terbiye. Yani toplumsal eğitim.
Böyle bir

önce insanlara "başkalarının yaşama
En büyük insan hakkı budur.
Dünyada yaşama hakkından daha kutsal bir hak yoktur. Trafik kazalarında bu hak isteyerek veya istemeyerek yok ediliyor. Yoldaki düzenlemelere ve kurallara riayet edildiğinde dolayısı ile başkalarının yaşama hakkına saygı gösterildiğinde trafik kazalarını asgariye indirmek mümkündür. Bizim öğrenmek ve uygulamak zorunda olduğumuz şey işte budur.
eğitim,

herşeyden

hakkına karşı saygılı olmayı öğretmelidir".

Günümüz Türkiye'sinde trafik kurallarını bilenlerin sayısının çok olbunu uygulayan, denetleyen ve savunan insan sayısının
daha az olduğu bir gerçektir. İşte burada eğitim önemli bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çağımızda, okul öncesi ve temel eğitimde günün
trafik kuralları artık yaşama geçirilmelidiL Yani trafiğe iştirak edenler,
yalnız bilen değil aynı zamanda uygulayan, denetleyen, savunan insanlar haline getirilmelidir.
masına rağmen;

Genel eğitim içerisinde önemli yeri ve payı olan trafik eğitimi gerekli
koordinasyonun bulunmaması, eğitim, araç-gereç ve malzemelerinin yeterli seviyede ve ölçüde olmaması, eğitici ve öğretici kadroların yetersizliği, sayı, bilgi, beceri ve deneyim açısından arzu edilen düzeyde bulunmayışı, trafiğe katılanların gereği gibi eğitilememelerinin temel sebeplerini
teşkil etmektedir.
Trafiğe iştirak eden her ferdin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştire
rek, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılmak suretiyle, bedenen
ve ruhen sağlıklı ve her türlü hak ve veeibelerini yerine getiren ve sorumluluklarının bilincinde olarak yetişmesini sağlamak, Devletimizin temel
eğitim ilkelerinden ve görevlerinden biridir. Çok erken başlayan, hiç bitmeyen ve herkesi kapsayan bir trafik eğitimi daha az tehlikeli ve daha bilinçli bir trafik davranışını sağlamakta yardımcı olacaktır. Yaşamı sevdirici ve yaşama anlam verici değerler, eğiticiler tarafından trafik katılımcı
larına ak tarilmalıdır.
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ve davranış ilkeleri içerisinde yetişmiş insan unsurununı
hiç şüphesiz trafik facialarına karşı olumlu katkıları yanında, toplumumuzun refah ve mutluluğunun artırılması konusunda da önemli faydaBu

anlayış

ları olacaktır.

Bu inanç ve
lar diliyorum.
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düşünce

ile hepinizi sevgi ve

saygı

ile

selamlıyor, başarı

TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESi
ENSTİTÜSÜ BELEDİYE BAŞKANLARI SEMİNERİNDE

YAPTlKLARI KONUŞMA
17 Mayıs 1996
Sayın

Belediye

Başkanlan,

belde halkının güvenine mazhar olarak belediye baş
siz güzide arkadaşlarımı en iyi dileklerle selamlıyorum.
Ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün sizler için düzenlemiş olduğu bu serninerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçeniere de teşekkür ederim.
Sayın Belediye Başkanlan,
Belediye hizmeti, en önemli kamu görevlerinden birini oluşturur. Temel ihtiyaçların karşılanmasında, günlük hayata ilişkin şikayetlerin giderilmesinde, vatandaşlar belediyeleri, devlet gücünün temsilcisi olarak
görürler. Bu sebeple belediyelerde her düzeyde görev alanlar, vatandaş
ların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlerini ifa ederken, kamunun sorumlu temsilcileri olduklarınu unutmamak durumundadırlar.
Hükümetler tarafından izlenmesi gereken politika, siyasi parti ayırı
mı yapmaksızın, objektif bir şekilde bütün belediyelere mümkün olan her
türlü maddi ve manevi desteği sağlamaktır.
Merkezi idarenin işlerini kolaylaştırarak hizmeti vatandaşiara en iyi
şekilde ve süratle sunabilmek için, tüzelkişiliğe sahip yerel idarelere ihtiyaç vardır. Seçimle işbaşına gelmiş olan yerel temsilciler, o beldenin
halkını yakınen tanıdıkları ve bildikleri için yerel ihtiyaçları değerlendir
mekte daha başarılı olurlar ve bu ihtiyaçları karşılamak hususunda daha dinamik bir yönetim tarzı sergilerler. Bu ilkelerden hareket eden Kanun Koyucu Anayasamızın 12 7 nci maddesinde belediyelere özel bir
önem vermiştir.
De~erli Belediye Başkanları,
Yerel idarelerin ve belediyelerin belde halkına tam anlamıyla hizmet
verebilrr:ıeleri için merkezi idarenin temsilcileri ile tam bir uyum ve işbir
liği içinde çalışmaları gereğini de vurgulamak istiyorum. Yerel idareler ve
belediyeler merkezi idareyi, merkezi idare de yerel idareleri ve belediyeleri tamamlar. Ancak iki tür idarenin birlikte ve uyum içinde çalışmaları
memlekete huzur getirir. Hizmetlerin daha iyi bir şekilde görülmesine
yardımcı olur. Kalkınmanın bilinçli, sağlıklı ve süratli bir düzeyde gerçekleşmesine hizmet eder. Bu anlayış içinde çalışmak "Ademi Merkeziyet"
kuruluşlarının önemini ve değerini bir kat daha artırır.
Bulunduğunuz

kanı seçildiğiniz
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Herkesin bütün kuruluşların ve bu arada belediyelerin her kademesinde hizmet verenlerin, tarafsız ve hukuk kurallarının üstünlüğüne inanarak tasarruflarda bulunmaları, dürüstlük ilkelerinden ayrılmamaları
başarının, yönetimi ve belde halkını mutlu kılmanın, sevgi ve güveni sağ
lamanın temel şartlarıdır.
Değerli

belediye başkanlarımızın bu ilkelerden
olan inancıını teyit etmek isterim.

ayrılmayacaklarına

Yerel idareler, demokrasinin temel kurumlarındandır. Zira, idarede
etkinlik ve verimliliği sağlamanın en önemli ilkelerinden birisi halkın yerel hizmetlerinin kendi seçtiği temsilcileri tarafından görülmesidir.
Ülkemizin her köşesinin kendine özel önemli sorunları vardır. Yaşa
çevrenin problemleri, bizzat bu problemierin içinde yaşayan ızdıra
bını ve ağırlığını yüklenen kimselerce yerine getirildiğinde şüphesiz bu
sorunlara en doğru hal tarzı da bulunmuş olacaktır.
nılan

Yerel idareler, memleketin genel yönetiminde görev alacak kadroların
yetişmesinde de önemli bir role ve etkinlige sahiptirler. Bu bakımdan, yerel hizmetlerin halka en iyi şekilde götürülmesi hizmetten yararlananlar
için olduğu kadar bu hizmeti yerine getirmekle yükümlü kadrolar açısın
dan da esas kabul edilmelidir.
De~erli Belediye Başkanlan,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, kamu yönetiminin
uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar
yapmak üzere kamu görevlilerini eğitmek, yönetici yetiştirmek, idari teş
kilatı ve usulleri geliştirmek ve bu konuda araştırmalar yapmak maksadıyla kurulmuş ve öncelikle eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiştir.
çağdaş anlayışa

Bilindiği gibi, kamu hizmetleri bir bütündür. Bu hizmetin merkezi
idare ya da yerel idareler tarafından halka götürülmesi hizmetin niteliği
ni değiştirmemektedir. Önemli olan, kamu hizmetinin etkili, verimli ve
çabuk olarak yerine getirilmesidir. Bunun yanında merkezi idare ile yerel idarelerin dengeli bir işbölümüne dayalı, uyumlu bir çalışma ortaya
koyması da zorunludur.
Diğer taraftan, günümüzde yöneticilik sadece doğuştan yetenekli olmaya veya genel eğitime bağlı bir konu olarak düşünülmemektedir.

Yönetim, kamu görevlerinde uzmanıaşma sonucunda bugün bir bilim
haline gelmiştir. Merkezi veya yerel hizmetlerin yürütülmesinde her
kademedeki personelin eğitimi de büyük önem kazanmıştır.
Belediye başkanları seviyesinde düzenlenen bu eğitim programı bu
sebeple büyük önem arz etmektedir. Belediye başkanlarımızın düzenli ve
sürekli eğitimini gerçekten yararlı ve zorunlu görmekteyiz.
dalı
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Dileğimiz,

imkanlar ölçüsünde bu tür kursların ilgili kurumlar taraBelediye başkanlarınca bu kurslara gösterilen ilgi
bu konuda ümit vericidir.
fından yapılmasıdır.

Bu tür eğitim programlarından beklenen yararların başında, katılan
belediye başkanlarının yerel idareler ve yönetime ilişkin konulardaki bilgilerini tazelerneleri ve karşılaştıkları ortak problemierin çözümü için izledikleri yollar hakkındaki deneyimlerini paylaşmak gelmektedir. Bunun
yanında merkezi ve yerel idareler arasındaki uyum ve işbirliğinin eğitim
vasıtasıyla gerçekleştirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu eğitim programı
nın şimdiye kadar olduğu gibi daha sonrakiler için de yol gösterici olmasını temenni ediyoruz. Bilgili ve yetenekli belediye başkanları ve belediye
personeli sayesinde bu imkanların en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bu seminer sizlere yararlı olacaktır.
İmkanlarınızı

daha iyi değerlendirmek için gerekli bilgileri en yetkili
ağızlardan öğrenmek tereddütlü olduğunuz konuları sormak fırsatını
buldunuz. Katılmış olduğunuz bu seminerde edindiğiniz bilgilerin size ve
temsil ettiğiniz beldeye hayırlı ve başarılı olmasını diler, en iyi dileklerimi
sunarım.
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TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN
İÇTÜZÜK DEGİŞİKLİGİ KONUSUNDA
YAPTlKLARI BASlN TOPLANTISI
17
Sayın Basın

Mayıs

1996

Mensuplan,

TBMM 20 nci Dönem dün büyük bir değişiklikle yasama görevini yapmış ve ilk kanunu çıkarmıştır. 1973'den beri, şimdiye kadar Millet Meclisi İçtüzüğü diye adı geçen İçtüzüğümüzün hem Anayasaya uygunluğu
nu sağlamak hem de günün ihtiyaçları içerisinde yetersiz olan bölümlerini yeniden düzenlemeye matuf olan aşağı yukarı dört aydır sürdürdüğümüz çalışmayı sonuçlandırdık

Göreve seçildiğim günden itibaren şimdiye kadar TBMM'de İçtüzüğün
değişimi ile ilgili gerçekleştirilen bütün çalışmaları topladım. Bu çalışma
ların bir özetini çıkarttım ve acilen degiştirilmesi gereken maddeleri saptayıp, bütün partilerden yardımcı olmaları için ricada bulundum. Çalış
malara, daha önce çalışmaları olduğu için Sayın Hasan Korkmazcan
Başkanlık ettiler ve Meclis gruplarının da yardımı ile güzel bir çalışma
yaptık. Bu çalışma Anayasa Komisyonuna tevdi edildi. Anayasa Komisyonumuz kendi çalışmasını yaptı. Alt Komisyonda tekrar bir inceleme yapıldı. Alt Komisyon çalışmasından sonra tekrar Anayasa Komisyonunda
gözden geçirildi ve son şekliyle Genel Kurula indirildi. Genel Kurulda geçtiğimiz hafta içerisinde geneli görüşüldü. Genele geçilmeden önce bütün
siyasi grupların istekleriyle bir istişari toplantı yapma gereği ortaya çık
tı. Bu isteği Meclis Başkanı olarak ben destekledim. Önce siyasi parti
gruplarıyla görüştüm. Arkadaşlarımız çalışmalarını gönderdiler. Önce bir
istişari toplantı yaptık. O toplantıda verilebilecek önergelerden üzerinde
mutabık kalabileceklerimizi tespit etmek maksadıyla perşembe günü
Anayasa Komisyonu Başkanının başkanlığında tekrar bir istişari toplantı yapıldı. Bu toplantıda da parti temsilcileri yine görüşlerini söylediler.
Neticede bir konsensüs ortaya çıktı. Ve sizin de yakından takip ettiğiniz
gibi TBMM'de son meyvasını verdi. Ve yaklaşık 30 maddeden ibaret olan
bu değişiklik, Yüce Meclisin oybirliği ile kabul edilmiştir.
Değerli Basın

Mensuplan,

Bu gerçekleşen olayın çok önemli bir gelişme olduğunu söylemek istiyorum. Küçümsenecek bir olay değildir. Meclisimizin ilk göreve başla
dığı sürede hem milletvekilleri tarafından hem Meclis Başkanları tarafın
dan ortaya getirilen, yapılması istenen iş İçtüzük değişikliğidir. Ne zaman
düzenlenecek bu İçtüzük diye! Bu defa da farklı olmadı. 20 nci Dönem
göreve başladığında yine tartışıldı. O bakımdan 23 yıldır, bugüne kadar
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gelen ve

şikayetçi olduğ;umuz hususların

düzeltilmesi gereken bir büyük
Yeterli olmadığ;ını söylüyorum çünkü değ;iştirilecek baş
ka maddelerin de olduğ;unu biliyoruz. Ama yaptığ;ımız işle bir yol açılmış
tır. Meclisin çalışmalarında bir konsensüs içinde olacağ;ı Yüce Meclise arz
edilmiştir. Ve bu Meclisin çıkarttığ;ı ilk kanun, İçtüzüktür. O bakımdan
bu çok önemlidir, diyorum. Yani önce içimizi düzeniiyoruz ki yapacağ;ı
mız çalışmalarımızda daha sağ;lıklı bir yöntem izleyebilelim. Bu ne getiriş halledilmiştir.

miştir?

Çok özet olarak sizlere arz edeceğ;im. Sonra sizlere Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı buradalar. Bu İçtüzüğ;ün hem hazırlanışı sırasında
hem Mecliste görüşülmesi sırasında bana çok yardımı dokunan başkan
vekillerimizden Sayın Korkmazcan ve Sayın Genç buradalar, detay sorularınız olursa, burada olacaklar.
Ben sadece genel bakış içerisinde ve siz basın mensupları olayı yansıtırken ellerinde bir belge olsun diye ana başlıkları vermeye gayret edeceğ;im.

Getirilen

değ;işiklikler şunlardır

:

1. Anayasa gereğ;i olan değ;işiklikler yapılmak suretiyle, Anayasaya
uygunluk sağ;lanmıştır.
2. Çift Meclis sisteminin, mülga birleşik toplantı İçtüzüğ;ünde yer
alan, Meclis soruşturması ve divana sevk, Cumhurbaşkanının seçimi,
ant içmesi, savaş ilanı ve Silahlı Kuvvetlerle ilgili kararlar Anayasaya uygun bir biçime getirilmiştir.
3. Çift Meclis sisteminde karma olarak kurulan komisyonlar ile, kanunla kurulan komisyonlar ilgili maddeye alınmıştır. Dilekçe Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu gibi.
4. Millet Meclisi, İçtüzüğ;ünün, birleşmiş ve müesseseleşmiş kuralları korunurken, çalışmalarda tıkanıklığ;a yol açan bazı düzenlemeler de
yapılmıştır. Şöyle ki; Meclis Başkanına, işlerde birikme olması halinde
komisyon üyelerini uyarma ve Genel Kurula bilgi verme görevi verilmiş
tir. Kanun tasarı ve tekliflerin, KHK'nin esas ve tali komisyonlara aynı
anda havalesi usulü getirilmiş, tali komisyonlara on günlük süre tanın
mış ve bu süre içinde cevap alınamadığ;ında, esas komisyonların olayı 45
gün içinde görüşüp, sonuçlandırmasına olanak sağ;lanmıştır. Hükümetin
gündem dışı söz talebi bulunması halinde, parti gruplarının yanı sıra,
grubu bulunmayan milletvekillerinin de konuşabilmesi için bir milletvekiline söz verilmesi esası verilmiştir.
Genel Kurulda yeniden görüşme, Yetki Kanunları, KHK'nin nasıl görüşüleceğ;ine dair hükümler eklenmiştir.
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Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu gibi çok sayıda madde
içeren ve kapsamlı bir bütün oluşturan temel kanunların sistematiğinin
bozulmadan görüşülebilmesi için Danışma Kurulunun oybirliği ile önerilmesi ve Genel Kurulun kabul etmesi koşuluyla özel görüşme usullerinin getirilmesine olanak sağlanmıştır ki; belki bu değişiklikler içerisinde
en önemlisi budur.
5. Anayasa değişikliklerinin
zenleme yapılmıştır.

görüşülmesinde,

Anayasaya uygun dü-

ve sözlü sorularda tıkanmaları önleyici düzenlemeler getirilki; üç birleşim içerisinde sözlü sorusu cevaplandırılınayan
milletvekiline beş dakika kürsüden konuşma hakkı tanınmış ve soru yazılı soruya dönüştürülmüştür. Araştırma Komisyonlarına sürelerini bitirememe durumunda da bir aylık ek süre tanınmıştır. Bu süre içerisinde çalışmalar tamamlanınazsa Genel Kurulda 15 gün içinde görüşme
açılması usulü getirilmiştir.
6.

Yazılı

miştir. Şöyle

Değerli Basın Mensupları,

Anayasa Komisyonu Başkanımızın da burada bulunmasından da istifade ederek, bir noktayı burada basın önünde istirham etmek durumundayım. Bizim İçtüzüğümüzün değiştirilmesiyle ilgili 157 nci maddenin 3 üncü fıkrasında şöyle bir ifade var. Anayasa Komisyonu İçtüzükte
gördüğü boşluk ve aksaklıkları, bunların doğrulanıp düzeltilmesi için uygun tedbirleri bir rapor halinde Meclis Başkanlığına sunar. Bu rapordaki görüşler Başkanlık Divanınca da benimsenirse Meclis Başkanı İçtüzük
ile ilgili değişiklikleri yapılmak üzere Genel Kurula indirir.
Şimdi

biz büyük bir değişiklik yaptık ve gerçekleştirdik. Bunu Baş
insiyatifi olarak başlattık. Ama arkasından da hem Genel Kurulda hem burada yeni değişikliklerin gelmesi lazımdır diyorum. İşte onun
yolu Anayasa Komisyonumuzdan geçiyor. Şimdi Komisyon Başkanından
rica ediyorum. Bu tür hazırlıkları yapıp; bunu Başkanlık Divanına ulaş
tırabilirlerse, biz de Başkanlık Divanında görüşüldükten sonra gerekli
tedbirleri alacağız.
kanlık

için hepinize teşekkür ediyorum. Belki bu basın toplantısıyla ilgili olarak, teknikte, detayda sorular olabilir, arkadaşlarım
buradadır. Benden daha iyi işi götürdüler. O teknik detayları da arkadaş
Ben

teşriileriniz

larım cevaplandıracaktır.

Soru ve Cevaplar
SORU : Tartışma konusu olan
rebilir misiniz?
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güvenoylamasına ilişkin

biraz bilgi ve-

CEVAP: Sualin başındaki cümle benim dışımda. Ama 105 inci maddeyle ilgili değişikliği kastediyorsanız Genel Kurula önerge verildi ve verilen önerge istikametinde 105 inci madde yeniden düzenlendi. Sorularını
zıngünün önemini içeren sorular olmasını rica ettim. Bunun dışındaki
sorulara çok kısa cevap veriyorsam beni yadırgamayın.
SORU : RP üyelerinin komisyon
lendiriyorsunuz?

toplantılarını protestosunu nasıl değer

CEVAP: Ben o değerli arkadaşlarımızın hareketlerini bir protesto olarak algılamadım. Sadece bir usul tartışması açmışlar ve bu komisyonlarda yapılmış ve komisyonlar çalışmalarına devam etmiş.
SORU: ............ !
CEVAP: Meclisimiz çalışmaları Anayasa ve İçtüzük ile sınıflandırmış
tır. Bunlar ne emrediyorsa biz bunu. yaparız. Dün ben, O Sayın Komisyon Başkanına yazdığım yazıda da, Anayasa Mahkemesinin bir kararını
gönderdim. Onun dışında bizim bir karar tefhim etmemiz bahse konu değildir. Bu karar ışığında komisyon çalışmalarının devam ettiğini söyledim. Eğer komisyon çalışması bittiyse komisyon raporunu göndermeli.
Bir rapor henüz bize intikal etmiş değil.
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KlRlM TÜRKLERİ LİDERİ M. CEMİL CEMİLOÖLU VE
BERABERİNDEKİ HEYETi KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

17

Mayıs

1996

Sayın Cemiloğlu, Sayın Kırımlı, Ukrayna Cumhuriyetinin değerli
temsilcileri, Sayın Başbakan ve Türkiye'deki Kırım Türklerini temsil
eden derneklerin temsilcileri hepiniz hoşgeldiniz.

Sizleri TBMM'nde görmekten memnun
me başlamak istiyorum.

oldu~umu

söyleyerek sözleri-

Güzel bir toplantı oluyor. Gördü~üm kadar, iki büyük mesele, iki büyük grup bir arada TBMM çatısı altında sorunlarını tartışabiliyorlar. Gayet güzel bir olay.
Karadeniz Ekonomik İşbirli~i Parlamenter Assamblesini kurarken zaten gayemiz buydu. Çünkü bazı meselelerin çözümü hükümetlerarası
ilişkilerle zor olaca~ını biliyorduk.
Ancak onlar parlamenter bir düzen, parlamenter bir form içerisinde
çözülebilir diye düşünmüştük ve e~er Kafkaslarda, Ukrayna'da, Rusya'da
bu bölgede daimi adil kalıcı bir barış isteniyorsa, Türkiye'nin önderli~in
de böyle bir girişime ihtiyaç vardır. Türkiye onun için bu girişimi başlat
tı ve sonuçlandırdı. 18 Mayıs 1944'te biri bir iş yapmış, yanlış bir iş yapmış, Kırım tatarlarını sürgüne göndermiş, aradan 52 yıl geçmiş Stalinin
yaptı~ı yaniışı düzeltmeye çalışıyoruz. Siz gayret ediyorsunuz, sizler yanIışı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Siz gayret ediyorsunuz, sizler gayret içerisindesiniz, yetmiyor, yardımımızı istiyorsunuz.
Bölgeyi ilgilendiren bir hadise ortaya çıkıyor. Demek ki insan haklailgili işlenen bu zulüm 52 yıl sonra bütün bölgeyi rahatsız eder hale gelmiş. Şimdi Kırım Tatarlarının anayurtlarına dönmesi hadisesine,
Türkiye tarihi bir yanılgının tamiri olarak bakıyor. Bundan memnuniyet
duyuyorum.
rıyla

Ama bu dönüş sırasında bazı zorluklar var. E~itim, sa~lık, konut alazorluklar var. Bunların hepsini halledelim diyorsunuz, biz de yardım edelim diyoruz.
Sizler söylediniz, Kırım tatarları bir köprü görevini görüyorsunuz.
Türkiye-Ukrayna ve müslüman ülkeler arasında. Bunun de~erini iyi bilmeniz lazım bu önemli bir faktördür. Şimdi Türkiye vaad etmiş inşaat
alanında yardım ederiz demiş.
nında
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Bunu sanırım 1944'te söylemişler, bu taahhüdün e Türkiye devam
ediyor. Bu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'le görüşmenizde de
söylendi. KİKA kanalıyla da diğ;er bazı yardımların ulaştırılacağ;ı söylenmiş. Bunların hepsi güzel şeyler.
Ayrıca Kırım Tatarlarına, Türkiye burs vermiş; bunlar devam ediyor.
Fakat bu meselelerin halli için iki tarafta da çok kuvvetli bir iradenin olması lazım. Bu iradenin hiç sarsılmadan devam etmesi lazım ki, Türkiye'nin yardımları da akıcı olsun. Bu işlerde geçici çözümler bir sonuç getirmez. Kalıcı çözümler yapmak lazım.
TBM~ olarak manevi desteğ;imizi hep sizin yanınıza koyarız. Ayrıca
maddi katkı olarak hükümetin yapması gereken şeylerde de tavsiyede
bulunuyoruz. Benim yapabileceğ;im budur.
Hepinize tekrar teşekkür ederim. Tekrar sizi Türkiye'de görmekten
çok memnun olduğ;umu söylemek istiyorum.
Allah muvaffak etsin.
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14 ÜNCÜ GENÇLİK HAFTASI NEDENİYLE
GENÇLİK TEMSİLCİLERİNİ KABULDE
YAPTlKLARI KONUŞMA

17
Sayın

Mayıs

1996

Bakan,

Değerli

Yöneticiler,

Sevgili Genç

Kardeşlerim,

İki gün sonra milletçe ortak duygularla kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, geleneksel olarak düzenlenen Gençlik Haftası içindeyiz.

Bu anlamlı hafta içerisindeki çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiAnkara'da, Yüce Meclisimizin çatısı altında beni ziyaret etmenizden
büyük mutluluk duyuyorum. Hoşgeldiniz; hepinizi sevgilerle selamlıyo
rum.
ğiniz

Değerli

Gençler,

Bildiğiniz gibi, vatanımızın kurtarıcısı, Devletimizin kurucusu Yüce
Önder Atatürk, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığına kasteden, vatan topraklarımızı işgal eden güçlere karşı, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele hareketini başlatmıştır. Bu mücadeleyi de millet egemenliğine, millet iradesine dayandırmıştır. Bütün söylem ve davranışlarında, ulusun
birliğini ve vatanın bütünlüğünü vurgulamış ve millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağını kesin bir kararlılık içinde ilan etmiştir.

Atatürk'ün ortaya koyduğu milli egemenlik ilkesi, milli tarihimizde
yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur. Bu temel ilkeden hareketle, milletin birliği sağlanmış, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde oluşan milli güçler bir araya getirilmiş, ortak hedef ve ülkeler tespit edilmiş ve sonuçta milli iradeye dayalı Milli Mücadele hareketi muhteşem bir zaferle
noktalanmıştır.

Milletimizin topyekun katılımıyla kazanılan askeri zaferin ardından,
23 Nisan 1920'de millet temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılmasıyla, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş temelleri atılmıştır.
Sevgili Gençler,
Dört yıl içinde olağanüstü çaba ve özveriyle gerçekleştirilen askeri ve
siyasal mücadele içerisinde, pek çok şehit verdik, kıtlık, yokluk ve sıkın
tılardan geçtik. Bütün bunlar, özgür ve bağımsız olarak, onurumuzla y~
şamak uğruna yapıldı. Bu nedenle sizlere armağan edilen bu bayramı
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kutlarken, asıl armağan edilen değerin özgürlük ve bağımsızlık olduğu
nu asla unutmayın. Daima bu bilinç içinde olun ve milli tarihimizin nasıl ve hangi şartlarda oluştuğunu iyi okuyun ve algılayın. Birlik ve beraberlik duygularınızı güçlendirerek, her zaman sahip çıkın. Toplumsal gelişme ve kalkınmamızı çağdaş koşul ve gerekiere uygun olarak, sürekli
bir yenileme içinde daha yüksek seviyelere çıkarmak için bilgi ve yeteneklerinizi artırmaya büyük çaba gösterin. Sizi bölmek, aranıza nifak
sokmak isteyen karanlık güçlere karşı, milli ve manevi değerierimize sım
sıkı sarılarak, mücadele edin ve asla fırsat vermeyin. Cumhuriyet ilkelerinin, laik ve demokratik rejimin bilgili ve bilinçli uyanık bekçileri olduğunuzu her zemin ve fırsatta kanıtlayın ve sürdürün.

Sevgili Gençler,
Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, dünyamız çok hızlı bir değişim
içindedir. Bu değişimde, iletişimin ve dolayısıyla bireysel ve toplumsal
ilişkilerin giderek artış göstermesi önemli rol oynamaktadır. Bu hızlı değişime ayak uydurmak zorundayız. Milletimizi, ulusal ve evrensel değer
ler bütünlüğü içinde ve tam bir demokratik işleyişi esas alan düzende;
huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşama ulaştırmak, en başta gelen ortak
görevimizdir.
Bu görevin yerine getirilmesinde karşımıza çıkabilecek çeşitli engelleyici gelişmeler ya da demokrasinin doğal işleyişinden kaynaklanan kuramsal tartışmaların getirdiği gecikmeler olabilir. Bunlardan dolayı karamsarlığa kapılmanın hiçbir yararı yoktur. Karşılıklı, saygı, hoşgörü ve
nihayet uzlaşma ortamı içinde tüm sorunlara çözüm üretmek en akılcı ve
gerçekçi yoldur. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, bu yoldan giderek bugünkü konuıniarına ulaşmışlardır.
73 yıllık Cumhuriyet döneminde nereden nereye geldiğimizi gözönüne aldığınızda, çok büyük başarılar kazanmamız için her türlü imkana
sahibiz. Parlamentomuz, Devletin diğer organları, demokratik kitle örgütlerimiz, basınımız işlerlik içindedir. Özellikle Yüce Meclisimiz, başlangıç
ta olduğu gibi, bugün de Milletimizin temel güven kaynağıdır ve dimdik
ayaktadır. Tüm sorunlarımızın çözüm yeri olma işlevini ve saygınlığını
muhafaza etmektedir. Gençler ve yetişkinler olarak, milletçe el ve gönül
birliği içinde, ortak hedef ve ideallerimize ulaşma gayretini ve kararlılığı
mızı sürdürüyoruz.

Güzel ülkemizi, gelecek kuşaklara daha da geliştirerek taşıyacağınıza;
Yüce Atatürk'ün ve Devletimizi kuran insanlarımızın bu kutsal emanetini,
sizden sonra gelenlere en iyi şekilde aktaracağınıza olan inancım tamdır.
Bu anlamlı ziyaretinize tekrar teşekkür ederken, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı içtenlikle kutluyar, 14 üncü Gençlik
Haftası etkinliklerinin başarılı geçmesini diliyorum.
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"DİYALOGUN ESRARI ÇÖZÜLDÜ" BAŞLlKLI HABER
NEDENİYLE SON HAVADİS GAZETESi ANKARA
TEMSiLCİSİ SEZAİ BAYAR'A GÖNDERiLEN AÇIKLAMA
ı 7 Mayıs ı 996

Son Havadis Gazetesi'nin 1 7 Mayıs 1996 tarihli sayısında, "Diyaloğun
çözüldü" başlıklı haberde yer alan, TBMM Başkanı ile Başbakan
arasında cereyan ettiği ve "dudak okuma yöntemiyle deşifre ettirildiği" belirtilen ifadeler tamamen gerçek dışıdır.

esrarı

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve Başbakan Sayın Mesut Yıl
maz arasında, haberde iddia edildiği biçimde bir konuşma kesinlikle söz
konusu değildir ve tamamen bir "senaryo" niteliğindedir.
Sayın TBMM Başkanı'nın, "esrarengiz" bir diyalog içinde gösterilip, daha sonra Anasaya Mahkemesi'nce verilen kararın sonuçlarıyla ilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır.

Bu

açıklamamızın

gazetenizde

yayımlanacağı

ümidiyle

saygılar

rım.

Basın ve Halk. İlş. D. Bşk. lığı

ı56

suna-

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ
18 Mayıs 1996

Aziz

Vatandaşlanm,

Yüce Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Savaşını başlattığı günün 77 nci yıl
dönümünli, milletçe coşku ve kıvançla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız tüm milletimize
kutlu olsun.
Yüce Önder Atatürk, Türk ulusunu esaret altına almak isteyen, vatan topraklarımızı işgale yeltenen güçlere karşı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele hareketini başlatmıştır. Bu mücadeleyi,
Türk ulusunun tarihten gelen özgürlük ve bağımsızlık aşkına ve üstün
vatan sevgisine dayandırmıştır. Hareketin başlangıcından itibaren, ulusun birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğünü esas alan Atatürk, milli
iradenin üstünde hiçbir gücün olmayacağını kesin ve vazgeçilmez bir kararlılıkla ortaya koymuştur.
Atatürk'ün ortaya koyduğu milli egemenlik ilkesi, milli tarihimizde
yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur. Bu temel ilkeden hareketle, milletin birliği sağlanmış; ortak hedef ve ülküler etrafında kenetlenerek Ulusal Kurtuluş Savaşı eşsiz bir zaferle kazanılmış; Türk Milleti özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur.
Sevgili Gençler,
Pek çok şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere kutsal bir emanet olarak armağan
edilmiştir. Bu değerli armağanı sonsuza değin korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Sizi bölmek, aranıza şu veya bu nedenle ayrılık sokmak isteyen karanlık güçlere karşı milli ve manevi değerierimize sarılarak, daima mücadele edin ve onlara asla fırsat vermeyin. Cumhuriyet ilkeleri,
laik ve demokratik yaşam değerleri her zaman yolunuzu aydınlatacaktır.
Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde tüm sorunlara çözüm
üretmeye çalışmak en akılcı ve gerçekçi yoldur.
Yüce Meclisimiz, milletimizin vazgeçilmez güven kaynağıdır. Açıldığı
ilk günden bu yana işlev ve saygınlığını artırarak sürdürmektedir. Gereksiz ve yararsız karamsarlığa kapılmadan, işbirliğimizi güçlendirmek ve
özgüven içinde, ülkemizi daha da geliştirip, yüceitme gayretlerimizi mutlaka başarıya ulaştıracağımıza olan inancım tamdır.
Bu değerli ve anlamlı milli günümüzde, Bayramınızı en iyi dileklerimle tekrar kutluyor, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.
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DANIŞMA

KURULU TOPLANTISINDAN SONRA
BASINA YAPTlKLARI AÇIKLAMA

21

Mayıs

1996

Sayın Basın Mensupları,

Bugünkü Danışma Kurulu
derdim; aynen okuyorum:

toplantısı

için gruplara dün

şu yazıyı

gön-

"9/4 Esas numaralı eski Başbakan Tansu Çiller'in mal varlı~ı konusundaki ve 9/5 Esas Numaralı eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın mal varlı~ı konusundaki Meclis Soruşturması önergelerinin görüşülme günlerini tespit etmek üzere 21.5.1996 Salı günü saat
14.00'te Başkanlık Divanı Salonunda toplanılacaktır. İçtüzüğün 19 uncu Maddesi gereğince grubunuzun Başkanı veya başkanvekillerinden birisi veya yazılı olarak görevlendireceğiniz bir milletvekilinin toplantıya katılmasını rica ederim."
Gönderdiğim yazı bu.
Bunu niye gönderdiğimi sizlere izah etmek isterim:
Geçen hafta bu soruşturma önergelerinin görüşülmesi ile ilgili yapı
lan Danışma Kurulunda bir mutabakat sağlanmadı. Gruplar aşa~ıya
önerge getireceklerini ifade etmişler; -ben o Danışma Kuruluna başkan
lık etmedim- ama, önergeler o günden bugüne verilmemiş.
Benim başkanlık ettiğim istişari mahiyette bir toplantıda- ki İçtüzük
le ilgiliydi ve daha çok- o toplantıda bu konuyu tekrar grup başkanvekil
Ieri önünde açtığımda, 22'sinde RTÜK seçimini yapmamızı, 21 ye 23 ünde de soruşturma önergelerinin görüşülmesini prensip olarak kabul etmişlerdi sayın grup bakanvekilleri. Bunun için bir Danışma Kurulu yaparız, kararlaştırırız demişlerdi. Birincisi buradan hareket ettim, ikincisi; Anayasamızın 100 üncü Maddesi, Meclis Soruşturmaları bölümünde,
"Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tam sayısının onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenilebilir, Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar" diyor.
Yani, "istenebilir" lafından sonra, "Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüş ür ve karara bağlar" hükmü var.
Şimdi

burada dikkat ederseniz, "istem" var ve arkasından da "karara
var. Bu karara ba~lama hususunda, bugüne kadar hiç olmadığı şekliyle, geçtiğimiz hafta içinde iki görüş ortaya çıktı. Acaba "Kürsüden okunduğu tarihten mi bir aylık süre işlemeye başlar, yoksa Meclise
verildiği, yani soruşturmanın istendiği tarihte mi bir aylık süre işlemeye
başlar" şeklinde bir soru basında da tartışıldı, Sayın Grup Başkanvekil
Ieri arasında ve Milletvekilleri arasında da tartışıldı.
ba~lama"
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Biz bunu Anayasanın bu Maddesini "istem"in hemen arkasından gelen cümledeki ifadesiyle anladık. istenilen; soruşturma ve "Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar" şeklinde. Kanunlar
Kararlar Dairesinin bana verdiği bilgi budur.
Ayrıca ben bununla iktifa etmedim. Kanunlar Kararlar Dairemizden
rica ettim. 19 uncu ve 20 nci Dönemlerde verilen soruşturma önergelerinin görüşülme takvimlerini istedim.

19 uncu Dönemde 25 tane Meclis Soruşturması verilmiş, bir tanesi
yeterli imza kalmadığından işlemden kaldırılmış, 24 tanesi veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde görüşülmüş.
20 nci Dönemde de 5 tane soruşturma önergesi verilmiş. Bunlar da
aynı şekilde veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde görüşülmüştür.
Yani, hiçbir problem olmamış.
Şimdi, bu önergelerden birincisi 26 Mayıs tarihinde bir aylık süresini
bitiriyor, veriliş tarihi itibariyle. Ve bizim Meclisimizin bu haftaki son çalışma günü de ayın 23'ünde. Ondan sonraki 26 tarihi Pazar'a geliyor.
Eğer 26 tarihini son gün kabul edip, görüşme yapma durumunda isek, o
zaman ben Meclis Başkanı olarak Danışma Kurulunu önce çağıracağım;
Pazar günü Meclisin çalışma kararını alacağız; ondan sonra da o çalışma
günü bu önergeyi görüşeceğiz.

Bunu yapmaktansa, Pazar günü Meclisi tekrar toplayıp çalıştırmak
tansa; bu haftanın son çalışma günü olan 23'ünde bu önergenin görüşülmesini önermek üzere, -bana hiçbir gruptan önerge gelmediği içingrupları toplantıya- çağırdım.
Ayrıca

bir hususu daha bilgilerinize sunmak isterim: Son

yaptığımız

İçtüzük değişikliğinde de 150 nci Maddeyi, Meclis Soruşturması açılıp,
açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin

günü, önergenin verilişin
den itibaren bir ay içinde görüşülüp, karara bağlanacak şekliyle yeni düzenlemeye tabi tutmuşuz.
Demek ki, bizim vardığımız sonuç, veriliş tarihinden itibaren bir ay
içinde görüşülecek şeklindedir. Ben Sayın Grup Başkanvekilierine bu görüşümüzü, Meclis idaresi olarak, ifade ettim. Kendileri bunun üzerinde
müzakere açtılar. Ama bir mutabakata varamadılar. Gruplarıyla istişare
etme ihtiyacını bana bildirdiler. Ve benden yarın sabah 10.30'a kadar süre istediler. Yarın sabah 10.30'da Danışma Kurulu tekrar toplanacak. İki
konu görüşeceğiz: Birisi bu soruşturma önergelerinin tarihini tespit edeceğiz; bir de geçen hafta itibariyle yine Grup Başkanvekilieri arasında bir
mutabakat vardı, yazıya dökülmeyen, 2 Haziran seçimleri nedeniyle milletvekillerinin seçim bölgelerine gitmiş olmalarından dolayı, çoğunluğun
sağlanamayacağı düşünülerek bir ara verme kararı alınmasını düşünü159

yorlardı

28 tarihinden itibaren. E~er o konuda da bir mutabakatları olursa, o konuyu da görüşece~iz. Ve bir karara ba~layaca~ız.
Sizlere söylemek istedi~im bu aşamada bunlar; sualleriniz varsa cevap vereyim.
SORU önergesi...

Sayın Başkan,

bu ara verme

kararı

öne çekilirse,

soruşturma

CEVAP - Efendim, bundan önceki örnekleri var; ara verme veya tatil
giriyorsa, süre duruyor. Tabii Sayın Grup Başkanvekilierinin böyle bir
teklifi olmadı; yarın olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Böyle bir teklif
olursa kendileri -ya Danışma Kurulu teklifi olarak veya grup teklifi olarak Genel Kurula götürürler, Genel Kurulun kararı istikametinde hareket ederiz. Ama öyle bir karar verilirse süre duruyor.
SORU - Sayın Başkan anlaşma sağlanamaz ise Danışma Kurulunda,
günü resen getirmeyi düşünüyor musunuz?

Perşembe

edece~im. Yarın bir
olmazsa, yarın arz etme durumum var.
Anayasal zorunluluktan dolayı, çünkü Perşembe günü görüşülebil
mesi için yarın arz etmem lazım Genel Kurula. Ama ben uygun bir öneri
getireceklerini sanıyorum Sayın Grup Başkanvekillerinden.

CEVAP- Zaten görevim o. Evet, Genel Kurula arz

anlaşma

SORU - Geri çekmeleri söz konusu olabilir mi efendim?

CEVAP- Efendim ben

bunları hiç bilemem. Tabii onlar Sayın Gruptakdirlerine kalmış birşey. Ben sadece burada bir prosedürü yürütmekle görevliyim. O konuda benim fikir beyan etmem dahi yanlıştır. Onlar hep kendi kararları ama umuyorum ki, kamuoyunu rahatlatıcı bir çözüm yarın getirirler bize. Çünkü basının bu kadar bugün bu toplantıya
rağbet etmesinden anlıyorum ki, kamuoyu ve basın bu olaya önem veriyor.
Çok teşekkür ederim arkadaşlar, sa~olun.

ların
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DANIŞMA

KURULU TOPLANTISINDAN SONRA
BASINA YAPTlKLARI AÇIKLAMA

22

Mayıs

1996

Değerli Basın Mensupları,

bugün Başkanlık Danışma Kurulu toplantısında, grup danışma kurulu toplantısında, sayın grup başkanvekil
Ieri belli bir mu tabakata varamadığı için, Danışma Kurulu toplantısını
bugün saat ı0.30'a ertelemiştik. Benden süre istemişlerdi. Bugün yaptı
ğımız toplantıda bir takım yeni öneriler de geldi. Önce onlardan size bilgi vermek isterim.
Danışma

Kurulu toplantısına girerken RP Grup Başkanvekilinden bir
örneği geldi. Öneride Genel Kurulun 23 Mayıs ı 996 Perşembe gününden
itibaren 2 Haziran ı 996 Pazar günü akşamına kadar tatile girebilmesi
için, -tabi ara verme manasında bu tatil lafı- İçtüzüğün ı9 uncu Maddesine göre toplantıya talep yazısı aldık; bunu da gündemimize aldık.
İkincisi;

Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun hükümetin dün Meclise sevk etve görüşülmesini arzu ettiği Türkiye Odalar Borsalar Birliğ;inin seçimlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir kanuni boşluk nedenidir.
tiği

Bakanlar Kurulu Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karardan sonra
ortaya çıkan bir kanunun boşluğu nedeniyle, Bakanlar Kurulunun hazırladığı yürütme maddesiyle 6 maddelik bir kanun tasarısı var onun,
Sanayi Komisyonu isterse eğer ...
Bugün öğleden sonra Komisyonda görüşülebilmesi açısından Danış
ma Kurulunun bir tavsiye kararı alması gerekiyor. Bunu da gündemimize aldık; bu tavsiye kararı alındı. Sanayi ve Teknoloji Komisyonu isterse
bugün öğleden sonra tasarıyı görüşmeye başlayabilecek.
Bunun dışında gündemin Kanun, Tasarı ve Teklifleri bölümünün ı
inci sırasında bulunan Adalet Bakanlığı ile ilgili bir kanun tasarısı var biliyorsunuz.
acilen görüşülmesi için Sayın Başbakanın Mecbir mektupla bir müracaatı var. Sayın Başbakan kanun
tasarısının acilen görüşülmesinde fayda olduğunu ifade etmiştir. Bunu
da sayın başkanvekilierinin bilgisine sundum. Dört grup başkanvekili
buna iştirak ettiler; bir grup başkanvekili iştirak etmediler. Bütün bunların hepsini birden görüştük bugün ... Sırasıyla size aldığımız sonuçları
bildireyim ...
Bu kanun

lis

tasarısının

Başkanlığına
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RP Grubundan gelen bu ara verme ile ilgili bir grup başkanvekili işti
rak ettiler. Üç grup başkanvekili etmediler. O nedenle bugün öğleden
sonra grup veya gruplar önerisi olarak Genel Kurulun takdirine arz edilecek.
Adalet Bakanlığının acilen görüşülmesini arzu ettiği ve Başbakanın
da hükümet olarak bize bildirdiği bu tasarıyla ilgili görüşmeye dört grup
başkanvekili iştirak ettiler. Meclisin çalışmalarının süreklilik kazanması
ve meselenin bir an önce halledilmesi bakımından bir sayın grup başkan
vekili itirazı olduğunu söyledi. Bu da Genel Kurula grup önerisi ya da
gruplar önerisi inecek; aşağıda müzakeresi yapılıp karara bağlanacak.
Eğer bu kabul edilir ise bugün sözlü sorular görüşülmeyecek, Riyaset
eden Meclis başkanvekilinden de, sayın grup başkanvekillerinden rica
edeceklerini söylediler; eğer mümkün ise ve acil bir konu yoksa gündem
dışı konuşma da verilmesin şekliyle dolayısıyle bu kanun tasarısının görüşülmesine kadar da süre uzatılacak, bu da grup önerisi olarak geldi.
Dünkü gündem maddelerimizden olan 914 sayılı soruşturma önergesini
görüşülebilmesi durumunda grup başkanvekilieri arasında mutabakat
sağlanmadı.

915 sayılı soruşturma önergesinin kanuni süresi 7 Haziran'da bitiyor.
Ona vakit var; onu hiç gündemimize almadık. Dün sadece Anayasa ve İç
tüzük hükümleri Başkanlık Divanını zorladığından, kanuni sürenin de
26'sında bitmesi nedeniyle gündeme almıştık; bugün de arz ettik. Baş
kanvekilieri kanuni sürenin 26'sında bittiği konusunda mutabakat bildirdi. Bir problemimiz yok.

Ama eğer bugün o ara vermeyle ilgili önerge kabul edilir ise zaten sürenin duracağı askıya alınacağı, bu önergenin de görüşülemeyeceği fikri
hasıl oldu. Bu nedenle de o konuda fikir birliği sağlanmadı. Ama bir sayın grup bugün 914, 915 sayılı önergeden de ilgili olarak grup önerisi getireceklerini ifade ettiler. Bugün o önerge de gelirse, tatil önergesinin görüşülmesinden sonra da, eğer tatil önergesi kabul edilmezse ikisinin birden ayın 23'ünde görüşülmesi için o sayın grup da bir önerge verecek.
Durum bundan ibarettir. Bilgilerinize sunuyorum.
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SÖZDE "SÜRGÜNDE KÜRDiSTAN PARLAMENTOSU"NDAN BİR
HEYETİN DIŞİŞLERi KOMiSYONU ÜYELERİYLE TOPLANTI
YAPMALARI NEDENİYLE PORTEKİZ PARLAMENTO BAŞKANI
ANTONI ALMEIDO SANTOS'A GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

23

Mayıs

1996

Sayın Başkan,

Değerli Meslektaşım,
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ülkenizde yapılan genel seçimler sonrası
kurulan Meclis'in Başkanlığına seçilmiş olmanızı, yasama dönemine 8
Ocak 1996 tarihinde başlayan 20 nci dönem TBMM Başkanı sıfatıyla içten kutluyorum. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında esasen varolan mükemmel dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, doğal bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde Parlamentolarımız arasındaki işbirliğini daha da ileriye götüreceğimizden eminim.
Geçtiğimiz

günlerde ortaya çıkan bir gelişmeyle ilgili bazı endişeleri
mi Zat-ı Alinizle paylaşmak istiyorum. 9 Mayıs 1996 günü, sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamenteri" olduğunu ifade eden 3 kişilik bir grubun,
Portekiz Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir toplantı yaptık
larını üzüntüyle öğrendim. Bu komisyon toplantısına Portekiz Parlamentosunda bu\unan tüm siyasi parti temsilcileri katılmıştır.
Sözde "SKP" üyelerinin, bu arada Portekiz Parlamentosundan bir heyetin, Brüksel'de sözde "SKP" sunu ziyaret etmesini di~ediklerini ve önümüzdeki dönemde Portekiz'de de Genel Kurul toplantısı yapmayı arzu ettikleri, bu çerçevede Portekiz'in kendilerine yardımcı olmasını istediklerini kaydettikleri anlaşılmaktadır.
Sözde SKP ile PKK'nın organik bağları olduğu bilinen bir gerçektir.
PKK, bugüne kadar 4 900 masum insanı öldürmüştür. Bunların hepsi
sivil ve çoğu da Kürt kökenli vatandaşlarımızdır. Sözde SKP'nin, PKK
üyesi olduğunu itiraf eden sekiz üyesi olduğu konu ile ilgili herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Sözde SKP'nin masum insanları katıederek
ve insanların en temel hakkı olan yaşam hakkını ortadan kaldırarak
Kürtlerin insan haklarını geliştirmek için çaba sarfettiğini iddia etmesini
anlamak mümkün değildir.
Sözde "SKP" nin, Portekiz Parlamentosunda kendilerince uygun bir
zemin arama gayreti içinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak uzun yıllardır
mükemmel ilişkilerimiz bulunan, ayrıca aynı savunma, siyasi ve ekonomik kuruluşlarda yer alan ve aynı değerleri paylaşan bir ülke olarak Por-
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tekiz'in, Türkiye'nin bütünlüğünü ortadan kaldırmak isteyen bir terör örgütüne karşı duyarlı olacağından hiç şüphem bulunmamaktadır.
Sayın Başkan, ülkelerimiz arasında gerçekten varolan dostluk ve iş
birliği ilişkileri çerçevesinde, ülkelerimiz Parlamentoları arasındaki ilişki
lere yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Parlamento Dostluk Grupları
nın yeniden tesis edilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca
Parlamenterlerimizin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri de iki ülke
arasındaki dostluğu pekiştirecektir.

Sizi en yakın sürede Türkiye'de görmekten memnuniyet
Bu vesile ile saygı ve selamlarımı sunarım.
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duyacağım.

AKİT GAZETESiNDE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE 10/3, 4
NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMiSYONU BAŞKANI
MEHMET ALİ ŞAHİN'E ATFEN YAYlMLANAN BEYANLA
İLGİLİ TBMM BAŞKANLIGI'NIN AÇIKLAMASI

24

Mayıs

1996

"Akit Gazetesinin bugünkü sayısında, İstanbul Milletvekili ve ı0/3, 4
Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Şa
hin'e atfedilen beyanatın yer aldığı haberde, "feshedilen Metin Göktepe
Cinayetini Araştırma Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı'nın girişimiyle çalışmalarını sürdürdüğü" ifade edilmektedir.
Numaralı

Başkanlığımızın bu konuda hukuk dışı bir girişim veya tasarrufu söz
konl..lSU edilemez~ Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre TBMM Genel
Kurulunun verdiği kararla kurulan ve belli bir çalışma süresi verilen Komisyonun feshi söz konusu olamayacağı gibi, Sayın Mehmet Ali Şahin'in
Komisyon Başkanlığı konusunda da bir kuşkusu yoktur.

Hukuki durum bu olmakla birlikte, Genel Kurulun verdiği süre içinde araştırma konusu hakkında incelemelerin tamamlanıp, Genel Kurula
sunulmak üzere bir raporun Meclis Başkanlığına verilmesi de esastır ve
zorunludur.
İlgili Komisyon Başkanlığına gönderilen ı 6 Mayıs ı 996 tarih ve ı 853

gibi, Yüce Meclis'in verdiği bu görevden kaçı
nılması mümkün değildir. Komisyon Başkanının izinli veya özürlü olması halinde ya da olayımızda olduğu gibi, bu görevi yerine getirmekten kaçınması durumunda, Başkanvekilinin veya Sözeünün bu görevi sürdürmesi Anayasa ve İçtüzük emridir (İçt: 28). Başkanvekilinin seçilmesinin
amacı da budur.
Bu açıklamada belirtilen hususlar, bilgi edinilmesi ve gereğinin yapıl
ması için, bugün Başkanlığımız tarafından Komisyon Başkanı Sayın
Mehmet Ali Şahin'e yazılı olarak gönderilmiştir."
sayılı yazımızda belirtildiği

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN
İstanbul Milletvekili

(1 O13, 4) Meclis
Komisyonu

Araştırması

Başkanı

Akit Gazetesinin 24 Mayıs 1996 tarihli nüshasında şahsınıza aifedilen
ilgili haberde; 'Jeshedildiği belirtilen Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanının girişimi ile çalışmalarını sürdürdüğü" ifade edilmektedir.
beyanatınızla
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Başkanlığımızın bu konuda hukuk dışı bir girişim veya tasarrufu söz
konusu edilemez. Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunun verdiği karar üzerine kurulan ve belli bir çalışma süresi verilen Komisyonunuzunfeshi söz konusu olamayacağı gibi,
sizin Komisyon Başkanlığınız konusunda da bir kuşku olamaz.

Hukuki durum bu olmakla birlikte, Genel Kurulun verdiği süre içinde
konusu hakkında incelemelerin tamamlanıp, Genel Kurula sunulmak üzere bir raporun Meclis Başkanlığına verilmesi de esastır ve zorunludur.

araştırma

Komisyonunuza gönderilen 16 Mayıs 1996 tarih ve 1853 sayılı yazı
gibi, Yüce Meclisin verdiği bu görevden kaçınılması mümkün değildir. Komisyon Başkanının izinli veya özürlü olması halinde veya
olayımızda olduğu gibi, bu görevi yerine getirmekten kaçınması halinde,
Başkanvekilinin veya Sözeünün Komisyona başkanlık etmesi Anayasa ve
İçtüzük emridir (İçt. 28). Başkanvekilinin seçilmesinin amacı da budur.
mızda belirtildiği

Bilgi edinilmesini ve

gereğinin yapılmasını

rica ederim.

Saygılarımla.

Mustafa KALEMLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSİNİ

OLAGANÜSTÜ TOPLANTlYA ÇAGRISI

29

Mayıs

1996

119 milletvekili, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağınlmasını Başkanlığımızdan istemişlerdir.
Başvuru incelenmiş, istem, dayanılan Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunmuştur.
Bu nedenle; çağrı önergesinde istenen Başbakan A. Mesut Yılmaz
hakkında verilen Gensoru önergesini görüşmek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisini 3 Haziran 1996 Pazartesi günü saat 15.00'de olağanüstü
toplantıya çağırıyorum.

Sayın

milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul
rica ederim.

toplantı

larına katılmalarını
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TBMM BAŞKANLIGININ OLAÖANÜSTÜ TOPLANTI
ÇAGRISINA İLİŞKİN BASlN AÇIKLAMASI
Anayasamızın
sayıda

yeter

93 üncü maddesine göre, tatil ve araverme sırasında
milletvekilinin istemi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

*Bu konuda yeter sayıda (119) imza ile
*

Olağanüstü toplantıda görüşülmesi

ayrıca

bir gensoru önergesi

olağanüstü toplantı istenmiştir.

istenen konu da

belirtilmiş,

yani

verilmiştir.

*Anayasa ve İçtüzüğe göre, usul ve şekil şartları yerine getirilmiştir.
*Bu durumda; Başkanlığımızca bir gün tespit edilip,
nın yapılması gerekmektedir.

* Bu nedenle de,

toplantı çağırısı

olağanüstü toplantı yapılamayacağına

ve itirazlar da yerinde

dair müracaat

görülmemiştir.

* Başkanlığımız çağın hazırlığı içinde iken; siyasi ve hukuki sakıncalar
belirterek kamuoyuna yapılan bazı açıklamalar ve Başkanlığımıza müracaatlar karşısında konu yoğun bir incelemeye alınmıştır.
Çeşitli

yönlerden

*Anayasanın

yaptığımız

Gensoru için

incelemeler ve
öngördüğü

değerlendirmeler

sonucunda:

sürelerin içinde kalmak

kayıt

ve

şartıyla;

- Meclisin aldığı araverme kararı gerekçesinin mahalli ara seçimlere
partilerin ve milletvekillerinin katılmalarını sağlamak olduğu,
-Bu gerekçe ile araverme kararı alınmışken, seçim gününden önce yave görüşmelerin seçim sonuçlarını etkileyebileceği,

pılacak toplantının

- Ayrıca, Anayasanın
müsait olduğu,
Mütalaa

öngördüğü görüşme

süreci ve sürelerin de çok

olunmuştur.

Bu arada, istediğimiz görüş üzerine Yüksek Seçim Kurulu "02 Haziran
1996 tarihinde yapılacak yerel ara seçimler sebebiyle siyasi propaganda
içerikli Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerinin Radyo ve Televizyonlarda yayınlanamayacağına ve bu konuda canlı yayının da mümkün bulunmadığına," karar vermiştir.
Bütün bu nedenler ve

yaptığımız

tespitiere göre;

Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesinin bir gereği olarak, seçim öncesi bir toplantının uygun olmayacağı düşüncesiyle seçim sonrası 03 Haziran 1996 Pazartesi günü Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.
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BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'! KABULLERİ

SIRASINDA YAPTlKLARI
29

Mayıs

KONUŞMA

1996

Sayın Başbakan'ın

bu ziyaretinden çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü herşeyin şeffaf ve açık olmasını milletin gözü önünde tartışılmasını istiyoruz hepimiz ve bütün siyasi liderlerde bunu söylüyorlar. Onun için de bu ziyaretin basın önünde yapılmasında ve sayın
Başbakan'ın ağzından bunların söylenmesinden memnun olduğumu
söylemek istiyorum.
ANAP Grup Başkanvekilieri dün bana resmen başvurarak, bu soru
önergesini işleme koymamanın bu gensoru önergesi nedeniyle Meclis'i
olağanüstü toplantıya çağırınamamı ifade eden bir,yazılı metni de sunJ
dular. Olağanüstü toplantı çağrısının müracaatının yapıldığı günden itibaren çok titiz bir çalışma yürüttüğümü bugünkü basın açıklamamda da
ifade ettim. Görüşebileceğim bütün hukuk otoriteleri ile de görüştüm.
Bütün siyasilerle görüştüm. Bununla iktifa etmedim. Yüksek Seçim Kurulundan da yazılı bir mütalaa aldım. Sonunda geldiğim nokta şudur;
Sayın Başbakan sizin huzurunuzda ifade ettikleri görüşlerinde haklı
olabilirler.
Ama benim bağlı olduğum husus Anayasa ve İçtüzüktür. Anayasanın
93 üncü maddesinin 4 üncü Fıkrası bana bu konuda tercih yapma imkanı b ırakınıyor. Meclisi toplantıya çağırır çok net ve açık bir hüküm bu
nedenle Meclis'i toplantıya çağırdım. Bir diğer itiraz noktası gensorunun
veriliş şekliyle ilgili ve onun gerekçesiyle ilgili bu konuda da Meclis Baş
kanının yorum yapmaya hakkı yök. Onun için ben olağanüstü toplantı
da bu gensorunun görüşülmesini uygun gördüm. Bu konuda iddia sahipleri ve iddiaya muhatap olan kişi genel kurulda görüşlerini bildireceklerdir.
Gerçek hakem Genel Kuruldur, ön görüşmede zaten bunun için konmuştur.

Ön görüşme sonunda Genel Kurul sağlıklı bir karar verecektir. Ben
hükümet açısından memleket açısından milletimize gensorunun yarar
getirmesini diliyorum.
Ama şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Meclis Başkanı ve
Meclis Başkanlık makamı bütün bu tartışmaların dışındadır. Biz Anayasa ve İçtüzüğün bize verdiği çerçeve içersinde tarafsızlığımızı bir kere daha ortaya koyduk. Bu çerçeve içerisinde hareket ettik ama bütün siyasi
görüşlere saygılı olduğumu kendi süzgecimden geçirerek değerlendirdi
ğiınİ ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
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ROTARY DERNEKLERİNCE DÜZENLENEN
"BARIŞ, SEVGİ, SAYGI" KONULU
KONFERANSTA YAPTlKLARI KONUŞMA

30
Değerli

Mayıs

1996 -Antalya

Dinleyiciler,

Uluslararası düzeyde çalışan Rotary Derneği Türkiye bölge temsilciliklerinin bu yıl düzenlediği ortak genel kurul toplantısına katılmaktan
dolayı çok memnunum. Zira bu derneğin şubeleri, açık bir şekilde çalı
şarak üyeleri arasında sürekli bir dayanışma kurmakta ve bu yolla, bulundukları bölgenin toplumsal ihtiyaçlarını karşılamakta önemli hizmetler vermektedirler. Özellikle eğitim ve sağlık konularına öncelik tanımak
la birlikte bulundukları bölgenin diğer insancıl ihtiyaçlarıyla da ilgilenen
bu dernekler, gösterişsiz bir tarzda bu güzel hizmetleri görmektedirler.
Bu bakımdan Büyük Rotary Derneğinin Türkiye'deki şubelerinin üyelerinden oluşan bu değerli dinleyenlerin önünde konuşmak beni mutlu etmektedir.
Derneğimiz bu yılki Genel Kurulda görüşülecek ana konunun "Barış,
Sevgi ve Saygı" olmasını kararlaştırmıştır. Bu güzel konu hem ulusal
hem de uluslararası ilierne seslenmektedir. Benden, birkaç gün sürecek
bu etkinliklere giriş niteliğinde "Türkiye ve Barış" konusunda bir konuş
ma yapmam istendi.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri barış içinde yaşamayı
kendisine baş ilke edinmiştir. Bu cümleyi ifade ettikten sonra "barış"
kavramı üzerinde kısa da olsa durmalıyım ki, bugünkü barışçıl siyasetimizin anlamı daha iyi belirsin:
Barış veya eski adıyla sulh, günlük dilde daha çok "savaş halinde olmayan bir ülkenin içinde bulunduğu durum" biçiminde tanımlanmakta
dır. Bu tanım elbette doğrudur, ama eksiktir. Sosyoloji bilimi açısından
barış, "Hukuk düzeninin zedelenmeden sürmesi durumu; bir toplum
içindeki bütün hukuk süjelerinin kendi statüleriyle ilgili düzenlemeleri
kabul edip benimsemeleri, bu statülerdeki bozuklukların kuvvete baş
vurmadan giderilmesi" biçiminde tanımlanabilir. Dikkat edilirse bu tanımda "iç barış" üzerinde duruluyor. Aynı noktadan hareketle dış barışı
da tanımlayabiliriz: Dış barış "devletlerin aralarındaki ilişkileri kuvvet
yöntemleri kullanmadan düzenlemeleri; anlaşmazlıkların çözümü içinde
gene görüşme, hakemlik gibi kuvvet dışı yollara başvurulması"dır. Eğer
bu girişimler denenmezse veya denendiği halde başarısız kalınırsa o zaman, barışın karşıtı olan savaş durumu doğar. Tarih boyunca ne yazık
tır ki her zaman savaştan kaçınahilrnek mümkün olmamıştır. Devletler
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kursalar bile uluslararası alanda sakez bir zorunluluk gibi görülmüştür, günümüzdeki bütün iyi niyetli çabalara rağmen henüz savaş belasından tam olarak uzaklaşılabil
kendi

yurttaşları arasındaki barışı

vaş çoğu

miş değildir.

için gerekli olan en önemli ögeler, insanın
Bunlar, çıkarlar arasında denge kurabilmek için
akıllıca bir davranış, iyi niyet, uzlaşma eğilimi ve hepsinin üstünde insanın diğer hemcinslerine karşı sevgi, saygı beslernesidir. Bu son niteliğe
ulaşmak, yani bütün insanların bir büyük ailenin üyesi oldukları, ırk,
cinsiyet, dil, din gibi farkların kardeşliğe engel olmaması gerektiği yolunda, ancak 20 nci yüzyıl sonlarında somut bazı tutumlar belirmeye başla
dı. Bu nedenle, özellikle dış barışın sağlanması için daha uzun bir süre,
devletler arasındaki çıkarların dengelerrmesi ve anlaşmazlıkların çözümü
için kuvvete başvurmaktan sakınma yöJ:?.temleri yürürlükte kalacak, insanlık henüz kendiliğinden bir barış dönemine geçemeyecektir.
Hem iç hem de

dış barış

doğasında yatmaktadır.

Bir ülkede, biraz yukarıda anlatmaya çalıştığım iç barış iyi kurulmuş
sa, bu takdirde o ülkenin insanları dış barışın da değerini bilirler. Tarih
iç barışı kurmaktabaşarı sağlayamayan, başka bir deyişle, sevgi ve saygı ile değil kaba güç yoluyla toplumdaki dengeleri kuran diktatörlerin,
varlıklarını sürdürebilmek için saldırgan dış politikalar izlediklerini gösteren sayısız örneklerle doludur. Bu bakımdan, ilkönce iç barış sağlam
bir biçimde kurulmalı, yurttaşlar için en önemli insan hakkı olan eşitlik
kağıt üzerinde kalmamalı, sevgi ve saygı içinde ve elbette demokrasinin
nimetleri tam ve eksiksiz tadılarak barış sağlanmalıdır. Böyle bir ülkenin
evlatları savaş istemezler. Zira unutulmasın ki, bir insan için en aziz en
değerli varlık yaşamaktır. Gereksiz nedenlerle bu hakkı tehlikeye atmayı
kimse istemez. Ama iç barışı kuran bir ülkenin yurttaşları eğer bu durumlarının bazı dışgüçlerce tehlikeye düşürüleceğini kavrarlarsa o zaman savaşmak da ne yazıktır ki bir zorunluluk olmaktadır.
Çağlar

boyunca büyük düşünürler ve gerçekten erdem sahibi devlet
her zaman savaşın karşısında olmuşlardır. Bunda hayret edilecek birşey yoktur. Savaşta, yenen taraf bile aslında kaybetmiş sayılır.
Fazla uzaklara gitmeden 20 nci yüzyıl içinde kalalım. Bu yüzyıl, o zamana kadar tarihin gördüğü en kanlı bir dünya savaşı ile başladı. 19 uncu
yüzyıl sonunda bozulan uluslararası çıkar dengesi bütün çabalara rağ
men kurulamamış ve bunun sonu 1914'te çıkan müthiş bir savaşa varmıştı. Evet bu savaşta bir grup yenildL Onların başına büyük felaketler
geldi. Ama ya yenenler; sözüm ona zafer tacını başlarında taşıyanlar! Onlar kazançlı mı çıktı savaştan? Hayır. En büyük galip İngiltere, sömürgelerini kaybetti, ağır ekonomik bunalıma girdi. Gene, Amerika Birleşik
adamları
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Devletleri, savaş nedeniyle alt-üst olan ekonomisiyle dünyayı o güne kadar görmediği bir mali sıkıntıya soktu. O koca devlet neredeyse yokolmanın eşiğine girmişti. gene galip olan İtalya, savaşın ağır yükü altında ezildi, iç barışı bozuldu. Sonunda, bildiğiniz gibi faşizm denilen ve insan
onurunu hiçe sayan korkunç baskı rejiminin yerleştiği ilk ülke İtalya oldu.
Bütün bu olumsuzluklarınarağmen savaş, barış kadar somut bir
gerçek olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Yaşadığımız çağa kadar fütühat insan topluluklarını büyüleyici bir kavram halinde zaman zaman
barıştan ağır basmıştır. Buna rağmen, biraz yukarıda işaret ettiğim gibi,
savaşı önlemek ve barışı sürekli kılmak için hiç olmazsa düşünce düzeyinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Ortaçağ'ın sona ermesine
doğru kilise adına yapılan savaşların ne kadar boş ve insanlık dışı olduğunu anlayan bazı hümanist düşünürler gerçek ve kalıcı bir barışın nasıl kurulabileceği üzerinde çalışmışlardır. Örneğin ünlü İtalyan yazarı
Dante ı3ı8 yılında yazdığı bir eserinde (De Monarchia) dünya çapında
büyük bir federasyon düşlemiş, bu federasyonun içindeki krallıkların
birbirleriyle savaşa başvurmadan geçinmelerini sağlayacak tedbirler
önermiştir. Ünlü ingiliz yazarı Thomas Morus ı5 ı6'da yayınlanan "Utopia" adlı unutulmaz eserinde kendine göre kalıcı barışın kurulduğu bir
ülke düşün ür. Büyük hümanist Erasmus ı5 ı 7'de savaşı Tanrı ile insan
arasındaki ilişkileri bozan bir günah olarak lanetlemiştir. Hukuk düşün
cesini laikleştirmede ilk büyük adımı atan ve ayrıca devletler hukukunun
kurucusu sayılan büyük Bollandalı hukukçu Grotius ı625'te yayınladı
ğı Savaş ve Barış Hukuku -de jure belli ac pacis, adlı ebedileşen eserinde, barışın önemini vurgulamıştır. O'na göre barış sözleşmeye sadakattır. Bu sözleşmenin taraflarının ne dinleri önemlidir ne de ideolojileri.
Eğer savaşanlar barış yapmışlar sa, ona uymak zorundadırlar. Sözleşme
nin ihlali, hukukun ortadan kalkmasıdır. Öyle ise savaş hukuk dışı bir
davranıştır. Gene ünlü ingiliz hukukçusu W. Penn ı 693'te yazdığı Es say
towards the present and future peace of Europa adlı eseri ile kalıcı barı
şın esaslarını araştırmıştır. ı8. yüzyılda başlayan Aydınlanma Dönemi
filozoflarının hemen hepsi barışı savaşa kesinlikle tercih etmişlerdir. Bu
arada, son olarak etkileri günümüze kadar gelenImmanuel Kant'ın Ebedi Barış Üzerinde Bir Deneme adlı konusunda aşılamaz nitelikteki eserinden söz etmek isterim. ı 795'te yayınladığı bu eserindeKant Prusya'da
bir monarşide yaşadığına aldırmayıp, gerçek barış için ilkönce bütün
devletlerin halk egemenliğine dayanan tam bir cumhuriyet rejimi içine
girmelerini ileri sürerek, ulus iradesinin barışa yatkınlığını~ böylece devlet yönetimine yansıyacağını ileri sürmüştür. Kant'a göre savaş, akla aykırıdır; barış ise aklın buyruğudur. Aklı tüm insanlık tarihinde erişebile
ceği en yüce yere oturan bu büyük filozof, gene aklın buyruğu olarak, bü172

tün devletlerin tam bir siyasal birlik içinde yaşamalarını istemiş ve böylece bugün, barış için çalışan uluslararası kuruluşların fikir babası olmuştur.

Bütün bu çabalar giderek bir yönde toplanmaya başladı. İlkönce 19
uncu yüzyıl sonunda imzalanan bir dizi uluslararası andlaşmayla savaş
larda uyulması gereken insancıl esaslar tespit edildi. Ama bu sözleşme
ler savaş olgusunu ortadan kaldırmıyordu. Birinci Dünya Savaşının yenen-yenilen tanımadan getirdlgi felaketler üzerine kurulan Milletler Cemiyeti silahsızlanma girişimleri 19 ı 9- ı 938 yıllarını kapsar. Ama Birinci
Dünya Savaşı sonunda yenilenmesi istenen dünya düzeni öylesine adaletsizdi ki; büyük düşünürlerin, dinlerin ortaya koydukları barış dilekle. ri, Milletler Cemiyeti gibi örgütlerin çabaları yeni bir savaşı önleyemedi.
1939 yılında çıkan ve 1945'de biten İkinci Dünya Savaşının sonuçlarını
hepimiz biliyoruz. Bu savaş sona ererken, başarısız Milletler Cemiyeti yerine kurulan "Birleşmiş Milletler örgütü" insanoglunun kalıcı barış dileklerini gerçekleştirmek üzere yaşama geçirildi. Hala yaşıyor. Bu örgüt
de adaletsiz işleyen bir mekanizma üzerine kuruldu. Ama zaman zaman
sagduyu kazanıyor ve bazı yerlerde barışı kurmak ve korumak yolunda
Birleşmiş Milletler örgütünün başarıları görülüyor. Ama gene de sonuç
olarak, bu örgüt özlenen gerçek barışı saglayamadı. NATO gibi bölgesel
savunma örgütleri barışın korunmasında belki bir ölçüde daha başarılı
oluyorlar. istenilen şu ki, 20 nci yüzyıl sona ererken binlerce yıllık barış
çabaları artık d~a somut sonuçlar versin.
Türk tarihinde barış özlemi hep duyulan büyük bir istek halinde dile
Anadolu Türk Yurdu olduktan sonra kurulan iç barışın
dünya tarihinde emsali yoktur. 12 ve 13 üncü yüzyıl Anadolusunda Selçuklu Devletinin yönetimi altında, bütün insanlar mutlu ve huzurlu idiler. Kimseye inancın dan, dünya görüşünden dolayı hesap sorulmazdı.
Mevlana ve Yunus Emre gibi kalpleri insan sevgisiyle dolu büyük düşü
nürlerin bu topraklardan çıkması tesadüf degil, Türk'ün eşsiz hoşgörü
sünün eseridir.

getirilmiştir.

Osmanlı Devleti, çagının gerekleri dolayısı ile elbette savaşacaktı. Kalki dört yanı hep kendine düşman ülkelerle çevrilmişti. Türk barış istediği zaman bile, onun bu isteği hep reddedilmişti. Bu nedenle Osmanlı Devleti sürekli olarak güçlü kalmak zorunda idi. Barışçıl bir siyaset izlemek, hele Rusya'nın büyük bir devlet olarak belirdiği 18 inci yüzyıldan
sonra hep istenmiştir. Ne yazıktır ki, Osmanlı Türklerinin barış dilekleri
uzun vadede hep geri çevrilmiştir. Buna rağmen, Türk halkı hep barışı
özlemiştir. Özellikle halk edebiyatımız barışı öven şiirler le doludur. Halk
Şairi Katibi'nin 1639'da imzalanan Kasrışirin Barışı dolayısı ile "barışıkdı
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lık

oldu kavga basıldı" dizeleri buna bir örnektir. Gene halk uzun yıllar
süren savaşlardan bunalınca örneğin Yıkılası Girit şarı-sefer döndü mü
döner mi? gibi anonim dizelerle barış özlemini dile getirdi. Halk edebiyatında barış arzusu çok güçlüydü. Ama aynı istekleri yansıtan eserler Divan Edebiyatında da görülür. Savaşla ilgili Gazavatnameler'e karşılık barış konulu şiirleri konu alan Sulhiyye'ler de vardır. Divan Şairi Sabit'in
Karlofça Barışı dolayısıyla 1699'da Vezir-i azam Amcazade Hüseyin Paşa'ya sunduğu sulıliyesi çok ünlüdür. Şerhet-i sulh helal oldu, mey-i
cenk haram. Son dönem Türk edebiyatında barışı öven ve savaşı lanetleyen en büyük şair ise Tevfik Fikret'tir. Tarih-i Kadim'inde, tüm insanlık
tarihinin kan ve ateş ile dolu olduğunu sarsıcı dizelerle anlattıktan sonra kalıcı bir barışa özlemini dile getirir. Daha sonra 20 inci yüzyıl edebiyatında Türkler barışa karşı duydukları büyük özlemi türlü vesileler ile
dile getirmişlerdir.
Değerli

Dinleyenlerim,

Böylesine köklü bir barış geleneğine sahip Türkler, kurdukları Cumhuriyetin gelişmesinin ve mutluluklarının hem iç hem de dış barışa bağ
lı olduğunu hiçbir zaman zihinlerinden ve vicdanlarından çıkarmamış
lardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurtuluşumuz için bir savaş yürütürken kuruldu. Ama bu sadece kurtuluş ve bağımsızlık için yürütülen
bir savaştı. Bizim 72 yıldan beri gerçek anlamıyla içinde bulunduğumuz
son savaş, Kurtuluş Savaşımızdır. Bu büyük savaş, gerçek anlamıyla bir
barışsever olan Atatürk'ün her insanın bellernesi ve inanması gerekli şu
eşsiz sözlerinin tam olarak somutlaşmış biçimidir. 1923'te, büyük zafer
kazanıldıktan bir yıl sonra şunları söylemişti: "Harp zaruri ve bayatı olmalı. Hakiki kanaatım şudur: Milleti harbe götürünce vicdanımda azap
duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir" .. Evet, kurtuluş savaşı bu ilkeyi gerçekleştirdi. Bağımsızlığımız kazanıldı. Ondan sonra Türk tarihinin en uzun barış dönemi açıldı. Bu devleti barış için kurduğumuz öylesine açıktır ki... Ali Fuat Cebesoy, Lozan
Barışının imzalanmasının Gaziye bildirilişini şöyle anlatıyor (Siyasi Hatı
ralar, 2, 1960, S. 7 v.d) "25 Temmuz sabahı erkenden Gazi'ye sulhun imza edildiğini bildiren İsmet Paşa'nın telgrafını sunmaya gittik... Gaziyi
uyandır dık.. Bu haberden çok sevinen Gazi heyecanından sapsarı kesilmişti. Gözlerini telgraftan ayıramıyordu. Bir parça sakinleşince şunları
söyledi.." Son günlerde sulhün imza edileceğini ben de tahmin etmiş tim.
Fakat tereddüdüm hiçbir vakit zail olmamıştı. Adamların son dakikada
cayabileceklerini de hatırama getirmemiş değilim. Verdiğiniz haber beni
çok sevindirdi.. Atatürk ve çevresindeki en yakın birkaç arkadaşı belki
savaşın en kritik günlerinde bile böylesine heyecanlanmamışlardı. Bu n174

ları

anlatan Cebesoy

paşa

Gazi'nin sonunda "Sevinçten bir türlü kendimi toparlıyamıyorum. Birer kahve ve sigara içersek belki kendimize gelebileceğiz" diyerek o büyük dahi başkomutanın adeta bir şoka girdiğini
anlatır .. Bu olay Lozan Baraşının önemini ve ne kadar zor koşullar altın
da gerçekleştirildiğini anlatır.
Evet değerli dinleyenlerin. Sürekli olarak tam on yıl savaş içinde yaşayan, daha önceleri de imparatorluğun sonunu hazırlayan başka savaş
larda dünyayı tanıyan, devletimizin kurucusu bu büyük asker kuşağı
barışın değerini herkesten çok daha iyi takdir ediyordu. Öyle ki, tarihin
gördüğü en büyük askerlerden olan Atatürk, aynı zamanda tarihin en
büyük barışçısıdır. İç ve dış barış olmadan Türk ulusunun esenliğe kavuşamayacağını "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine sarılarak göstermemiş midir? Çanakkale'de can veren ingiliz ve Anzak askerlerini bizim evlatlarımızdır diye bağrına basmamış mıdır? Bütün insanlık bir vücuttur.
Nasıl vücudumuzun bir yerindeki acıyı duyarsak, insanlığın en uzak köşelerindeki acıları da kendi vücudumuzda imiş gibi duymalıyız, diyen o
büyük dahi değil midir?
Savaş ilanı ve barış yapılması yetkisi kurulduğu günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olmuştur. Bütün anayasalarımızda bu
kesin bir yetkidir. 1982 Anayasasının 92 nci maddesi Meclis tatilde veya
ara verınede bulunduğu vakit Cumhurbaşkanına silahlı kuvvet kullanıl
ması imkanı vermektedir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya
başlar başlamaz bu konudaki cumhurbaşkanı kararını değiştirebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu yıllarda barış için savaşmış
tır. Onurlu barışa eriştikten sonra savaş, yüce Meclis'in siyasal tercihleri arasında en son sırayı almıştır ve alacaktır. Meclis Cumhuriyetin ilanından sonra sadece bir kez, son derece formel ve salt siyasal nitelikli bir
savaş kararı vermiştir. O da 23 Şubat 1945'de Almanya ile Japonya'ya
savaş ilan edilmesidir. Bilindiği gibi dünyayı kan ve ateşe bulayan i~inci
dünya savaşına barışsever Türk Devleti girmemişti. Ancak savaşı kazanan tarafla da müttefik idik. Savaş sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde yer alabilmek için, savaşın bitimine birkaç hafta kala bu karar verilmiş ve Türkiye aslında bir erini bile kaybetmeden bu badireyi atıatmış
tır. 1950 yılı Temmuz ayı içinde hükümetin, Kore'de Birleşmiş Milletler
Kuvvetlerine bir tugay yollama kararı, savaş ilanı değildir. Türkiye üyesi
olduğu barış kuruluşu Birleşmiş Milletler Örgütünün çağrısına uymaktan başka bir iş yapmamıştır. 1974 yılında Kıbrıs'taki askeri müdahalemiz de bir savaş ilanı değil, tersine barışı korumak için uluslararası andlaşmaların bize verdiği bir hakkın meşru bir şekilde kullanılmasıdır. Bu
müdahaleden sonradır ki, Kıbrıs'ta kan akması durmuştur. Bu gerçeği
akılcı ve yansız bir biçimde değerlendirmek gerektir.
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Görüldüğü gibi, kurulduğu günden beri hem iç hem de dış barışı korumak Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük bir sadakatl e bağlı olduğu ilkedir. Türk tarihinin en uzun barış dönemini açan, Türk ulusunun
iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

Türk ulusunun yegane temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
O'nun denetimindeki Cumhuriyet hükümetleri "Misak-ı Milli" sınırları
içinde barışı korumak ve kollamak görevini dün olduğu gibi bugün de
hiçbir ödün vermeden yerine getirmektedir ve getirecektir. Türk Devletinin hiçbir ülkeden bir karış toprak isteği yoktur. Bütün dileğimiz, komşularımızia barış içinde geçinmektir. Son zamanlarda özellikle bir k omşumuzun Türkiye'nin toprak istekleri bulunduğu konusundaki iddiaları
na sadece gülrnek gerekmektedir. Bu komşumuzun yetkilileri, başka ülkelerden toprak isteğimiz bulunduğu konusunda gerek Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin gerek cumhuriyet hükümetlerimizin açık veya gizli bir
kararını göstersinler. Gösteremezler. Zira Türkiye, başta komşuları olmak üzere bütün devletlerin toprak bütünlüğüne en büyük saygıyı besler. Barışının esasını bu saygıda bulur. Ama aynı saygıyı diğer ülkelerden
de beklemek bizim hakkımızdır.
Bütün güçlükleri, büyük devlet adamı, eşsiz komutan Atatürk'ün
söylediği gibi ancak barış içinde yoketmekle esenliğe ulaşabiliriz. Türk
Ulusu barışın ne kadar değerli bir varlık olduğunu ve onun kaybedilmesi halinde nasıl belalı, felaketli zamanlar yaşanacağını binlerce yıllık tarihinden çok iyi öğrenmiştir.
Sonuç olarak şu cümleleri söyleyip, konuşmaını bitirmek isterim.
Barışı bütün insanlar ister. Ama onu gerçekleştirmek, kalıcı kılmak
çok zor bir iştir. İlkçağdan beri üstün nitelikli, erdem sahibi düşünürler
bu konuda çeşitli öneriler getirmişlerdir. Savaş gerçeği yokedilememekle
birlikte, binlerce yıllık bu barış isteği birikimi, 20 nci Yüzyılda çok önemli, o güne kadar düşünülemeyen denemelerin yapılmasını sağlamıştır.
Evrensel barışa ulaşmanın daha ilk adımları atılıyor. Ama yürümeye
başlayan çocuk sağlıklı yetişir se bir süre sonra koşmaya başlar. İnsanlık
şu anda evrensel barışa ilk adımını, yüzlerce yıllık emeklerneden sonra
attı. Bunun arkası gelecektir. Bu adımların sıkiaşması ve sağlarnlaşma
sı için Türk Ulusu üzerine düşen bütün görevleri, yüreği insanlık sevgisiyle dolu olarak yerine getirecektir.
Genel Kurulda görüşeceğiniz Barış, sevgi, saygı kavramları birbirine
bağlı, bir bütündür. Bu bütünün tahlilini başarı ile yaparak Türkiye'yi ve
tüm insanlığı aydınlatacak sonuçlara erişmenizi diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.
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HABİTAT ll TOPLANTISI DOLAYlSlYLA
KÜRESELPARLAMENTERFORUMUNDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

31 Mayıs 1996- İstanbul
Sayın Başkan,

De~erli Meslektaşlanm,
De~erli

Konuklar,
Tarih boyunca çeşitli uygarlıkların ve kültürlerin beşiği olan, imparatorluklara başkentlik yapan, iki kıtayı, iki denizi birleştiren İstanbul'a
hoş geldiniz.
Son iki yıldır uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülen takdire şayan çabalar sonucu, bugün İstanbul'da yüzlerce ulusu ve hükümet dışı kuruluşu bir araya toplayan bu tarihi konferansa ev sahipliği
yapan Türkiy~'nin Parlamento Başkanı olarak sizleri misafir etmekten
duyduğum memnuniyeti ifade etmeme izin veriniz.
İstanbul, bir yandan tarihi ve kültürel zenginlikleri ve çeşitlilikleri,
ekonomik, ticari, sınai ve turistik potansiyeli ve olanakları, diğer yandan
sorunları, sıkıntıları ve güçlükleri ile gerçek bir dünya kenti, bir mega
kenttir. Bir anlamda, dünya kentlerinin aynasıdır. Bütün bu nitelikleri
ile, HABİTAT II'ye ev sahipliği yapmak için son derece uygun bir seçim olmuştur.

Konuklar,
Küreselleşen, giderek küçülen ve karşılıklı bağımlılığın her alanda
arttığı dünyamızdasorunlar da küreselleşmekte, ulusal, bölgesel, kıtasal
sınırları aşmaktadırlar. Doğuda ya da batıda, kuzeyde ya da güneyde,
küçük ya da büyük, gelişme yolunda veya gelişmiş bütün ülkeler bugün,
dozları farklı olabilse de benzer sorunlarla karşılaşmaktavebu sorunları tek başlarına çözememektedirler.
Bu tespitten hareket eden uluslararası toplum, küresel sorunların
çözümlerinin küresel işbirliğinden, küresel yardımlaşmadan, küresel dayanışmadan ve küresel mutabakattan geçtiğini teşhis etmiştir. Bu tespit
ve teşhis son derece isabetli olmuştur.
Nitekim, küresel sorunlara küresel çözümler getirmek, bugünkü ve
gelecek kuşakların daha iyi, daha güvenli ve daha sağlıklı koşullarda daha geniş bir özgürlük içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla bir konferanslar ve zirveler dizisi başlatılmıştır. Çocuk, çevre, insan hakları, nüfus, sosyal kalkınma ve kadın zirvelerinden sonra, İstanbul zirvesi küreSayın Başkan, Sayın
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sel sorunlara küresel çözümler

arama.çabalarının yüzyılımızdaki

son du-

rağını oluşturmaktadır.

Dünya halklarının yaşam kalitesini yükseltmek için bir ortaklık ruhu
içinde bu konferansta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amaçlarımızı Habibat II Konferansının tüm hazırlık sürecinde, fikir birliğine varılmış küresel bir yaklaşımla tanımladık. İnsan yerleşimlerinde yaşanan mevcut sorunların üstesinden gelmek ve gelişmiş ekonomik, sosyal ve çevre koşul
ları içinde kalkınınayı sağlamak temel şiarımız olmalıdır.
Nüfus artışı, kırsal kesimlere göç, daha iyi yaşam ve daha iyi iş beklentileri, kültürel arayışlar, değişen üretiı:n ve tüketim eğilimleri, bölgeler
arasındaki büyük gelişme dengesizlikleri ve farklılıkları kentleri yaşamın
dinamik merkezleri haline getirmektedir. Bu merkezlerin odak noktasın
da da tabiatıyla insan yer almaktadır.
Yüzyılımızın sonunda dünya nüfusunun yarısı, yaklaşık üç milyar insan kentlerde yaşayacaktır. Halen bir milyar insan yeterli konuttan mahrum olup, yoksulluk koşullarında yaşamaktadır. Ekonomik ve sosyal
uçurumlar derinleşmektedir. Bu tablo, insanlık adına gurur duyacağımız
bir tablo değildir. Böyle bir tabioyu gelecek kuşaklara miras bırakmak da
haksızlık olacaktır.

Bu durum karşısında, HABİTAT II için benimsenen iki ana tema "Herkes İçin Yeterli Konut" ve "Kentleşen Dünyada Sürdürülebilir İnsan Yerleşimlerinin Geliştirilmesi", son derece haklı bir seçimi yansıtmaktadır.
İstanbul Zirvesi insan yerleşimleri sorunlarında ulusal ve küresel bi-

linçlenmeyi sağlamaya, kırsal yerleşimleri de unutmadan kentlerin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmedeki rollerini vurgulamaya,
bu alandaki sorunların çözümü için önerilerde bulunmaya, dünya liderlerini kentleri, kasabaları ve köyleri sağlıklı, güvenli, yaşanabilir kılmak
için yükümlülükler üstleurneye sevk etmeye ve bunların yerine getirilmesini gözetmeye çalışacaktır.
İstanbul zirvesinin bugüne kadar yapılan diğer küresel konferanslardan önemli bir farkı da vardır. Hükümetlerarası bir zirve olmasına rağ
men, HABİTAT II, aslında, bütün ortakların, bütün aktörlerin katılmasıy
la gerçekleşecektir. Konferansın gündemindeki konuların, çeşitliliği ve
boyutları itibariyle bir çok mesele ile yakından ilgili olması, müzakereleri doğal olarak çok katılımlı ortamiara sürüklemektedir. Parlamenterlerden yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden özel sektöre kadar ülke
ve insan yaşamının bütün kesimleribuzirvede bir arada olacaklardır. Bu
bağlamda, parlamentolar, hükümet dışı kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, iş çevreleri, akademik ve bilimsel kuruluşlar, meslek
kuruluşları, işçi sendikaları, vakıflar ve hayır kuruluşları, önemli görev-

178

ler

yüklenmişlerdir. Kadınlar,

gençler,

yaşlılar

ve özürlüler de

eşit

ortak-

larımızdır. Böylesine geniş bir katılımın ilk kez İstanbul'da gerçekleşecek
olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. İstanbul böylece, bir baş
ka ilke daha imzasını atmaktadır.

bir

Bütün ortakların aktif katılımının HABİTAT gündeminin daha etkin
şekilde uygulanmasını sağlayacağından şüphe yoktur.

Biz parlamenterlere gelince, küresel işbirliği ve dayanışmanın önemli
bir boyutunu temsil eden küresel iradenin, küresel vicdanın sesini oluş
turan bizler, HABİTAT gündeminin ve hükümetlerce üstlenilen taahhütlerin peşini bırakmamalıyız. Hükümetlerimizin taahhütlerini yerine getirip getirmediklerini yakından izlemeli, sesimizi hükümetierimize dinletebilmeli, gerekirse hesap sorabilmeliyiz. Sahip olduğumuz yasama ve denetim gücünün bizi, bu bağlamda, diğer ortaklara oranla daha ayrıcalık
lı kıldığının, ancak bu ayrıcalığın bir sorumluluk da getirdiğinin bilincinde olmalıyız.
Bu yöndeki eylemlerimizi pratik ve sosyal boyutlarda dikkate
rak bireysel çabalarla desteklemeliyiz.

alına-

Sayın Başkan,
Değerli Meslektaşlanm,

Değerli

Konuklar,

Türkiye, ev sahibi ülke olarak, HABİTAT Il'nin başarısı için elinden
gelen herşeyi olanakları ölçüsünde yapacaktır. Bu onurlu görevin bilinci
ve heyecanı içindeyiz.
Forumurouzun başarı ile sonuçlanacağına ve bu sonuçların dünya
hükümetlerine insan yerleşimleri sorunlarının çözümünde ışık tutacağı
na, yön vereceğine eminim, İstanbul ile tanışmanızı, İstanbul'da güzel
günler geçirmenizi, Türkiye'den güzel anılarla ayrılınanızı dilerim.
HABİTAT

Il'nin insanlığın gelişmesine ve refahına, umutlarının ve
beklentilerinin gerçekleşmesine önemli katkılarda bulunacağı inancıyla,
hepinize saygılar sunarım.
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BİRLEŞMİŞ MiLLETLER GENEL SEKRETERi
B. BUOTROS GALİ'Yİ KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA
1 Haziran 1996
Sayın Boutros Gali'ye teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler'! teşkil
eden üyelerin parlamentolarına verdiği ehemmiyetin önemi beni memnun etmiştir.

Eski bir parlamenter olması hasebiyle parlamentolara verdiği önemi
de biliyorum. Ama bizim parlamentomuzun çok daha değişik bir önemi
var. Onu kendilerine söylemek isterim.
Bizim parlamentomuz 76 ncı yılını tamamladı, 77 nci yılına giriyor.
Fakat bizim parlamentomuz devletimizin kuruluşundan öncedir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulu Önderimiz Yüce Atatürk
tarafından kurulduğu zaman henüz Devletimiz ortada yoktu. Bu parlamento bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yaptı ve bu parlamento ondan 3
yıl sonra Devletimizi kurdu.
Sanıyorum

bunun dünyada tek bir örneği yok. O bakımdan biz parlamentomuzun üzerine titriyoruz. Herşeyimiz burasıdır. Bulunduğumuz
coğrafya da düşünülürse demokratik ve laik bir Cumhuriyet olarak bu
Parlamento Devletimizi 70 küsur yıldan beri ayakta tutuyor.
Pek çok ülkeye örnek teşkil ediyoruz ve bu örnek içerisinde Birleşmiş
Milletler'in hemen hemen bütün faaliyetlerine iştirak ediyoruz. Birleşmiş
Milletler'e en çok katkısı olan ülkelerin başında geliyoruz. Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşlarıyla çok sıkı işbirliğiniz var. Buna örnek olarak
85-86 yıllarında yaptığımız aşı kampanyasını gösterebiliriz. Ve yine bu yıl
çok güzel bir şey oldu. Türkiye'ye UNICEF'le ilişkilerimizin güzel bir örneği olarak 95 Atatürk ödülü UNICEF'e verildi.
Yine daha önce Birleşmiş Milletler'de yaptığımız işbirliğinde sonuçlanan dünya çocuklarına bir bayram günü hediye ettik. 23 Nisan dünya
çocuklarının bayramıdır.
Birleşmiş

Milletler'in dünyanın her yerine gönderdiği barış gücünde
barış gücü içerisinde Türkler her zaman en güzel şekilde yer alıyorlar.
Temsil ediliyorlar. Bosna Hersek bunun en son örneklerindendir.
Özetle şunu söylemek istiyorum. Sayın Genel Sekretere kendilerinin
de yüksek malumlarıdır. Ama Türkiye kalıcı ve adil bir dünya barışı için
Birleşmiş Milletler'in içerisinde kendine düşeni fazlasıyla yerine getir180

mektedir. Bunun en son örneğ;ini Körfez Savaşı sırasında verdik ve nihayet şunu ifade edeyim : Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya barışına katkıda bulunacak bütün hareketlerde Birleşmiş Milletler'in aldığ;ı bütün
kararların arkasındadır.

Bu Birleşmiş Milletler'de herkesin bilmesini istiyorum. HABİTAT konusunda da Türkiye üstüne düşen herşeyi yapmıştır.
Sayın

Genel Sekreterin bu ziyaretini bütün bu çerçeve içerisinde fevkalade önemsiyor ve kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.
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TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISINDAN
SONRA BASINA YAPTIKLARI.AÇIKLAMA

6 Haziran 1996
Değerli Basın

Mensubu

Arkadaşlar,

Dün akşam üzeri Anayasa Mahkemesi, RP'nin müracaatı üzerine kamuya yaptığı duyurunun, gerekçeli kararının yayınlandığını öğrendim.
Bu gerekçeli karar bu sabah Resmi Gazetede de yayımlandı. Gerekçeli
karar üzerinde Meclis'in Kanunlar ve Kararlar Dairesindeki yetkili arkadaşlarımla birlikte yaptığım bir değerlendirmeden sonra, bu değerlendir
meyi bir kere de Başkanlık Divanı üyeleriyle yapmayı doğru bulduk.
Başkanlık Divanı üyelerini dün gece toplantıya davet ettim; bu sabah
9'dan itibaren tamamen istişari mahiyette ve arkadaşlarımın bu konudaki fikirlerine başvurmak üzere toplantıya davet ettim. Bu toplantıda aramızda yaptığımız konuşmalardan sonra vardığımız hususları kamuoyunun bilgisine sunmayı doğru bulduk.
Değerli Basın Mensupları,

Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir. Bu karar sonuç şekliyle, bilyeni bir İçtüzük kararı niteliğinde olan kararın iptalidir.
Bu iptalin doğurduğu sonuçlar vardır. Biz bu kararın hukuki yönünü tartışmıyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları kesindir; tartış
mayız. Ama sanıyorum hukukçular arasında bu karar tartışmalara neden olacaktır. Bu bizim dışımızda bir olaydır.
İkinci olarak; olayın bir siyasi tarafının olduğuna inanıyoruz. Siyasi
cephesi açısından söylemek istediklerim şunlardır :
dirildiği şekliyle

Meclis Başkanlık Divanı olarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturu içerisinde, Meclis iradesinin üstünde başka hiçbir irade tanımıyoruz. Onun için bu karar şu veya bu şekilde yorumlanırken, Meclis iradesinin üstünde bir karar olarak yorumlanmamalıdır. Meclis o gün
aldığı kararına sahiptir. O kararı müdafaaya devam etmektedir.
Ama, şimdi yeni bir durum doğmuştur. Ve bu durum TBMM tarihinde ilk defa olmaktadır. İşte bu yeni durum vesilesiyle bu istişari toplantıyı yaptık.

Hükümetlerin kuruluşu, güvenoyu alışı, göreve başlayışı ve ayrılışı
Anayasada kurallara bağlanmıştır. Yürütme organı bu kurallarla çevrilidir. Yasama organı olarak bizim, bu kuralların dışına çıkıp yeni bir şekil
vaaz etmemiz mümkün değildir. Bu kurallar içerisinde yürütme organı
bir karar verecektir. Bu sabah basından da öğrendiğimiz kadarıyla Sayın
Başbakan kendisine atfen d emeçleri yayınlanmıştır.
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Biz Başkanlık Divanı olar~ bu işin hukuki yönünü tartışmadığımızı;
olaya konu olan fikirlerimizde sehat etmekle birlikte, işin bir siyasi yönü
olduğunun altını çiziyoruz. Ve bu siyasi tablo içerisinde yürütme organınca gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Siyasi gereğini yerine getireceğine inanıyoruz. O bakımdan siyasi sonuç budur. Buna ilave edeceğimiz
hiçbir şey yoktur. Meclisin Başkanlık Divanı olarak, Genel Kurul· olarak
bu konuda yapacağımız hiçbir işlem yoktur.
İlginiz için hepinize teşekkür ederim.
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AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

8 Haziran 1996 -

Budapeşte

Sayın Başkan,

De~erli meslektaşlanm,

Avrupa Birliği Hükümetlerarası Konferansının devam etmekte olduğu
sırada, Avrupa bütünleşme sürecini ve bu süreçte milli parlamentolarımız arasındaki işbirliğini tartışırken, sizlere Türkiye'nin Avrupa entegrasyonu içerisindeki yeri ve Hükümetlerarası Konferanstan beklentileri konusunda bazı düşüncelerimi sunmak istiyorum.

bir

Sayın Başkan,

Avrupa Birliği, Maastricht sendromunun yarattığı güçlükleri ve Bosna trajedisinin ortaya çıkardığı inandıncılık krizini, bir türlü geride bıra
kılınayan ekonomik durgunluğu, geçtiğimiz mart ayında başlayan Hükümetlerarası Konferans ile aşma hazırlığı içine girmiş bulunmaktadır. Söz
konusu konferans öncesinde yapılan değerlendirmeler Avrupa Birliği'nin
müstakbel yapısına ilişkin olarak bazı ipuçları vermektedir:
Her şeyden önce, Avrupa bütünleşmesinin, güvenlik ve savunma boyutu da dahil, giderek "değişken geometrili" olarak adlandırılan bir dinamik etrafında gelişeceği ve entegrasyonun üye ülkeler arasında farklı konularda ve düzeylerde oluşacağı bir düzenin geçerli olacağı anlaşılmak
tadır. Hükümetlerarası Konferansa ilişkin olarak yapılan değerlendirme
lerde, birkaç yıl önce zıt kavramlar olarak takdim edilen Avrupa Birliği'nin derinleştirilmesi ve genişlemesi, artık aynı sorunun iki değişik cephesi olarak tartışılmaktadır. Ben de kalkınma seviyeleri farklı 28-30 ülkeden oluşacak Avrupa Birliğinin yakın bir gelecekte zorunlu olarak bu
tarife uyacağına inanıyorum.
İlk

analizde, "değişken geometrili" bir Avrupa kavramının tam üyelikleri konusunda karar verilen Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri nedeniyle
ortaya çıktığını ve Türkiye'nin bu tabloda yerinin alamadığını öne sürenler şüphesiz bulunabilir. Ancak daha yakından bakıldığında bunun gerçekçi değerlendirme olmadığı görülmektedir:
30 üyeli, yani çok büyük bir birlik ihtimali, Avrupa Birliği açısından
yakın çevrenin (periferinin) önemini artırırken, genişlemeye dönük klasik
endişeleri hafifletmiş görünmektedir. Başka bir deyişle, Avrupa doğal sı
nırlarına doğru genişlerken Türkiye'nin üyeliği bu açıdan daha kolaylaş
maktadır denebilir.

184

Diğer

taraftan, 30 üyeli bir Avrupa Birliğinde iç pazarı oluşturacak
ekonomik ve siyasi nedenlerle üye ülkelerin bölgesel
dayanışmalar çerçevesinde gruplaşmalarına neden olacaktır. Benelux ve
Nardik ülkeler örneğinde olduğu gibi, Topluluğun güneyli üyelerinin Kuzey-Güney dengesi arayışı çerçevesinde, Türkiye ile daha hızlı bir yakın
laşma süreci içine girmeleri ihtiyacı doğacaktır.
Türkiye'nin 6 Mart ı 995 Ortaklık Konseyi Kararıyla Avrupa Birliği
bütünleşme sürecinin Gümrük Birliği- Tek Pazar- Parasal ve Mali Birlik olarak tarif edilen üç aşamasından Gümrük Birli~inden daha ileri ve
tek pazar düzeyine hayli yaklaşan bir entegrasyon modelini tercih etmiş
olmasının, bahsettiğim nedenler bir araya geldiğinde, Türkiye'yi tam üyelik yolunda ekonomik anlamda avantajlı bir konuma getirdiği kuşkusuz
dur.
Avrupa Birli~ini merkez alan, diğer taraftan Batı'da Atlantik'ten, Doğu'da Urallar'a kadar çeşitli anlaşmalarla şekillenen, Güney'de ise geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Barselona Konferansında temelleri atılan Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi ile Avrupa Kıtası çapında tamamlanacak
olan ve toplam 800 milyon nüfusu kapsayacak müstakbel Serbest Mübadele Alanı vakıası karşısında, Gümrük Birliği kararımızın istisnai bir
yöneliş olmaktan çok, dışında kalındığı takdirde çıkarlarımıza zarar verebilecek bir düzenin içinde yer almak zaruretinin tezahürü olarak tarif
alanın büyüklüğü.

edilebileceğini düşünüyorum.
Sayın Başkan,

Türkiye'nin, batının değerler sistemiyle bağdaşan bir müslüman toplum olarak, radikal akımlar için önemli bir engel oluşturması, Gümrük
Birliğine, ticari unsurların ötesinde, stratejik bir anlam da kazandırmak
tadır.

Öte yandan, ı989 yılından bu yana Avrupa'da çıkan önemli değişik
likler Türkiye'nin jeostratejik rolünü güçlendirmiştir. Balkanların, Karadeniz'in, Kafkasların ve Ortadoğu'nun kesişti~i noktada Türkiye'nin konumu, bir anlamda Avrupa'nın ağırlık merkezine daha yakınlaşmış, ülkemiz, Avrupa'nın yeni mimarisinde eskisine nazaran daha önemli bir rol
üstleurneye aday duruma gelmiştir.
ı Ocak ı996 tarihinde Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz her alanda yo~unluk kazanacağı yeni bir dönem başlamıştır. Geçmişte zaman zaman
dalgalanmalar gösteren ilişkilerimiz artık istikrarlı ve sağlam bir temele
oturmaktadır. Ülkemiz, bütün kurumlarıyla sağlıklı bir yeniden yapılan
ma sürecine girmiştir. Bu süreç elbette ki kolay olmayacaktır. Başarının
derecesini Gümrük Birliği gibi iddialı bir ekonomik entegrasyon modelini seçen tarafların bu süreçte yüklendikleri veeibeleri yerine getirirken
gösterecekleri ciddiyet ve disiplin tayin edecektir.
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Sayın Başkan,

Yukarıda özetiediğim

bu yeni konumunun, ortaya çıkan birçok engeTürkiye'yi Avrupa politikasında arzuladığı sonuçlara yaklaş
tırmakta olduğunu söyleyebilirim. Nitekim, son yıllarda hükümetlerimizin izledikleri vizyon ve pragmatizmi bir araya getiren yaklaşımlar sayesinde Türkiye, Gümrük Birliği'yle Avrupa politikasının nihai hedefi yolunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Şimdi iş, Gümrük Birliğinin
yaratacağı dinamizm Türkiye-Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin hizmetine sokabilmek, Gümrük Birliğini Türkiye-Avrupa ilişkilerinin son
durağı olarak görmek yerine, üyelik yolunda bir atlama taşı haline getirmektir.
le

rağmen,

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde halen içinde bulunulan
Avrupa mimarisinin daha ilk yıllarında belirlenmiş vizyon içerisinde anlam kazanmaktadır. Gümrük Birliği somut gerçeği etrafında Avrupa Birliği ile şimdi geliştirilecek işbirliği ve yakınlaşma süreci, Türkiye
söz konusu olduğunda, genelde hakim olan "Avrupa" söyleminde halen
mevcut "Biz ve Onlar" ayrımını 2000'li yıllara girerken kanaatimizce geride bırakacak bir dinamik dağurabilecektir.
aşama,

Tükiye'nin hedefi siyasi, savunma, güvenlik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında değişen Avrupa'nın gelişen işbirliği ve bütünleşme ağına katılmaktır. Avrupa Konseyi, NATO ve AGİT gibi kuruluşla
rın tam üyesi Avrupa Birliği ile BAB'ın ortak üyesi olan Türkiye, Karadeniz, Balkanlar ve Akdeniz havzalarında mevcut ya da gelişebilecek bölgesel işbirliği dinamiklerine de katılarak -hatta bunlara bizzat yön vererekbu hedefini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Avrupa mimarisinin geleceğinin bağımsız düşünülemeyeceği Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi
bir coğrafyada Türkiye'nin etkili varlığı ve buradaki potansiyel işbirliği
imkanları da buna ilave edilmelidir. Sonuç olarak, Türkiye, Avrupa mimarisinin geleceğinde her bakımdan kilit rol üstlenebilecek bir konumdadır.
Hükümetlerarası Konferansla ilgili çeşitli belgeler incelendiğinde,
Türkiye'ye Avrupa'nın gelecek mimarisinde verilen yerin tatminkar olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bugün için Avrupa Birliğinin kısa vadeli gündeminde Türkiye ile tam üyelik müzakereleri açılınası konusu yoktur. Tabiatıyla bunun çeşitli nedenlerinden söz etmek mümkündür. Bir neden, bazı çevrelerin üzerinde durdukları kültürel farklılık olarak takdim edilebilir ise de, belki daha da geçerli bir neden, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin gerektirdiği bazı siyasi, ekonomik ve sosyal kriteriere henüz erişmemiş olduğu kanaatidir. Ancak, Avrupa bütünleşme hareketinde bugüne kadar kat edilen ilerlemelerin, çoğu zaman, aşılması gereken güçlüklere veya ortaya çıkan zorunluluklara
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bir yanıt olarak sağlanmış olduğunun unutulmaması gerektiği, bu nedenle de şahsen bu yargıların abartılmaması lazım geldiği kanaatindeyim.
Hükümetlerarası Konferansın

kurumsal mekanizmalarda yapılacak
reformlara paralel olarak genişleme yönünde bir kararla sonuçlanması
halinde, Türkiye'nin katılma müzakereleri başlatılacak ülkeler arasında
zikredilmemesinin çelişkili bir durum dağuracağı kanaatindeyim: Gerçekten de, tam' üye olmaksızın Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği gerçekleştirmiş yegane ülke olan, tüm üyelik nihai hedefi yönünde ortaklık anlaşması imzalamış ilk iki ülkeden biri olan ve halihazır adaylar arasında
ilk resmi katılma müracaatını yapmış bulunan Türkiye'nin A\Trupa'nın
bu yeni entegrasyon hamlesinin dışında tutulması izahı güç bir durum
yaratacaktır.

Türkiye'nin stratejik önemi ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumu da göz önünde tutulduğunda, tam üyeliğin kaçınılmaz bir olgu olduğunu söylemek aşırı bir beyan olarak değerlendirilmemelidiL Burada
önemli olan bu sürecin yayılacağı zamanı kısaltınaya yardımcı olacak
akılcı politikaların· izlenmesidir. Türkiye bu politikaları kararlılıkla sürdürecektir.
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"KALEMLi, YILMAZ'! ENGELLEMEK iSTEDi" BAŞLlKLI
HABER NEDENİYLE YENİ ASlR GAZETESi GENEL YAYlN
KOORDiNATÖRÜ GÖNÜL SOYOÖUL'A GÖNDERİLEN AÇIKLAMA
10 Haziran 1996
Gazetenizin 7.6.1996 tarihli nüshasında, "Kalemli, Yılmaz'ı engellemek istedi" başlıklı haber içinde TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin, Başbakan Mesut Yılmaz'a istifanız gerekmez şeklinde beyanda bulunduğu yer almıştır.
Öncelikle, Sayın TBMM Başkanı, Sayın Başbakan'aböyle bir beyanda
Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili kararının ilk duyuru
aşamasında, bazı basın mensuplarının soruları üzerine, Sayın TBMM Baş
kanı, "gerekçeli karar açıklanmadan herhangi bir yorumda bulunmayacağı"nı ifade etmiş; "hükümetin istifa edip etmemesC'ne ilişkin bir değerlen
dirme yapmamıştır.
bulunmamıştır.

gün, Sayın TBMM
ve gerekçeli kararının değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Sayın TBMM Başkanı şu hususları vurgulamıştır :
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli

kararı yayımZadığı

Başkanı tarafından Başkanlık Divanı toplantıya çağırılmış

"Meclis Başkanlık Divanı olarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturu içerisinde, Meclis iradesinin üstünde başka hiçbir irade tanı
mıyoruz. Onun için bu karar şu veya bu şekilde değerlendirilirken, Meclis
iradesinin üstünde bir karar olarak yorumlanmamalıdır... Biz Başkanlık
Divanı olarak bu işin hukuki yönünü tartışmadığımızı, olaya konu olanfikirZerimizde sebat etmekle birlikte, işin bir siyasi yönü olduğunun altını çiziyoruz. Ve bu siyasi tablo içerisinde yürütme organının gereğini yapacağına inanıyoruz ... Meclis Başkanlık Divanı olarak, Genel Kurul olarak bu
konuda yapılacak hiçbir işlem yoktur .. "
Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış izienim ve yorumlara neden
için yukarıdaki açıklamamıza değerligazetenizin yarınki sayı
sında yer vermenizi diler, saygılar sunarım.
olmaması

Basın
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ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

ÜLKEMiZE RESMi ZİYARETTE BULUNAN KAZAKİSTAN
SENATO BAŞKANI OMİRBERK BAYGELDi
ONURUNA VERDİKLERİ YEMEKTE
YAPTlKLARI KONUŞMA

12 Haziran 1996
Sayın Başkan,

Sayın

Bayan Baygeldi,

De~erli

Konuklar,

Kardeş Kazakistan'ın Saygıdeğer Senato Başkanı ile muhterem eşine
ve tüm değerli konuklara Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum. Davetime icabet ederek ilk resmi ziyaretinizi Türkiye'ye gerçekleştirdiğinizden dolayı
büyük memnuniyet duyuyorum. Aynı kökleri paylaştığımız Kazak halkı
nın temsilcileri olarak getirdiğiniz sıcaklık ve muhabbet bizlere mutluluk
veriyor.
Bağımsızlığını kazandığından

bu yana geçen süre içinde Kazakistan
ile ilişkilerimizde büyük mesafe katettik. imzalanan çok sayıda anlaşma,
sıkça gerçekleştirilen temas ve ziyaretler sonucu oluşturulan yoğun iliş
kiler ağı iki kardeş halkı birbirlerine daha da yakınlaştırdı.
Devletlerarası ilişkilerde uzun vadede en önemli etkenin halklar arasındaki iyi ilişkiler ve yakınlık olduğuna inanıyorum. Tarihteki tecrübeler bize gösteriyor ki, iki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk
duyguları, siyasi, coğrafi ve ekonomik koşullardan kaynaklanan zorlukları aşacak ve önemsiz kılacak bir rol oyuayabilmektedir. Halkları temsil
eden parlamentolar arası ilişkilere bu çerçevede özel önem veriyoruz.
Parlamentolar arasında kurulacak yakın ilişkiler, hiç kuşkusuz halkları
mızı birbirine daha da yakınlaştıracaktır.
Bu vesileyle, Kazakistan'ın son beş yılda demokrasi ve insan hakları
alanında gerçekleştirdiği ilerlemeden dolayı takdirlerimi sunmak istiyorum. Kazakistan ile bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmaya ve işbirliği
ne hazır ve istekliyiz.
Ziyaretinizin iki ülke ilişkilerinde yeni ufuklar açacağı inancıyla, kadehimi Sayın Başkan ve muhterem eşinin şerefine ve temsilcisi olduğu
nuz kardeş Kazak halkının sağlık ve mutluluğuna kaldırıyorum. ·
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ÜLKEMiZE RESMI ZiYARETTE BULUNAN BULGARiSTAN
PARLAMENTO BAŞKANI BLAGOVEST SENDOV
ONURUNA VERDİKLERİ YEMEKTE
YAPTlKLARI KONUŞMA

18 Haziran 1996
Sözlerime

başlarken,

dost ve

komşu Bulgaristan'ın

Parlamento

Baş

kanı değerli meslektaşım Blagovest Sendov'u Ülkemizde misafir etmek-

ten

duyduğum
Sayın

memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Meclis

Başkanı,

Öncelikle, sözlerimin başında dile getirdiğim "Dost" kelimesini kullanmaktan ne denli memnun olduğumu vurgulamak istiyorum. Gerçekten, dostluk, Balkanların, iki köklü ulusu olan Türkler ve Bulgarlar için
büyük önem taşımaktadır. Birbirleri için her bakımdan büyük önemi haiz iki komşu ülke olarak, işbirliği ve dayanışma halinde gerçekleştirebile
ceklerimiz, ayrı ayrı yapabileceklerimizin çok ötesindedir.
Türkiye ile Bulgaristan arasında herhangi bir çıkar çatışması ve bize
göre aşılması mümkün olamayacak nitelikte sorun mevcut değildir. Karşılıklı saygı ve güven temelinde el ele vererek, ilişkilerimizi ileriye götürme yollarını bulabilmekteyiz. Her iki tarafın da çıkarlarının bunu gerektirdiği kuşkusuzdur.
Yaşadığımız bölge olan Balkanların, tarihte olduğu gibi, istikrarsızlık
merkezi haline getirilmesini kabul edemeyiz. Bunun ilk şartı da, bölgedeki tümdevletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne mutlak anlamda saygı göstermeleri ve mevcut sınırların değişmezliğini tartışma konusu yapmamalarıdır. Balkanlar'da ne coğrafya, ne de tarihi gerçekler daha fazla
parçalanmaya imkan tanımaz. Balkan ülkelerinin aşırı milliyetçi akımla
ra mağlup olup, çok etnili, çok dinli, çok kültürlü yapılarını ortadan kaldırmaya teşebbüs etmelerinin büyük bir felakete yol açacağını· düşünü
yoruz. Bu bağlamda Balkanlar'da her türlü etnik ve dini esaslı bloklaş
malara, cepheleşmelere karşıyız. Bunun, tüm bölge ülkeleri ve halkları
nın da çıkarlarına ters düştüğü kanısındayız. Bu çerçevede Bulgaristan'la benzer görüşler taşıdığımızı memnunlukla müşahade ediyoruz.

Türkiye, Balkan işbirliği sürecini destekiernekte ve öncelikle Balkan
ülkelerinin bu bölgede karşılaşılan sorunlara barışçı çözümler üreterek
aralarındaki işbirliğini mümkün olabilen her alanda geliştirmelerini istemektedir. Eski Yugoslavya'da barış sürecinin başlamasıyla birlikte, Balkanlarda dostluk ve işbirliğine yönelik yeni bir dönemin açıldığını um uyoruz. Bu bakımdan, tüm çabalarımız, bölge ülkelerinin serbest iradele-
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ri ve ortak menfaatleri doğrultusunda, Balkanlarda böyle bir
yeniden tesis edilmesine yöneliktir.

işbirliğinin

Şu bir gerçektir. Balkan ülkelerinin Avrupa ile entegrasyonu araların
daki işbirliğini güçlendirdikleri ölçüde çabuklaşacaktır. Bumeyanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni de Avrupa'ya yönelimimizi tamamlayıcı ve
çabuklaştıncı bir ,örgütlenme olarak gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Bu şekilde Avrupa'nın bir alt grubu olan Balkanlar'ın Avrupa'da hakettiği yeri gecikmeksizin alacağına güveniyoruz.

Sayın

Meclis Başkanı, Değerli Konuklar,
Sözlerime son verirken Türk-Bulgar dostluğunun daha da gelişeceği
ne olan inancıını yeniden belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşünceler
le. kadehimi Sayın Sendov'un sağlık ve mutluluğuna, Türk-Bulgar uluslarının demokrasi, özgürlük ve refah yolundaki başarılarına kaldırıyo
rum.
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HADEP KONGRESİNDE TÜRK BAYRACHNA
KARŞI YAPILAN SALDIRI NEDENiYLE
YAYlNLADlKLARI KINAMA MESAJI
24 Haziran 1996

Devletimizin ve milletimizin en kutsal simgesi olan bayrağımıza karşı, demokratik hak ve imkanlar içerisinde kurulmuş olan bir siyasi partinin kongresinde hayasızca yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rengini
aziz şehitlerimizin kanından, ay yıldızını özgürlük ve bağımsızlık aşkı
mızdan alan bayrağımız tüm Türk Milletinin şerefidir, namusudur. Kendini bilmez hainlerin Türk bayrağını indirip, yerine binlerce insanımızın
katili olan bir eşkiyanın resmini asması, milletimizin bu hainlere olan
nefretini bir kez daha artırmış ve milli birlik ve beraberlik ruhunu daha
da güçlendirmiştir. Bu saygısızlığı yapanların Türk adaleti önünde hakettikleri cezaya çarptırılacaklarina eminim.
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ı TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ

BAYRAMI DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ
ı

Temmuz

ı996

Milli ve tarihi günlerimizden biri olan Denizcilik ve Kabotaj Bayratüm değerli denizcilerimizi ve milletimizi en iyi dileklerimle kutluyorum.
Yüce Atatürk'ün önderliğinde zaferle- sonuçlandırdığımız Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra, _ı Temmuz ı926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce çıkarılan Kabotaj Kanunu ile, limanlarımız arasında her
türlü deniz ticareti ve nakliye yapma hakları ve liman hizmetleri Türk vatandaşlarının eline geçmiştir.
Kabotaj Kanununun uygulanması ile birlikte, aradan geçen 70 yıllık
süreçte, Türk denizciliği ve ticareti her alanda büyük bir gelişme göstermiştir. Denizcilerimiz ve işadamlarımız çağdaş gerekiere uygun yapılan
ma içinde, her türlü deniz ticareti, taşımacılık ve liman hizmetlerini başarıyla yerine getirebilecek düzeye gelmişler ve ülke ekonomisine değerli
katkılar sağlamışlardır. Bugün, Türk gemileri kendi karasularımız ve
uluslararası sularda şanlı bayrağımızı onuda dalgalandırmaktadır.
Milletçe kutladığımız ı Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında,
Türk denizcilerini ve işadamiarını başarı dileklerimle sevgi ve saygılarla
ını'nda

selamlıyorum.
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MARMARA BELEDiYELER BİRLİÖİ BAŞKANI
SEFA SİRMEN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ
KABUL SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA
5 Temmuz 1996
Herşeyden

önce seçimimizden dolayı sizi kutluyoruın. Bana yaptığı
nız bu ziyaret beni çok mutlu kılmıştır. Yerel yönetimlere verdiğim önemi göstermek bakımından söylüyorum. Hemşehrimiz olarak sizi burada
görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ve sanıyorum,
bu ziyaretiniz diğer belediyelere de usul yönünden bir tartışına açacak,
bundan sonra onlar da herhalde Meclis'e ziyaretlerini yapacaklar.
Bizden bugün istediğiniz hem yasalarla ilgili hem icraatınızla ilgili çözüm önerilerine katıldıklarını ve bu ivedi taleplere iştirak ettiklerini bize
ifade edeceklerdir. Bu iyi bir başlangıçtır. Belediyecilik açısından iyi diye
düşünüyorum.

Ben hatırlıyorum biz eskiden belediyecilik dediğimizde iki önemli hadise görürdük. Bir belediye hizmetleri, bir belediye başkanının durumu.
Belediye hizmetleri dediğimiz zaman şehirlerin, beldelerin, yani belediyelerin olduğu yerlerde çöpler alınsın, sular aksın, elektrikler yansın;
bu sağlandığı zaman belediyecilik hizmetleri sağlanmış olurdu, hepimiz
böyle bilirdik.
İkinci kısmına baktığımızda işin,

belediye başkanları aşamasına gelbelediye başkanları da ayın en azından yarısını Maliye Bakanı
kapısı önünde geçiren insandı.

diğimizde

nın

Bu 1980 yıllarından itibaren Türkiye'nin gündemine bir yerinden yönetim ilkesi girdi.
Merkezdeki yetkilerin soruınluluklarıyla beraber verilmesi anlayışı
hakim oldu. Bununla birlikte belediye hizmetlerinin algılanması değişti.
Bugün belediye dediğimizde büyük yatırımlar yapan büyük kuruluş akla geliyor.
Yatırımları bölgesindeki insanlar için yapan yatırımcı kuruluşlar haline geldi. Bugün bu hizmetleri hükümetten değil, mahalli idarecilerden
bekler ve hesabını sorar duruma geldik. Ben bundan büyük mutluluk
duyuyorum. Ama bazı eksiklerimiz vardır, bunun olması da normaldir,
olmalıdır da. Olmazsa şaşardıın.

İnsan ihtiyaçları

aday

sonsuzdur. Biz idareciler de bu ihtiyaçları temin için

olınuşuzdur.

Bugün yaptığınız ziyareti bu
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ınanada

önemli buluyorum. Siz diyor su-

nuz ki, işte vatandaşın şu isteği var. Biz bu görevi üstlenen kişiler olarak
şu kanuni kolaylığın getirilmesini istiyoruz. Finansal açıdan şunların yapılması lazım. Bunun da birinci basamağı TBMM'dir. TBMM'de yapılma
sı gereken kanuni düzenlemelerdir diyorsunuz. Ben böyle tercüme etmek
istiyorum dediklerinizi.
Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, hem de iki defa
İçişleri Bakanlığınızı yapmış bir kişi olarak son derece önem veren arkadaşınızım. Görevim sırasında herhalde görevde bulunan arkadaşınız yakından takip etmişlerdir. Bulunmayanlar da, bulunanlardan öğrenmiş
lerdir, elimde ne imkan varsa, bunu sizler için yapmaya hazırım. Siz diyorsunuz ki, liderlerin hepsi bizim düşüncelerimizin doğrultusunda demeçler veriyorlar. Tabii seçim sırasında bunları söylemek çok kolay. İş
başına gelince onları gerçekleştirmek gayret ve yardım ister, biraz da
şevk ister.
Bunlar da gün içerisinde hayata geçecektir. Bu Meclis bunları yapacaktır, bundan endişeniz olmasın. Kanunların ıslahına uygun olanlarını
düzenlemek için gayret içersinde olacağız. Dileklerinizin komisyona intikaleisi olacağım Meclis Başkanı olarak. Ve sizlerin komisyonlarda dinlenmesini sağlayacağım. Bana konularınızın içeriğini gösteren bir dosya
hazırlayın.
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SİYASİ GELiŞMELERLE İLGİLİ OLARAK
YAPTlKLARI YAZILI AÇIKLAMA
6 Temmuz 1996
Bazı milletvekillerinin partilerden istifa etmeleri ve başka partilere
geçmelerinin, değerli basın ve yayın organlarımızda, parlamenterlerimizin ve parlamentomuzun saygınlığını yaralayıcı haber ve yorumlara konu
olmasından, TBMM Başkanı olarak derin kaygı ve üzüntü duyuyorum.
Bu tür gelişmeler karşısında, başta siyaset adamlarımız olmak üzere, yapılan yorumlar ve verilen haberlerde herkesi sorumluluklarının bilincinde olmaya davet ediyorum.
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TBMM'DEKi GÜVENOYLAMASINDAN SONRA
KULiSLERDE MEYDANA GELEN OLAYLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
8 Temmuz 1996

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, güvenoylamasını
takiben kulislerde esefle müşahede ettigirniz bazı çirkin olaylar cereyan
etmiştir.

Kuliste, milletvekillerimize saldıran kişi, daha sonra kaçmaya teşeb
büs etmiştir. Kendisini yakalamak isteyen emniyet güçlerine karşı koyan
bu kendini bilmez kişi, otomobiliyle bir polisimizin de ayagını çigneyerek
yaralamış ve kaçmıştır.
Kendisine yardım eden kişiler, daha sonra olayı bilmediklerini ve görm ediklerini ifade etmişlerdir.
Olay, Meclis Başkanlıgımızca dikkatle takibe alınmış; gerekli suç duyurusunda bulunulmuş; gerek Emniyet Genel Müdürlügüne ve gerek
İçişleri Bakanlıgına olayla ilgili bilgiler verilmiştir. Meclis Başkanlıgı olarak, olayı çok yakından ve hassasiyetle takip ediyoruz.
Yüce Meclis'in çatısı altında milletvekillerimize karşı girişilen bu saldırının müsebbipleri görevi ve ünvanı ne olursa olsun mutlaka yakalanacak ve adalete sevkedilecektiL Sayın milletvekilierimize geçmiş olsun diyor, bu çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetliyorum.
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TALİMATLARI ÜZERİNE "MECLiSTEN GÜVENOYU NOTLARI"
BAŞLlKLI HABER NEDENİYLE YENİ YÜZYIL GAZETESi
ANKARA TEMSiLCİSİ BİLAL ÇETİN'E
GÖNDERİLEN AÇIKLAMA

9 Temmuz 1996
Değerli

gazetenizin 8 Temmuz 1996 tarihli sayısındaki "Meclisten Güvenoyu Notları-Hocam Çiller'e çarşaf hediye et" başlıklı haberin son bölümünde, " ... Başkan Kalemli Başbakan olarak böyle konuşamazsınız diye u yarma ihtiyacında bulundu" ifadesi yer almıştır.
TBMM

Başkanı

Mustafa Kalemli, Sayın Başbakan'aböyle bir ifadede
Meclis tutanaklarında da görüleceği gibi TBMM Başkanına
içinde verilen bu beyan doğru değildir.

bulunmamıştır.

aifen

tırnak

Bu

açıklamamıza

gazetinizde yer verilmesi
Basın
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dileğiyle, saygılar sunarım.

ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

KEİPA-AKPM 1. PARLAMENTOLARARASI KARADENİZ

ÇEVRE KORUMA KONFERANSI DOLAYlSlYLA
YAPTlKLARI AÇIŞ KONUŞMASI
10 Temmuz 1996
Sayın Başkan, Değerli

Misafirler,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asaroblesi ile Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi Çevre Komisyonu'nun ortaklaşa düzenlediği bu toplantının, ı992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda benimsenen "Sürdürülebilir Kalkınma"nın Karadeniz Bölgesinde gerçekleştiril
mesi yönünde önemli bir adım olmasını diliyorum.
Bilindiği

üzere, sürdürülebilir kalkınma hem bölgesel hem küresel bir
kavramdır. Bir ülkenin içinde bulunduğu havzadan bağımsız olarak kalkınmasını sürdürebilmesi ise mümkün değildir.
Çevre zenginlikleri kalkınmanın kaynağıdır ancak
suzca, yarını düşünmeden tüketilmesi kalkınmanın
edebilir.

bunların
sınırını

s orumda teşkil

ı6

ülkenin atıklarıyla kirlenen Karadeniz, dünyanın en fazla kirletildenizlerinden biridir. Karadeniz'i altı kıyıdaş ülke ile Karadeniz' e
akan nehirlere kıyıdaş on ülke kirletmektedir. Örneğin Tuna Nehri Karadeniz'e beraberinde yılda yaklaşık 60 Ton civa,
ı 000 Ton krom, 4 500
Ton kurşun ve 50 000 Ton petrol getirmektedir.
miş

Sözkonusu havza

ı60

milyon nüfusu

barındırmakta

ve

kıta

Avru-

pa'sının yaklaşık yarısını kapsamaktadır. Özel coğrafyası, Karadeniz'in

her zaman yaşama elverişsiz bir su kitlesi olmasına yol açmıştır. Toplanan nehir ve yağmur sularının dışarıya aktığı tek kanal ise İstanbul Boğazı'dır.

Karadeniz'in ekolojik dengesi otuz yıl gibi kısa bir zaman süreci dahilinde bozulmuştur. Aşırı avianmadan dolayı zaten büyük baskı altında
olan balık ve deniz ürünleri zinciri süratle bozulmuştur. ı 980'lerde 800
000 Ton olan balık potansiyeli bugün ı 00 000 ton'a düşmüştür.
Karadeniz'in

sınırlar

işbirliğini kaçınılmaz

ötesi çevre problemleri, bu konuda
bir öncelik haline getirmiştir.

uluslararası

görevi öncelikle biz Kanun yapı
cılarına düşmektedir. Çevre koruma alanında yapılacak yerli ve yabancı
yatırımları teşvik etmek, "Çevreyi kirletmenin, bedelini kirletene ödetmek", görevimiz kapsamındaki yaklaşımlar olmalıdırlar.
Bu

uluslararası işbirliğini sağlamak
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Karadeniz'de bozulan çevreyi düzeltmek, kıyıdaş ülkelerin yakın iş
birliğini gerektiren alanların başında gelmektedir. Bu işbirliğinin bölge
barış ve ahengine önemli katkı oluşturacağı muhakkaktır.
Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması için yürütülen faaliyetlerin birbirini tekrarlamayan, bir diğerinin eksik bıraktığı alanlara yönelecek nitelikte olması, üzerinde en hassasiyetle durulması gereken konudur.
inanıyorum ki çevreyi koruma, Karadeniz'in bir barış, istikrar ve refah denizine dönüştürülmesi için bir vasıta teşkil edecektir.
Türkiye "Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması Bükreş Sözleşme
si"nin çevre alanındaki işbirliği için en uygun platform olduğu görüşün
dedir ve Sözleşme Sekreteryası'na evsahipliği yapmakta, Sekreterya masraflarının

%

40'ını karşılamaktadır.

Diğer taraftan, Karadeniz ekonomik işbirliği (KEİ) çerçevesinde de
çevre korunması yönünde faaliyetler sürdürülmektedir. KEİ Çevre Korunması Çalışma Grubu bugüne kadar üç toplantı gerçekleştirmiştir. Bu
toplantılarda ağırlık noktasını Karadeniz'de çevre korunmasına yönelik
başlatılmış olan diğer girişimler le eşgüdüm sağlanması oluşturmuştur.
Aynı zamanda kıyıdaş ülke Çevre Bakanları tarafından benimsenen
"Odessa Bakanlar Deklarasyonu"da bölge için "Sürdürülebilir Kalkın
ma"yı öngörmektedir.
Değerli katılımcılara çalışmalarında başarılar
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dil er,

teşekkür

ederim.

RUSYA FEDERASYONU'NA YAPTlKLARI RESMi ZİYARET
DOLAYlSlYLA DEVLET DUMASI BAŞKANI TARAFINDAN
ONURLARINA VERİLEN YEMEKTE
YAPTlKLARI KONUŞMA

15 Temmuz 1996- Moskova
Sayın Başkan,

De~erli Devlet Duması Üyeleri,

Sözlerime dost Rusya Federasyonu'nun ihtişamlı Başkenti Moskoziyaret etmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. Bu ziyarete Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak verdiğimiz önem
muvacehesinde heyetimiz Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere
mensup milletvekillerinden oluşmuş bulunmaktadır. Bundan önce birkaç kez Moskova'ya gelmiş bulunmakla birlikte, bu sefer TBMM Başka
nı olarak gerçekleştirmekte olduğum bu resmi ziyaret benim için ayrı bir
anlam taşımaktadır.
Bugün bize güzel bir evsahipliğinin örneğini vermekte olan değerli
meslektaşım Sayın Selezniyev'i tanımaktan ve şahsi dostluk kurmuş olmaktan bahtiyarlık duymaktayım.
Türkiye, büyük komşusu Rusya'nın gösterdiği demokratik gelişmeyi
dikkatle izlemektedir ve bu vadide kısa zamanda atılan ileri adımlardan
büyük memnuniyet duymaktadır. Rusya'nın yaşamakta olduğu demokratik dönüşüm süreci içinde Zat-ı alilerinin başkanlığını deruhte ettiği
devlet duması Rus demokrasisinin temel sütununu teşkil etmektedir.
Rus ve Türk yasama organları arasında uluslararası ve bölgesel konular ile, ikili ilişkiler üzerinde çok yararlı bir görüş teatisine sahne olan;
ve halk iradesini temsil eden parlamentolarımız arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunacağına içtenlikle inandığım bu ziyaretimin
ilk gününde gerçekleştirdiğimiz görüşmelere egemen olduğunu gördüğüm atmosfer, bu inancıını pekiştirmiştir.
Toplumların serbest iradeleriyle seçtikleri milletvekillerinden oluşan
yasama organlarının bütün demokratik ülkelerde kendilerini seçen toplumun arzu ve beklentilerine cevap veren çözümler üretmek gibi çok şe
refli bir görevi ve buna bağlı olarak önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bizler bu görevi en iyi şekilde ifade etmenin ve halklarımıza refah,
mutluluk ve huzur dolu bir hayat sürmeleri için hizmet etmenin heyecava'yı

nını duymaktayız.

Bugün siyasi planda özgürlükçü demokrasinin ve ekonomik planda
da serbest piyasa ekonomisi modelinin halkların kimliklerini ve şahsi te201

şebbüs

hürriyetlerini geliştirmeleri için yegane yolu teşkil ettiğini ve artık bir hayat tarzı olarak benimsendiğini görmekteyiz. İnsanlık tarihinin
geçirdiği evrimlerle vardığı bu noktanın bir başka önemi de, ferdi hürriyetleri ve açık toplumun tüm unsurlarını içtenlikle benimsemiş toplumlarda oluşacak değerlerin ve hayat felsefesinin evrensel bir gaye birliğini
doğuracak olmasıdır. Böyle bir gaye birliğinin gelişmesi ve bunun halkın
temsilcilerine yansıması evrensel perspektifte siyasi çekişmeler üzerinde
frenleyici bir rol oynayacağı gibi, işbirliğini ve dayanışmayı artırmak suretiyle barış. huzur ve refahın dünyaya yayılmasına amil olacaktır. Çizmeye çalıştığım bu tablo yasama organlarına kendi toplumlarının bireyleri için yaşamakta olduğumuz çağın icaplarına uygun bir vasatı yaratmak bakımından özel bir görev yüklemektedir.
Soğuk savaş

döneminin sona ermesi, ideolojik ve askeri cepheleşme
ile birlikte, tüm ülkelerin ilişkilerini daha kolaylıkla geliştirmesini müsait kılan bir atmosferin ortaya çıkması, çok önemli bir tarihi fırsatı yaratmış bulunmaktadır. Bundan iyi istifade edilmesinde yine yasama organlarına önemli sorumluluklar düşmektedir.
lerin ortadan

kalkması

Rusya ve Türkiye sahip oldukları siyasi ağırlık, devlet deneyimi ve
ekonomik potansiyelleri ile gitgide birbirine yaklaşan ülkelerden oluşan
Avrupa'nın geleceği ve müşterek güvenlik mimarisinin oluşturulmasına
önemli katkılar yapabilecek durumda bulunmaktadırlar ve bulunmalı
dırlar. Bugün Rusya ve Türkiye'nin bu oluşumdaki beklentilerini karşı
lamaktan uzak kalacak çözümlerin gerçekleşme şansı yoktur.
Ülkelerimizin yeraldığı ve beraber yaşayıp geldiği bu geniş bölgeyi
Avrasya'da ve özellikle bunun bir parçası olan Karadeniz Havzasında barışın hakim kılınmasında istikrar ve işbirliği ortamının yaratılmasında önemli görevlerimiz bulunduğunu işaret etmek isterim. Bu
vesile ile zatı-ı aliniz tarafından KEİ Asamblesi Rus Grubu Başkanı olarak bu önemli bölgesel işbirliği yapısının sağlam temeller üzerinde inkişafı amacıyla sarfedilen gayretierin takdirle karşılandığını ifade etmek istiyorum. Günümüzde artık ideolojik cepheler ortadan kalktığı cihetle
uluslararası barış üzerindeki en önemli tehdidi bölgesel ihtilaflar oluş
turmaktadır. Kafkasya'da barış ve istikrarın egemen olmasında ülkelerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bazı müfrit grupların bu istikrarsız bölgede ülkelerimizi farklı cepheleşmeler içinde gösterme yönünde
sarfettikleri çabaların beyhude bir gayret olduğu açıktır. Ülkemizin bu gibi konulardaki tutumu açık olup özellikle masum kitleleri hedef alan terörizm hareketlerine her zaman karşı çıkmaktadır.
oluşturan

Türk-Rus ilişkilerinin 500 yılı aşkın geçmişinin ve paylaştığımız coğ
her alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek için önümüze ge-

rafyanın
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niş imkanlar serdiği tarihi dönemden her iki ülke yararına en iyi hizmet
edecek surette istifade etmek için Türk ve Rus yasama organlarının
önünde ciddi bir görev bulunmaktadır.

Cumhuriyetimizin büyük önder Atatürk'ün öncülüğünde kurulduğu
yıllardan itibaren dostluk temellerine oturtulmuş ve sürdürülmüş olan
Türk-Rus ilişkilerinin birinci Dünya Savaşından sonra geçmiş rejimin
baskılanyla içine girdiği statik dönemin bu rejimin ortadan kalkmasıyla
tekrar tabii mecrasına dönmüş olması ve memnuniyetle şahit olduğumuz
yoğun ve hatta kitlevi temaslann, karşılıklı güven ve çıkariara dayalı iyi
komşuluk zemini üzerinde olumlu meyvalarını vermeye başladığını görmekten mutluluk duymaktayız. Ekonomik perspektifte bugün ilişkileri
miz gıp ta edilecek bir noktaya varmış bulunmaktadır. Enerji işbirliğimiz
ve yatırımların seyri istikbale ümitle bakmamız için yeterli nedenleri
oluşturmaktadır. Bugün üst üste koyduğumuzda iş hacmimizin, potansiyelimizin gerisinde kaldığını söylemek mümkündür. Herhangi bir zorlamaya tabi olmaksızın halklarımızın arzusu istikametinde ve tabii bir
şekilde gelişmekte olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha müsait bir
zeminde sürdürülebilmesi için ikili ahdi çerçevelerin çizilmesinin büyük
önem taşıdığını unutmamak gerekir. Yasama organlarının icra tarafın
dan sonuçlandırılan ikili anlaşmaları onaylamadan önce bunları eleştiri
ci bir gözle tetkik etmesi kendine mevdu bir görev olmakla birlikte, bu incelemeler sırasında konuyla irtibatsız bazı mülahazaların etkisinden
kendisini masum tutmaya özen göstermesinin de önem taşıdığı kanaatindeyim. Buna misal olarak da çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşmasının geçen yıl Duma'da tabiri caizse uğradığı kazayı göstermek istiyorum. Bu gereksiz yere çok uzayan sorunun en kısa sürede hallinin
ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanmaktayım.
Halkın temsilcilerinden oluşan yasama organlarının halklar arasın
daki dostlukların gelişmesinde önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Hatta bu görevinifasında halkın temayüllerini yansıtan yasama organlarına hükümetlerden daha fazla görev düşer. Yasama organlannın olaylara daha şumüllü ve uzun vadeli bakması konjonktürel dalgalanmalardan kendisini ari tu tarak daha olgun ve yapıcı davranması b eklenmektedir. Bu görüşle Türkiye'de dış politika alanında çeşitli siyasi eği
limleri temsil eden partiler birlikte hareket etmeye dikkat ederler. Bu tuturnda ve anlayışta olduğumuz için bir seneden beri Duma çatısı altında
ülkemiz aleyhinde ve toprak bütünlüğünü hedef alan toplantıların yapıl
ması Meclisimiz tarafından hayret ve üzüntüyle karşıianmaktadır. Halk
temsilcilerinin düzenlediği veya alet edildiği bu gibi tertipleri demokrasinin sağladığı hürriyetleri bahane ederek mazur göstermek mümkün değildir.
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Uluslararası

camiada ülkelerin bütün kurumlarıyla uluslararası ankabul edilmiş yükümlülüklerini üstlenerek terörizmle mücadele görevlerini yapmaları esastır. Tabiatıyla her ülkenin gelişme ve ilerleme çizgisinde bazı zorluklar zuhur edebilir. Bunların aşılmasında yasama organları olarak birbirimize yardımcı olmamız Rus-Türk ilişkilerinin
çok boyutlu ve yoğun niteliği gözönünde bulundurularak ilişkilerin zarar
görmemesi milli güvenliğe ve ülke bütünlüğüne ilişkin hayati konularda
milli hislerin rencide edilmemesi bir yana, dostluğumuzun güçlenmesi
için öncü rol alınması bizler için görev teşkil etmektedir.
laşmalarla

Bu düşüncemi, karşılıklı olarak harcanan büyük çabalarla gerçekleş
tirilen örnek işbirliğimize halel gelmemesi, bazı çevrelerin çıkarlarını gerçekleştirmek üzere giriştikleri çabalara parlamentolarımızın rehine düş
memesi kaygısıyla ifade etmiş bulunuyorum.
Sayın Başkan,

Değerli Devlet Duması Üyeleri
Konuşmamın sonunda Moskova'ya vardığımandan itibaren şahsıma
ve heyetim üyelerine gösterilen sıcak misafirperverlik ve yakın ilgiden pek
mütehassıs olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu sabah gerçekleştirdiği
miz verimli ve kapsamlı görüşmeleri müteakip şahsım ve heyetim üyeleri şerefine verdiğiniz bu yemek bizleri bir sofra etrafında birleştirmek suretiyle dostluğumuzu daha da pekiştirmiştir. Bu vesile ile bu yemeğin,
bir döneme damgasını vurmuş olan eski Gasplan binasının yeni dönemde Rusya'da Türk firmalarının katkılarıyla örnek bir Parlamento Binası
haline getirilmiş olması nedeniyle müşterek harcımızın bulunduğunu
düşündüğüm bu çatı altında düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını
işaret etmek isterim.
Kadehimi Türk ve Rus halklarının mutluluk ve refahına ve zat-ı alilerinizin sağlık ve başarılarının devamı için kaldırıyor, hepinize saygılar sunu yorum.

204

ÜLKEMiZE RESMi ZİYARETTE BULUNAN JAPONYA
ÜST MECLiS BAŞKAN YARDIMCISI KANPEi MATSUO
ONURUNA VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTlKLARI KONUŞMA

19 Temmuz 1996
Sayın Başkan,

Japon Parlamentosu'nun De~erli Üyeleri,
De~erli

Konuklar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Japonya Parlamentosu arasındaki
ilişkilerin geliştiğini görmekten büyük bir mutluluk duymaktayım.
Parlamentolar arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı ziyaretlerin, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkısı
olacağına inanıyorum.

Her ikisinin de kökleri Asya'da bulunan Türk ve Japon ulusları aradaima sıcak ve dostane olmuştur. Türk ulusu, Japon
halkına karşı her zaman müstesna dostluk hisleri beslemiştir. Bunda,
kuşkusuz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kurulduğu tarihlerde yaşadı
ğımız Ertuğrul faciasında Japon ulusunun kazazede Türk denizcilerine
karşı gösterdikleri ve izleri kalplerimizden hiçbir zaman silinmeyecek
olan fedakarlık ve kadirşinaslığın önemli bir rolü vardır.
sındaki ilişkiler

Hükümetlerimizin, Türk ve Japon ulusları arasındaki bu ortak özelliklerden ve yakınlıktan alacakları büyük güçle özellikle son yıllarda hız
la gelişerek esasen sevindirici bir düzeye ulaşmış bulunan dostane ilişki
lerimizi daha da ileriye götürerek, tüm dünyaya örnek oluşturacak bir iş
birliğini gerçekleştirebileceklerine içtenikle inanmaktayım.
Zamanlamasının da iyi olduğuna inandığım bu ziyaretinizin, ilişkile
rimizin daha da geliştirilmesi açısından yararlı olacağını umuyor, yapıcı
ve olumlu sonuçlar üreteceğine inanıyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI NEDENİYLE
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ'A
GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA MESAJI
19 Temmuz 1996

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı şahsım ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına en içten duygularla kutluyorum.
20 Temmuz tarihi Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve eşitlik mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Kıbrıs Türk halkının uzun
yıllar maruz kaldığı baskı, zulüm ve insanlık dışı eziyetler bu tarihte maziye gömülmüştür. Kıbrıs Türkü şimdi bir hak ve hukuk mücadelesi içindedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının barış içinde meş
ru haklarını koruma ve özgür yaşamını sürdürme yolundaki mücadelesini güçlü bir şekilde destekleyecek ve üzerine düşen görevleri her zaman
yerine getirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs milli davamızı
desteklemede her zamanki hassasiyetini devam ettirecektir.
Barış ve Özgürlük Bayramı'nın bu yirmi ikinci yıldönümünde bugünlere gelmemizi canları pahasına sağlayanları minnet ve rahmetle anıyor,
Zat-ı Devletlerine ve Kıbrıs Türk halkına sağlık ve müreffeh bir yaşam diliyorum.
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AZERBACYAN MİLLİ MECLİSİ BAYAN
MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI

KONUŞMA

23 Temmuz 1996

Azerbaycan Milli Meclisi'nin temsilcilerini TBMM'de görmekten ve
duyduğum memnuniyeti ifadeyle konuşmama başlamak istiyorum.
Abdülzade Fatma hanımın bu güzel öz Türkçesiyle bize verdiği bilgilere teşekkür ediyorum. Göğsümüz kabardı cümlesini bilerek ve seçerek
kullandığıını söylemek istiyorum. Çünkü bu kadar badirelerden geçmiş,
bu kadar sıkıntılar atlatmış, bu kadar eza ve cefaya göğüs germiş bir ülkenin parlamentosunda 15 kadar kadın temsilcisinin yer alması hakikaten iftihar edilecek bir durumdur. O bakımdan sizleri kutluyorum, ülkenize yaptığımız hizmetlerden dolayı. Gösterdiğiniz bu yiğitçe ve mertçe
mücadeleden dolayı sizleri kutluyorum. Sanıyorum bundan sonraki mücadeleniz demokratik parlamenter sistemi kabul etmiş olan ülkenize bu
alanlarda hizmetler vermek, bu alanda hizmetlerinizi yoğunlaştırmak ve
hem dostlarınızla hem uluslararası alanda bizi bütünleştirmek ve tanıt
mak size düşen en büyük görev budur.
Bazı ülkelerin hala parlamentolarina kadın milletvekili sokabilmek
için kontenjanlar kullandığı bir dünyada sizin kendi öz mücadelenizle
geldiğiniz bu yeri bir kere daha takdir ediyorum. Bir kere daha kutluyorum. Hem dünyada kadın-erkek eşitliğinden bahis edeceksiniz hem de
bir taraftan kadınlara yeni bir takım kapıları açmak için zorlayacaksınız;
ben bunu demokratlıkla bağdaştıramıyorum. Bunu söyleme lüzumunu
hissettim bu toplantı vesilesiyle. Ayrıca Türk kadınına 70 yıl önce Yüce
Atatürk tarafından tanınmış olan haklar tabi Yüce Atatürk'ün öncülüğü
ile TBMM tarafından tanınan haklar Türk kadınını bugün layık olduğu
yere getirmiştir.
Artık Türk kadını kendi ülkemiz içerisinde ve yurtdışı platformlarda
ülkemizi en iyi temsil eden her türlü sorumlulukları yüklenen bu sorumlulukların gerektiğini mecburiyetleri de yerine getiren müstesna bir görev
anlayışıyla ve kendine düşeni yapan bir gruptur. Sanıyorum Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, kendi dostlarından kendi kardeşlerinden, kendi arkadaşlarından geri kalmayacak biçimiyle hatta bazı zamanlarda onların
önüne geçecek şekliyle vazifelerini görevlerini yerine getirmişlerdir ve yerine getirmeye devam etmektedirler.

Son dönemde zor dönemlerden geçtiniz. Geçtiğiniz zor dönemlerden
sonra kardeş ve dost ülke Türkiye'nin bayan parlamenterleriyle böyle bir
işbirliği çatısı altında bulunmanız TBMM Başkanı olarak beni son derece memnun eder.
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Bundan büyük memnuniyet duyuyorum; tabi bu işe ön ayak olan Ayseli hanım başta olmak üzere bütün emeği geçenleri kutluyor, tebrik ediyorum.
Çok faydalı ve hayırlı bir hizmet üretmişsiniz, sanıyorum bir arada oltabioyu meydana getirmeniz bütün soruların cevabıdır. Bütün
meraklara da en iyi mesajdır.
manız, şu

Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da yapacağınız çalışmalar her ülkeçalışmalarına katkıda bulunacaktır. Ayrıca ortak platformlarda uluslararası alanda yapacağınız çalışmalar parlamenter hayatına da katkıda
bulunacaktır. Ona şüphem yoktur.

nin

Çok iyi bir grubunuz var. Siz takdim ettiniz, herkesin özelliklerini anlattınız. Ayrıca gururlandım göğsüm kabardı.

Bu grubun bu dostluk gücüyle
hiç bir mesel e yoktur.

sanıyorum altından kalkamayacağı

Biz de TBMM olarak hanım parlamenterlerin aracılığı ve yine kabul
edersiniz erkek parlamenterler aracılığı ile hepimiz, ben ayrım yapmıyo
rum. Ama sizin de ayrım yapmamanızı isterim. Ama görüntüde bir grup
olmanız gurur verici bir olay.
Hepimizin katkısıyla sizin meselelerinizin çözümünde yardımcı olmaya gayret edeceğiz.
Ermenistan meselesi gibi bu kadar önemli meseleyle boğuşuyorsu
nuz. Biz Kafkaslarda barış istiyoruz, huzur istiyoruz ve Kafkaslardaki
huzurun, barışın kalıcı olmasını; adil olmasını istiyoruz.
İnsan haklarına saygılı olmasını

istiyoruz, bunun yapılması için de
her görevi bihakkın yerine getirecektir. Bundan
kaçınacağımız, çekineceğimiz hiç bir şey yok. Bundan sonra da görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Türkiye üzerine

düşen

3-4 gün önce Rusya Federasyonuna ziyarette bulundum. Aynı düorada da tekrarladım. Bir kere daha ifade etmek istiyorum.

şüncelerimi

Kafkasların huzur ve sükun içerisinde olması hem bu coğrafyanın,
hem de bütün dünyanın huzur ve sükun içinde olması demektir.
Kafkaslarda kalıcı, adil ve insan haklarına dayalı bir barış arzu ediliyorsa Türkiye mutlaka bu tablonun içinde vardır. Türkiye'siz bunu sağ
lamak mümkün değildir. Onun için biz bütün kardeşlerimize kendi düşünce ve inançlarımız çerçevesinde el uzatırız, dayanak oluruz, bundan
da çekinmeyiz. Ama herkese dost elimizi uzatırız. Herkesle dost geçinmek
istiyoruz. Ve bu dostluğa herkesin katkısı olsun istiyoruz. Çünkü kavgadan bir şey çıkmayacağını artık dünya öğrenmiştir. Her gün globalleşen
dünyada meseleler çok yakınlaşmış, çok küçülmüştür.
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en üst düzeydeki ülkelerle yarışır, hatta onları geçmiştir. Buna karşılık
kalitesi düşmektedir. Günlük tirajların nüfusun ve okuma yazma oranının hızla artması karşısında hep aynı kalması ve 3,5 milyonu
onlarca yıldan beri aşamaması değ;erli basın mensuplarımızın kendi tutumlarından kaynaklanan sorun olduğ;undan gene kendilerince çözülmelidir. Ama biz siyasetçiler bu konuda elimizden gelen her türlü yardı
mı da yapmalıyız. Basını susturmak, veya sesini kısmak, 1860'lardan beri siyasal iktidariara hiçbir olumlu katkı getirmedi, tersine pek çok sorun
yarattı. Biz siyasetçiler bu konuda basına yardımcı olurken, basın da
gerçek anlamıyla aydınlatma görevini yerine getirecek önlemleri kendi iç
bünyesinde almalıdır. Siyasetçi ve basın bu temel konuda elbirliğ;i ile çaiçeriğ;in

lışmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarafsız Başkanı olarak sizlere günlük politika konuları üzerinde daha fazla seslenemem. Ancak gönlüm ve
düşüncem özgür basının yanındadır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
Bu güzel ve anlamlı günün Türk basını için yeni atılımların yapılma
sına başlangıç olmasını dil erken,' bu yıl "Basın Özgürlüğ;ü Ödülünü" kazanan değ;erli basın mensubu arkadaşlarımı da candan kutlar, hepinize
mutluluklar ve başarılar dilerim.
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ABD KONGRESİ ÜYELERİNİ KABUL SIRASINDA

YAPTlKLARI

14

KONUŞMA

A~ustos

1996

bu ziyaret ve TBMM Başkanı olarak benimle göbenim açımdan son derece önemlidir. Zira Parlamenter
demokrasiye, parlamenter sisteme her iki tarafın da verdiği önemi ortaya koyar.
Türkiye'ye

yaptığınız

rüşme isteğiniz

Türkiye ile ABD yıllardır dost ve müttefik iki ülkedir. Bu dost iki ülkenin arasında zaman zaman siyasi ve kültürel münasebetler, ekonomik
münasebetler, inişler çıkışlar yapsada bugüne kadar istikrarlı tablo çizmiştir. Bu istikrarlı tablo içerisinde benim anlayışıma göre güven un suru en önemli bir parametredir. Bu iki ülkenin ilişkileri içerisinde temel
unsur altını çizdiğim gibi güven unsurudur. Zira kişiler değişirler, hükümetler değişirler, gelirler geçerler görenlerin hepsi değişebilir ama önemli ve kalıcı olan, güven unsuruna dayanan iki ülkenin arasındaki dostluktur. Yine iki ülke arasındaki ilişkilerde başlıca trafik hükümetler arasında görülüyor. Meclis Başkanı olarak arzu ederim ki hem Temsilciler
Meclisinde, hem Senatoda, hem TBMM arasındaki trafikde yoğun olsun,
ama bu sizin sisteminizden gelen bir sıkıntıyla bugüne kadar istediğim
ve arzu ettiğim bir yoğunluk kazanmadı. Zaman, zaman sizler gibi değer
li Senato üyeleri ABD Kongre üyeleri TBMM'ye ve diğer kurumlarına ziyaretler yapıyorlar, bizler de ABD'deki bazı vakıfların ·davetiisi olarak ziyaretler yapıyoruz ve karşılıklı parlamenter temaslarıyla sağlanıyor ama,
ben bu temasların daha bir resmi düzeyde sağlanmasından yanayım.
Şimdi bu ziyaret çerçevesinde TBMM Başkanı olarak, benden öğrenmek
istediklerinizi, sormak istedikleriniz olursa onlara, olabildiğince cevap
vermeye hazır olduğumu ifade etmek istiyorum.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ

OLAÖANÜSTÜ TOPLANTlYA ÇAÖRISI

23

Ağustos

1996

122 Milletvekili, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 inci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını Başkanlığımızdan istemişlerdir.
Başvuru incelenmiş, istem, dayanılan Anayasa ve İçtüzük hükümle-

rine uygun

bulunmuştur.

Bu nedenle; çağrı önergesinde istenen "Çalışanlardan Yapılmakta
Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni" görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini 27 Ağustos 1996 Salı günü
saat 15.00'de olağanüstü toplantıya çağırıyorum.
Sayın
sına

milletvekillerinin belirtilen gün ve saat'te Genel Kurul
katılmalarını rica ederim.

toplantı

Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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30 AÖUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ

29

Aziz

A~ustos

1996

Vatandaşlanm,

Bugün Yüce Türk Milletinin kahraman Silahlı Kuvvetleriyle bütünleşerek milli birlik ve beraberlik ruhu ile kazandıgı 30 Agustos Büyük Zaferi'nin 7 4 üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve çoşkusunu yaşıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş temellerinin
yük milli bayramamız Türk ulusuna kutlu olsun.

atıldıgı

bu bü-

Yüce Atatürk'ün önderliginde, 26 Agustos'da başlayan ve 30 Agustos
1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile
vatan topraklarımız kurtarılmış; Türk Milleti özgürlük ve bagımsızlık
içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.
Milli tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturan Büyük Zaferimizin yaratıcıları, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, vatan ugruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir
kere daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Temelinde Kuvayı Milliye ruhu olan Büyük Zafer'imizin ardından geçen 7 4 yıllık süreç içinde, tüm milletçe el ve gönül birligi ile kurdugumuz
ve geliştirdigirniz Türkiye Cumhuriyeti, bugünkü çagdaş ve dinamik yapısı ile dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir.
Hiç

kuşku

yok ki, sürekli

degişen

ve

gelişen koşullara

uygun olarak
büyük atılım ve kazanımlarla;
laik, demokratik ve hukukun üstünlügüne dayalı Cumhuriyetimiz daha
da büyüyecek ve Büyük Atatürk'ün gösterdigi çagdaş uygarlıgın üzerine
çıkma hedefine ulaşacaktır.
Bu hedefe kısa zamanda ulaşmanın yolu, vazgeçilmez yaşam tarzı
olarak benimsedigirniz Cumhuriyetin temel ilkeleri ve demokratik rejimin
tüm kurum ve kurallarının egemen oldugu barış ve istikrar ortamının
sürekliligidir.
Sadece Türk Milletinin degil, tüm insanlıgın gelecegi için içtenlikle
inandıgımız ve ısrarla takip ettigirniz en temel ülkümüz "Yurtta ve Dünyada Barış"tır.
Türk Milleti olarak, düşünce ve inançlarımız çerçevesinde, herkese
dostluk elimizi uzatıyoruz; herkesle barış ve dostluk içinde geçinmek istiyoruz. Ama, bu barış ve dostluk istegimize de yakın ve uzak tüm ülkelerin samimi katkılarda bulunmasını bekliyoruz. Hangi nedenle olursa
olsun, şiddet ve baskıya dayalı istek ve dayatmalardan sonuç alınamayabaşarıyla gerçekleştirecegimize inandıgım
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Bu küçülen ve yakınlaşan ama o boyutta çok çerçevesi genişleyen
meseleleri bütün dünya milletleri birbirine destek olarak çözümlernek zorundadırlar. Düşmanlıklar la meseleleri çözmek mümkün değildir. Bunların ötesinde bizim sizlerle kültür bağımız var. Din bağımız var, kardeş
lik bağımız var. Bu bakımdan Türkiye'de misafir değil kendi evinizdesiniz.
Tekrar ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.
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SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 88. YlLDÖNÜMÜ
VE GAZETECiLER GÜNÜ DOLAYlSlYLA
YAPTlKLARI KONUŞMA

24 Temmuz 1996- İstanbul
Değerli Basın

Mensuplan,

Aziz Konuklar.
23 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet dönemine geçilmesinin
önemi şu noktalarda yatar : Bilindiği gibi siyasal özgürlüklerin de bir böhimünü içine alan ilk Türk Anayasası 23 Aralık 1876 tarihinde, zamanın
padişahı II. Abdülhamit tarafından ilfuı edilmişti.
Anayasanın

konumuz açısından 12 nci Maddesi önemli ve ilginç idi.
Madde şöyle diyordu : "Matbuat kanun dairesinde serbesttir ." Bu anayasa ifadesi ile acaba basın özgürlüğü yurda gelmiş sayılır mıydı? Kısa
ca irdeleyelim.
Basın başta

günlük olmak üzere belli zaman aralıklarıyla çıkan ve inilk planda güncel her türlü olay üzerinde aydınlatma hedefi güden bir yayın etkinliğidir; Günümüzde bu tanımın içine radyo ve televizyon da katılmış, basın kavramı genişlemiştir. Ama, adından anlaşılacağı
gibi, basının esası hep aynı kalmıştır : Yazılı olmak. Gerçekten, bugün ne
kadar güçlü olursa olsun televizyon gibi medya organları basının yerini
tutamaz. Çünkü basılı olan gazete, dergi, kalıcıdır. Gün boyu insan onu
yanında taşır; okur, biriktirir. Arşivlerde, kitaplıklarda saklanır. Bildiği
niz gibi televizyonun çarpıcılığı gelip geçici bir tarzdadır. Bu nedenle, televizyonun en geliştiği ülkelerde bile basın, rolünü ve demokrasilerdeki
aydınlatıcı konumunu korumuştur.
sanları

Türkiye'de Basın, ne yazık ki, Batıdaki kadar köklü bir geleneğe sahip değildir. Osmanlı ülkesindeki ilk gazeteler özel padişah fermanlarıy
la 1796 tarihinde ve Fransızca olarak çıkmaya başladı. Bunun bir ulusal
basına temel olacağını düşünmek mümkün değildir. Ardından ilk Türkçe Gazeteyi IL Mahmut "Takvim-i Vekayi" adıyla çıkardı. Ama bu ilk
planda bugünkü Resmi Gazetemiz'in atası sayılır. Mevzuatın yayınlandı
ğı bölümden sonra, resmi nitelikli haberlere yer verilirdi. Bu da elbette
anladığımız biçimde bir gazete değildi. Ama Türk dilindeki ilk gazete çık
mıştı. 1840'ta bir ingiliz, William Churchill padişahtan izin alarak "Ceride-i Havadis" adıyla gazeteye benzeyen ilk basın organını yayınladı. Ancak, bunu çıkartan bir ingiliz olduğundan ve genellikle hep hükümeti
destekleyen yayınlar yaptığından onu tam anlamıyla ulusal bir gazete sayamayız. 21 Ekim 1860'ta, büyük yazarlar Agah Efendi ile Şinasi'nin çı210

kardıkları "Tercüman-ı

Ahval" ilk gerçek gazetemizdir. Bu her bakımdan,
o günün koşulları içinde mükemmel bir gazete sayılabilirdi. Öyle ise basıı1 tarihimiz ı36 yıllık bir geçmişe sahiptir. Pek çok ülke için, oldukça
köklü bir gelişmeyi içerebilecek bir süre, ama Batı'ya göre bir hayli ufak
bir zaman parçası. Sanılmasın ki ı860'dan itibaren Türk Basını birdenbire gelişti. Hayır : Herşeyden önce bu gazetelerin tirajları bugünkü ölçü!erimize göre son derece düşüktü. En büyük gazeteler 2 000-3 000 adet
basıyorlardı. İkincisi, gazeteler İstanbul'da çıkıyordu. Yerel basın birkaç
kent dışında gelişmemişti. Zaten okur yazarlık oranı çok, ama çokdüşük
olduğundan İstanbul'da çıkan bu gazeteleri dağıtmak imkanı olsa bile,
bunun ne derece tiraj arttırıcı sonuçlar vereceği belli değildi. Kaldı ki,
ulaşım yetersizlikleri nedeniyle rasyonel bir dağıtım da imkansız gibiydi.
Gene de İstanbul'da bir avuç aydın basın özgürlüğü yolunda mücadele ediyorlardı. Tercüman-ı Ahval'in çıkışından itibaren, devlete çok yabancı gelen bu yenilikten bir tehlike doğmasını önlemek için bir sansür
mekanizması işlemeye başlamıştı. Ama ı 864 Matbuat Nizarnnam esi bir
yüz akıdır. Bu Nizarnname ile ön sansür kaldırılmış ve özgürlük bir ölçüde genişletilmiştiL Ancak bir süre sonra, despotik bir yönetim sonucu
Türk basını ileri batı ülkelerine kaydı. Özellikle ingiltere bir süre Osmanlı aydınlarının gazete çıkartıp gizlice yurda gönderdikleri bir ülke oldu. II.
Abdülhamit, "Anayasa ilanına" söz vererek tahta çıkınca konuşmamızın
başlarında belirttiğimiz anayasal hüküm de ı876 yılının sonunda Anayasada yer aldı. Evet. "Basın kanun dairesinde hürdü". Ama kanunu yapan, Meclisierin fikrini aldıktan sonra kesinlikle padişahtı. Onun yasama yetkisini sınırlayan hiçbir hüküm yoktu. Eğer bir yasa söz gelimi
"sansür"ü koyarsa basın gene "kanun dairesinde h ür sayılır dı".
ı880 yılına

sür, o

yıl

her

kadar sadece siyasal haber ve yorumlar için konulan sanve kitaplarada yaydırıldı.

çeşit basın organına

İşte Cumhuriyeti kuran kuşak ilk siyasal eylem denemesini İkinci
Meşrutiyeti

ilan ettirmekle yaptı. Konuşmamın ilk cümlesine dönüyorum:
23 Temmuz ı908'de padişah seçimlerin yeniden yapılmasını irade etti.
İşte İkinci Meşrutiyet dönemi bu "anayasa!" bir buyruk ile açılmıştır.
Basın, artık rahatça çalışıyordu. Herhangi bir hükümet kararı olmaksızın 25 Temmuz'da bütün gazeteler ön sansürsüzve en özgür yazı ve haberleriyle yayınlandı. İşte bugün bunun bayramı kutlanıyor. 3 ı Mart ( ı3
Nisan) ı 909 olayından sonra Il. Abdülhamit tahttan in dirilince, İkinci
Meşrutiyeti ilan ettiren kadro yeni Sultan V. Mehmet'e bir dizi önemli
anayasa değişiklikleri yaptırttı. Bu değişikliklerle monarşik bir parlamenter sistem kuruldu. Anayasanın bizim bugünkü konumuz olan ı2
nci Maddesi de şöyle değiştirildi : "Matbuat kanun dairesinde serbesttir.
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Hiçbir vechile kableltab (=basımdan önce) teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz". İşte sansürün anayasal düzeyde kaldırılışının gerçek tarihi bu
değ;işikliğ;in yapıldığ;ı 8 Ağ;ustos ı 909 günüdür. Bence o tarihi sansürün
anayasal düzeyde kaldırılması dolayısı ile bu bayramın başlangıcını esas
almalıdır. Fakat, bu değ;işiklik ancak İkinciMeşrutiyetinilanı ile gerçekleşmiştir. Bu bakımdan 23 Temmuz günleri de kutlamak için elverişli sayılabilir.

Sözlerimi bitirmeden önce şu noktayı belirtmekte yarar görürüm :
Sansürün kaldırılması ile gerçek anlamda düşünceyi ifade özgürlüğ;ünün
yerleştiğ;i ileri sürülemez. ı 9 ı 9 yılına kadar olan gelişmeler dramatiktir
ve Türk basını sansür yasağ;ına rağ;men, özellikle İttihat ve Terakki Partisi iktidarı döneminde çok sıkıntılı aylar geçirmiştir. İkinci Meşrutiyetle
birlikte, 30 yıllık dönemde demokratik kültüre geçilememesinin acısını
ilk planda gazeteciler çekti. Bu dönem tanınmış bazı basın mensupları
nın şehit edilmeye başlandığ;ı zamandır. Ne yazıktır ki, Cumhuruiyetimizin kuruluş dönemlerinde hiç görülmeyen bu insanlık dışı tutumlar günümüzde tekrar hortlamıştır. Bu vesile ile bütün basın şehitlertınizi rahmet ve minnetle anarım.
Kurtuluş mücadelesi sırasında idare, basını sınırlayıcı önlemler aldı.
Bu nedenle ulusal mücadeleyi destekleyen İstanbul gazeteleri büyük
haskılara katlandılar. Anadolu'daki yerel basın işe en parlak dönemini
bu sırada yaşadı. Özellikle Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bağ;lı yerel basın organları bu büyük mücadelenin kazanılma
sında halka doğruları gösterip anlatarak en önemli kutsal rollerden birini oynamışlardır.
ı924 Anayasasına göre de basın kanun dairesinde hürdü ve ön sansür kaldırılmıştı. Ama gerek devrimin zorunlulukları, gerek ı 939 yılında
çıkan İkinci Dünya Savaşı'nın olağanüstü ortamı dolayısı ile Türk basını
bazı özverilerde bulundu ve bunu yürekten yaptı, devrimi ve Türkiye'nin
savaş dışı kalmasını desteleyerek.
Basın özgürlüğ;ü üzerinde gerçek anlamıyla demokratik ve hukuksal
tartışmalar ı 946 yılında çok partili hayata geçiştınizle başlamıştır. Bası
nımızın demokrasi mücadelesinde, çoğ;ulcu rejimi yerleştirme yolunda
harcadığ;ı çabalar tarihe geçmişti. 1961'den başlayarak basın üzerindeki
anayasal güvenceler daha da artmışsa da, 1982 Anayasasının 26-32 nci
maddelerinde esaslı değişikliklere gitmek kaçınılmaz gibi görülüyor. Ayrıca basının bazı konularda hareket serbestliğini kısan yasal hükümlerin
de gözden geçirilmesi gerektir.
Türk basını bugün çok önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Televizyonun şoku henüz atlatılmamıştır. Gazete ve dergilerimizin baskı kaliteleri
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SIVAS KONGRESİ'NİN 77. YlLDÖNÜMÜ
'DOLAYlSlYLA YAYlNLADlKLARI MESAJ
4 Eylül 1996

Demokratik, laik Cumhuriyetimizin ve Yüce Parlamentomuzun kuruluş temellerinin atıldığ;ı tarihi Sıvas Kongresi'nin 77. yıldönümünü en içten duygularla kutluyorum.
Yüce Önder Atatürk'ün çağ;rısı üzerine toplanan kongrede, ulusal sı
nırlar içerisinde vatanın bölünmez bütünlüğ;ü vurgulanıp, herhangi bir
yerinin işgali durumunda buna karşılık verileceğ;i karar altına alınarak
ulu sal bağ;ımsızlık savaşının ilk işaretleri verilmiştir.
Kongrede ülke bütünlüğ;ünün korunması yönünde alınan bu kararların yanısıra hükümetin milli iradeye dayanması zorunluluğ;u da vurgulanmış ve bir ulusal Meclis kurulması kararlaştırılmıştır. Böylece de,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yol açılmış ve gücünü Yüce Milletimizden alan Meclisimizin temelleri atılmıştır.
Bu mutlu yıldönümünde, başta Yüce Önder Atatürk olmak üzere,
Kongrenin tüm değ;erli üyelerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Bu tarihi yıldönümünde Sıvaslı vatandaşlarımızı ve sayın konukları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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ANAYASAYA UYUM KANUNLARI İLE İLGİLİ
SİYASİPARTİGRUPLARINA
GÖNDERDİKLERİ YAZI

5 Eylül1996
Yüce Parlamentomuzca, Anayasamızda yapılmış olan değişikliklere
paralellik sağlamak amacıyla, çeşitli kanunlarda yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Bu konuda Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar sonuçlandırılmış;
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni Yasama Yılındaki çalışmalarına
yardımcı olmak ve sürat kazandırmak amacıyla hazırlanan, kanunlarda
yapılması gereken değişikliklere ait listeler ile değiştirilmesi öngörülen
kanunların ve yapılması gereken kanuni düzenlernelerin bazılarıyla ilgili
olarak Başkanlığımıza verilmiş bulunan kanun tekliflerinin birer örneği
ilişikte sunulmuştur.

Anayasa değişikliğini gerçekleştirmiş olan Parlamentomuzun, Anayasaya uyum sağlamak amacıyla gerekli kanuni düzenlemeleri de bir an
önce tamamıayacağı inancıyla çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Not : Düzenlemelere

ilişkin

öneriler

ilişikiedir.

Dernekler Kanunu

ı.

2. Sendikalar Kanunu
3. Devlet

Memurları

Kanunu

4. Siyasi Partiler Kanunu
5. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi

Hakkında

Kanun

6. Yüksek Öğretim Kanunu
7. Kooperatifler Kanunu
8. Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Ka-

nun
9.

Avukatlık

Kanunu

ı O.

Türk Mühendis ve Mimar

ı ı.

Türk Tabipler

ı2.

Ziraat

ı3.

Türk
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Odaları

Diş

Birliği

Kanunu

Kanunu

ve Ziraat

Hekimleri

Odaları Birliği

Odaları Birliği

Birliği

Kanunu

Kanunu

14. Türk

Eczacıları Birliği

15. Ticaret ve Sanayi
Ticaret

Odaları,

niz Ticaret

Kanunu

Odaları,

Ticaret

Odaları

Ticaret

Borsaları

ve Ticaret

Odaları,

Sanayi

Odaları,

Deniz

ve Türkiye Ticaret, Sanayi, De-

Borsaları Birliği

Kanunu

16. Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu
17. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
minli Mali

Müşavirlik

Müşavirlik

ve Ye-

Kanunu

18. Noterlik Kanunu
19. Anayasa Mahkemesinin

Kuruluş

ve

Yargılama

Usulleri

Hakkında

Kanun
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TALİMATLARI ÜZERİNE "DOLMABAHÇE SARAYI DÖKÜLÜYOR"
BAŞLlKLI HABER NEDENİYLE HÜRRiYET GAZETESi

YAZARI YALÇIN BAYER'E
GÖNDERiLEN AÇIKLAMA
6 Eylül1996
Hürriyet Gazetesinin 5 Eylül 1996 tarihli sayısında, "Yeter Söz Milletin" köşenizde, Sayın Pınar Özelitez imzalı "Dolmabahçe Sarayı dökülüyor" başlığı altındaki, Dolmabahçe Sarayına ilişkin tespit ve uyanlara öncelikle teşekkür ediyoruz.
Ancak, TBMM Başkanlığı'nın ve bağlı Milli Saraylar Dairemizin paha
biçilmez değerdeki kültürel mirasımızın bakım, onarım, restorasyon ve korunmaları konusundaki duyarlılığı ve tüm çalışmaların bilimsel bir disiplin
içinde sürdürülmesi çabalarına rağmen, böyle bir eleştiriyle karşılaşılma
sı üzüntü yaratmıştır.
"Milli Saraylar" adı altında toplanmış Müze-Saraylar
Dolmabahçe Sarayı, yönetmeliklerle belirlenmiş "gezi esasları" çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde kültür-turizm hizmeti
vermektedir.
TBMM'ye

bağlı

kapsamındaki

Bu esaslar, ziyaretçiZerin Dolmabahçe Sarayı'nın dış kapı girişinden
35 kişilik gruplar halinde olmak üzere, 1 O dakika ara ile bir günde 43 grup
Selamlık Bölümüne, 43 grup ise Harem Bölümüne alınmaktadır. Burada,
bütün müzelerde olduğu gibi bir bekleme doğal olarak vardır. Ancak, bu
bekleme, kajeteryalar ve satış reyonları ile doldurolmaya çalışılmaktadır.
Ancak, gerek girişte ve gerek Saray içinde, ziyaretçi ve ziyaretçi grubunu getiren kişilerin "Gezi Esasları" dışındaki, "yalnız gezmek", "gezi güzergahı dışına çıkmak", "grubunu ayrıca gezdirmek", "gezi yapılmayan yerleri açtırmak", "tarihi objelere el sürmek" gibi haksız istekleri, görevlilerce
engellendiğinde tepki ile karşılaşılmaktadır. Engellerneyi yapan rehberierin ise dil kullanımları, üniversitelerimizin öğretim üyelerince sınav yapıl
dıktan sonra gerçekleşmekte, ayrıca rehberler için Kurum içi eğitim verilmektedir.
Müzecilik esasları çerçevesinde korunmakta olan Saraylarımız, yazıda
ileri sürüldüğü gibi bir uygulama içinde bulunmamakta, her obje uluslararası müzecilik normlarında korunmaktadır.
Saraylarımızdaki
dır.

Ancak, bu objeler

rımları yapılmaktadır.
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müze objeleri tarihi olduğundan, eski olması doğal
bakımsız değildir ve periyodik olarak bakım ve ona-

cağı: gereksiz çatışma ve kavgalardan olumlu hiçbir sonuca ulaşmanın
mümkün olamayacağı, çağımızın kesin ve açık bir gerçegidir.
Türk Milleti, içte ve dışta yaratılmaya çalışılan tahrik ve tehlikelere
rağmen, köklü tarihinden gelen güç ve birikimiyle, toplumsal ve uluslararası tüm sorunların, demokratik değerlere bağlı kalarak ve barışcı yollardan çözümüne büyük çaba sarfetmektedir.
Milli ve manevi, yaşamsal ilke ve değerierimize şiddet ya da terör yoluyla açık bir saldırı olmadığı sürece, bu insani çabalarını sürdürmeye
kararlıdır. Bu kararlılık, Türk Milletinin yüksek karakterinin doğal sonucu ve inançlarının gereğidir.

Nice canlar pahasına ve büyük fedakarlıklarla kazandığımız 30 Ağus
tos Zaferi'nin bu mutlu yıldönümünde, Yüce Türk Milletini ve onun bağ
rından çıkan kahraman Silahlı Kuwetlerimizin değerli mensuplarını,
şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz adına tekrar kutlar, sevgi ve
saygılarla selamlarım.
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KAÇIRILAN ASKERLERLE İLGİLİ OLARAK BİR
TBMM ÜYESİNİN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE
TEMASA GEÇMESi OLAYINA İLİŞKİN
YAPTlKLARI YAZILI AÇIKLAMA
30

Ağustos

1996

Kamuoyumuzu günlerdir meşgul eden, bölücü terör örgütü tarafın
dan kaçırılan askerlerimizle ilgili olarak TBMM'nin bir üyesinin bu örgütle temasa geçmesi ve bir nevi arabuluculuk rolünü üstleurnesi olayı, bugünkü basınımızda çıkan resimli haberler ve TV haberlerindeki görüntülerle bütün milletimizi rahatsız eden boyutlara ulaşmıştır.
TBMM'nin Başkanı olarak, bir üyemizin böyle bir habere konu olmaüzüntü duydum.

sından

Türk Devleti ve Parlamentosu olarak yıllardır bu örgütle açık veya katemas kuran bazı Devletlerin Milletvekillerini, yetkililerini bu davranışları nedeniyle şiddetle protesto ederken, bir üyemizin böyle bir olaya
alet olmasını kınıyorum.

palı

Gelinen nokta Parlamentomuz açısından yaralayıcıdır. Ayrıca, bölgebölünmez bütünlüğü uğruna canları pahasına görev yapan
güvenlik güçlerimizi ve çocuklarını şehit veren ana-babaları da derinden
deVatanın
sarsmıştır.

Bir kere daha, bölücü terör örgütü ile hiçbir şekil ve isim altında,
Devletin ve Parlamentonun pazarlık edemeyeceğinin altını çizmek istiyorum.
Sayın

gun

üyemizin de bu durumda konumunu gözden geçirmesinin uyifade etmek isterim.

olacağını

Bilinmelidir ki, Yüce Parlamento bu
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olayı

hassasiyetle takip edecektir.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ
1 Eylül 1996

Ülkemizde ve dünyada bugün kutlanmakta olan 1 Eylül Dünya Barış
Gününde, milletimize ve tüm insanlığa barış ve dostluğun egemen olduğu güven ve huzur dolu günler diliyorum. Bu önemli ve anlamlı günü en
iyi dileklerimle kutluyorum.
Yirminci yüzyılda maalesef insanlık alemi, çok acı ve ıstıraplı dönemlerden geçmiş, pek çok insan gereksiz ve yararsız savaşlar sonucunda yaşamını kaybetmiş, yaralanmış veya sakat kalmıştır. Bütün bu acılar, toplumların sahip oldukları değerlerin tahrik edilmesi, aşırı silahlanma, özgürlüklerin sınırlanması, baskı uygulamaları, Yabancı düşmanlığı, açlık
ve sefalet, çıkar çatışmaları gibi nedenlerle ortaya çıkmıştır. Karşılıklı anlayış, diyalog yoluyla ve hukuk zemininde çözülebilecek pek çok sorun,
şiddet ve silah kullanılması suretiyle çözümlenmek istenmiş; fakat kavga ve savaşların hiç kimseye yarar getirmediği acı sonuçlarıyla açık bir
şekilde görülmüştür.

Dünyada barışın oluşmasını sağlamak üzere kurulan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, özellikle demokrasinin vazgeçilmez yaşam tarzı
olarak benimsenmesiyle birlikte kurulan pek çok ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşların bu yöndeki çabaları gelecek için umut vericidir.
Son zamanlarda hepimizi endişeye sevkeden terör hareketleri ve bölgesel
çatışmaların da, bu kuruluşların samimi gayretleri ve tüm insanlığın
destek ve katkılarıyla önlenmesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakılması için başta gelen ortak sorumluluktur.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bu yana geçen 73 yıllık süreç içinde iç ve dış politikasında barışı ve dostluğu hedef almış ve bu temel politikası Yüce Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" özdeyişiyle
simgeleşmiştir. Hayati bir tehlike ve açık bir saldırıyla karşılaşılmadığı
sürece, bu insancıl tutumun sürdürüleceği şüphesizdir.
içte ve dışta barış ve dostluğun egemen olması, güven ve huzur içinde refah ve mutluluğa ulaşmanın tek yolu; özgürlükçü ve katılımcı, insan hak ve özgürlüklerini temel alan hukukun üstünlüğü, ilkesine dayalı demokrasinin tam anlamıyla kurulması, yaygınlaşması ve işlerlik kazanmasıdır.

Bugün kutlamakta olduğumuz Dünya Barış Gününde, milletimize ve
insanlık alemine barış ve güven içinde, sevgi ve işbirliğine dayalı bir yaşam diliyorum.
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MlSlR'A YAPTlKLARI RESMİ ZİYARET SIRASINDA
MISIR MECLİS BAŞKANI DR. AHMED FATHİ SOROUR
TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN
YEMEKTE YAPTlKLARI KONUŞMA
1 Eylül 1996

Ekselanslan,

De~erli

Konuklar,

Herşeyden

önce zat-ı aJ.inize ve seçkin konuklara bizlere göstermiş olhüsnü kabulden dolayı teşekkür ediyorum. Binlerce yıllık bir
medeniyetin mirasçıları, Mısırlı dost ve kardeşlerimizin arasında olmak
bize mutluluk veriyor.
duğunuz

Büyük önem atfettiğimiz ve uzun süredir gerçekleştirilmesine çalıştı
bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkileri pekiştirrnek bakımından faydalı olacağına içtenlikle inanıyorum.

ğımız

Son yıllarda iki ülke arasında her düzeyde teati edilen ziyaretler, münasebetlerimizin verimli bir işbirliğine dönüştürülmesine katkıda bulunmuştur.

Türkiye ile Mısır arasında ortak tarih ve manevi
dostluk ilişkileri mevcuttur.

değerlere dayalı

çok

yakın

rı

Parlamentolar arası istişareler de zaten varolan Türk ve Mısır halklave yönetimleri arasındaki sıcak ilişkilerin daha da geliştirilmesine yar-

dımcı olacaktır.
Eksela.nsları, değerli

konuklar,

Ilımlı

ve dengeli siyasetleri arasında paralellik bulunan Türkiye ile
Mısır, ikili planda olduğu kadar uluslararası forumlarda da memnuniyet
verici bir işbirliği sürdürmektedirler.
Buna ilaveten, ülkelerimiz barış içinde yaşama, sosyal ve iktisadi kalhususunda benzer hedefler gütmektedirler. Bütün
bu unsurlar, ülkelerimiz arasında gerek ikili, gerek çok taraflı düzeyde
işbirliğinin her alanda geliştirilmesi için müsait bir ortam yaratmaktadır.
Bu ziyaret sırasındaki görüşmelerimizde parlamentolarımız arasında
ki ilişkileri ve giderek kuvvetlenen işbirliğini ele alıyor olmaktan son derece mutluyum.
kınmalarını sağlama

Bu duygular içerisinde kadehimi ekselanslarının ve eşlerinin şahsi
ve mutluluğu ile Türk ve Mısır halklarının dostluğuna kaldırıyo
rum.
sağlık
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Müzecilikte
restorasyonları

timinde

doğal

olarak "eski" halleriyle muhafazaları ve gerektiğinde
için objeler, bakım, koruma, restorasyon atölyelerinin göze-

tutulmaktadır.

Günde 1 500 kişinin ziyaret ettiği Harem ve Selamlık bölümlerinde, gezi yolunda kullanılan yol halıları ise tarihi değildir ve periyodik olarak bakım ve temizlikleri yapılmaktadır.
TBMM Başkanlığınca üzerinde büyük önemle durulan ve özen gösterilen Milli Saraylarımızla ilgili kamuoyunda yanlış bir izienim edinilmemesi
için, bu açıklamamıza köşenizde yer vereceğiniz ümidiyle, saygılar sunarım.

TBMM Basın ve Halkla İlş.
D.

Bşk. lığı
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OLAÖANÜSTÜ TOPLANTI İSTEMiNDE BULUNAN
ANKARA MİLLETVEKİLİ CEMİL ÇİÇEK'E
GÖNDERDİKLERİ CEVAP YAZISI

7 Eylül 1996
İlgi yazınızla, son günlerde Kuzey Irak'ta cereyan eden olaylar nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasının sağlanılması istenmektedir.
Bilindiği üzere, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 inci Maddeleri
uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi; araverme ve tatil sırasında doğ
rudan doğruya veya Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine Cumhurbaşka
nınca yahut doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi
üzerine de Meclis Başkanınca toplantıya çağrılabilmektedir.
Kuzey Irak'ta cereyan eden ve ülkemizi yakından ilgilendiren olaylar,
başlangıcından beri Başkanlığımızca hassasiyetle izlenmekte ve değer
lendirilmektedir. Nitekim, bu hassasiyetin bir gereği olarak Mısır'a yapmış olduğum resmi ziyareti yarıda keserek Ankara'ya dönmüş bulunmaktayım.
Ayrıca Başkanlığımız, Cumhurbaşkanının Başkanlığında yapılacağı

öğrenilen

zirve

toplantısından

ğerlendirmelerin

sonra, Yürütme Organınca yapılacak desonucunun beklenmesinin de daha uygun olacağını dü-

şünmektedir.

Konuyla ilgili duyarlılığınızı takdirle
rimi sunuyorum.
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karşılıyor,

bilvesile en iyi dilekle-

TRAFiK KANUNU İLE İLGİLİ YAZISI NEDENiYLE
SABAH GAZETESi YAZARI HINCAL ULUÇ'A
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA

16 Eylül 1996

ları

15 Eylül 1996 tarihli yazınızı okudum. Bilgi vermek ve
düzeltme ihtiyacını duydum.

bazı yanlışlık-

·

Kadük tasarı diye bahsettiğiniz metin, Meclisin bu çalışma döneminde yeni hazırlanmıştır ve bu hazırlığın Meclis'e intikalinden hemen sonra TBMM tarihinde ilk defa konusunun bütün tarafları (Parlamento içi ve
parlamento dışı) Meclis çatısı altında toplanarak tartışma yapılmış ve komisyona, bu tartışmanın sonuçlarıyla birlikte sevkedilmiştir. Tasarı şu
anda İçişleri Komisyonunun gündeminin birinci sırasında olup, Meclis'in
ilk haftasında görüşülecektir.
Ayrıca, bu tasarının hazırlanmasında gerek bu dönemde, gerek bundan önceki dönemde konuyla ilgili bir teklif hazırlamak suretiyle katkım
olmuştur.

Meclis

Başkanı

olarak da

tasarının

likle takip ettim. Bundan sonra da bir an önce

si

olacağım.

kısmını

komisyona kadarki
yasalaşması

Tabiiki, Meclis Komisyonu ve Genel Kurul'un

titiz-

için takipçi-

çalışma

esasiçinde.
İlave bilgi olarak size söylemek isterim ki, trafik konusunda pek çok
uygulama ilk defa benim İçişleri Bakanlığım sırasında yapılmıştır.

ları

Hemen söyleyebileceğim önemlileri;
"Elektronik takometre uygulaması", "ceza puanı uygulaması", "kemer
takma mecburiyeti uygulaması", "taksilerin tek renk olması ve ışıklı taksi işareti kullanmaları", "taksilerde telsiz sistemine geçilmesi", "yollarda
tonaj kontrolü" bunlardan birkaçıdır.
Sorumluluğunun bilincinde olarak bunları bir basın mensubuna aktarmayı görev bildim. Bilgilerinize.
Saygılarımla.
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"KALEMLi YURDA DÖNDÜ" BAŞLlKLI YAZI NEDENİYLE
AKŞAM GAZETESi GENEL YAYlN
MÜDÜRÜ BEHİÇ KILIÇ'A
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA
16 Eylül 1996

li

Gazetenizde yayımlanan "Kalemli yurda döndü"
bir üslupla kaleme alınan yazıyı okudum.

başlıklı şahsımla

ilgi-

alaycı

Meclis Başkanı ve politikacı olarak basın tarafından yakın takibe
beni memnun eder. Bu arada bilinmelidir ki, bu yurtdışı ziyaretler devleti temsil görevleri arasındadır. Devlet bütünlüğü içinde Meclis Başkanı olarak, bu görevin Dışişleri Bakanlığımızla, Meclis'in müşte
rek bir çalışması olduğunu belirtmek isterim. Bu temaslarla ilgili Meclis
heyeti olarak yaptığımız faaliyet 3620 sayılı kanun çerçevesinde TBMM
Genel Kurulunun kararı ile olmaktadır.
alınınarn

Eğer

merak edip bilgi almak istiyor iseniz, bizzat benden veya Başba
ve Dışişleri Bakanlığının arşivlerine gönderdiğim görev sonu bilgi
dosyalarından istifade edebilirsiniz.

kanlık

Son bir nokta; halkın neyi kavrayıp neyi
sizin takdir tekelinizde değildir.
Saygılarımla.
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kavrayamadığı

konusu ise,

KIBRIS'LA İLGİLİ ALINAN KARAR NEDENİYLE
AVUSTRALYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI
GEORGE HALVERSON'A
GÖNDERDİKLERİ MEKTUP
20 Eylül 1996
Sayın Başkan,

Hem kendim, hem de heyetiınadına göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve faydalı olduğunu düşündüğümüz tarafınızdan düzenlenmiş
olan bu ziyaret için teşekkürlerimi iletmek isterim.
Ümit ediyoruz ki, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler sadece dostluk
ifadeleri alışverişinin ötesine geçerek daha da derinleşecek ve içerik kazanacaktır.

Avustralya Temsilciler Meclisi'nin

Kıbrıs'a ilişkin ı 6

Eylül ı 996

alınış

olduğu karardan ziyaretimizin üçüncü gününde haberdar olduk. Ümidi-

miz alınan kararın Avustralya-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen ziyaretimizin bu ilişkilere olan
katkısına gölge düşürıneınesidir.
Sözü geçen kararın çok sayıda yanlış ve taraflı iddiaları içermesinin
yanısıra Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'ı işgal eder göstermesi, Kıbrıs konusuna
açıklık getirmek bakımından beni aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekm eye mecbur ediyor.
Öncelikle, Kıbrıs'da iki ayrı ve siyasi açıdan eşit topluluğun varlığı
kabul edilmesi gerekmektedir. Aslında ı960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman, ki bu Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Yunan tarafları
nın uluslararası anlaşınaları çerçevesinde gerçekleşmiştir. ingiltere Kıb
rıs'ın egemenliğini bir ortaklık içerisinde hareket etmeleri öngörülen bu
iki topluma devretıneyi kabul etmiştir. Geçmişte Kıbrıs meselesini çözüınleıneye yönelik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanınası büyük ölçüde bu gereği gözardı etmekten kaynaklanmaktadır.
gerçeğinin

İki toplum arasında varılan anlaşmayı temsil eden ı 960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki toplumlu ortaklığı herşeye rağmen ı963'de Kıbrıs'lı Rumlar tarafından silah gücü ile zedelenmiştir.
Eğer bu ortaklığın gerekleri ı960'da öngörüldüğü gibi yerine getirilmiş olsa idi, her iki toplumun amacına da hizmet etmiş olurdu. ı964'ün
başlangıcına denk gelen olaylar Kıbrıs'lı Türkleri kendi topraklarında
mahkum ve rehine konumuna getirmiştir. Bunun ötesinde Kıbrıslı Türk
halkı ı 964 ve ı 97 4 yılları arasında tecrit edilmiş ve kuşatılmış bölgelerde yaşamaya zorlanınıştır. ıs Temmuz ı974'de binlerce Yunan Birliğinin
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arka çıktığı, Yunan desteğine dayalı ve adayı Yunanistan'a katma amaçdarbe ve yine Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye
anlaşmanın zorunlulukları gerektirdiği üzere, 20 Temmuz 1974'de sadece Kıbrıs Türk toplumunu korumak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması
nı önlemek için bir müdahalede bulunmak zorunda kalmıştır. Dolayısıy
la Kıbrıs'da bir işgal durumunun olmadığı açıkça ortadadır. Son 22 yıl
içerisinde Kıbrıs'a hakim oları itidal ve sakinlik ortamı her iki toplumu
Birleşmiş Milletler müzakere süreci çerçevesinde müzakereye dayalı bir
çözüm arayışına iterek ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır. Bu iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinin parametreleri halen müzakere aşamasındadır. Son iki haftadır adada tarısiyonun yükseldiği ve geçmişten bu yana varoları güvensizliğin daha da derinleştiği bir gerçektir.
Bu talihsiz olayların ayrıntılarına girmek niyetinde değilim. Şartlar ne
olursa olsun Kıbrıs Rum tarafının can kaybı ve bu talihsiz olaylara sebebiyet veren sorumluluğu önceden planlanmış, inkar edilemez bir gerçektir.
lı

8 Eylül 1996'da Güvercinlik'te görevleri başındayken bir Türk askeri
bir diğeri ise sözde Kıbrıslı Rum ulusal muhafız
ları tarafından ciddi biçimde yaralanmıştır. Bu türde Kıbrıslı Rum kış
kırtmaları, yıllar boyunca son bulmamış ve bir çözüme varılamamıştır.
Geçmişte Birleşmiş Milletler müzakere süreci, sadece nihai çözümün
anahtar parametrelerini ohışturmakla kalmamış, taraflar arasıdaki tansiyonun dağılmasında da önemli ve hızlandırıcı bir rol oynamıştır.
Türk tarafı Kıbrıs'da her iki tarafın da kabul edebileceği ve müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşmaya kendini adamıştır. Bu açıdan
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin arabuluculuk gayretlerini tek müzakere çerçevesi olarak görüyor ve Birleşmiş Milletler'in çabalarını des:.
teklerneye devam ediyoruz.
acımasızca öldürülmüş,

Türkiye meselenin çözülmesi için gerekli siyasi iradeye sahiptir. Ancak bu iradenin Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafınca da gösterilmesi gerekmektedir. Şunu da belirtmeliyim ki, Cumhurbaşkanı Denktaş'ın iki
toplum arasında doğrudan görüşmelerin başlaması yolunda çeşitli defalar yapmış olduğu çağrılar Bay KI erides tarafından reddedilmiştir.
İki toplum arasında yeni bir ilişkinin tesisi yolunda kalıcı bir çözüm
bulmak için karşılıklı güvenin yerleşmesi hayati bir önem taşımaktadır.
Üçüncü taraflar her iki tarafa da eşit davranmak suretiyle barışçı bir çözüm yolunda iki tarafı da teşvik etmelidirler.
İnancım odur ki, Kıbrıs meselesi ile ilgili hazırlanarı ve kabul edilen
bir kararın Kıbrıslı Türklerin görüşleri gözardı edilerek alınması büyük
bir adaletsizliktir. Kesin inarıcım odur ki, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin görüşleri dikkate alınmış olsa idi, bu karar alınamazdı. En iyi dileklerimle.
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AVUSTRALYA'YA YAPTlKLARI RESMI ZİYARET SIRASINDA
VİKTORYA MECLiS BAŞKANVEKiLi JOHN MC GRATH
TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN YEMEKTE
YAPTlKLARI KONUŞMA
21 Eylül 1996
Sayın Başkanvekili,

Avustralya'ya vaki resmi ziyaretim çerçevesinde, beraberimdeki Türk
Parlamento heyeti ile Viktorya eyaletinin başşehri Melburn'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Bu ziyaretim sırasında, Türkiye ve Avustralya arasındaki dostane iliş
kilerin ne kadar gelişmiş olduğunu görmekten son derece mutlu oldum.
Hiç şüphe yok ki, Çanakkale savaşları ülkelerimizi birbirine yaklaştıran
tarihi bir faktör olmuştur. Bu ortak tarihi mirastan hareketle Türkiye ve
Avustralya arasında kurulan sağlam dostluk bugünlere kadar daha da
güçlenerek gelmiştir. Aramızdaki bu dostane bağların, bundan sonra da
siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda somut ve yapıcı bir işbirli
ği için güçlü bir zemin teşkil edeceğine inanıyorum.
Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gemuhakkak ki, Avustralya'da yaşayan Türk toplumu bir köprü vazifesi görmektedir. 30 yıla yakın süredir Avustralya'da bulunan
Türklerin, ülkenize mükemmel şekilde uyum sağladığını, Avustralya toplumu ile çok iyi ve dostane ilişkiler içinde bulunduğunu ve güzel ülkenizin daha da gelişmesine önemli katkılar yaptığını görmekten büyük mutluluk duydum. Bu genel tablo çerçevesinde Viktorya'da ve Başşehri Melburn'da yaşayan vatandaşlarıının da kendilerine düşen görevi yaptıkları
nı ve Viktorya eyaleti ile Türkiye arasında önemli bir köprü oluşturduk
larını sevinçle müşahede ettim.
lişmesinde,

Buradaki Türk toplumunun Avustralya'nın siyasi, ekonomik, idari ve
yerel yapısında önemli görevler üstlenmeleri, Türklerin toplumun her katında temsil edilmeleri elbette arzu ya şayandır. Böyle bir gelişmenin her
iki ülkenin de yararına olacağına şüphe yoktur. Viktorya'daki vatandaş
larıının bu hususun bilincinde olarak, toplumun siyasi ekonomik ve idari yapısında önemli görevler üstleurneye başlamış olduklarını memnuniyetle müşahade ettim. Bu cümleden olarak, Melburn'daki Türk işadam
ları küçük ve orta ölçekli işletmeler kurmak suretiyle Viktorya'nın ekonomik ve ticari hayatına girmişler ve kendi iş alanlarında başarılı atılımlar
yapmışlardır. Bu başarılı Türkişamadlarının bir çoğu iş sahalarını geniş
letmek ve yaymak aşamasına gelmişlerdir. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Zira, burada yaşayan türk işadamlarının başarılı olmalarının ve
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işlerini genilşetmelerinin Avustralya ekonomisine olduğu kadar, Türkiye
ve Avustralya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine de büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki coğrafi
uzaklığı, aramızda yararlı ekonomik işbirliğinin tesis edilmesi açısından
bir engel olarak görmüyorum. İş çevrelerimiz arasında kurulacak yakın
ilişkilerin, bu alanlarda her iki ülkenin de yararına olacak gelişmeler
kaydedilmesine yardımcı· olacağını düşünüyorum.
Sayın Başkanvekili,

Ülkelerimiz Parlamentoları arasında yakın ve dostane ilişkiler sürdürülmesine büyük önem atfettiğimizi belirtmek istiyorum. Türk Parlamento heyeti ile birlikte Avustralya'ya yapmış olduğum bu ziyaret ilişkilerimi
zin geliştirilmesine verdiğimiz önemin bir tezahürüdür. Bu çerçevede,
Viktorya Parlamentosu ile de yakın ve dostane ilişkiler içinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu vurgulamak isterim. Mart
1996'da yapılan Viktorya Eyalet seçimlerinde bir Türk'ün Avustralya'da
ilk defa seçilerek, Viktorya Parlamentosu'na Senatör olarak girmesini de
Parlamentolarımız arasında yapmayı arzuladığımız işbirliği için önemli
bir merhale olarak addediyor ve bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyo
rum.
Sayın Başkanvekili,
Şahsıma ve heyetimiz mensuplarına Melburn'da göstermiş olduğu
nuz yakın ve sıcak ilgiden dolayı içten teşekkürlerimi iletiyor, zat-ı aiinize ve şahsınıza Viktorya Parlamentosu'nun değerli mensuplarına en iyi
dileklerimi sunuyorum.
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HÜRRİYET GAZETESiNDE YAYlMLANAN
"MECLİS'TE HANEDANLIK" BAŞLlKLI
HABERLE İLGİLİ OLARAK

YAPTlKLARI AÇIKLAMA
25 Eylül 1996

"Hürriyet Gazetesinin dünkü nüshasında yayımlanan "Meclis'te Hahaberde, emekliye ayrılan bazı Meclis personelinin çocuklarının Meclisimiz idari teşkilatında işe alınmaları dar bir çerçevede
tutulmuştur. Bu uygulamada, yıllarını Meclis hizmetinde geçirmiş, özverili ve başarılı çalışmalarıyla Meclis yönetimlerinin takdirlerini kazanmış
ve kendi arzularıyla emekliye ayrılmış personelimizin geçmişte yaptıkları
bu çalışmaları referans kabul edilerek, nitelikleri uygun olmak koşuluy
la ve TBMM'nin acil ihtiyaç duyduğu; çoğunluğu hizmetli kadrosu olmak
üzere, çocuklarının Medisimize alınmaları yararlı görülmüştür. Bu uygulama ile, sınırlı da olsa Meclis teşkilatında bir gençleştirme hareketinin
yanısıra, belli ölçülerde bir tasarruf yapma imkanının da sağlanacağı düş ün ülmüştür.
nedanlık" başlıklı

Sınırlı sayıda kişiyi

kapsayan ve sona erdirilen böyle bir uygulama"babadan oğula taht saltanatı" olarak nitelendirilmesi, haksız ve
üzüntü vericidir. Kamuoyunda yanlış izienim edinilmesine neden olabilecek bu tür haberler konusunda, değerli basın mensuplarının duyarlı
davranmalarını ve kendilerine bu tür duyumlar ulaştığında Meclis Baş
kanlığımızdan doğru bilgiler almalarını bekliyorum."
nın,
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"KALEMLi DÖNSE BARİ" BAŞLlKLI YAZISI NEDENİYLE
YENİ YÜZYIL GAZETESi YAZARI MURAT BİRSEL'E
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA
25 Eylül 1996
Sayın

Birsel,

Yeni Yüzyıl Gazetesinin 23 Eylül 1996 tarihli nüshasında yayımlanan
"Kalemli Dönse Bari" başlıklı yazınızı okudum. Öncelikle bir hususu düzeltmem gerekiyor. Başkanlı~ımdaki parlamento heyetinin resmi ziyareti
"Avusturya" de~il. Avustralya'ya yapılmıştır. Yazıda söz konusu olan
Avustralya parlamentosunca Kıbrıs'la ilgili olarak alınan kararı, resmi ziyaretimizin üçüncü gününde ve Canberra'daki Temsilciler Meclisi ve Senato'daki görüşmelerimizi tamamladıktan sonra ö~renebildik. Kararın
yanlış, haksız ve taraflı iddialar içermesi karşısında, Canberra Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığıınızia da gerekli istişarede bulunarak, o sırada
bulundu~umuz Sidney'den, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin görüşlerine
danışılmadan tek yarılı olarak alınan bu kararı kınayan ve kısa sürede
düzeltilmesi dileğimizi ifade eden mektubumuzu derhal Canberra'daki
Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı'na gönderdim.
Ziyaretimizin başlangıcında e~er Dışişleri Bakanlığımızdan bu konuda bir bilgi bize ulaştırılmış olsa idi, yazınııda belirtildi~i gibi, hiç şüphe
niz olmasın, gere~i tarafıından yapılırdı.
Kaldı ki, bir önceki ziyaretimde Mısır'da; Kuzey Irak'da meydana gelen hadiseler nedeniyle gezimi hemen yarıda kesip Türkiye'ye döndüm.
Devlet anlayışım bunu gerektirir. Ancak, ülkeme karşı haksız isnatların
yapıldı~ı bir yerde bunları duymamazlıktan gelmek yerine, olayın üstüne
gitmeyi ve usulünce protesto etmeyi daha uygun buldum. Bilmenizi istedim.
Sevgilerimle.
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20 İNCİ DÖNEM ı İNCİ YASAMA YILINDA YASAMA-DENETİM,
YÖNETİM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA
İLİŞKİN BASlN TOPLANTISI
ı Ekim ı996
Sayın Basın Mensupları,

Yürütmekle büyük onur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi
görevine seçildiğim tarihten bu yana Parlamentomuzun, halkımızın beklentilerine uygun bir biçimde süratli, etkin ve verimli bir çalışma sergileyebilmesinin yanısıra çağın gereklerine uygun modern mekanlara, teknolojinin en son ürünü teknik donanıma kavuşturulabilme
si amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve başlattığım projeleri Meclis'in yeni dönemi başlarken kamuoyuna duyurmak üzere düzeniediğim
basın toplantısına hoş geldiğiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo
rum.
Sözlerime başlamadan ifade etmeliyim ki, bu çalışmalarımız sırasın
da Başkanlık Divanımızın değerli üyelerinden, siyasi partilerimizin sayın
yönetici ve milletvekillerinden yardım, destek ve moral aldık. Çalışmala
rımızdayardım ve desteklerini, yapıcı eleştirilerini esirgemeyen tüm parlamenterlerimize bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyorum.
Başkanlığı

Değerli Basın Mensupları,
Anımsayacağınız

gibi bu son derece zor ancak onurlu göreve seçildigün yaptığım konuşmada Meclis idaresinde izleyeceğim yolu, "Yüce
Meclis'in idaresinde tarafsız bir başkan olacağım. Diğer taraftan, taraflı
bir başkan olacağıını da ifade etmek istiyorum. Herşeyden önce Laik Demokratik Cumhuriyetin tarafındayım, bu yüce çatıdan, bu yüce çatı altında görev yapan milletimizin gerçek temsilcilerinden ve Yüce Milletten
yana tarafım" sözcükleriyle ifade etmiştim.
Gururla ifade etmek isterim ki, göreve başladığım andan beri Yüce
Milletimizin önünde verdiğim söze sadık kaldım. Tüm uygulama ve kararlarımda Laik-Demokratik Cumhuriyetten yana oldum. TBMM'den yana oldum. Büyük Önder Atatürk'ün kurup bizlere emanet ettiği ve gücünü milletimizden alan parlamentomuzun saygılanlığının korunup güçlendirilmesinden yana oldum.
Sayın Basın Mensuplan,
Konuşmamın bu bölümünde 20 nci Dönem 1 inci Yasama Yılında
gerçekleştirdiğimiz yasama ve denetim çalışmaları hakkında özet bilgi
vermek istiyorum. Geride bıraktığımız yasama yılında 91 birleşim gerçekleştirilmiş, Meclis Genel Kurulu toplam 397 saat 39 dakikayı bulan bir
ğim
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çalışına yapmıştır.
sından

233 kanun tasarı
45'inin, ınilletvekilleriınizce verilen 436 kanun teklifinden 4'ünün
Bu sürede,

Başkanlığıınıza ulaşan

görüşülerek kanuniaşması sağlanmıştır.
Anılan dönemde, denetim açısından da yoğun bir teınpoya ulaşılınış,
milletvekillerimiz tarafından 322 sözlü, ı 265 yazılı soru, 4 Genel Görüş
me, 9 Meclis Soruşturması, ıo6 Meclis Araştırması, ı adet de Gensoru
önergesi verilmiştir. Genel Görüşme önergelerinden 3'ü, Meclis Soruştur
ınası önergelerinden 5"i, Meclis Araştırınası önergelerinden ı 6'sı kabul
edilmiş, Gensoru Önergesi ise Hükümetin istifası nedeniyle işlemden
kaldırılmıştır.

Yoğun

bir yasama

yılını

geride

bırakan

Yüce Parlamentomuzun ger-

çekleştirdiği yasama çalışınalarının başında kuşkusuz İçtüzük değişikli
ği gelmektedir. TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerimizin işbirliği
ve yoğun çabaları sonucunda 23 yıllık bir aradan sonra İçtüzüğüınüz ittifakla değiştirilıniş, böylelikle bir yandan Anayasaya uygunluk sağlanır
ken bir yandan da Meclis çalışmalarını süratlendirici düzenlemeler getirilmiştir.

İçtüzük değişikliğinde gerçekleştirilen işbirliği

ve çabanın, Anayasaya
uyum açısından değiştirilmesi zorunlu olan 19 yasa ile ilgili çalışınalar
sırasında da sergileneceğille inanıyorum. Bu konuda Başkanlığıınızca
hazırlanan teklif, partilerimizin Grup Başkanlıkları ile TBMM'de temsil
edilen partimizin Genel Başkanlığına gönderilmiştir.
Değerli Basın Mensupları,

Yasama ve denetim çalışınalarıınızı bu şekilde özetledikten sonra Yüce Parlamentomuzun ulusuınuza yaraşır çağdaş bir görünüm ve niteliğe
kavuşturulması amacıyla gerçekleştirdiğimiz ve başıattığımız çalışınala
ra değinmek istiyorum.
Anıınsayacağınız

gibi, TBMM Başkanlığı olarak bu alanda ele aldığı
ilk konu Basın Toplantı Salonunun düzenlenınesi oldu. Çok kısa sürede gerçekleştirilen bu düzenlemeyle Meclisiıniz, herkesin beğeni ve takdirini kazanan çağdaş bir salona kavuştu.
mız

Şimdi sıra ı930'lu yılların

otoriter devlet anlayışına uygun bir biçimGenel Kurul Salonumuzun gelişmiş, çağdaş demokratik ülke
parlamentoları ile eşdeğer bir biçimde yeniden düzenlenınesine geldi.
de

yapılan

Hepinizin yakinen takip ettiği gibi, Genel Kurul Salonuınuz, müzakere-diyalog sistemine uygun bir biçimde yeniden düzenlenirken, en son
teknolojik sisteınlerle donatılacak, halen saatler alan oylama-yoklama gibi işlemler bir-kaç saniye içinde yapılabilecek ve sonuçlar anında alına
bilecektir. Bir yılda tamamlanınası planlanan yapıın süresince Genel Ku-

236

rul çalışmaları milletvekili
lonunda sürdürülecektir.

sayısına

uygun hale getirilen ANAP Grup Sa-

Bunun yanısıra, milletvekili sayısının artışından kaynaklanan lojman
sorununun çözümü için Milletvekili Lojmanları Sitesinde çok katlı konut
yapımı için çalışmalar başlatılmış, çalışmaların bir yıl içinde bUirilmesi
öngörülmüştür. Bu bağlamda, kendilerine konut tahsis edilemeyen milletvekilierimize kira bedellerinin 20 milyon lirasının TBMM bütçesinden
ödenmesi uygulaması da geride bıraktığımız yasama yılında başlatılmıştır.
Sayın Basın Mensupları,

Harcama gerektiren bu çalışmaların yanısıra gider kalemlerimiz araönemli bir ağırlığa sahip olan sağlık harcamalarının asgariye indirilmesi ve TBMM Sağlık Merkezinin daha etkin ve ekonomik hizmet verebilmesi için hekim ve teknik donanım bakımından takviyesi kararı Baş
kanlık Divanımızca alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bunun yanısıra
anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarından gelen faturaların, oluşturu
lan Tıbbi Denetleme Komisyonu tarafından denetime tabi tutulması sağ
sında

lanmıştır.

Tüm bu çalışmaların yanısıra, yeni "Milletvekili Halkla İlişkiler Binası"nın yapılmasına, mevcut binaların "Komisyonlar ve İdari Teşkilat Hiz. met Binası" olarak değerlendirilmesine ve büyük eksikliği çekilen çağdaş
bir arşiv binasının Medisimize kazandırılınasına yönelik çalışmalarımız
ise devam etmektedir.
Başkanlık Divanımızca yerine getirilen önemli çalışmalardan birisi de
TBMM-TV Yönetmeliğinin çıkartılması olmuştur. Adıgeçen yönetmelikle
birimin çalışma ve yönetim esasları belirlenmiştir. Bu arada yapılan bir
başka önemli çalışma da TBMM bilgisayar ağının yaygınlaştırılması ve
İnternet bağlantısının gerçekleştirilmesi olmuştur.
Değerli Basın Mensupları,

Sözlerimi, varlığı ile onur duyduğumuz ve ı 924 yılında çıkarılan 43 ı
yasa ile Başkanlığımıza devredilen Milli Saraylarımızı, Müze-Saray
anlayışı içerisinde paha biçilemeyen, değerli eşyaları ile bilimsel olarak
korumak, değerlendirmek, tanıtmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde
intikal ettirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları aktararak sürdürmek istiyorum.
TBMM adına TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı yönetiminde bulunan bu tarihi yapılar; Dalınabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız-Şa
le, Küçüksu, Ihlamur, Maslak, Aynalıkavak Kasırları, Yıldız'da Amire-i
Ferhan binaları, Lojmanlar, Florya ve Yalova Atatürk Köşkleri, Filizi
Köşk, İzmir Milli Egemenlik Evi, Bursa Hünkar Köşkü ve TBMM Konukesayılı
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vi'dir. Bunların yanısıra, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikaları ile Her ek e
Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası da Başkanlık görev alanı içindedir.
bu tarihi yapı ve fabrikalarımızı atalarımızdan devbir "Miras" olarak değil, gelecek kuşaklardan aldığımız "ödünüç" olarak görmektedir ve dünya kültür mirasının bu nadide örneklerinin sağlıklı şekilde yarınlara intikaline yönelik yoğun bir çaba içerisindedir.
TBMM

Başkanlığı,

raldığımız

Sözü edilen amaca uygun olarak hazırlanan "Saray, Köşk ve Kasırla
rımızın On Yılı" hedefli master planı TBMM Başkanlık Divanı tarafından
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yine aynı çerçevede Saray, Köşk ve
Kasırlar ile bunların içinde bulunan taşınır kültür varlıkları, tarihi bahçeleri ve çevrelerinin koruma ve değerlendirme hizmetlerinin bilimsel
esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere "Bilim ve Değerlendirme Kurulu" oluşturulmuştur.
Saray, Köşk ve Kasırlarımızın korunması, niteliklerine uygun biçimde onarılınası ve yeni teknolojilerle desteklenmesi konusunda kararlı
olan Başkanlığımız, bu amaca yönelik çalışmalarını üniversitelerimizle
gerçekleştirilen işbirliğine ilave olarak Avrupa Konseyi'ne bağlı kuruluş
lardan da destek alarak sürdürmektedir.

Mensuplan,
Geride bıraktığımız yasama yılında dünya parlamentoları ile karşılık
lı güven, işbirliği ve dayanışma esasına dayalı ilişkiler kurulmasına, mevcut ilişkilerin geliştirHip kökleştirilmesine özel bir önem verilmiştir. Bu
bağlamda, başkanlığımdaki parlamento heyetlerimiz ile gerçekleştirdiği
miz Gürcistan, Arjantin, İrlanda, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Avustralya ziyaretleri sırasında ikili iliş
kiler, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde çok yararlı görüşmeler
yapılmış ve par lam en to lararası işbirliği anlaşmaları imzalanını ş tır.
Bunun yanısıra, TBMM Başkanlığı, ülkemizi ilgilendiren terör ve diğer sorunlarla ilgili olarak ülkemiz aleyhinde alınan kararlar konusunda
anında tepki vermiş ve yabancı ülke parlamentoları ile uluslararası kuruluşların başkanlarına uyarıcı ve kınayıcı mektuplar göndererek gerçeklerin anlatılması ve uluslararası platformlarda ulusumuzun hakkının
korunması görevi yerine getirilmiştir.
Geride bıraktığımız yasama yılı içerisinde Parlamentolararası Birlik'in
95 inci Genel Kurulu ve Habitat II Global Parlamenterler Forumu
TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrı
ca, uluslararası gruplarımız da yoğun bir çalışma içerisinde olmuş, uluslararası kuruluşların değişik tarihlerde yapılan toplantılarında parlamentomuzu başarıyla temsil etmişlerdir.
Sayın Basın
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Değerli Basın

Mensuplan,

Sözlerimi, TBMM Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulmuş olan
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuzun çalışmalarını özetleyerek tamamlı
yorum. Milli egemenlik ilkesini geniş halk kitlelerine yaygınlaştırarak benimsetmeyi hedef edinen bu kurulumuz; ulusumuzun moral gücüne ve
ulusaf birlik ve bütünlüğ;ümüze katkı sağlamak amacıyla, 23 Nisan'da
TBMM ön bahçesinde, 19 Mayıs'ta Samsun Cumhuriyet Meydanında, 26
Ağustos'ta Afyon Zafer Meydanında ses ve ışık gösterileri düzenlemiştir.
1996 yılı faaliyetlerinin ana hedeflerini, dünya üzerindeki Türk kültür ve tabiat varlıklarının envanterinin çıkartılması, korunması ve tanı
tilması olarak belirleyen kurulumuz, ayrıca kamu kurum ve kuruluşla
rında bulunan her türlü sanat eseri ve tarihi önem taşıyan eserlerin envanterlerinin çıKartılmasını ve bunların TBMM Başkanlığınca kurulması
planlanan müzede değerlendirilmek üzere Meclis'e kazandırılması amacıyla Başbakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Tüm bu çalışmalar, başta Meclis Başkanlık Divanı olmak üzere DaKurulu, Grup Başkanvekilleri, Komisyonlar ve Yüce Meclis'in saygıdeğer üyelerinin kendi görev alanları içinde büyük katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Bu hususu özellikle arzetmeyi görev biliriz.
Ayrıca, bu çalışmalarımız sırasında değerli desteklerini esirgemeyen
Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanlar Kurulunun saygıdeğer üyelerine, siyasi partilerimizin sayın Genel Başkanları ve değerli
yöneticilerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunınayı kadirşinaslığın bir gereği sayıyoruz.
nışma
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BATI AVRUPA BİRLİÖİ ASAMBLE BAŞKANI
SIR DUBLEY SMİTH'İ KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

2 Ekim 1996

Kendilerini TBMM'de görmekten, ağırlamaktan onur duyduğumuzu
ifade etmek istiyorum. Akşam bizim TBMM'nin açılış resepsiyonuna katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Benim davetlim olarak Türkiye'de bulunuyorlar, bu ziyarete ayrı bir önem veriyorum. Şu konuşmayı yaptığım sırada kullandığı k elim eler, ifade ettiği cümleler, benim kendisine söylemeye hazırlandığım cümlelerdi. Aynısının altına sadece imza atmakla yetineceğim. Ben kendilerinin politik kariyerini dünya politikasına olan hakimiyetini ve Avrupa'daki kalıcı bir barışa olan
katkılarını, Avrupa Konseyi'ndeki çalışmaları sırasında takip ettim çok
yakından biliyorum. Çok samimi ve içten bir Türk dostu olduğunu da biliyorum. Bütün bunlar BAB'la olan ilişkilerimizde bizim açımızdan kolaylaştırıcı ve güzel olaylardır. Evet TBMM Başkanı olarak ben de Türkiye'nin Batı Avrupa Birliği'ndeki bu yarım üyelik statüsünden rahatsızım
ve tam üyeliğin bir an önce gereçekleştirilmesini istiyorum. Çünkü NATO
gibi bir büyük organizasyonda tam üye olan Türkiye'nin BAB gibi Avrupa Konseyi'nin tamamlayıcı olan bir unsurunda ortak üye statüsünde
olması, tam üye olmaması, biz Türkler açısından bize bir çifte standart
uygulandığı intibaını uyandırıyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Geçenlerde TBMM'de yapılan bir müzakerede TBMM'nin biraz sonra size izah
edeceğim, BAB'la ilgili çok büyük bir tepkisi oldu. Bu tam üye olmayışı
mızın TBMM'de bir yansımasıydı. Dostlarımıza karşı bir mesajdı ve hükümet getirdiği teklifi geri çekmek zorunda kaldı. Sayın Başkanın BAB'a
tam üyelik konusunda iki şart olduğunu söylemesinden memnun oldum
ama o iki şartta da bir değişim olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem NATO'ya tam, hem Avrupa Birliğine tam üye olmak BAB üyeliğinin şartıdır
gibi görünüyorsa da bu şartlarda değişiklik oldu. Çünkü Avrupa Birliği
üyelerinin bir kısmı BAB'ta gözlemci statüsünde devam etmeyi kabul ettikleri anda bu kararların geçerliliği tartışılır hale gelir. Bu konuda biz
devlet olarak Dışişleri Bakanlığı nezdinde Fransa, Almanya, ingiltere,
ABD Dışişleri Bakaniarına mektuplar gönderdik bu mektupların bir çoğuna cevaplar geldi. Bu cevapların bazıları çok ikili cevaplar. Ama biz daha gerçekçi cevaplar bekliyoruz. Sanıyorum, bilhassa sizin katkılarınızla
bu zorlukları aşabileceğiz.
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"DÜNDEN BUGÜNE JAPONYA" KONULU PANELDE
YAPTlKLARI KONUŞMA
6 Ekim 1996
Değerli

Konuklar, ben bugünkü panele sadece dinleyici olarak kaBir konuşma yapmak için gelmedim huzurlarınıza, ama değerli
dostumuz Sayın Sadıklar, biraz emrivakiyle, beni buraya davet edince
herhalde bir şeyler söylemem lazım diye şimdi karşınızdayım. Ne söylemem lazım diye düşünüyorum; çünkü mesai arkadaşım yıllardır dostum
değerli politikacı devlet adamı Işılay Saygın, kendine has üslubu içerisinde hem kendi görüşlerini katarak görev başındaki hükümetin Japonya'yla olan ilişkilerine bakış açısını bir çerçeveye oturttu ve güzel bir çerçeveye oturttu. Çok samimi şeyler söyledi. Efendim, müsaade ederseniz
buradan hareket etmek istiyorum. Türk Japon ilişkileri konusunda Türkiye dünyanın bir ucunda Japonya dünyanın bir ucunda.
tıldım.

Türkiye, hani bizim Anadolu tabiriyle Japonya nere, Türkiye nere.
bir salon içinde hepimizi sayın Sadıklar toplamış; Türk-Japon iliş
kileri konusunda bir panel düzenliyor. Yıllardır bütün devlet adamları
mız Cumhurbaşkanlarımız başta olmak üzere, işte biz Japon modelini
çok benimsiyoruz; o modelle kalkınmamızı tamamlamalıyız, yahut da o
hedefe ulaşmalıyız diye, Türkiye'nin geleneksel dış politikasındaki Japonya ağırlığını vurgulayagelmişler.
Sayın Sadıklar biraz önceki konuşmasında ekonomik açıdan Japonya'yı bize tahlil ederken o hedeflere varmasındaki belli yollarda satırbaş
larını ifade etmeye gayret ettiler. Tabi biraz sonra sayın panelistler bunu
çok daha açıklıkla ortaya koyacaklar. Ben düşünüyorum; yıllardır yapı
lan bu konuşmaların ışığında ne yapmışlar Japonlar? Japon insanı, Japon devleti, Japon milleti bugünkü otuzüçbin dolar seviyesini yakalamış,
dünyadaki saygın yerine oturmuş. Bana göre iki şey yapmış; bir geleneksel Japon disiplininden ayrılmamış; ikincisi çok çalışmış. Ben böyle özetlemeye çalışıyorum. Eğ;er bu çalışmayı, bu çok çalışmayı boşa yapmayıp
da bir disiplin içerisinde, bir ahlak anlayışı içerisinde, bir iş disiplini içerisinde, bir milli birlik bütünlük içerisinde yapabilirseniz demekkibir savaşta yıkılıp yakılmış olsanız da, üzerinizden bombalarda geçmiş olsa, sonunda dünyadaki saygın yerinizi çok kısa bir zamanda alabiliyorsunuz.
Bana göre Türkiye'nin benimseyeceği şey bu olmalı ama Türkiye bunu söylerken, bunu benimserken, Türkiye kendi değerlerine de inanmalı. Bakınız ben dün veya öbür gün yapılan bir törende de söyledim. Bir
ödül töreninde söyledim.
Türkiye'yi biz sadece günlük münakaşalarımız, günlük dertlerimiz
arasında işte her günkü suiistimaller, her günkü terör olayları, her gün
Bakın
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cinayetler falan çok şeyi arka arkaya sıralayabileceğimiz olumsuzluklarla gündemde tutmaya gayret ediyoruz, yanlışımız bence bu hill. Bunları
konuşmayalım mı? Konuşalım efendim, bunlardan bir sıkıntımız yok,
bunlar da Türkiye'nin gerçekleri ama Türkiye'nin başka gerçekleri de var.
Daha bir iki hafta kadar kısa bir süre önce Türk firmaları, yabancı firmalarla yarıştı ve kalite ödülü aldı. NETAŞ kalite ödülü aldı, bunlar da Türkiye'nin gerçekleri. Otomotiv devlerinden bir tanesi Tayota burada Türkiye'de üretim yapıyor. İşte Japonlarla işbirliği yapabilmişiz. Bunlar da
Türkiye'nin değerleri, Türkiye'nin gerçekleri. Niye bunları konuşmuyoruz ki.
Türkiye'nin değerli ilim adamları var. İşte her gün ödüller alıyorlar,
dünya tıpına katkıda bulunuyorlar. Dünyanın diğer meselelerine katkı
da bulunuyorlar. NASA'da çalışan bilim adamlarımız var, dünyanın baş
ka ilim kuruluşlarında çalışan bilim adamlarımız var, önemli hastanelerde, önemli buluşlar yapan bilim adamlarımız var, bunları niye konuşmu
yoruz ki. Ben de her toplantıda bu suali soruyorum. Son ay içerisinde
Ankara'da veya sahil şehirlerimizde uluslararası çapta bir kaç toplantıya
katıldım. O toplantılarda dünyanın bir çok yerinden, o toplantılara katıl
mak üzere gelen değerli bilim adamları vardı. O bilim adamlarının hepsiyle Türk bilim adamları yarışma içindeydi. Bilgi alışverişi konusunda
yarışma içindeydi ve onların o toplantıya gelmesinden bizim bilim adamlarımızın duyduğu memnuniyetin yanında onların duyduğu memnuniyeU görmenizi isterdim. Hepsi Türkiye'de bulunmaktan, bilgilerini insanlı
ğın geleceği konusunda Türk bilim adamlarıyla paylaşmaktan, tartış
maktan mutlu olduklarını ifade ediyorlardı. Niye Türkiye'yi bu yönleriyle
tartışmıyoruz? Benimsorumda bu. O zaman geliniz, geliniz bu tür toplantılarda ama toplantıların bitimini müteakip dışarıya çıktığımızda kimi görürsek görelim bu toplantıda edindiğimiz izlenimleri, bu toplantıdan
aldığımız bilgileri herkese aktarmaya gayret edelim. Türkiye'nin bu yönü
de var diyelim. Türkiye bu bilgi birikimiyle, bu demokrasi tecrübesiyle,
bana göre dünyanın en saygın olan ülkeleri arasındadır. Yetmiş üç yıldır
geldiğimiz noktayı hiç küçümsemeyelim.
Sayın Cumhurbaşkanımız

muhtelif vesilelerle ifade ediyor, tek üniversiteden elli küsur üniversiteye geldiğimizi, bugün onbeş milyona varan okul çağımızdaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin sayısını, altmış
bine varan doktorlarımızın sayısını her vesileyle rakamlar olarak ifade
ediyor. Bunlar evet kalkınmışlığın, ilerlemişliğin bir göstergesi, evet ama,
Türkiye'nin bu kısa süre içerisinde başardığı işlerin bir göstergesi bence,
Türkiye'nin ne şartlardan geldiğini, hangi dar koridorlardan geçtiğini hepimiz gayet yakından biliyoruz.
O zaman Türkiye'yi biraz da bu yönleriyle değerlendirmemiz lazım.
bize tenkitler yöneldiğinde dünyanın bütün ülkelerinden hemen

Bakınız,
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diyorlarlar ki, efendim insan hakları demokratik standartların sayısı azlığı, çokluğu. Evet bunları söylüyorlar iyi güzel söylüyorlar da, Türkiye'nin dünyanın hürriyetlerin kullanılması açısından en açık en şeffafül
kelerden birisi olduğunu nedense görmezlikten geliyorlar.
Hürriyetlerin bu kadar rahat, bu kadar açık, bu kadar bol kullanıldı
bir başka ülke var mı? Bir göstersinler; şu ülke var desinler; eksikliklerimiz olabilir hangi ülkenin yok ki? Amerika'nın eksiklikleri yok mu?
Almanya'nın yok mu? İngiltere'nin yok mu? Fransa'nın yok mu? Herkesin eksiklikleri var. Ha, belki geleneksel Türk terbiyesi içinde biz bunları fazla yüzlerine vurmuyoruz diyebiliriz. Biz bunları yüzlerine vuralım,
hiç çekinmeyelim. Herkes bize nasıl söylüyorsa, biz de söyleyelim. Ben
söylüyorum, her toplantıda söylüyorum, hiç çekinmeden söylüyorum,
hiçbir eksikliğim yok.
ğı

Bugün ileri batı ülkelerinde ne varsa benim ülkernde var; hür parlamento var, hür basın var, hür yargı var, işte herkes herşeyi konuşuyor,
efendim konuşuyoruz da ne oluyor? Bu soruyu soruyoruz; konuşa konuşa bir yere varacağız, başka türlü varmamız mümkün değil ki. Ama tartışırken, konuşurken birbirimizi kırmamaya, özen göstereceğiz.
Milli

bütünlüğümüzü, beraberliğimizi, birliğimizi

korumaya özen göshedeflerimizden birisi bu olması lazımdır. yoksa hergün kendimizi kötüleyerek, birbirimizi zemederek bir yere varmamız mümkün detereceğiz;

ğildir.

Bana göre öz güvenimiz her geçen gün biraz daha artıyor. Her geçen
günden .daha fazla güçlü hale geliyor. Bu konsept içinde Japonya ile iliş
kilerimize bakıyorum, Sayın Bakanımız biraz önce ifade ettiler, siyasi
hiçbir problemimiz yok, ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor, ayrıca bir şey
söylediler, yatırımlar istediğimiz ölçüde değil. Buyurun gelin diyoruz, gelin, Türkiye iyi bir ülkedir, ülke istikrarlıdır, bakmayın günlük olaylara,
bunlar gelip geçici şeylerdir. Türkiye'yi kişilerle değerlendirmeyin, Türkiye'yi kurallarıyla, kurumlarıyla değerlendirin; bunu söylüyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi bir uçtan bir uca dolaşırken, bütün dünyayı dolaşırken, hep bunu söylüyor. Almanya'da da dünden beri bunu
söylüyor, Türkiye'yi kurumlarıyla değerlendirin.
Bundan birkaç ay önce Japon Parlamentosunun Başkanvekili sanı
yorum. MR. Compy benim misafirimdi, çoy faydalı bir ziyaret yaptılar, bu
ziyareti önümüzdeki günlerde TBMM olarak iade edeceğiz. Niçin bunu
söylüyorum ilişkilerimizdeki bir eksiklik vardı, parlamenter boyut eksikliği. Bunu tamamlamanın gayreti içindeyiz, dostluk gruplarıyla parlamentoda üst düzey yapılan ziyaretlerle sanıyorum ki, o zincirin o halkasını bu şekliyle tamamlayacağız.
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Sayın Bakanımız da ifade etti, Sayın Büyükelçi kültür açısından Türkiye'de bir şanstır. Bütün hayatı kültür işleriyle geçmiş sanıyorum. Türk
Japon kültürü arasındaki en iyi köprülerden birini oluşturacaktır. O
gayret içerisinde bulunacaklar, beni ziyaret ettiler gelişlerinin hemen
akabinde beni ziyaret ettiler. Bu konuları uzun uzun konuştuk kendileriyle. Türk-Japon ilişkileri hergün daha iyiye gidiyor. Vakfın katkısının
büyük olduğunu görüyorum. Yapılacak bina bu ilişkilerin bir abidesi olacaktır, belki bir göstergesi olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanının

bu binaya olan ilgilerini, özel ilgilerini ve
biliyorum. Bize düşen bir görev varsa, biz de onu yerine getirmeye çalışırız. Bugün vekili olarak söylemek durumundayım, ben panelin başarılı geçmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
katkılarını
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"TOPLAM KALiTEDE MECLİS'İN ŞANSI YOK"
BAŞLlKLI HABER NEDENİYLE MİLLİYET GAZETESi
GENEL YAYlN MÜDÜRÜ DERYA SAZAK'A
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA

9 Ekim 1996

Sazak,
Basınımızın seçkin. güçlü ve güvenilir kuruluşlarından Milliyet Gazetesi'nin 9 Ekim ı996 tel!ihli nüshasının "Ekonomi" sayfasında Mine Kılıç
imzasıyla yayınlanan "Toplam Kalitede Meclis'in Şansı Yok" başlıklı yazı
yı büyük bir üzüntüyle okudum.
Hemen ifade etmeliyim ki, Milliyet Gazetesi'nin takdire de~er genel
yayın çizgisinin yanısıra sizi ve titiz çalışma özelli~inizi yakinen biliyor olmam duyduğum üzüntüyü bir kat daha artırdı. .
Haber olarak niteleyemedi~im ve olsa olsa Mine Kılıç Hanımefendinin
eksik, yetersiz ve yanlış birikimiyle kaleme aldı~ını düşündü~üm bu şah
si de~erlendirmeleri yanıtlamayı, yürütmekle büyük onur duydu~um görevimin gere~i saymanın yanısıra ilerde karşınıza gelebilecek benzeri değerlendirmeler konusunda bildiğim ve takdir ettiğim titiz çalışma özelli~iniz açısından dikkatinize sunmak bakımından zorunlu gördüm.
Sayın Sazak,
Gözbebeğimiz gibi korumamız ve zerrece toz kondurmamamız gereken Yüce Parlamentomuzu vatandaş gözünde hırpalayıcı, yaralayıcı ifadelerle kaleme alınan sözkonusu de~erlendirmenin baştan sona yanlış
larla dolu oldu~unu belirtmek durumundayım.
Mine Kılıç hanımefendi, yazısında belirtti~i gibi bir araştırma zahmetine katlansa idi en başta milletvekili sayımızın 600 de~il 550 oldu~unu,
bırakın politika ile ilgilenenlere ya da gazeteci arkadaşlarına sormayı, sokaktan geçen sade bir vatandaştan bile ö~renebilirdi.
Meclis'in teraat yapamadı~ına ilişkin de~erlendirmeye gelince, 20 nci
Dönem İkinci Yasama Yılının açılışı nedeniyle ı Ekim ı996 tarihinde
yaptı~ım basın toplantısında bu konuda çok geniş açıklamalarda bulundum. Açıklamalarım hemen tüm medya organlarında yer aldı.
Basın toplantıma ilişkin haberleri izleyemedi~ini düşündü~üm Mine
Kılıç Hanımefendi, Medisimize başvursa idi, ı inci Yasama Yılında 9ı
birleşim gerçekleştirildi~ini, toplam 397 saat 39 dakika tutan bu birleşimler sonucunda Başkanlı~ımıza ulaşan 233 Yasa Tasarısından 45'inin,
436 Yasa önerisinden 4'ünün, Genel Görüşme önergelerinden 3'ünün,
Meclis Soruşturması önergelerinden ı6'sının kabul edildiğini, ayrıca 23
Sayın
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yıllık aradan sonra TBMM İçtüzüğünü kabul etme onurunun da 20 nci

Dönem üyelerince

paylaşıldığını rahatlıkla öğrenebilirdi.

Avrupa Kalite Vakfına üyelik konusundaki değerlendirmede hangi
esas alındığını bilememekle birlikte bir fikir edinilmesi bakı
mından Sayın Milletvekillerimizin öğrenim durumları konusunda dikkatIerinizi çekmek isterim. Sayın üyelerimizden 486'sı fakülte, akademi ve
yüksekokul, 47'si lise ve dengi okul, 1 l'i ortaokul, 6'sı da ilkokul mezunudur.
kıstasların

Akademik kariyer açısından yapılacak değerlendirme de Yüce Parlamentomuz açısından bir kıvanç kaynağıdır. Üyelerimizden 29'u profesör,
13'ü doçent, 4'ü yardımcı doçent unvanına sahip olup, doktora yapanların sayısı 41, master yapanlarınki ise 73'dür.
İş takibi ve Meclis'i oluşturanların üç aşağı beş yukarı aynı isimler-

konusuna gelince; milletvekillerimizin, temsilcisi oldukları
ilgilenmesi, bu sorunlara çözüm aramak
için çaba sarfetmesi kadar doğal bir durum olmasa gerekir.
den

oluşması

vatandaşlarımızın sorunlarıyla

Milletin sesine kulak vermeyen, sorunları ile ilgilenmeyen, bunlara
çare aramayan bir parlamento ya da bir parlamenter düşünülebilir mi?
Milletin, sorunları ile ilgilenen bir vekili yeniden seçmesinin eleştirilecek
bir yanının olamayacağı inancıyla birlikte belirtmek isterim ki, 550 milletvekilimizden daha önce yasama organlarında (Cumhuriyet Senatosu
ve Danışma Meclisi üyeleri dahil) görev almış olanların toplam sayısı da
249'dan ibarettir. 550 ve 249 rakamları dikkate alındığında bu oran üç
aşağı beş yukarı diye değerlendirilebilir mi?
Sayın Sazak,
Basın özgürlüğüne saygı

duyan ve basın organlarında ifade edilecek
her tür yapıcı, haklı ve yön gösterici eleştiri ve değerlendirmeye açık olan
kişiliğirole bu açıklamarnı bundan sonraki haber ve yorumlarda dikkate
alacağınız inanç ve düşüncesiyle takdirlerinize sunarım. Sevgilerimle.
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7. ANTALYA ULUSLARARASI GÜVENLİK VE
İŞBİRLİGİ KONFERANSlNDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

ll Ekim 1996 - Antalya

Ekselanslar,
De~erli Konuklarımız,

Türk Atıantik Konseyi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği geleneksel
Antalya Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na katılan yerli ve
yabancı tüm konuklarımıza en derin saygılarımla "Hoşgeldiniz" demek istiyorum.
Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, Avrupa'nın istikrar, güvenlik
ve refahının yeni koşullara uygun olarak sağlanması gereksinimi Avrupa'da yeni arayışlar başlatmıştır. Avrupa'nın tüm ülkeleri için siyasi; askeri ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik bu arayış çerçevesinde bir entegrasyon ve buna uygun bir yapısal dönüşüm sürecine girilmiştir.

Avrupa'nın

yeni Güvenlik Mimarisi olarak adlandırdığımız bu oluşu
mun temel taşı konumunda bulunan NATO'nun yaşamakta olduğu evrim sürecinin temel niteliği, İttifakın Soğuk Savaş ertesi güvenlik koşul
larına ve siyasal ortama kendisini uyarlamasıdır. Bildiğiniz gibi, önceki
yıllarda siyasal bakımdan önemli açılımlar yapan NATO, merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliği ilişkisi içine girmiştir. Kuzey Atıantik İş
birliği Konseyi (KAİK) ve onu bütünleştiren Barış İçin Ortaklık (BİO) girişimi, bu gelişmenin somut ifadeleridir. Günümüzde ise BİO'nun zenginleştirilmesi, NATO'nun genişlemesi, Akdeniz ülkeleriyle diyalog, NATOBAB ilişkilerinde işbirliği ve yakınlaşma ile Avrupa Güvenlik ve Savunma
kimliğinin ittifak içinde geliştirilmesi konuları, İttifakın dönüşüm sürecinin ağırlıklı boyutları olarak öne çıkmış bulunmaktadır.
BİO'nun, işbirliği ortaklarının İttifak

ile ilişkilerini arzu ettikleri alanlarda ve ölçüde geliştirme ve derinleştirmelerine olanak verecek şekilde
güçlendirilmesini uygun görmekte ve istekli işbirliği ortaklarını BİO programlarından azami şekilde yararlanmaya teşvik etmekteyiz.
Türkiye, İttifakın genişlemesi yönünde alınan karara katılmıştır. İtti
ilke olarak olumlu yaklaşmakta ve çeşitli aday ülkelere bu yolda destek sözü vermiş bulunmaktayız. Ancak genişleme süreci ile ilgili olarak göz önünde tutulması gereken birçok unsur bulunduğuna dikkat çekmek isterim. Genişleme İttifak'ın etkinliğini güçlendirmeli, Avrupa'da yeni bölünmelere yol açmamalıdır. İttifak üyeliğini hedeflefakın genişlemesine
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mekle birlikte ilk aşamada veya yakın dönemde üye olmayacak ülkelerin
kendilerini dışianmış kaderlerine terk edilmiş hissetmemeleri için düzenlemeler öngörülmesi önem taşımaktadır. Bu ülkelerin İttifak'a üyelik sürecinin kesin bir takvime bağlanması ve bunların özel durumlarını gözetecek kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, NATO'nun ilk aşamada belirli sayıda Orta Avrupa ülkesiyle genişlemesinin
bazı sorunlar yaratması muhtemeldir. Genişlemeyle birlikte ilave yükümlülük altına girecek olan müttefiklerin güvenliği açısından çok
önemli bazı ülkelerin genişlemenin dışında kalmaları sakınca teşkil edecektir. Vaşington Antlaşmasına katılım protokollerinin ulusal parlamentolarda ve bumeyanda TBMM'nde onaylanması gerektiği unutulmamalı
dır. NATO'nun genişlemesi zamanı geldiğinde ulusal parlamentolarımı
zın, yüklenilen ilave yükümlülükler karşılığında Avrupa güvenlik oluşumları çerçevesinde elde edilen kazançları dikkatle incelemeleri beklenmelidir.
NATO - Batı Avrupa Birliğ;i ilişkilerindeki gelişmeyi hoşnutlukla karşılamaktayız. Biz, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Avrupa'nın kurulmasının, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında mümkün olduğunca geniş
katılımlı yapılar sayesinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Yeni bölünmeler yaratılmamalı, bütünleştirici yaklaşımlar öngörülmelidir.
Türkiye, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmadığı için BAB'a da tam üyelik statüsünü üstlenememektedir. Bize BAB'da tanınan ortak üyelik statüsü, gerek parlamentomuz gerekse kamuoyumuz tarafından ikinci sınıf
üyelik olarak değerlendirilmekte ve tepkiyle karşılanmaktadır. Türkiye'nin BAB ortak üyeliği hiçbir hukuki belgeye dayanmadığından yasal
dayanaktan yoksundur ve sadece bir deklerasyon ile açıklanmış bulunmaktadır.

Türk askerinin BAB tatbikatıarına katılması, TBMM'nin kararını gerektirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, BAB askeri tatbikatiarına gönderilmesine veya ülkemizde düzenlenebilecek BAB tatbikatIarına evsahipliği yapılabilmesini teminen Hükümete yetki verilmesi için
yakın bir geçmişte TBMM'nden talepte bulunulmuştur.
Ancak, Türkiye'nin alınan kararları etkileme imkanının bulunmadığı
bir örgütün askeri boyutuna katılmasının siyasi açıdan kabul edilemez
nitelik taşıdığı yolunda TBMM'nde beliren görüş çerçevesinde Hükümet,
talebini geri çekmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin BAB'a tam üyeliği
gerçekleşmedikçe, TBMM'nden böyle bir onayın sağlanması olanaksız görülmektedir.
NATO'nun genişlemesini, İttifakın ortak çıkarları açısından son derce
önemli görmekteyiz. Kuşkusuz NATO'nun gelecekteki güvenlik yapısını
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bir bütün içinde mütalaa etmemiz gerekir. Dolayısıyla, bu gelişmeyi Avrupa'nın gelecekteki siyasi ve ekonomik yapısından tecrit etmek müm.;.
kün değildir. Zaten Avrupa Birliğinin Maastricht'ten itibaren Avrupa'nın
geleceğinin her üç boyutunu da bütünlük içinde benimseme yolundaki
eğilimi bilinmektedir. Aynı şekilde, Avrupa Birliği ile BAB arasında yakın
ilişki kurma ve bunu NATO ile irtibatlandırma çabalarını desteklemekteyiz. Son olarak Haziran ayında Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında alınan, kurumsal temeli ister Avrupa birliği, isterse
BAB olsun, Avrupa'nın Güvenlik ve Savunma kimliğinin NATO içinde
geliştirilmesi kararı tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye'nin Avrupa ile kurumsal bütünleşmesinin savunma ve güvenlik boyutu açısından can alıcı bir önem taşıyan bu karar, özellikle Türkiye'nin
BAB'a tam üyelik perspektiflnin ileriye götürütmesi için yararlanılabile
cek uygun bir ortam hazırlamıştır. Türkiye'nin BAB'ın karar alma sürecine dahil edilmesini sağlayacak makul öneriler beklemekteyiz.
Bir yandan Avrupa Birliği'ne üye olması öngörülen bazı Merkezi ve
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'nun genişlemesinden de istifade ederek
Avrupa'nın gelecekteki üç boyutlu mimarisinde yeralmaları düşünülür
ken, NATO'nun ve Avrupa'nın Güvenlik Mimarisinin uzun zamandır aktif üyelerinden biri olan Türkiye'nin, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birleşmesinin dışında bırakılmasının makul olmayacağını zaten siz de takdir edersiniz. NATO'nun genişlemesi düşünülürken ve Türkiye'nin buna
katkısı beklenirken, aynı şekilde müttefiklerimizin, Türkiye'nin BAB ve
Avrupa Birliğine tam üyeliği hususundaki olumlu katkılarını da buna
paralel olarak beklemekteyiz.
Soğuk Savaş sonrası dönemde ortadan kalkan kütlesel Sovyet tehdidinin yerini yeni tehdit ve riskler almıştır. Gerçekten, Türkiye'nin ortasında yer aldığı Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu üçgeni, dini ve etnik
ayrılıkların sıcak çatışmalara yol açabildiği, barış ve istikrarı tehdit eden
belirsizlik! erin egemen olduğu bir alan olarak ön plana çıkmıştır. Jeopolitik konumu itibariyle sorunlarla dolu bir bölgede yer alan Türkiye'nin,
hiç kimsenin kolaylıkla inkar ederneyeceği stratejik bir önemi vardır. Çoğulcu demokrasisi, batılı değer ve kurumları esas alan devlet yapısıyla
Türkiye, Bölgesinde bir istikrar unsurudur. Bizim amacımız istikrarlı bir
Avrupa yaratmaktır. Türkiye, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı bulunmaktadır.

Çeşitli kıtalardan

ve farklı çevrelerden gelen güzide konuklarımızı,
Türkiye'nin en gelişmiş turizm beldelerinden biri olan Antalya'da biraraya getirerek, organizasyonun başarısı için insan üstü bir çaba gösteren
Türk Atıantik Konseyi'ni candan kutluyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
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Aynı

zamanda, böylesi güncel ve hepimizi yakından ilgilendiren bir
konuyu ele alan Konferans çalışmalarının başarılı olmasını diliyorum.
Şimdi, değerli konuklar biraz da bu metnin
lerimi ifade edeyim.

dışına çıkarak düşündük

Bu konferansın başına güvenlik ve işbirliği ifadesini koymuşuz. Biraz
önce yapılan görüşmeler içerisinde yeni bir kavram daha ortaya atıldı.
Bunun arkasından "Güvenlik ve İstikrar Konferansı Toplanmalıdır" denildi. Bu söylenirken Türkiye'nin NATO üyesi olduğu vurgulandı. BAB'da
da çok aktif bir üye olduğu söylendi bir sayın konuşmacı tarafından.
Ben bu aktifliği anlayamadım. Eğer aktiflikten kasıt, alınmasında etkili olmadığı kararları uygulayıcı bir ülke olmak ise, ben bu aktifliği kabul etmiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak kabul etmem mümkün değil.
Değerli Başkanımız, konferansın toplanmasında

büyük emeği ve katBayülken açış konuşmasında burada resmi kimliklerimizin dışında, rahat konuşabiliyoruz pek çok şeyi aramızda münakaşa
edebiliyoruz dediler, katılıyorum.
kıları

olan

Sayın

Resmi kimlikleri olan kişiler de bu resmi kimliklerin dışına taşarak
bir şeyler söylemek durumunda kalıyorlar belki. Ona da katılıyorum.
Ama sormak istiyorum; resmi kimliklerimizin dışında söylediğimiz ve bizler için bu salonda bulunanlar için çok önemli olduğuna inandığım bu
cümleler resmi mahfiilere ne kadar yansıyor?
Burada konuşulan konular yedi yıldan beri toplanıyoruz. Hayata ne
kadar geçiyor, ne kadarını bir katkı olarak sağlayabiliyoruz bu ittifaka
veya ülkelere?
Lütfen

tartışmalarınızda

bu

soruları

da

sormanızı

istirham ediyorum.

Şimdi bugünlerde moda var. Çoğu zaman da moda ama bugünlerde
daha fazla moda Avrupa'da Türkiye'yi konuşmak, Türkiye'yi tartışmak
hatta acımasızca kınamak ve eleştirmek. Hiç yadırgamıyorum. Alıştığımız
bir konu Avrupa'nın gündeminde ne zaman bir boşluk olsa, bir yerlerden
Türkiye o gündeme konuyor ve Türkiye devamlı tartışılıyor. Tartışsınlar,
bundan bir çekincemiz yok. Ama Avrupalı dostlara soruyorum. Türkiye'nin isteklerini tartışıyor musunuz?

Türkiye'nin isteklerini konuşuyor musunuz? Türkiye'nin isteklerini
gündeme getiriyor musunuz? Gündeme alıyor musunuz? Lütfen bu sözlerimi bir dostun dostlara olan sözleri olarak alınız. Kimseyi incitmek,
kimseyi kırmak gibi bir hedefim yok.
Sayın Bayülken'in bu toplantıda rahat söyleyelim herşeyi konuşalım,
cümlesinden hareketle söylüyorum. Yani Türkiye hep Avrupa'nın uslu
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çocuğu mu kalacak? Veya Avrupa'nın
ülke mi olacak? Bu soruyu soruyorum

koridorlarında sıra
Avrupalı

bekleyen bir

dostlara.

Sonradan gelenler Avrupa'nın muhtelif kuruluşlarına o koridorlarda
hep bizim önümüzden geçip en ön sırada mı yer alacak? Veya başka bir
ifade ile söylemek isterim : Avrupa ailesinin şımarık çocukları hep hak
etmediklerini almaya devam mı edecekler? Türkiye bu soruların cevaplarını bekliyor. Avrupalı dostlarından. Bu soruların cevaplarını verdiğiniz
zaman bu toplantıların bir kıymeti olur, bir mahiyeti olur, bir ağırlığı
olur.
Unutmayın Türkiye hayır demesini bilir. Türkiye hayır diyebilecek bir
ülkedir. Türkiye'nin bu gücü vardır. Türkiye'yi kimse bu noktaya itmesin. Ben dostlarımıza bunu tavsiye ediyorum.
Arkadaşlarımız söyledi, ben de söyledim konuşmalarımda. Biz Avrupa'ya muhtacız ama Avrupa bize de muhtaç. Bunun altını çiziyoruz. Biz
ne kadar muhtaç isek Avrupa da bize o kadar muhtaç. Ve hep nasihat
dinlemeye alışkın değiliz. Karakterimizde yok. Onurumuza ve gururumuza son derece düşkün bir milletiz, son derece düşkün bir ulusuz. Tarihte bugüne kadar onaltı defa devlet kurmuşuz.

Tarihte bir defa bile devlet olamayanlar, bugün Türkiye'nin onuru ve
gururu ile oynayacak şekliyle bize yaklaşmaya, bize nasihat vermeye bizi tenkit etmeye kalkarlarsa, Türkiye'yi bütün güçleri ile karşılarında bulurlar. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisini.
Yani bütün dünya dostlarımıza şunu söylüyorum. Türkiye'nin sabrı
denemeye sabrının sınırlarını zorlamaya kalkışmayın; bundan herkes
zararlı çıkar.
nı

Unutmayın,

bu

toplantıya evsahipliği

yapan Türkiye Büyük Millet
Meclisinin başkanı olarak ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin kalbidir. En önemli kurumudur.
Bu toplantıya bugün evsahipliği yapıyor isek, bunun bir anlamı varBunun anlamı şudur. Hala bu tür ittifaklardan, bu tür dostluklardan, bu tür toplantılardan ümidimizi kesmediğimiz için.
Lütfen bu duygularımızı yitirmemize dalaylı da olsa yardım etmeyiniz.
Bunu iyi değerlendiriniz. Bütün dostlarımız iyi değerlendirsin. Sonradan
hep birlikte üzülmenin, ne Türkiye'ye ne de Avrupa'ya ne de Dünyaya
faydası olur. Hiç birimize bir faydası olmaz. Türkiye'yi hep kötü göstererek hep eksik göstererek bir yere varmanın imkanı yoktur. Hele hele günlük politikalardaki şahısların yaptığı ve yapmaya gayret ettiği bir takım
değişiklikleri kıstas alarak Türkiye'nin geleneksel politikalarından vazgeçtiğini düşünmek safdillik olur.
dır.
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Türkiye'yi biraz da yaptığımız yıllardan beri yaptığımız yapageldiğimiz
ama başkaları istediği için değil, kendimiz istediğimiz için, kendimiz arzu ettiğimiz için yaptığımız ve yapageldiğimiz iyi işlerle değerlendirmesi
ni artık dünya öğrenmelidir.
Göreceksiniz, böyle bir
ğız. Ama sizler de kazançlı

değerlendirme yapıldığında,

biz

haklı çıkaca

çıkacaksınız.

Biz Türkiye olarak, yüce Atatürk'ün kurduğu laik ve demokratik
Cumhuriyet olarak Brüksel'de Avrupalıyız, Ankara'da da Avrupalıyız.
Bunu lütfen bir yerlere kaydediniz. Bizi böyle görmek zorunda dünya.
Çifte standarda daha fazla tahammülümüz yok.
Güvenlik ve işbirliği, evet güvenlik ve işbirliği. Ama kim kime ve kiminle? O başlığın altına kime ve kiminle sorularını sorarak bir ilavede
bulunmak istiyorum.
Değerli

konuklar, biz sözümüzde duruyoruz. Türkiye olarak vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Avrupa'da bize ve kendine olan mecburiyetlerini eksiksiz yerine getirmelidir.
Böyle güzel bir toplantıda bunları söyleme ihtiyacını hissediyorsam,
inanınız bunu dostluğun bir gereği olarak yapıyorum. Bunları acımasız
ca bir tenkit olarak almayınız. Dost bir ülkenin, Meclisinin Başkanının
dostlara söyleyebileceği ifadeler olarak değerlendiriniz.
Aynı zamanda böylesi güncel ve hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu da ele alan konferans çalışmalarının da başarılı olmasını diliyorum.

Son bir teşekkürüro daha var. Bu güzel mekfuu üç yıldır bu güzel topaçan, bize evsahipliği yapan Ceylan ailesine de sonsuz teşekkür
lerimi sunarım.
lantıya

Hepinize en derin
Teşekkür
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ederim.

saygılarımı

arz ediyorum.

ANKARA ULUS ROTARY KULÜBÜNCE DÜZENLENEN
"ULUSAL EGEMENLİK VE YURTTAŞLIK SORUMLULUGUMUZ"
KONULU KONFERANSTA YAPTlKLARI KONUŞMA

12 Ekim 1996

Dinleyenler,
Değerli Gençler,
Ankara Ulus Rotary Kulübünün gençligin sorunları üzerinde düzenledigi konferans dizisinin ilkinde "Ulusal Egemenlik ve Yurttaşlık Sorumluluğumuz" konusu işlenmektedir. Gençlige yönelik böyle bir çalışmanın
başlangıcı olarak yerinde bir konu seçilmiştir. Gerçekten gençlerimiz,
içinde yaşadıkları devletimizin temelini ve onun üzerine kurulu yurttaş
lık statüsünün özelliklerini iyi bildikleri takdirde, önlerinde duran çeşit
li sorunları daha rahat ve bilinçli bir biçimde çözerler. Zaten çektigirniz
zorlukların temelinde yurttaşlık bilincinin yeterli derecede tartışılama
ması yatıyor denilebilir. Bu bakımdan gençlerimize ilkönce bu konuda
ışık tutmak son derece yerinde bir davranıştır.
Devletimizin temeli 23 Nisan 1920 tarihinden beri ulusal egemenliktir. Bir başka deyişle devlet dediğimiz en üstün toplumsal güç, kaynağı
nı dogrudan dogruya ulustan almaktadır. Binlerce yıl süren ve kişisel
egemenlik haklarına dayanan devlet gücünün yerini dogrudan dogruya
ulus almıştır. Hiç kuşkunuz olmasın ki, bugünkü en modern demokratik devletlerde bile böyle bir temel degişikligi oldukça yeni sayılır. Yeniçag başlarında beliren Aydınlanma felsefesinin giderek gelişmesiyle devlet gücünün neden belli bir soydan kaynaklandıgı sorusu ortaya atılmış
tır. Aydınlanma, akıl çagı ile açıldı. Her sorunu ilkönce aklın süzgecinden geçirmek ve ondan sonra da bilimsel esaslara göre çözmek yöntemini getiren bu çag, bugünkü bütün gelişmelerin esasıdır. İşte büyük düşünürler yukarıdaki soruyu kendilerine sordukları zaman ilkönce "insan" denilen varlığın niteliği üzerinde durmayı gerekli görmüşlerdir. İn
san, nitelikleri bakımından her yerde aynı özellikleri taşır. İnsanları so:ya, türe, dineve başka ölçülere göre biribirinden ayırmak aklın ve bilimin ilkelerine ters düşer. Bu bakımdan tanrısal bazı kurarnlara dayanıp
devlet gücünün kaynagı olarak belli kişileri kabul etmek yanlıştır. Kaldı
ki gerçek anlamıyla yorumlandıgı zaman ileri dinlerde insanların eşitligi
ve kardeşliği hep ana ilke olarak karşımıza çıkar.
Bu -nedenle Aydınlanma dönemi düşünüderi dogrudan doğruya dine
degil, onu ters ve kendi çıkarlarına göre yorumlayıp uygulayan kişilere ve
kuruluşlara agır eleştirilerini yöneltmişlerdi. Giderek bu düşünceler, insanların mutlak eşitliginin saglanması yolunu açtı. Bildiginiz gibi 18 inSayın
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ci

Yüzyılın ortalarına

kadar

Batı dünyasında

insanlar

arasında

büyük

farklılıklar vardı:

Devleti yönetme tekeli kendilerine verilmiş, her türlü ayrıcalıklarla
vergi bile ödemeyen soylular; onların en büyük destekçileri,
bu nedenle aynı haklara sahip kilise mensupları; Ortaçağın sonlarında
beliren ve kentlerde yaşayan, ekonomik gücü ellerinde tutan, her türlü
ilerlemenin ivmesi sayılan ama devlet yönetimine katılamayan burjuvazi
-ki onlara dar anlamda yurttaş da deniliyordu. Yani soylular ve kilise
mensupları "yurttaş üstü", burjuvazi ise "yurttaş' sayılırdı-; bunların ardından toprağa bağlı ve hakları çok sınırlı köylüler ve nihayet eşya olarak görülen köleler gelirdi. İşte bu düzen içinde başlayan aydınlanmada
düşünürlerin en büyük destekçileri kentli yurttaşlardı. Onlar kesin eşit
lik düşüncesini mutlaka gerçekleştirmek istiyorlardı. Böylece batılı kent
yurttaşı o'na ve diğer insanlara doğuştan geldiği kabul edilen eşitlik ilkesinin en önemli savunucusu oldu. Gördüğünüz gibi yurttaşlık sorumluluğu eşitlik hakkının gerçekleşmesi için çalışınakla doğmuştu.
donatılmış,

Söylediğimiz yüzyılda

en hızlı ivmesini kazanan bu harekete bazı modevletlerdeki hükümdarlar uydular. Böylece o devletlerde bir "Aydınlanma Monarşisi" başladı. Özellikle Prusya Kralı Il. Friedrich Wilhelm
(17ı2- ı 786) devletinde, soyluluğa dokunmamalda birlikte yurttaşlık düşüncesinin temeli olan eşitliği özellikle hukuk alanında gerçekleştirdi. Bu
nedenle o'na "Büyük Friedrich" adı verilmiştir. Bu kralın yolundan yürüyen bir başka hükümdar da Avusturya imparatoru II nci Joseph'tir
(ı 7 41-1790). ingiltere'de ise kıta Avrupasındaki Aydınlanmaya benzer bir
gelişme bütün bireylere özellikle ceza ve vergi konularında güvence sağ
lamak, çok dar kapsamlı da olsa ilk parlamentoyu kurmak yolunda daha ı3 üncü yüzyılda başlamıştı. Ama, kıta Avrupasındaki yurttaşlık bilincinin uyanmasında ingiliz düşünürlerinin etkisi inkar edilemez se de,
egemenliğin ulusa ait olması yolundaki devrimci düşünceler Kıta Aydın
lanmasının sonucudur. İşte Aydınlanma Monarşisi içinde yurttaşlık haklarını genişleten devletlerde sert ve hızlı devrimsel hareketler görülmemiştir. Buna karşılık kendi halkına tanıdığı bazı hakları Amerika' daki
uyruklarından esirgeyen İngilizlere karşı "eşitlik ve bağımsızlık" yolundaki ilk büyük savaş orada çıkmış, bazı eksiklere rağmen gene de eşitlik ve
halk egemenliğine dayanan ilk anayasalı hukuk devleti kurma onurunu
Amerikalılar kazanmışlardı. ı 8 inci Yüzyılın sonlarında gerçekleşen bu
olayın hemen ardından, bu kez Prusya ve Avusturya hükümdarlarının
akılcı tutumunu gösteremeyen ve keskin eşitsizlik rejimini bütün sertliği ile sürdüren Fransız krallarına karşı yapılan büyük ihtilill, yurttaşlık
konusunda da en büyük devrimin gerçekleşmesine vesile oluşturdu. Öyle ki, bu büyük yurttaşlık hareketinden sonra Aydınlanma monarşilerinnarşik

254

deki. reformlar bile yetersiz kaldı. Yeniçağda sadece kentiilere sınırlı haklada tanınan yurttaşlık statüsü artık bir devletin bütün bireylerine yaydırılmış ve eşitlik vazgeçilmez, kesin bir insan hakkı olarak demokrasi tarihindeki yerini almıştı. Yurttaşlık kavramının böylesine geniş ve kapsamlı bir duruma gelmesinin sonucu, siyasal iktidarın da halka geçmesiydi. Tahmin edebileceğiniz gibi 19 uncu yüzyılda en "liberal" düşünce
li hükümdarlar bile böyle bir gelişmeye açık değillerdi. Bunun üzerine
birkaç Avrupa devleti dışında hemen her yerde hükümdarlara karşı
ayaklanmalar başgösterdi. Bunların sonucu, pek çok hükümdarın tahtlarında kalsalar bile siyasal yetkilerini bütünüyle halka devretmeleri oldu. Giderek bu krallar sadece birersimge durumuna eriştiler. Zira yurttaş iyice bilinçlenmişti. O'nun sorumluluğu eşitlik düşüncesinin yaygın
laştırılması ve diğer yurttaşiara karşı olan görevlerini yerine getirmesiydi. Artık devlet gücü yurttaşın kendi eliydeydi. Bu nedenle, diğer yurttaş
Iara karşı olan görevlerini yerine getirmesi, devlete olan sorumluluğunu
da yüklenmesi sayılırdı. Bütün yurttaşların oluşturduğu devletin savunulması, ilerlemesi, kamu hizmetlerinin görülmesi, doğrudan doğruya
yurttaşın görevi idi. Bu görev de o'nun seçtiği temsilciler aracılığı ile, yani parlamento tarafından yerine getiriliyordu.
Eşitlik ilkönce düşünce ve onu açıklama, ardından da siyasal örgütlenme özgürlüklerini getirdi. İşte gerçek anlamıyla ulusal egemenlik ilkesi böylece olgunlaştı. Karşılıklı saygıya dayanan bir toplum düzeni kuruldu. Bu düzenin belirleyici niteliği yasalar karşısında eşitlik, devlet gücünün doğrudan doğruya yurttaştan kaynaklanması ve her türlü düşünce
nin rahatça filizlendiği bir demokratik ortamın kurulmasıydı.
Değerli

Dinleyenlerim,

Birkaç dakika içinde çizdiğim bu tablonun gerçekleşmesi ağır kayıp
lar, büyük özveriler, zaman zaman toplumları umutsuzluklara sürükleyen duraklamalar sonunda, ancak 20 nci Yüzyılın ortalarında tam ve belli bir gelişme hızı kazanmıştır: Birinci Dünya Savaşı sonunda büyük imparatorlukların tasfiyesi, cumhuriyet rejimlerinin çoğalması ve demokrasinin gelişmesi yanında ekonomik sıkıntılardan çıkan demokrasi dİşı Faşizm akımlarının güçlenmesi, 19 uncu yüzyılda sanayileşmenin doğur
duğu Sosyalizmin savaş sırasında ihtilalci biçimde Rusya'da yerleşmesi,
buna karşı bir seçenek olarak beliren sosyal demokrat hareketin bazı ülkelerdeki başarısızlığı, demokratik ortam içinde serpilmesi gereken "yurttaşlık" kavramını pek çok ülkede yok etti. Bu arada döneminden sonra
çıkan İkinci Dünya Savaşı sonunda yurttaşa bütün hakları tanıyan demokrasiler Faşizme karşı zafer kazandı ama, gerçek demokrasinin karşı
tı sayılacak Komünizm de bu savaştan sonra büyük bir hızla yayıldı. Bu
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rejimde yurttaşa sadece görev verilmişti. Haklar kağıt üzerindeydi. Özgürlük yoktu. Sonucu hep birlikte gördük. 20 nci Yüzyılın başında siyasal bir sistem olarak ilkönce Sovyetler Birliğinde, daha sonra zor yoluyla
başka ülkelerde yerleşen Komünizm, 20 nci yüzyılın sonunda, hiçbir savaş veya dış müdahale olmaksızın kendiliğinden yıkıldı gitti. Öyle ki,
inançlı eski komünistler bile artık, bir zamanlar en büyük hasımları olarak gördükleri sosyal demokratlarla aynı çizgiye gelmişlerdir.
Yurttaşlık statüsü işte, yüzyılımızın sonunda böyle bir gelişme seyri
içinde tarihsel yerine oturmuştur. Ama sanılmasın ki bütün insanlık alemi bu duruma erişti! Hayır. Daha pek çok ülke hak ve sorumluluklar bakımından eşit, devlet yönetme hakkına sahip yurttaşlardan yoksundur.
20 nci Yüzyıl sonunda bu gelişmenin bütün insanlığı kapsaması sağla
namamıştır. Ama "devlet" düzenine geçtikten beş bin yıl sonra, ancak
son ikiyüz yıl içinde varılan nokta, tarihi uzaktan gözlediğiniz zaman,
umut verici bir sürece girildiği izlenimini vermektedir.
Konuşmamın başında Türkiye'de "yurttaşın" devlet gücüne sahip olmasını 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla
başlatmıştım. Şimdi izin verirseniz, yukarıdaki açıklamalarımızın yurdumuza yansımasını kısaca gözden geçirelim :
Osmanlı Devleti'nde, Batıdaki gibi keskin toplumsal farklılıklar yoktu. Soyluluk kavramı bilinmezdi. Ama bir istisna dışında: Osmanlı ailesi devleti yönetme hakkına sahipti. Bu nedenle Osmanlı hanedanının
toplum içinde ayrıcalıklı bir yeri vardı. Diğer yandan, doğrudan doğruya
dine dayanan hukuk sistemini ulema dediğimiz din bilginleri işlettiğin
den ve hükümdar ailesinin egemenlik gücünü onlar meşrulaştırdığından
toplumda ayrı ve güçlü bir grup oluşmuştu. Ulema, diğer uyruklar karşısında giderek ayrıcalıklarla donatıldı. Osmanlı Devleti'nde kamu görevlileri vergi ödemezler ama soylu da sayılmazlar, padişah iradesi karşısın
da hiçbir hak ileri süremezlerdi. Ulema ise, hem vergi ödemezdi, hem de
padişahın en büyük yardımcısı sayıldığından güvenlik içindeydi. Asıl halkı ise reaya oluştururdu. Reaya sözlük anlamı bakımından "sürü" de. rnektir. Padişah teokratik kurallar izin verdiği ölçüde reaya üzerinde geniş haklarla donatılmıştı. Gerçi, İslamiyette, Müslümanlar arasında kesin eşitlik vardı. Ehl-i Kitap olup da İslam devleti egemenliğini kabul
edenler de güvenlik içindedirler. Hükümdarın en baş görevi reayayı adalet içinde yaşatmak, haksızlıkları önlemektir. Osmanlı yazariarına göre
padişahların en büyük servetleri reayanın hayırlı dualarıdır. Aydınlan
manın henüz başlamadığı Batı dünyasına göre bu yönetim ve hukuk anlayışı çok ileridir. Ama ne yazıktır ki, 18 inci Yüzyıl Osmanlı toplumu hala kurulduğu çağdaki esaslara göre yönetilmektedir. Nispi olan eşitlik an-
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layışı bir yana bırakılırsa, hükümdan denetleyecek hiçbir toplumsal güç
yoktur. Sadece kişisel kaygılarla siyasal kavgalar görülmekte, ama devlet
felsefesine en ufak bir yenilik gelmemektedir. Yani 18 inci Yüzyılda Batı
da "yurttaşlık" statüsüne erişmek için başlayan bilinçli mücadele Osmanlı toplumuna yansımamıştır. Bu duraklamanın çeşitli nedenleri vardır elbette. Ama bu açış konuşmasında böylesine önemli bir konuda ayrıntılara girmek imkanım yok. Durum saptaması yapıp gerçekleri ifade
etmekle yetinmek zorundayım. Umarım ki sempozyumdaki değerli bilim
adarnlarımız bu konuda gereken açıklamalarda bulunurlar. Durum saptaması şudur : 19 uncu Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti modern yurttaşlık kavramını henüz tanımamaktadır. Bir aydınlanma m onar ş isi düşüncesi bile ufukta görülmez, Devletin dış tehlikeler karşısında çaresiz
kalması, ayaklanan eski sadık Hristiyan uluslarını bağımsızlık yolunda
önleyememesi, hiç olmazsa sınırlı bir hukuk reformu için uygun sayıla
bilecek zemin hazırladı : Tanzimat dönemi açıldı. Batıdan bazı yasalar
alındı. O güne kadar görülmemiş bir eğitim atılımı yapıldı. Yasalar karşı
sında din farkı gözetilmeksizin eşitlik ilkesi getirildi. Ama istenilen "yurttaşlık" bilinci henüz doğmamıştı. Devlet adalet dağıtımı işini bir düzene
sokmuştu ama kişilere bunun dışında başka hak tanımamıştı. Fakat kişinin sorumlulukları aynen sürüyordu : Vergi ödemek, askere gitmek,
bunlara karşılık da devlet yönetimine katılamamak. Ancak 19 uncu Yüzyılın ikinci yarısında, Tazminat dönemi eğitim ve hukuk reformlarının etkisi altında yetişen sayıca az ama seçkin bir aydın kuşa~ı hiç olmazsa
halkın kısmen katıldı~ı bir egemenlik anlayışına erişmek için çalıştı.
1876 yılında padişah yetkilerine hiç dokunmayan bir anayasa ilan edildi. Ama modern yurttaşlık kavramına bir geçiş hareketi olan anayasalı
monarşi düzeni ne yazıktır ki uygulama açısından sadece iki yıl sürdü.
Ardından siyasal katılım gene rafa kaldırıldı. 1908 yılında, ileride cu mhuriyeti kuracak olan yeni bir kuşak harekete geçti. Anayasa tekrar yürürlüğe girdi. Halk yönetimi lehine Anayasada bazı değişiklikler yapıldı.
Ama ne yazıktır ki, yurttaşlık için bir demokratik eğitim atılım gerçekleş
tirilemedi~inden bu kez ikinci meşrutiyet! ilan eden kuşağın bazı mensupları bir çeşit oligarşi kurdu. Bu oligarşi zaten çöküşün eşiğine giren
Osmanlı Devletini tam bir macera olan Birinci Dünya Savaşına soktu.
Sonuç biliniyor. Üzerinde durmuyorum. Ama şöyle de düşünüyorum :
Bizi ulusal egemenlik ilkesine uğradığımız ağır yenilgi ve anayurdumuzun elden gitmesi tehlikesi getirmiştir. Tarihte felaketler bazen üstüste
gelir ama, sonunda aydınlı~a çıkılınası için de zemin hazırlanır. Ben Osmanlı Devletinin çöküşünü böyle bir zeminin hazırlanışı olarak görüyorum. Bölgesel direniş hareketlerini ulusal bir meclis içinde birleştirip
gerçek demokrasinin temelini atan ATATÜRK'ün yolunu bu felaketin çiz-
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diğini düşünüyorum. Gerçekten o büyük dahi sayesinde Türk ulusu devletinin gerçek sahibi olduğu bilinetne erişmiştir. Böylece Türk insanı ilkönce kul, daha sonra uyruk olma statüsünden kurtulup gerçek anlamıyla modern yurttaşlık kavramı içine girdi. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması 4le Türk yurttaşı kendi kaderini kendisinin belirlemesi hakkına kavuşmuş ve bu hakkın doğurduğu soruroluluğun gereklerini yerine getirme görevini de benimsemiştir.

ATATÜRK döneminde, yurttaşlık hakkını tam olarak sağlama yolunda büyük adımlar atıldı. Bunların en önemlisi kadınlarımızın erkeklerle
her bakımdan eşit duruma getirilmesidir. Modern yurttaşlık kavramına
geçilirken Avrupa'da kadınlara uzun süre siyasal ve bazı sosyal haklar
verilmemişti. Bu bir evrim gereği idi. batı'nın iki yüz yılda eriştiğini biz
devrimle yirmi yılda sağladık Öyle ki kadınlarımız iki dünya savaşı arasında, pek çok Batı ülkesinde bile henüz tanınmayan haklara kavuştu
lar. Böylece ulusal egemenliğin alt yapısı kurulduktan sonra çok partili
siyasal yaşama geçildi. Bu geçiş belki biraz uzun bir zaman sonra gerçekleşti. Bilmiyorum ama, araya İkinci Dünya Savaşı girmeseydi bu konuda da belki daha hızlı adımlar atılabilirdi.
1924 yılından beri yapılan ve her biri daha iyi bir demokrasiye geçmek için ulusal birer deney sayılması gerekli bütün anayasalarımızda
yurttaş, devletimizin temelidir. Devleti kuran, yöneten, yaşatan, doğru
dan doğruya yurttaş tır. Bu bakımdan yurttaşın demokrasi yolunda sürekli eğitilmesi gereklidir. Ulusal egemenlik, yurttaşın devletin sahibi olması demektir. Bu bakımdan her yurttaş, devlet yönetimine katılmakta
eşit derecede sorumluluğa sahiptir. Sorumluluğum uz, özgürlüklertınizi
koruyup kaHayacak ve geliştirecek siyasal kadroları iş başına getirmektir; özgürlükleri kısıtlayan, yalnız kendi düşüncesini doğru sayıp bunu
topluma kabul ettirmeyi hüner sayan görüş sahiplerine iktidarı teslim etmemektir. Demokrasi, özgürlük rejimidir. Ulusal egemenlik de özgürlüğün güvencesidir. Bu güvenceye karşı akımları siyasal iktidara getirmek
özgürlük değildir, tersine sorumsuzluktur. Altında imzamız bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi "hiçbir özgürlük, özgürlükleri yok etme
hakkı vermez" demektedir. Bu çümlede insanlığın yüzlerce yıllık eşitlik ve
özgürlük mücadelesinin sonucu yatmaktadır. Türk yurttaşının en büyük
sorumluluğu bence bu bilinci pekiştirmesidir; hep bu bilinçle hareket etmesidir. Yurttaşın elbette başka sorumlulukları da vardır. ATATÜRK'ün
kendi eliyle yazdığı "Vatandaş İçin Medeni Bilgiler" kitabında bu sorumluluklar da pek güzel belirtilmiştir. Ama devletimizin kurucusu en büyük
sorumluluğun "hoşgörü" içinde "hürriyeti'' korumak ve başkasının "Hürriyetine" tecavüz etmemek olduğunu kitabının pek çok yerinde açıkça belirtmektedir. en büyük titizlikle korunacak değerin ise laiklik olduğu Bü-
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yük Önderce vurgulanmaktadır. Zira laiklik diğer bütun özgürlüklerin
güvencesidir. Laiklik özgür düşüncenin, özgür vicdanının yeşerebileceği
tek ortamdır. Öyle ise, gençlerimiz yurttaşlık haklarını kullanırken, en
başta laiklik olmak üzere bütün özgürlükleri, en büyük hoşgörü içinde
korumak ve geliştirmek zorundadırlar. Ulusal egemenlik ilkesi içinde en
önemli yurttaş sorumluluğu budur. Bu sorumluluk gereği yerine getirildikten sonra diğer hakları kullanmaya ve onlara bağlı görevleri yapmaya
sıra gelir.
Kulübünüzün Türk gençliğini en ileri ülkelerdeki düzeye çıkartmak
yolunda çeşitli düşünceleri serbestçe ortaya koyarak en akılcı önerileri
saptamak için giriştiği bu konferans dizisini büyük bir sevinçle karşılıyo
rum. Diğer konferanslarda gençliğin sağlık ve eğitim başta olmak üzere
temel sorunları, meslek seçimi konusundaki zorlukları tartışılacaktır. Bu
konferanslar bittikten sonra, oluşan düşünceleri irdelemek üzere bütün
sorunları içine alan ve uluslararası düzeyde de yapılabilecek büyük bir
kongre ile daha bilimsel sonuçlara ulaşılabilir. Başta bu ilk konferansı
niz olmak üzere, düzenleyeceğiniz diğer toplantılarda varılacak düşünce
ler ve eğer yapılırsa bir büyük genel gençlik kongresi ile oluşacak öneriler parlamentomuza ışık tutacak, yol gösterecektir.
Başarılı, verimli geçmesi dileği ile "Ulusal Egemenlik ve Yurttaşlık Sorumluluğumuz" konulu konferansı açıyorum. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlarım.
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ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 73. YILI DOLAYlSlYLA
ANKARA KULÜBÜ BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE
SEGMENLERİ KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA
13 Ekim 1996

Ankara Kulübü Derneği'nin Değerli Başkan ve Yöneticilerinin, Güzel
Ankaramızın 73. Yılı münasebetiyle TBMM'ye yapmış olduğu bu ziyaret
beni çok sevindirmiştir. Bu ziyaretinizi çok anlamlı buluyorum. Fevkalade önemli buluyorum. Yüce Atatürk ve arkadaşları TBMM'nin açılmasın
dan sonra bir kanunla Ankara'nın Başkent olmasını hayata geçirirken
herhalde bu günleri görerek karar verdiler; onda hiç şüphem yok. Zira
Ankara coğrafi konumun dışında, TBMM'nin açılışına ev sahipliği yaptı
ğı günden itibaren, 1920'den itibaren bütün milletimizin gönlünde ve
kalbinde ilan edilmeden, zaten Devletin ve milletin birleştirici unsuru olmuştur. Bu birleştirici unsur sonunda bir kanunla Başkent olarak yerini almıştır. Bu güne kadar güzelleşerek, yenileşerek, gelişerek gelmiştir.
Bu kente hizmet eden, bu kente gönül veren herkes, Devletin en üst kademesinden, bu kentte yaşayan etiketsiz vatandaşımıza kadar Ankara'nın daha iyiye, daha güzele erişmesi bakımından ellerinden gelen gayreti esirgemeyeceklerdir. Ankara Kulübü'nün bu konudaki faaliyetlerini
yakından biliyorum .. Çünkü ben de bu derneğin bir üyesiyim. Beni kabul
etmiştiniz bu derneğe.
Bir gururumuz olan seğmenlik ve seğmenler olayı Ankara'nın ayrı bir
realitesidir. Seğmenler sadece gurur günlerimizde, milli günlerimizde,
güzel oyunlarıyla gönüllerimizi fetheden bir kurum değil; onun çok daha
ötesinde, Türklüğün Türk olmanın, Ankaralı olmanın, Ankara'da yaşıyor
olmanın, Ankara'nın dışındakilere, Türkiye'dekilere en güzel bir göstergesi ve ifadesidir. O bakımdan bu değertınizi her geçen gün daha iyiye daha güzele götürmenin gayreti içinde olmalıyız. O bakımdan bugün bana
yapmış olduğunuz müracaatı çok önemli buluyorum.
Bildiğiniz gibi Meclisimizin bir kültür, Sanat ve Yayın Kurulu var. Daha çok bu tür faaliyetlere münhasır bir çerçeve içerisinde çalışıyorlar. Bu
kurulumuza müracaatınızı hemen ileteceğim. Meclis Başkanı olarak
kendi ricalarımı da buna ekleyeceğim. Sanıyorum ki, önümüzdeki yılın
bütçesi görüşülürken, belki de Meclis Bütçesi içerisinde buna imkan bulabileceğiz. Eğer böyle bir imkanımız olursa bundan ayrıca bir sevinç duyacağım. Bulabileceğimizi düşünüyorum size geçici bir durumun içerisine girmek istemiyorum. Bu ihsas-ı rey'de bulunmak olur ama böyle bir
konuda da ihsas-ı rey'de bulunmanın da pek zararlı olduğunu düşün
müyorum doğrusu. Ama gerçekleştireceğimiz ümidini taşıyorum.
260

Kitabınız

konusunda da yine Kültür ve Sanat Yayın Kurulu'nda arkagerekli incelerneyi yapacaklar, sanıyorum gerekli katkılarda
bulunacaklardır. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim. Meclisin kapısı
size seğmenlere, bütün Ankaralılara, bütün Türkiye'ye 24 saat açıktır.
Bu sözlerimi bir kez daha ziyaretiniz sebebiyle teyit etme imkanı buldugum için hepinize çok teşekkür ederim.
daşlarımiz

261

YENİDEN DÜZENLENECEK OLAN TBMM GENEL KURUL
SALONUNUN EMLAK KONUT'A TESLİMİ NEDENİYLE

YAPTlKLARI

KONUŞMA

14 Ekim 1996
TBMM Genel Kurul Salonu'nda, şu anda Emlak Konut yetkilileri ve
TBMM'nin bürokrasisinin bu işle görevlendirilmiş yetkilileri arasında atı
lan imzalardan sonra, Genel Kurul Salonumuzun tekrardan düzenlenmesi konusunda Başkanlık Divanı olarak başlattıgımız işin en önemli
kısmını gerçekleştirmiş olduk. Yani projeler yapıldı; planlar var, incelenmesi yapıldı ve devletin bir inşaat şirketi olan, Emlak Konut bunu TBMM
adına yüklendi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu güne kadar çok titiz bir çalışmayla getirdiler ve sanıyorum Türkiye'ınizin iki önemli inşaat firması konsorsiyum halinde bunu yüklendiler. Ben kendilerine bu

attığımız

imza töreninde de

şunu

söylüyorum.

"Bir sene içerisinde istiyoruz. Hatta daha da kısa süre içerisinde istiyoruz." Yani öyle ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıl Meclis açıldığında bu
salonda başlamak istiyoruz. Onun için 24 saat az geliyorsa 25 saat çalı
şın. Nasıl bulacaksanız bu vakti bulun ama Genel Kurul Salonumuzu bir
an önce teslim edin. Ve bu güne kadar yapılan çalışmalarda uzaktan takip ettiğim çalışmalarda şunu söyleyebilirim. Hakikaten çok titiz bir çalışma yürütüldü. Bütün detayları da tabi proje bazında, degerli mimarı
mız yanımızda yapılan çalışmaların hepsi çok itina gösterilen çalışmalar
dır.

Bu Genel Kurul Salonumuzun yeni haliyle bittiğinde dünyadaki, ben
iddia ediyorum ki bir numaralı Genel Kurul Salonu olacaktır. Bir numaralarından birisi demiyorum dikkat ederseniz. Bir numaralı Genel Kurul
salonu olacaktır diyorum. Klima düzeninde, ses düzeninde, ışık düzeninde Türk Milletine yakışan, yaraşan bir yapı olacaktır. Şimdiden emeği geçenleri kutluyorum ve teşekkür ederim.
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ANAYASAYA UYUM KANUNLARI İLE İLGİLİ PARTİLERARASI
KOMiSYON KURULMASINA İLİŞKİN PARTi GRUPLARINA
GÖNDERDİKLERİ YAZI

14 Ekim 1996
Anayasamızda yapılmış

la,

çeşitli

olan de~işikliklere uyum sa~lamak amacıy
kanunlarda yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Bu konuda, kanunlarda yapılması gereken de~işikliklere ait listeler
ile de~iştirilmesi öngörülen kanunların ve yapılması gereken kanuni düzenlemelerin bazılarıyla ilgili olarak Başkanlı~ımıza verilmiş bulunan kanun tekliflerinin birer örne~i Grup Başkanlı~ınıza gönderilmişti.
Anayasaya uyum sa~lamak amacıyla kanuni düzenlernelerin yapıla
bilmesi için partilerarası bir komisyon kurulması, grup temsilcileri ile yapılan istişare sonucunda Başkanlı~ımızca uygun görülmüştür.
Partilerarası Komisyonun bir an önce çalışmaya başıayabilmesi için
grubunuzca tespit edilecek iki üyenin adının en geç 17. 10.1996 Perşem
be gününe kadar Başkanlı~ımıza bildirilmesini rica ederim.
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İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOÖU PERiNÇEK'İN
MECLiS SORUŞTURMASI AÇlLMASINA İLİŞKİN
MECLİS BAŞKANLIGINA YAPTIÖI
BAŞVURUYA VERDİKLERİ CEVAP

14 Ekim 1996
İlgidekayıtlı yazınızda; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ile İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında Meclis soruşturması
yapılması istenilmekte, bu istemin Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığınız
başvuru üzerine verilen ı8.6. ı996 tarih ve ı86 sayılı karara dayalı olarak Başsavcıiıkça TBMM Başkanlığına gönderilen yazı ile birleştirilmek
suretiyle ifası talep edilmektedir.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Türkiye Büyük Millet
Meclisinin denetim yolları belirtilmiş, şekle ilişkin esaslar da Meclis İçtü
züğünde düzenlenmiştir. Anayasanın ı 00 ve İçtüzü~ün ı 07 nci maddeleri gereğince TBMM üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir
önerge ile Meclis soruşturması açılması is tenilmektedir. Bu itibarla Anayasa ve İçtüzük hükümlerinde belirtilen şekil şartlarını haiz olmayan
başvurunuz üzerine bir işlem tesis edilememiştir. Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına da aynı mealde cevap yazılarak, Başkanlığımıza gönderilen dosya iade edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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ANAYASANIN 86 NCI MADDESiNDEKi DEGiŞiKLiK
TEKLiFi KONUSUNDA ANAYASA KOMiSYONUNU
ZiYARETLERİNDE YAPTlKLARI KONUŞMA

16 Ekim 1996
Ziyaretimin bir kaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi Sayın Başkanın
bu dönem yeni seçilmesidir. Ben kendisini seçimden sonra resmen kutladım. Ama bir kerede makamında kutlamak istemiştim. Ama bu kutlamayı da, bu yasama dönemi başladığı anda yapmak istedim. Ziyaretimin
birinci nedeni budur. Ve bu yasama döneminin ilk toplantısı olacak Anayasa Komisyonunun. Kendilerine başarılar diliyorum.
Tesadüf, gündem maddelerinden bir tanesi benim de imza sahibi olduğum, Anayasanın 86 ncı Maddesinde yapmak istediğimiz değişikliktir.
Bu değişiklikle ilgili görüşlerimizi Sayın Başkanla daha önce müzakere
etmiştim. Ama bir kerede bugün sayın komisyon üyelerine gelip anlatmak istiyorum. O saatte de yabancı devlet büyüğü Macar Cumhurbaşka
nı ziyaretçimiz olacak, Onun zamanını ayarlamaya çalışıyoruz. İnşallah
o ziyaretten sonra komisyona gelip görüşlerimi anlatacağım. Daha önce
hasina muhtelif vesilelerle bilgi vermiştim. Bu konuyla ilgili siyasi partilerin Genel Başkanlarını dolaşarak kendi. görüşlerini aldım. Bir sayın genel başkanın müteredditliği dışında hepsi benim bu teklifimedestek verdiler. Ve yeterli imza da bu şekilde sağlandı. Ayrıca bu bizim üçlü paketimizdir. Paketin ortaya çıkmasındaki neden Meclisin çalışmalarına destek olmaktır. Meclisin organlarını tümüyle çalıştırmak ve Meclisten daha
fazla ürün elde etmektir. İçinde bulunduğumuz atmosfer ve şartlarda
Meclise günde 15 000 ziyaretçi gelir. Bu 15 000 ziyaretçinin hepsiyle milletvekillerimiz bilfiil meşgul oluyor. Bunların işleri sadece Meclis ile ilgili
değil pek çoğunun işi Meclis dışındadır. Bakanlıklarda, Genel Müdürlüklerdedir. Hem burada yasama görevimiz var, hem de vatandaşın işini takip etme görevimiz var. Bunu yadırgamamak lazım Türkiye'nin şartları
budur. Bu şartlar içerisinde görev yapıyor Milletvekilleri. Ama aynı zamanda Meclis Genel Kurulunda fazla çoğunluk sağlayamıyoruz. Oturumları yeterli çoğunlukla takip edemiyoruz.
Bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için Meclis Başkanı seçildiğim gün, bazı öneriler ortaya atmış tım. Bunlardan bir tanesi Meclis İçtü
züğünde yapacağımız değişikle Meclis çalışmalarını üç hafta devamlı, saatlerinde artırarak kılmak, bir haftayı boş bırakmak. Bu Meclis İçtüzüğü
değişiklikleri sırasında 54 üncü Maddeye ilave ettiğimiz bir cümleyle düzenlenir. Danışma Kurulu karar verdiği anda Meclis çalışmalarını 3 hafta veya 2 hafta yapıp geri kalan süreyi Milletvekillerinin Ankara veya se265

çim bölgesinde geçirmeleri açısından serbest bırakmamız mümkün. Yani
bu değişikliği gerçekleştirmemiz lazım. Bunun ikinci etabı, Anayasanın
86 ncı Maddesine ilave edeceğimiz bir maddedir. O ilave edeceğimiz cümle Milletvekillerinin, bölgelerinde seçim büroları veya vatandaş büroları
ismine ne derseniz deyin açabilmelerine imkan veren değişikliktir. Yani
buradaki masrafların Meclis Bütçesinden yapılmasına imkan veren deği
şikliktir. Bütün dünya Parlamentolarında bu sistem böyle çalışır. Hiçbir
Parlamento yoktur ki orada kendi seçim bölgesinde bürosu olmasın. Ve
o büronun masrafları Meclis tarafından ödenmesin. Hatta bazı hükümetler tarafından ödenir. Orada da sekreter ve danışmanlar var. Yani bizim
burada Meclis çatısı altında lojistik destek olarak verdiğimiz imkanları
biz taşraya taşıyacağız. Masraf açısından fazla değişikliğimiz olmayacak.
Ama seçmenin oradan Ankara'ya gelmesini bir ölçüde önleyeceğiz. Veya
başka bir ifadeyle vatandaşa bölgesinde yardımcı olacağız. Şöyle ki; bugün Polatlı en yakın yer. Ankara'ya bir vatandaşımız gelse, günlük masrafı 3-5 milyondan aşağı değil. Van'dan gelmeye kalksa 20 milyondan
aşağı değil. Vatandaşlarımız açısından hem zaman hem para kaybıdır.
Yazıktır. günahtır.
Bazı meseleler var ki yerinde çözülmesi lazım. Ankara'ya kadar gelmesine gerek yok. Ama o vatandaşımız yıllardır kendisine aşılanan bir
alışkanlık sonucu, her şey Ankara'da çözülür zihniyetiyle kalkıp Ankara'ya geliyor. Bunu önlememiz lazım. Bunu önlemek için Milletvekillerine bölgesinde daha fazla çalışma zamanı ve çalışma imkanı vermektir.
Birinci yaptığımız değişiklikle zaman, ikinci yaptığımız değişiklikle imkanı vermeye çalışıyoruz. Bundan çekinmernek ve korkmamak lazım. Acaba tenkide uğrarmıyız, acaba zamanı değil mi? Gibi bir endişeye kapıl
malarvarsa, onun cevaplarını tartışmaya hazırız. Tekrar tekrar ifade ediyorum, bütün dünya Parlamentoları bu sistemle çalışır. Bir üçüncüsü,
eğer bu değişiklik hayata geçirilir ise o zaman vatandaşlarımıza Meclis
Başkanlığı olarak, duyuruda bulunacağız; diyeceğiz ki, şu şu şu günler,
Mecliste kanun çalışmaları var, Ankara'da almayınız zira bunun dışında
ki günlerde milletvekili bölgenize gelecek, milletvekili bölgesine gidinceye
kadar, milletvekiline arda servis yapan kişi, vatandaşın zaten müracaatı
nı alacak ön hazırlığını yapacak. Hatta faksla Ankara'dan yapılması gereken bir ön hazırlık varsa milletvekiline bildirilecek ve sistem bu şekil
de daha iyi işleyecek. O zaman göreceğiz ki pek çok sürtüşmeler ortadan
kalkacak ve Medisimizle vatandaşımızı daha bir kaynaştırmış, hale geleceğiz. Tenkitler var, ama tenkitler ne kadar haklı ne kadar haksız göreceğiz.

Yoksa Meclis kapısına gelin bakın, ön kapıya da, arka kapıya da ...
Daha Milletvekili içeriye girmeden vatandaşımız kendisini oradan alıyor .
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diyor, şu işimizi çözmek için şu bakanlığa veya şu genel
gidelim diyor. O zaman yasama görevi ne olacak komisyonlardaki görevi ne olacak!. Bütün bunların önüne geçebilmemiz için bütün bu tedbirleri almamız lazım. Ziyaretimin bir diğer nedeni budur. Sayın Başkana durumu izah ettim, kendileri çok sıcak yaklaşıyorlar. Umarım Anayasa Komisyonumuz bir sağlıklı karara varacaktır. Karar başımı
zın üzerindedir. Meclisimizin bu sistemle zaten, demokrasilerde çare tükenmez diye bir sözümüz de var; o çareyi mutlaka buluruz. Çareyi bulunca da Medisimizi daha iyi işler hale de getiririz. Bütün bunlar Meclisin hem fizik yapısını hem hukuki prosedürünü daha iyiye yöneltme yönünde yapılan çalışmalardır. Genel Kurulu yeniliyoruz ama o Genel Kurulda gerekli çalışma koşullarını sağlayamaz isek, yenilenen Genel Kurulu ne işe yarar? Sayın Basın mensuplarının bu konuda yardımlarını rica
ediyorum. Müspet veya menfi taraflarıyla hiçbir değerlendirme yapmıyo
rum. Ama tartışılmasını istiyorum. Kamuoyu tartıştıkça bizler de daha
rahat sonuç alırız.
hadi

bakalım

müdürlüğe
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TALİMATLARI ÜZERİNE "MECLİS DOKTORUNUN
İSYANI" BAŞLlKLI YAZISI İLE İLGİLİ OLARAK

SABAH GAZETESi YAZARI NECATi DOGRU'YA
GÖNDERiLEN AÇIKLAMA YAZISI
16 Ekim 1996
15 Ekim 1996 tarihli "Meclis doktorunun isyanı'' başlıklı yazınızda,
TBMM Baştabipliği hekimlerinden Dr. Levent Yıldız'ın sağlıkfaturaları yoluyla Meclis'te "soygun" yapıldığını ileri sürerek görevinden ayrıldığı belirtilmekte ve bu ayrılışa "isyan" nitelemesi yapılmaktadır.
Öncelikle şunu vurgulamak isteriz ki, yazınızda da belirtildiği gibi,
TBMM'nin çatısı altında yeni ve eski dönem parlamenterler ile idari teşki
lat personeli ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kimselerden
oluşan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Her kamu ve özel kuruluşta olduğu
gibi, Medisimizde de sağlık hizmetleri yasa ve yönetmeliklerde yer alan
kurallara göre yürütülmektedir. Bu hizmetlerde fatura ödemeleri ile ilgili
olarak, bazı kişi ve kurumlardan kaynaklanan düzensizlikler, hatalar sonucu aksaklıklar olduğu görülmekte ve tespit edilmektedir.
TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli, Meclis Başkanlığına seçildikten kısa süre sonra, aynı zamanda bir hekim olmanın hassasiyeti içinde,
TBMM Sağlık Merkezinin daha etkin ve ekonomik hizmet verebilmesi için
gerekli önlemlerin alınması ve hem de Meclisin anlaşmalı olduğu çeşitli
sağlık kurumlarından gönderilenfaturaların denetime tabi tutulması amacıyla "Tıbbi Denetim Komisyonu" oluşturulması konusunu Başkanlık Divanına getirmiş ve bu yönde karar alınmasını sağlamıştır. Yazınızda adı geçen Meclis doktoru da bu komisyonda görevlendirilmiştir.
Sağlık hizmetlerinde "yolsuzluk" ya da "soygun" yapıldığı iddiasıyla
görevinden istifa ettiğini bildiren Dr. Levent Yıldız'ın ileri sürdüğü iddialara ilişkin bir belge ya da bilgiyi bugüne kadar hiç bir makama vermediği
tespit edilmiştir. İstlfa yazısında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Sayın
TBMM Başkanı'nın talimatıyla derhal tahkikat başlatılmıştır. Bu tahkikatın sonuçları ayrıca size de bildirilecektir. Bu konuda, yazınızda öne sürdüğünüz "Meclisin susması" gibi bir tutum kesinlikle söz konusu değildir.
Sayın Doğru,

Hiç şüpheniz olmasın ki, TBMM Başkanlığı, Başkanlık Divanı ve ilgili
tüm yetkililer, sadece sağlık alanında değil, bütün hizmetler için yapılan
harcamalar konusunda, en az sizin gösterdiğiniz hassasiyet içindedir.
TBMM yönetimi, yazınızda vurguladığınız biçimde, bu harcamaların halkın
parasından, yani milletin verdiği vergilerden yapıldığının bilinci ve sorumluluğu içindedir.
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Gösterilen bütün titizliğe rağmen ortaya çıkabilen bazı aksaklıkların
için gerekli önlemler alınmaktadır. Bunların nedeni olarak, parlamenterleri ve idari teşkilat personelini zan ve itham altında bı
rakmanın, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge
düşürmenin haklı ve dürüst bir yaklaşım olmadığını özellikle vurgulamak
isteriz.
tekrarlanmaması

Saygılarımla.

Orhan DÜLGERLER
TBMM Genel Sekreter V.
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TALİMATLARI ÜZERİNE TBMM'DEKi SAGLIK HARCAMALARINA
İLİŞKİN İDDİALARIN YER ALDlGI YAZILARIYLA
İLGİLİ OLARAK SABAH GAZETESi YAZARI

NECATi DOGRU'YA GÖNDERiLEN YAZI
17 Ekim 1996
15-16 ve 1 7 Ekim 1996 tarihli yazılarınızda, TBMM sağlık hizmetleriyle ilgili olarak öne sürülen iddialara ilişkin belgelerden bahsedilmektedir.
Yazınıza

konu edilen olaylarla ilgili olarak, iddia sahibi tarafından vebir şekilde size ulaştırılmış herhangi bir belge mevcut ise, Meclis
Başkanlığınca açılan soruşturmuda delil olarak kullanılmak üzere, bu belgeyi en kısa zamanda TBMM Başkanlığına ulaştırmanızı rica ederim.
ya

başka

Bu suretle gerçeklerin

aydınlanmasına yardımcı olacağınız

ümidiyle

saygılar sunarım.

Orhan DÜLGERLER
TBMM Genel Sekreter V.
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TALİMATLARI ÜZERİNE "KADlNA ERKEKLİK İLACI"
BAŞLlKLI YAZISI İLE İLGİLİ HÜRRİYET GAZETESi
YAZARI İSMET SOLAK'A GÖNDERiLEN YAZI

17 Ekim 1996
17 Ekim 1996 tarihli "Kadına erkeklik
geler"den bahsedilmektedir.

ilacı" başlıklı yazınızda "şok

bel-

Yazınıza

konu edilen olaylarla ilgili olarak, iddia sahibi tarafından vebir şekilde size ulaştırılmış herhangi bir belge mevcut ise, TBMM
Başkanlığınca açılan soruşturmuda delil olarak kullanılmak üzere, bu belgeyi en kısa zamanda TBMM Başkanlığına ulaştırmanızı rica ederim.
ya

başka

Bu suretle gerçeklerin

aydınlanmasına yardımcı olacağınız

ümidiyle

saygılar sunarım.

Orhan DÜLGERLER
TBMM Genel Sekreter V.
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TÜRKİYE İLE RUSYA FEDERASYONU ARASINDAKİ
BAVUL TİCARETiNE İLİŞKİN YAZISI DOLAYlSlYLA

HÜRRiYET GAZETESi YAZARI TUFAN TÜRENÇ'E
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA
19 Ekim 1996

Hürriyet Gazetesinin ı 9 Ekim ı 996 günkü nüshasında yazdıgınız köRusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında uzun
yıllardan beri yapılagelen Bavul ticaretine Rusya Federasyonunun getirdigi kısıtlamaların her iki ülke vatandaşlarını da rahatsız ettigini ve bu
sorunun aşılması için yapılan gayretleri övmektesiniz.
Şunu belirtmek isterimki bu sorununhalliiçin pekçok Türk politikacısı, diplomat ve iş adamının girişimleri olmuştur.
Örnegin; Ben de TBMM Başkanı olarak Rusya Federasyonuna yaptı
şe yazısında,

ğım

ğum

resmi ziyaret

sırasında, doğrudan vatandaşlarımdan

muttali oldu-

bu sorunu öncelikli olarak ele almış ve gerek Rusya Federasyonu
Başbakanı Çerenomordin'e, gerek Moskova Belediye Başkanı Lujkov'a
konuyu açmıştım. Bu sorunun iki ülke vatandaşlarına da zarar verdigini ifade ile çözüm için özel ilgilerini rica etmiştim.
Ayrıca, Türkiye'ye gelen Lujkov'a beni ziyareti sırasında da konuyu
bir kere daha hatıriatmış ve Lujkov'dan bu sorunun çözümü konusunda
söz almıştım.
Bu vesile ile Bavul ticareti ile ugraşan gelirlerini bu işe bağlayan Türk
ve Rus Vatandaşlarının sıkıntılarının giderilmesinde emekleri geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.
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"ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞiN 50. YILI"
KONULU SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMALARI

21 Ekim 1996
Sayın

Milletvekilleri,

Değerli

Konuklar,

"Seçim", sosyolojik açıdan incelendiği zaman, her toplumda göze çarpan bir olgudur. Topluluklar olguulaşıp gerçek anlamıyla "toplum" durumuna erişince, çeşitli işleri görmek için bazı kişilerin seçilerek işbaşına
geçirilmesi çok sık gözlenir. Elbette, bu tür seçimler çok sınırlı ve dar çerçevede, belirli bazı dinsel veya geleneksel kalıplara uyularak yapılmak
taydı :Sözgelimi, bir kabilenin büyücüsü kim olacaktır? Veya, eğer kalıtımsal bir yöntem içinde değillerse, insanlar, mensup oldukları kabile
şefinin kim olacağına nasıl karar vereceklerdir?. İşte en basit ve ilkel anlamıyla seçim, böyle doğan sosyolojik bir kurumdur. Giderek, en koyu
monarşik toplumlarda bile bazı makamlara getirilecek kişilerin belli kimselerce seçilmesi yolu açılmıştır. Hatta öyle ki, bazı uluslarda egemenlik
yetkisine sahip olduğu kabul edilen aile içinden kimin hükümdar olacağı bile seçim yolu ile belirlenmiştir. En güzel örneği İslamiyetin kabulünden önce kurulmuş Türk devletlerinde görürüz. Bu devletlerde büyük kağan ölünce aile içinde kimin bu en yüce yere geleceğini, o devletin içinde
yaşayan bütün boyların başkanları bir araya gelerek saptıyorlardı. "Kurultay" dediğimiz bu toplantılarda elbette sadece beyler oy kullanıyordu.
Seçilecek kişi de belli bir aile içindeydi. Ama unutmayalım ki bu kurultayiara bazen kadınların katıldığı da olurdu. Böylece seçim, gördüğünüz
gibi, daha demokrasi henüz çok yabancı bir kavram iken de kimi insan
topluluklarında siyasal otoriteyi saptamak açısından başvurulan bir yöntemdi. Bu konuda, ilk halife Hazret-i Ebu Bekir'in de ileri gelen İslam büyüklerince seçildiğini, bunun bir icma haline gelerek her halife için aranması gerekli bir koşul haline geldiği de unutulmamalıdır. Elbette bu koşul hızla yozlaşmış ve fakihler "İslam toplumu adına" bir kişinin halifeyi
"seçmesini" yeterli bulmuşlardır. Bugünkü konumuzia doğrudan doğru
ya ilgisi bulunmamakla birlikte bu tarihsel örnekleri, seçim denilen sosyolojik gerçeğin toplumlarda, yeterli veya yetersiz her zaman bulunduğu
nu göstermek için verdim. Elbette, koyu monarşilerde bir hükümdar
kendisinden sonra kimin tahta çıkacağını saptayabilirdi; bu saptama giderek bir yazısız hukuk kuralı durumuna erişir ve öylece uygulanırdı.
Böylece, başta pek çok Türk ve İslam toplumu olmak üzere seçim olgusunun sosyolojik bakımdan pek çok ulusa yabancı gelmediğini söylemek
istiyorum.
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Seçme kavramının, bir toplumda geçici bir süreyle sınırlı olarak ve
sadece belli görevleri yapmak üzere istenilen kişileri belirlemek için bir
yöntem haline getirilip onu demokrasinin vazgeçilmez ögesi durumuna
eriştirenler, antik çağın Batı Anadolu ve Yunanistan'da kurulan kentdevletlerinin yurttaşlarıdır. Bilindiği gibi bu devletçiklere "polis" adı verilirdi. Polis'i yönetmek yetkisi, uzun bir süreç sonunda güçsüzleşen krallardan yurttaşıara geçmişti. Böylece antik çağın bilginleri "devleti yönetmek işi"ni "polis" sözcüğünden türemiş "politika" kelimesiyle karşıladılar.
O dönemin -ki Mih1ttan önce 6-3 üncü yüzyılları kapsar söylediğimiz nitelikteki polislerinde "yurttaşlık" statüsünü kazanmış olan erkekler,
mensup oldukları siyasal topluluğun bütün işlerini doğrudan doğruya
aralarından, geçici bir süre için seçtikleri kişilere vermeleriyle görürlerdi.
Hemen her gün toplanan yurttaşlar, görev verdikleri kişilerin bu işleri yerine getirip getirmediklerini de denetlerlerdi. Krallık döneminden sonra,
imparatorluk çağına geçineeye kadar Roma'da da yönetim biçimi böyleydi. İşte görülüyor ki, bugünkü siyasal anlamına uygun bir işlev gören ilk
seçimler bu söylediğim zaman aralığında, belirttiğim kültür çevresinde
gerçekleşmiştir. Bu yolla demokrasinin tarihsel temeli atılmış sayılır. Elbette, antik çağın demokrasisi bugünkü demokrasimizden çok farklıdır.
Olumlu ve olumsuz farklardır bunlar. Olumlu farklılıklar, antik çağ demokrasilerinin "doğrudan" olmasıdır. Yani yurttaş, kendi işini görecek
diğer yurttaşı aracısız olarak belirlemektedir. Böylece demokrasinin en
ideal biçimi olan "doğrudan demokrasi" o dönemde, belirttiğim yerlerde
gerçekleşmiş oluyordu. Bugün, biraz aşağıda kısaca değineceğim üzere,
böyle bir imkan yok ... Antik demokrasinin olumsuz yanına gelince : O
dönemde egemenlik hakkına sahip olanlar sadece belli koşulları taşıyan
erkek yurttaşlardı. Nüfusu 350 bini bulduğu zamanlar bile, Atina'da en
fazla 20 bin kadar kişi doğrudan demokrasinin sahibi idi. Bu da doğal
dır. Zira bütün insanların her bakımdan biribirine eşit sayılması ilkesinin evrensel ölçüde kabulü çok yeni bir olaydır.
Ortaçağın karanlıkları

sona ererken her alanda başlayan Aydınlan
ma, devlet felsefesine de yansıdı. Hepinizin bildiği önemli düşünce akım
ları ve bunların yavaş yavaş uygulamaya girmesi sonucunda gerçek demokratik rejimin özellikleri belirmeye başladı. Hele 17 nci yüzyılda iyice
hızını arttıran düşünce uyanışı ünlü filozoflar yoluyla insanların doğuş
tan eşit olduğu ilkesini geniş kesimlere benimsetti. Demokrasi, bir ülkede yaşayan bütün insanlara yurttaşlık statüsünün verilmesi ve her yurttaşın mutlak olarak diğerine eşit olması temeli üzerinde, insana doğuş
tan geldiği kabul edilen siyasal ve sosyal özgürlüklerin tanınması olarak
tanımlanıyordu. Bu tanımın uygulamaya geçirilmesi ise, egemenlik hakkı bütün yurttaşıara ait olduğundan, ulusun kendi isteğine gÖre kendini
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yönetmesi demekti. Ama, bu tür düşüncelere esas itibariyle bir ölçüde
modellik yapmış olan eski antik demokratik yöntemlerin şimdi uygulanması imkansızdı. Zira, ulus kavramı üzerinde yükselen devletler milyonlarca eşit yurttaşı içinde barındırıyordu. Bu yurttaşların örneğin Roma'da olduğu gibi, hemen her gün toplanıp belli görevlere getireceği kişi
leri doğrudan doğruya seçmesi mümkün değildi. Bu fiziksel imkansızlık
"temsili demokrasi" yöntemini doğurdu :Yani yurttaşların belli bir süre
için kendi adiarına egemenlik hakkını kullanacak olanları "seçmeleri",
bu temsilcilerin de bir araya gelerek oluşturdukları "parlamento" yoluyla ulus isteklerine uygun olarak yönetimi sağlamaları. Bu model başta
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 18 inci Yüzyıl sonundan itibaren pek çok batılı ülkede benimsenme yoluna girdi. Böylece, konuşma
mın başında genel tanımını verdiğim "seçim" olgusu ilk planda, başka bir
anlama bürünüp tam anlamıyla hukuksal ve siyasal bir kavram haline
geldi. Siyaset adamlarının, bilginlerin, halkın üzerinde durduğu en
önemli konulardan biri de demokrasi geliştikçe, seçim işlerini mükemmelleştirmekti.
Değerli

Dinleyenlerim,
Sanıyarmusunuz ki, 19 uncu Yüzyıl başlarında demokrasi yayılmaya
başlayınca her yanda seçirri işleri de istenilen düzeyde yürüyordu? Hayır.
Bir eşitlik rejimi olmasına rağmen, modern demokrasinin kurucuları
uzun bir süre bütün yurttaşların seçme ve seçilme haklarına sahip olmasını yerinde görmemişlerdi. Bir yandan "bütün insanlar" eşittir diyeceksiniz, bir yandan da seçme ve seçilme hakkını belli yurttaşiara vereceksiniz. İşte bu, gerçek bir çelişki idi. Kayıtsız şartsız ulus egemenliğini
kendine ilke alan Fransız ihtilalcileri bile sadece belli bir geliri olup da
devlete bir miktar vergi ödeyen erkeklere bu hakkı tanımışlardı. 19 uncu
Yüzyıl, demokrasinin tam olarak ancak bütün ulusun parlamentoda
temsil edilmesinin sağlanmasıyla mümkün olacağı yolundaki yoğun bilimsel ve siyasal düşünceleri gerçekleştirmekle geçmiştir. 19 uncu Yüzyıl
sonunda belli bir yaşın üstündeki bütün erkeklere bu hakkın yavaş yavaş tanındığını görüyoruz. 20 nci Yüzyılda artık erkeklerin hemen hepsi
seçme, belli niteliklere sahip olanları da seçilme hakkına sahip olmaya
başladılar. Kadınlar ise bu hakların henüz dışındaydı. İlkönce ingiltere'den başlayarak aşama aşama kadınlar da demokrasinin en önemli ilkesi olan seçim hakkına kavuştular. Bugün "genel ve eşit oy" ilkesi hemen hemen bütün demokrasilere yerleştiği gibi, seçilme hakkını sınırla
yan her türlü engel de giderek ortadan kalkmaktadır. Şimdi asıl sorun,
şu noktaya gelmiştir : Halkın oyu parlamentoya en adil biçimde nasıl
yansıyabilir? Başka bir deyişle, yurttaşın verdiği oyun ziyan edilmediği ve
temsilci oranının parlamentoya halkın istediği biçimde girmesinin sağ275

lanması

için en kusursuz yöntem hangisidir?
dur. Biz de bu tartışmanın içindeyiz.

Şimdi tartışma noktası

bu-

Gerçek demokraside seçimlerin gerçekleşmesi, yurttaşların diledikleri siyasal partileri kurup bunlar yoluyla serbestçe bu yarışa katılmaları
ile mümkündür. Ama unutulmasın ki demokrasiye geçiş süreci pek çok
ulustahenüz başlamamıştır. Bu tür uluslardaki seçimler, hukuksal anlamıyla seçim değil, diktatör isteğinin zorla onaylanmasıdır. Demokrasiye adım adım geçilir. İstibdat rejimlerinden birdenbire demokrasiye geçildiği görülmemiştir; ihtilaller demokrasinin belki bir ölçüde alt yapısını
kurar ama onu tam olarak yerleştirmek için uzun, emeklerle dolu yıllara
ihtiyaç vardır. Unutulmasın ki, demokrasi ihtilallerinin en büyüğü Fransa'da çıkmıştır, hem de ikiyüz yıllık bir düşünce birikiminden sonra.
Ama, bu yolla gelen demokrasi birkaç yıl sonra imparatorluk kurulunca
yokolmuş, ufak aralıklar bir yana bırakılırsa ancak ı9 uncu Yüzyıl sonunda sürekli bir duruma gelebilmiştir. Bu açıdan düşünülürse, Türk
demokrasisinin gelişmesi son derece sağlıklı bir çizgi üzerindedir. Temel
hakları ve eşitliği sağlamakla başlayan Tanzimat döneminden itibaren
adım adım, elbette arada bir duraklayarak, bugüne gelinmiştir. Unutulmasın ki, ı839 Tanzimat hareketi, ı876'da ilk anayasamızın ilanı ile sonuçlandı. Bu önemli olay da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Hasan Korkmazcan'ın
sunuş konuşmasında berittiği gibi, bu yıl görkemli bir sempozyumla kutlanacaktır. Zira anayasalı hayat, demokrasinin başlangıcı sayılır.
İşte, ilk anayasamızın ilanından hemen sonra, ı877 yılında Türkiye'de ilk kez parlamento seçimleri yapılmıştı. Bu seçim demokrasi tarihimiz açısından önemli bir aşamadır. Elbette daha genel oy esası tam olarak kabul edilmemişti. Ayrıca henüz siyasal partiler de ufukta görülmüyorda. Kısa bir süre sonra parlamentonunfeshive tam 30 yıl hiç toplanmaması, Türkiye'de seçim döneminin işlemesini durdurdu. Bilinen olaylar sonucu ilan edilen ikinci meşrutiyet, aslında "parlamentonun yeniden
oluşması için seçim yapılması" yolunda bir padişah fermanı ile temellenmiştiL O yıl, yani ı908'de yapılan seçimlerde, parti olmamakla birlikte
siyasal nitelikli akımları temsil eden kişiler önemli rol oynamıştır. Böylece çoğulcu demokrasiye bir gidiş vardır. Daha sonra ı9ı2, ı9ı3; ı4 ve
ı 9 ı 9 yıllarında yapılan seçimlere anayasanın izin verdiği bütün siyasal
partiler katılmıştır. Öyle ise çok partili seçimler Türkiye'de daha bu yüzyılın başında gözlenmiştir. Bu da kıvanç duymamız gereken bir tarihsel
olgudur.
ı 9 ı 9 yılından sonra, bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti sona ermiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ı9ı9 seçimleriyle oluşan Meclis-i Mebusan'ın üyeleri yanında, ı 920 yılında belirli yerlerde yapılabilen seçimler-

276

le oluşmuştu. Doğrudan doğruya kayıtsız şartsız ulus egemenliğine dayanan ilk Meclisin tarihimize yazdığı destan üzerinde durmuyorum. Siyasal partilerin bulunmamasına rağmen çok seslilik, çoğulculuk, gerçek
bir özgürlük ilk Meclisimizin niteliklerindendiL Daha sonra, 1925 ve
1930 yıllarında çok partili hayata geçiş denemelerine rağmen, Cumhuriyeti yerleştirme çabalarını tehlikeye düşüreceği, bu nedenle özlenen gerçek demokrasiye erişmenin de mümkün olamayacağı yolundaki haklı
düşüncelerle, 1946 yılına kada:r yapılan 6 seçim hep tek partinin gösterdiği adayların milletvekili olmasıyla sonuçlanmıştır.
1939-1945 yılları arasında süren İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük felaketin dışında kalabilmek ulusal hedefti. Her an savaşa girme tehlikesinin mevcut olduğu o bunalımlı dönemde çok partili rejimi kurmak
yolunda bir atılım beklenemezdi. Ama savaş biter bitmez, Türk demokrasisi tarihsel gelişiminin gösterdiği amaca hızla eriştifilme çabası içinde
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu konuda yapılması gerekli ilk önemli iş,
birden fazla siyasal partinin kurulup seçimlere katılmalarını sağlamaktı.
Gerçekten de savaşın hemen bitiminden sonra 17 Temmuz 1945'te kurulan "Milli Kalkınma Partisi" ile çok partili siyasal yaşama geçildi. Ardarda kurulan partilerle artık gerçek demokrasi yolu açılmıştı. İşte Cumhuriyet tarihinde, 21 Temmuz 1946'da birden fazla siyasal partinin katıldığı ilk seçimler gerçekleşti. Bundan sonra çok partili siyasal hayat -iki
kısa kesinti dşında- Türk ulusunun vazgeçemeyeceği bir ilke haline gelmiştir. Bugün bu çok önemli olayın 50 nci yıldönümünü kutluyoruz.
Cumhuriyet döneminde çok partili demokrasinin alt yapısı kurulyerine ulus egemenliği ilkesine geçiş başlı başı
na büyük bir devrimdir. Özellikle eşitlik ilkesinin geliştirilmesi, bu arada
kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarına kavuşturulması hiçbir İslam
devletinde görülmeyen ve bazı Avrupa ülkelerinde bile çok sonraları atı
lan büyük bir adımdır.
muştur. Kişi egemenliği

yılına kadar seçimler iki dereceli olarak ve açık oy-gizli ayrım
göre yapılırdı. 1946'da tek dereceli sisteme geçilde. 1946'dan
sonra 12 seçim daha yapılmıştır. (Bu sayıda ara seçimleri ile Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri dikkate alınmamıştır). Bütün bu seçimler, yargının denetimi altında, tek dereceli ve gizli oy- açık ayrım esası
na göre son derece dürüst bir biçimde gerçekleşmiştir.
Değerli Dinleyenlerim,

1946

esasına

beri demokrasinin en önemli koşullarından birini yerine getirmiş bir ulus olarak gerçekten kıvanç duymak hakkımızdır. Ama
bu mutlu günde, seçimle ilgili bir önemli konuyu da dikkatinize sunmak
isterim : 1946 yılından beri yapılan çok partili demokratik seçimlerimiz1946

yılından
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de henüz bütün ulusun tam olarak temsil edilmesini sağlayan bir adil
sistem henüz bulunamamıştır. Bu bakımdan sürekli bir deneme içindeyiz. Demokrasinin konuşmamın başında belirttiğim bu genel sorunu yurdumuzda da kendini gösteriyor. Dileğim, bu mutlu yıldönümünde, artık
belli ve mümkün olduğu kadar yerine oturmuş bir seçim sistemine kavuşarak, demokrasi yolundaki önemli bir adımı daha atmamızdır.
Bu toplantıda 50 yıllık bir siyasal gelişmenin bilimsel muhasebesi yapılacaktır. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen değerli bilim
adamlarımıza, saygıdeğer emekli parlamenterlerimize ve bu konuda hizmet veren diğer bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu sempozyumdan biz parlamenterler için çok değerli bilimsel sonuçlar çıkması ve bu
yolla ulusumuza yeni hizmetler sunmak imkanının hazırlanması, içten
isteğimdir.

Hepinizi
lerim.
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saygılarımla

selamlar, sempozyumun

başarılı

geçmesini di-

TÜSİAD ~İYASİ İŞL~R KOMiSYONU BAŞKAN
VE UYELERINI KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

22 Ekim 1996
Sayın Başkan

üyeler, ilk ziyaretinizde de size ifadeye çalış
ifadeleri içerisinde de yer aldığı şekliyle sivil örgüt toplumlarının günümüz dünyasında fevkalade önemli hale geldiğini
ve artık toplumun örgütler vasıtasıyla Devlete bir mesaj sunduğunu, o
mesajda "Ben devletime ne katkıda bulunabilirim, ben topluma ne katkıda bulunabilirim." mesajı olduğunu, bunun da altının çizilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Sözlerinizden öğrendiğim kadarıyla o günden bu yana bu çerçevede epey mesafe almışız benim içimde bir mutluluk oldu.
Bunu sizden duymak.
mıştım.

Demin

ve

değerli

Başkan

Yine önemli bir koridordan geçiyoruz. Bu geçtiğimiz koridorda, değer
uyum yasaları olarak takdim edilen ve artık kalıplaşmış cümlesi içerisinde halkımıza da mal olan günlük olaraktan takip edilen bazı yasaların hayata geçirilmesi koridorudur. TBMM olarak
tatilde bulunduğumuz sürede ben Meclis Başkanı görevlerim içerisinde
geçen yasama döneminde yaptığımız Anayasa değişikliklerine paralel olarak düzenlememiz gereken yeni yeni yasaları, çıkartmamız gereken yasaları bir büyük şekliyle toplattım ve bunların bir alt yapı malzemesi olarak gruplara intikalini sağladım. Şimdi bütün siyasi parti grupları bizim
yaptığımız bu çalışmalara paralel olarak kanun tekliflerini Başkanlığa
vermeye başladılar.

li

basınımız tarafından

Bunun bir an önce günlük yaşama geçilmesi temininde, komisyonlarda uzun süre münakaşa edilmesini önlemek bakımından, daha doğrusu
zaman kazandırmak bakımından, partiler arası bir komisyon, bir heyet
kurduk. İlk toplantısını geçen hafta yaptı. Geçen hafta yapılan toplantı
da metot tespit ettiler, çalışma takvimi tespit ettiler. Bu Çarşamba ikinci çalışmalarını yapıyorlar ve uyum yasalarını görüşmeye başlayacaklar.
Sizin bize TÜSİAD olarak vereceğiniz çalışmayı da ben bu komisyona veririm memnuniyetle; bu çerçeve içerisinde bunları da gözden geçirme imkanı bulurlar ve sizin hazırladığınız bu çalışmaya paralel hazırlanmış kanun teklifleri varsa, o teklifierin görüşülmesi sırasında bunları da görüş
me imkanı bulurlar. Hem ben, hem heyet çok memnun oluruz.
Bu şekliyle TBMM yalnız kapalı kapılar arasında bir çalışmayapma
bütün sivil toplum örgütlerine de açık olduğunu, yani milletin tümüyle bu çalışmaları yürüttüğümüzü değerli vatandaşlarımıza bir kere
daha gösterme imkanına kavuşmuş oluruz. Onun için bu günkü ziyaredığını
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tinizi fevkalade önemli ve anlamlı buluyorum. Geçen defadan bugüne kadar aldığımız mesafe var. Bugün bu mesafede bir sıçrama yapmamız lazım. Onun için bir an önce bana bu çalışmalarınızılütfetmenizi rica ediyorum.
Bu çalışmalar sanıyorum. Önümüzdeki Meclis takvimi içerisinde bütçeyle getirebilirsek, ne kadarını çıkartab iliriz telaşı içerisindeyiz Bütçe
takviminin sonuna kadar. Ne kadarını yapabilirsek; o kadar karımız olacak ama bütçe araya girdikten sonra çalışmalarımız birazcık duraklasa
bile, bütçe bitiminden sonra çalışmaları süratle devam ettireceğiz. Heyetin çok gayretli olduğunu söylemek isterim. Bütün siyasi parti grupları
nın buna ellerinden geldiği ölçüde destek verdiklerini söylemek istiyorum. Bir kere daha teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dilerim.
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"ŞİMDİ DE KIYAK PROFESÖRLÜK" BAŞLlKLI

HABER NEDENİYLE MİLLİYET GAZETESi
GENEL YAYlN MÜDÜRÜ DERYA SAZAK'A
GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA

24 Ekim 1996
Gazetenizin 24. 10.1996 günkü nüshasının 13 üncü sayfasında Sema
Bingöl Ecer imzası ile yayımlanan "Şimdi de kıyak profesörlük" başlıklı
haber, eksik bilgilenmeden kaynaklandığına inandığım bazı yanlışları
içermektedir.
TBMM Başkanı olarak, bana gerek Meclis içinden gerekse dışından
gelen bütün müracaatları yazılı veya sözlü olarak ilgili komisyon veya
milletvekilierine iletir, takdiri kendilerine bırakınm. Bu görevimin gereğidir.
Bu konuda da aynı şekilde ilgililerle görüştüm. Adı geçen sayın milletvekiline haberde geçtiği şekliyle bir hitabım söz konusu değildir. Mümkün de değildir. Eğer size verilen bilgi bu doğrultuda ise, bir algılama
yanlışlığı olduğunu düşünürüm. Haberle ilgili olarak konuştuğum Aydın
Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt, kendisine atfen yayımlanan sözleri
söylemediğini ifade etmiştir.
Kaldı ki, teklifin yasalaşmasında böyle bir mahzur seziliyor ise yasalaşması sırasında "yasama organı üyeleri hariç" ifadesini koyarsınız. Bu
bir yasa yapma tekniği konusudur.
Bu tür haberler 254 7 Sayılı Kanunun 601 a Maddesinin değiştirilme
si sırasında da şahsım ve milletvekilleri ile ilgili olarak çok çıktı. Sonuçta yapılan işin, yayılan dedikodu ile ilgili olmadığı, aksine TBMM ile üniversitenin yakınlaşması, işbirliği ve kişi haklarının korunması yönünde
olduğu görüldü; kimse de haketmediği bir akademik unvanı almadı. Ayrıca, akademik unvan sahibi olmak başka, bir kadroda çalışmak başka
konulardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan değerli bilim adamlarının en
tabii hakları olan yükselme ve unvanlarını taşıyabilme hak ve özgürlüklerini kullanabilmelerini savunmak da bir milletvekilinin ve Meclisin görevidir diye düşünüyorum.
Yoksa çok dar bir

görüşle

üniversitenin veya başka bir ifade ile bilimtutmak bu ülkeye fayda getirmez.

sel

alanın kapılarını kapalı

ma

Kamuoyunda yanlış bir kanaate meydan vermemek için bu
sütunlarınızda imkan sağlanmasını rica ederim.

açıklama

Saygılarımla.
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TALİMATLARI ÜZERİNE "MİLLETVEKİLİ İNSAFLI VE
HESAPLI OLMALI" BAŞLlKLI YAZISI NEDENİYLE
MİLLİYET GAZETESi YAZARI YILMAZ ÇETİNER'E

GÖNDERiLEN AÇIKLAMA

24 Ekim 1996
Sayın Yılmaz

Çetiner

Gazeteci Yazar- Milliyet Gazetesi
24 Ekim 1996 günlü "Milletvekili insajlı ve hesaplı olmalı" başlıklı yamilletvekili "aylıklarının sürekli yükseliş gösterdiğini" belirterek,
"bunun bir ölçüsü, sınırı olması" gerektiğini ifade ediyorsunuz.

zınızda,

Hemen belirtmeliyim ki, Anayasa'nın 86 ncı Maddesi ve bu Madde
uyarınca çıkarılan ve halen yürürlükte bulunan 28.10.1990 Tarih ve 3671
Sayılı Kanun, TBMM üyelerinin ödenek ve yolluk miktarlarını belirlemiştir.
Anayasanın anılan

maddesi, "TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları
kanunla düzenlenmesi; ödeneğin aylık tutarının en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluğun da ödenek miktarının yarısını
aşamayacağı" hükmünü getirmiştir. Bunda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu madde uyarınca çıkarılan 3671 sayılı Yasa da, Anayasa hükmünün uygulanmasını sağlayıcı düzenlemedir.
nın

Buna göre, TBMM üyelerinin ödeneğinin tespitinde, en yüksek Devlet
memuru olarak Başbakanlık Müsteşarı'nın sözleşmesi esas alınmıştır ve
bugünkü durum itibariyle, Milletvekili ödeneği net 128 milyon liradır.
Milletvekiline ödenen ödenek ile yolluk genelde biribirine karıştınlmak
ta ve bu iki ayrı ödeme bütünleştirilerek değerlendirme yapılmaktadır. Bu
değerlendirme yanlış izlenimlere yol açmaktadır. Ödenek, milletvekilinin
şahsi harcamaları ve ailesini geçindirme amacıyla ödenen aylık niteliğin
dedir; yolluk ise milletvekilinin görevi sırasında seçim bölgesi ve seçmenlerle olan ilişkilerinde yaptığı zorunlu harcamalar karşılığıdır. Bu yolluk
miktarı da, ödenek brüt tutarının yarısı olan 1 02 milyon liradır. Anayasa
hükmüne dayalı olarak yapılan bu iki ödemenin bir bütün olarak değerlen
dirilmesi yanlış izienim ve sonuç doğurmaktadır.
Milletvekillerinin kendilerine keyfi bir şekilde zam yapmaları konusuna
gelince; size bu konuda ulaşan bilgilerin aslı yoktur; böyle bir çalışma söz
konusu değildir. Takdir edersiniz ki, bu yönde bir uygulama yapılabilme
si, hem Anayasa maddesinin ve hem de kanun değişikliğini gerektirir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Doç. Dr. Necdet BASA
TBMM Genel Sekreteri
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AVRUPA PARLAMENTOSUNDA KIBRIS'LA
İLGİLİ ALINAN KARAR DOLAYlSlYLA
YAPTlKLARI AÇIKLAMA

25 Ekim 1996

Avrupa Parlamentosu, 23 Ekim tarihinde Kıbrıs konusundaki tek
bir yenisini kabul etmiştir.
Avrupa Parlamentosu ısrarla Kıbrıs'taki gerçekleri görmemezlikten
gelmeye devam etmekte, Ada'da son aylarda yaşanan ve üzüntü ile karşıladığımiz ölüm olaylarının Rum tarafının tahrikkar tutumunun, bilinçli
gerginlik politikasının bir sonucu olduğu hrua kabule yanaşmamaktadır.
Rum tarafınca oluşturulan bu gerginlik politikasının asıl amacının
Kıbrıs müzakere sürecini üzerinde mutabakat sağlanan çözüm parametrelerinden uzaklaştırmak, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın ısrar
lı çağrılarına rağmen müzakere masasına dönmeme yolundaki tutumlarını haklı göstermek olduğu bilinmesine rağmen Avrupa Parlamentosu
tek yanlı ve Türkiye'yi suçlayıcı karar alma geleneğini sürdürmeye devam
etmektedir.
Bu tür kararların, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu teşvik
ten, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına tarafsız bir
katkı sağlayamayacağına yönelik kanaattınizi pekiştirmekten öte bir yarar sağlamayacağı açıktır.
Kuzey Kıbrıs'taki yasal otorite olan KKTC Meclisi şüphesiz bu kararda yer alan çeşitli unsurları dikkatle inceleyecek ve gerekli tepkiyi gösterecektir.

yanlı kararlarından
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CUMHU~TBAYRAMIDOLAnSnLA

YAnNLADIKLARI MESAJ
28 Ekim 1996

Bugün kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçtiğimiz Cumhuriyet'in 73 üncü yıldönümüne ulaşmanın engin sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Bu büyük ve anlamlı milli bayramımız, Yüce Türk Milletine kutlu
olsun.
Türkiye Cumhuriyeti, Yüce Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin el
ve gönül birliği içinde, nice şehitler vererek ve üstün vatanseverlik duygularıyla yarattığı, özgürlük ve bağımsızlığımızı simgeleyen en büyük
eserdir.
Bu büyük eseri sonsuza dek yaşatmak üzere bizlere armağan eden
Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Büyük Millet Meclisi'nin seçkin üyelerini bir kere daha rahmet, minnet ve şürkanla anıyorum.
Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü esasına dayalı olarak kurulan demokratik Cumhuriyetimizin temel ilkesi, millet iradesinin mutlak
üstünlüğü; kayıtsız ve şartsız millet egemenliğidir.
Cumhuriyetimizin değiştirilemez anayasal hükümleri olan Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, temel ilkelere dayanan, demokratik, lruk ve sosyal
hukuk Devleti kimliği, vazgeçilmez yaşam kaynağımızdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla başlayan ve daha sonra
Cumhuriyetle taçlanan demokratik Devlet ve toplum idealimiz, çok partili yaşama geçtiğimiz son 46 yıllık süreç içinde başarıyla gerçekleşmiş
tir. Dünyamız her alanda çok hızlı bir değişim içindedir. Ülkemizde de bu
hızlı değişime uyum sağlayacak yeni demokratik atılımların yapılması,
yaşam standartlarının yükseltilmesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu gelişmeler içerisinde ileriyi
görerek, ona göre sistemimizi yenileme ve geliştirme çabalarımızı sürdürüyoruz. Başta gelen çabamız, çok iyi eğitilmiş, kültürlü ve sağlıklı insan
yetiştirmektir.

Hiç şüphe yok ki, Türk Milleti ve özellikle Cumhuriyetin emanet edilTürk Gençliği, görev ve sorumluluğunun bilinci içinde, Cumhuriyetimizi iç ve dış her türlü tehdit ve tehlikeler karşısında azimle ve kararlı
lıkla koruyacak; çağdaş gerekiere uygun olarak çok daha ileri seviyelere
diği

ulaşmasını başarıyla gerçekleştirecektir.

Bu mutlu ve anlamlı günde, yurt içinde ve dışındaki bütün vatandaş
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki soydaşlarımızin Cumhuriyet Bayramı'nı en iyi dileklerimle tekrar kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.
larımın,
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KIBRIS KONUSUNDA ALINAN KARAR NEDENİYLE
RUSYA FEDERASYONU DEVLET DUMASI BAŞKANI
GENNADIY SELEZNYEV'E
GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

30 Ekim 1996
Sayın Başkan,

Rusya Federasyonu Devlet Duması'nın 23 Ekim 1996 günü yapılan
oturumunda, Kıbrıs konusunda kabul ettiğini üzüntüyle öğrendiğim bir
açıklama ve buna ilişkin karar ile ilgili olarak bazı gerçekleri dikkatinize
getirmek istiyorum. Duma'nın sözkonusu açıklama ve kararında yeterli
bilgilendirilmemekten kaynaklandığını sandığım bazı yanlış unsur ve ifadeler mevcuttur.
Herşeyden önce bazı tarihi gerçekleri hatırlamakta yarar olduğunu
düşünüyorum. 16 Ağustos 1960'ta Zürih ve Londra anlaşmaları ile resmen kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti" Kıbrıs'taki iki toplumun siyasi eşitli
ği, eşit ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve Kıbrıs'ta tesis edilen siyasi düzenlemenin Türkiye, Yunanistan ve ingiltere tarafından garanti edilmesi ilkelerine dayandırılmıştır.
Kıbrıs Rum tarafı, 1960 Cumhuriyetinin kurulduğu şekilde yaşama
sına imk~ı.n vermemiş ve bir süre sonra da tek taraflı olarak uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Bu arada "Enosis" kampanyasını bütün şid
detiyle yürüten Kıbrıs Rum tarafı, 1960 Anayasası'nın Kıbrıs Türklerinin
ortaklık haklarını gözeten birçok maddesini hiçe saymıştır.
Bununla da yetinmeyen Kıbrıs Rum tarafı, 21 Aralık 1963'te Kıbrıs
Türk toplumuna karşı şiddete başvurmaya ve önceden hazırlanmış bir
plana ("akritas planı") göre silahlı saldırılara başlamıştır. Bunun sonucunda onbinlerce Kıbrıslı Türk, yaşadıkları 103 köyü terketmek zorunda
kalmıştır. Bu dönemde Yunanistan'ın da adaya kuvvet yığınası sonucu
Kıbrıs Cumhuriyeti bir ortaklık devleti olmaktan çıkarak, bir Rum yönetimine dönüşmüştür.
15 Temmuz 1974 tarihinde "demokrasinin beşiği" sayılan Yunanistan'da o tarihte iktidarda bulunan dikta rejiminin desteğiyle Nikos Samson adındaki bir terörist, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Kıb
rıs'ta darbe yapmıştır. Adanın egemenliğine ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
Rumların güvenliğine kasteden bu hareket karşısında Türkiye 1960 garanti anlaşmasının verdiği hak ve yetkilere dayanarak 20 Temmuz 1974
tarihinde Adada bir barış harekatı gerçekleştirmiştir. Böylece Kıbrıs'ın
Yunanistan'a ilhakı önlenmiş, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Kıbrıs
Rumlarının güvenliği de güvence altına alınmıştır.
Görüldüğü gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Adada bir uluslararası anlaş
ma çerçevesinde ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamak için bulun285

maktadır. O tarihten bu yana Adada kan dökülmemesi büyük ölçüde
Adadaki Türk askeri varlığ;ının başarıyla sürdürdüğ;ü barışı koruma görevi sayesinde mümkün olmuştur.
Türkiye ile Rusya Federasyonunun Kıbrıs konusunda belli başlı noktalar üzerinde aynı düşündüklerini de dikkatinize getirmek istiyorum.
Her iki ülke de Birleşmiş Milletler öncülüğ;ünde bir çözüm istemekte, bu
çerçevede BM Genel Sekreterinin iyi niyet görevini desteklemektedir. Bu
husus çok önemlidir. Çünkü Kıbrıs Rum Kesimi bazı ülkelerin de teşviki
ile konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyiniyet misyonundan
çıkartarak, sorunu Avrupa Birliğ;i sorunu haline getirme çabası içerisindedir. Ayrıca, Türkiye gibi Rusya da Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli bir federal çözüm bulunmasından yanadır.
Öte yandan, Rusya Federasyonunun da Adada son zamanlarda gözlenen gerginlikten ve meselenin askeri boyutunun öne çıkarılmasından
rahatsız olduğunu biliyoruz. Kıbrıs Rumlarının son yıllarda aşırı bir şe
kilde silahlanınasından uluslararası camia endişe duymaktadır. Kıbrıs
Rum tarafının olduğu kadar, bu silahları satan ülkelerin de bu silahlanmanın Kıbrıs sorununun çözümüne bir faydası olmayacağını bilmeleri
gerekir. Kıbrıs Rum tarafına silah ve teçhizat satan ülkelerin Rum tarafının sözde "Adanın silahlardan arındırılması" önerisine destek vermelerini de anlamakta güçlük çektiğimizi belirtmek istiyorum. Bu çerçevede
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya Federasyonunun da
Kıbrıs Rum tarafına yönelik silah satışlarına bir son vermesi gerektiğine
inanıyorum.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs'ta bir çözümün ancak Adadaki iki
toplum arasında gerçekleştirilecek etkili diyalog ile mümkün olabileceğ;i
ne inanmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı ise, Kıbrıs Türkleri ile 1994 Ekim
ayında kesilmiş olan diyaloğ;u devam ettirmek istememektedir. Rusya Federasyonu, ağırlığını iki toplum arasında tamamen kesilmiş olan bu diyaloğun yeniden başlatılması yönünde koyarsa, Kıbrıs sorununa çözüm
çabalarına en büyük katkıyı yapacaktır.
Adada iki toplum arasında varılacak bir anlaşmanın temel şartının,
Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve eşit egemenliğinin kabulü olduğu
na inanıyorum. Özünde Rum halkının Adanın tümünde egemen kılınma
sını öngören formüller, sorunu asla bir sonuca götürmeyecektir.
Yukarıda yaptığ;ım kısa açıklamalar çerçevesinde, Kıbrıs sorununa diyalog ve müzakere yoluyla adil ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda Rusya Federasyonu'nun ileride Kıbrıs Türk toplumunun da görüş ve
isteklerini dikkate alarak daha olumlu katkılarda bulunabileceğini umuyorum.
Mektubumun içeriğinden Duma üyelerine de bilgi vereceğ;inizi ümit
ediyorum.
Saygılarımla.
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AVRUPA PARLAMENTOSUNDA FENER RUM PATRİKHANESİNE
YAPILAN SALDIRI KONUSUNDA ALINAN KARAR
DOLAYlSlYLA YAPTlKLARI AÇIKLAMA
30 Ekim 1996

Avrupa Parlamentosu 23 Ekim 1996 tarihli oturumunda, Fener Patrikliğine vaki saldırı konusunda, amacını aşan içerikte bir kararı kabul
etmiştir.

Anayasamız, laikliği

esas almış olup, bunun gereği olarak, Devletimiz,
mensup oldukları dinler ve yöneldikleri inançlar
açısından ayırım gözetmemektedir. Bu çerçevede, camiler, sinagoglar, kiliseler aynı ölçüde saygı görmeye layık ibadet yerleri olarak mütalaa edilmektedir. İstanbul Fener Rum Patrikliği de Ortodoks Rum vatandaşları
mızın dini· gereksinimlerine cevap vermesi dolayısıyla Türk Devleti'nin
koruması altındaki bir kurumdur.

vatandaşları arasında,

Bu tür aşırı ve tasvip edilmez davranışların hiçbir zaman ve hiçbir ülk ed e vuku bulmaması bizim de içten temennimizdir.
Avrupa Parlamentosu'nun, Fener Rum Patrikliği konusunda gösterhassasiyeti, Yunanistan'daki Müftülerimizin mahkumiyetlerinde veya azınlığın cami, mezarlık ve vakıflarının korunmasında da göstereceği
ni ümit etmekteyiz.
diği
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KKTC CUMHURİYET MECLİSİ MALİYE, EKONOMİ
BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI OMUR BORMAN VE
ÜYELERİNİ KABUL SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA
30 Ekim 1996

KKTC'nin Bütçe Plan Komisyonu'nun degerli üyelerini TBMM'de görmekten, misafir etmekten son derece memnunum, hoş geldiniz diyorum.
Hepimizin bildiği gibi bu ziyaretler geleneksel hale gelmiştir. Karşılık
olarak hem TBMM Bütçe-Plan Komisyonu ülkemize karşılıklı ziyaretlerini hemen hemen her sene gerçekleştirmektedirler. Bundan TBMM olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Hem ekonomik meseleleri karşılıklı konuşma imkanına kavuşuyoruz bu vesileyle, hem de dosta düşmana karşı birligimizi vurgulamak imkanı buluyoruz. O bakımdan bu ziyaretlerden son derece mutluluk duyuyorum. Geleneksel hale gelmesi ayrı bir
sevincimizdir. Sanıyorum bu ziyaretinizde, hem TBMM Başkanı olarak
karşıtlamanıza söyleyeceginiz, aktaracagınız bilgiler vardır. Türkiye'deki
ziyaretinizin başarılı geçmesini diliyorum.
lı

Komisyon Başkanı Omur Borman'ın konuşmasından sonra ...
Teşekkür ederim. Bir iki noktanın altını çizmek istiyorum. Sizin de
konuşmanızda belirttiğiniz gibi, son aylar zarfında uluslararası kamuoyunda pek çok kararlar alındı ve yayınlandı. Bazı ülke parlamentoları
ülkeyle ilgili haksız bana göre yersiz ve zamansız, bir takım kararları
dünya piyasasına sürmenin gayreti içinde oldular. Bunların hepsinin,
yanlış bilgilenmeden ve kasıtlı yönlendirilmeden kaynaklandıgına inanı
yorum. Birkaç misal vermek lazım gelirse mesela bir Avustralya Parlamentosu'nun aldıgı bir karar var; tesadüfen ben o kararın alınmasının
ertesinde Avustralya'da bulunuyordum. Çok şiddetli olarak orada tepkimi koydum ve kınadım. Avustralya Parlamentosu nezdinde bir örneğini
de Sayın Denktaş'a gönderdim bu kararın Avrupa Parlamentosu'nun
Türkiye ile ilgili kararında Kıbrıs'la ilgili bir takım atıflar var. Onlarında
çok haksız ve yersiz, mesnetsiz oldugunu yine TBMM olarak kınadım.
Gerekli yazışmaları yaptım. En son Rusya Duması'nın aldığı bir karar var
o kararın örneğini evvelsi günü Rus Büyükelçisi'nden istedim. Bize ulaş
tı. O kararın bize ulaşması üzerine, Dışişleri Bakanlıgı'mızla gerekli temasa geçtim. Gerekli cevabı vermek üzere TBMM Başkanı olarak hazır
olduğumu ifade ettim. Dışişleri Bakanlıgı'mız bir inceleme yapıyor şimdi.
Ne şekilde cevap vermemiz konusunda gerekli tepkimi ortaya koyacağım.
Ondan hiç şüpheniz olmasın.
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Sizin de konuşmanızda belirttiğiniz gibi TBMM, Kıbrıs konusunda
son derece hassas ve tam bir beraberlik içindedir. Hiçbir ayrılığımız yoktur o konuda. Bütün siyasi partiler olarak söylüyorum bunu. O bakım
dan müsterih olmanızı is tirham edeceğim. Bu arada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendine düşeni yapacaktır. Bizde kendimize düşeni yapacığız. Ama
sonuçta vardığımız noktayı göstereceğiz ki, biz bu konuda, bu davada,
birliğiz, beraberiz hiç ayrı düşüncemiz yoktur ve bu davanın çözümünde
veya daha iyi bir yola girmesinde, KKTC'nin rızasının olmadığı hiçbir karar yürürlüğe konamaz. KKTC Hükümeti'nin rızası olmadığı hiçbir kararında biz Türk Devleti olarak arkasında durmayız, destek vermeyiz.
Onun için kararlarınızda daima yanınızdayız. Bu ziyaretin kararlılığı perçinieyecek bir ziyaret olduğunun altını çizmeye çalışıyorum tekrar teşek
kür ediyorum.
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TALİMATLARI ÜZERİNE "MECLİSE 25 YENİ ARAÇ
ALlNACAK" BAŞLlKLI HABERLE İLGİLİ OLARAK
ANKA AJANSINA GÖNDERiLEN AÇIKLAMA

31 Ekim 1996
Ajansınızın

31.10.1996 tarih ve Meclis-B numaralı haberde, "Meclise
25 yeni araç alınacak" ifadesi yer almaktadır. TBMM 1997 Yılı Bütçesinde görülen bu husus, ilgili dairelerin teklifleridir. Söz konusu miktarda binek ve servis araçlarının alınması teklifi tasarıdan çıkarılmıştır. Meclis bütçesinde satın alınması önerilen 3-5 araç, Meclisin ihtiyacı olan bir adet ambulans ile temizlik araçlarıdır.
Bilginizi ve bu konuda verilecek haberlerde bu

açıklamamızın

dikkate

alınması ricasıyla, saygılar sunarım.

Basın ve Halk. İlş. D. Bşk. lığı
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TALİMATLARI ÜZERİNE "PERSONEL REFORMU BEKLEMEYE
ALlNDI" BAŞLlKLI HABERLE İLGİLİ OLARAK

ANKA AJANSINA GÖNDERiLEN AÇIKLAMA

31 Ekim 1996
Ajansınızın 31.10.1996 tarih ve Meclis-ll numaralı haberde "Personel
Reformu Beklerneye Alındı" başlığı ve buna ilişkin içeriği doğru değildir.

TBMM'nin görev ve yetkilerini etkin, süratU ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için her türlü idari desteğin sağlanması amacıyla 2919
Sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu'nu değiştiren yasa teklifi
hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Teklif metni önümüzdeki hafta İstan
bul'da yapılacak Başkanlık Divanında tartışılarak, son şeklini alacak ve
TBMM Başkanlığınca ilgili komisyona sevki yapılacaktır.
Bu yasa teklifinin beklerneye alınması veya haberde geçtiği gibi, milletvekillerinin seçim bölgelerinde büro açma projesininin sonuçlanmasının
beklendiğine dair bir durum söz konusu değildir.
Bilginizi ve bu konu ile ilgili olarak verilecek haberlerinizde bu
dikkate alınması ricasıyla, saygılar sunarım.

açıkla

manın

Basın ve Halk. İlş. D. Bşk. lığı
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TED ANKARA KOLEJİ RADYOSUNDA
ÖÖRENCİLERLE YAPTlKLARI SÖYLEŞi

31 Ekim 1996
- Bugün radyomuzda okulumuza yaptığı ziyareti ile hepimizi onurlanTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Kalemli ile
bir söyleşi yapılacak. Sayın Mustafa Kalemli, programımıza hoşgeldiniz.

dıran

-

Hoşbulduk. Teşekkür

-Efendim izin verirseniz

ederim.
sorularımıza başlayabilir

- Başlayabilirsiniz de çok zor sual
beni fazla sıkıştırmayin.
-

Sayın

Mustafa Kalemli bize

miyiz?

sormayacaksınız. Bakın

ona göre,

kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız?

- Peki. 23 Mart 1943 tarihinde Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde doğdum. İlkokul ve ortaokulu kendi ilçemde bitirdim. Liseyi Eskişehir Lisesi'nde bitirdim. Üniversiteyi Ankara Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Doktor olarak mezun olduktan sonra da yine Ankara Tıp Fakültesi Üroloji
Kürsüsünde Başasistan olarak görev yaptım. Asistan olarak, başasistan
olarak görev yaptım. Aynı Üniversitede doçent oldum. Sonra Antalya Tıp
Fakültesi'nin kuruculuğunu yaptım. Daha sonra muhtelif yerlerde çalış
tım ve şimdi Parlamentodayım. Bu kadar yeter mi?
-Yeter.

-Peki.
-Efendim, okul

yıllarınızda nasıl

bir

öğrenciydiniz?

- Nasıldan kastınız derslerdeki performansım açısından ise onu da
söyleyebilirim yahut da okul yıllarımı genel bir değerlendirme açısından
ise onu da söyleyebilirim. İsterseniz ikisini birlikte yapayım :
yani 1950'lerin başı Türkiye'de eğitimin zor
Gerek materyal bakımından, gerek okuldaki şartlar bakımından çok zorluklarımız vardı. Sonra ben fakir bir ailenin çocuğuydum. İlkokulu ve ortaokulu ailemin imkanlarıyla kıt kanaat bitirdim. Liseyi ve üniversiteyi burslu okudum. Üniversitede öğrenci
lik yıllarım sırasında da ayrıca dışarıda çalışarak aileme bakmak zorunluluğum vardı. Zor şartlarda bir öğrencilik yaptım ama memnunum. O
zor şartlar beni hayatta mücadeleye alıştırdı. İlkokul, ortaokul ve lisede,
şimdi siz onur listesi diyorsunuz o zaman biz iftihar listesi falan derdik.
Hep iftihara geçerdim. İyi bir öğrenciydim, çalışkan bir öğrenciydim. Daha doğrusu çalışkan olmaya mecburdum. Çünkü ailemin bana bütçesinden kıt kanaat sağladığı imkanları en iyi değerlendirmek gibi bir mecbuBizim

okuduğumuz yıllar

şartlar altında yapıldığı yıllardı.
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riyetim vardı, onun dışında bir lüksüm olamazdı onun için iyi bir öğren
ci olmaya gayret ettim. Benim bir şansım vardı. Hep iyi öğretmenlerde,
öğretmenin iyisi kötüsü olmaz o manada söylemedim ama bizim dönemimizde öğretmen açısından şanslıydık. Öğretmen eksiğimiz yoktu. Bugün
bazı okullarımızda maalesef öğretmen eksikliklerimiz falan var o bakım
dan. Hep kadroları tam okullarda iyi öğretmenlerin, iyi yetişmiş öğret
menierin elinde tahsil yapma imkanım oldu. O bakımdan da şanslı bir
öğrenciydim. O iyi öğretmenlerden iyi hasletler aldık. İyi bilgiler aldık. Bu
bilgilerle yetişip bu güne kadar geldik. Özet olarak söylemem gerekirse
zor şartlarda bir öğrenimim geçti fakat bu öğrenimimi çok iyi değerlen
dirme imkanım oldu. İyi bir öğrenci olmaya gayret ettim. Sonra da öğret
menlerimin elini öpme fırsatı bulduğumda bana hep iyi bir öğrenci olduğumu söylediler.
ederim, efendim. Efendim sizin de okul yaşamınız boyunca
unutamadığınız bir veya birkaç anınız vardır. Bize bir tanesini anlatır mı
-

Teşekkür

sınız?

- Tabii insanın öğrencilik yıllarında unutamadığı anıları çoktur. O
ilk okula, ortaokula, liseye veya üniversiteye göre değişebilir. Ama
benim belleğimde çok yer etmiş bir anım var. Biraz önce de söyledim sianıları

ze. Çok iyi

yetişmiş,

tecrübeli

öğretmenierin

elinde bir tahsil yapma im-

kanım

oldu diye. Sanıyorum ilkokul 4 üncü sınıftı. Çok sevdiğim bir hocam vardı. Huriye Hocam hastalandı ve bizi terketti. Semiha Hocamız
geldi. İki iyi öğretmenle yetiştim. O gün sınıfa başka bir öğretmenin girdiğini gördüğüm zaman, annemi kaybetmiş gibi bir duygu içinde oldum
yani öğretmenimin gitmiş olması, başka bir öğretmenin sınıfa gelmiş olması bende çok büyük bir baskı yarattı. Yani o günü hiç unutamıyorum.
Sanki annemi kaybetmişim de başka bir hanım gelmiş sınıfa, başka bir
kişiyle karşılaşmışım gibi bir his doğdu içimde. Bunu ömrüm boyunca
hiç unutamadım. Ama her iki öğretmenimi de çok sevdim. İkisinin de benim üzerimde büyük etkileri vardır.
- Teşekkür ederim. Sayın Başkanım çocukluğunuzda size sorulan "büyüyünce ne olacaksın" sorusuna nasıl cevap verirdiniz?

- Şimdi bizim ilkokulda, ortaokulda, öğrenim gördüğümüz yıllarda
moda olan mühendis olmak, doktor olmak gibi mesleklerdi. Her çocuğa
sorulduğunda da ille mühendis olacağım, doktor olacağım falan derdi.
Herhalde belki biz de böyle bir şey söylemişizdir, olabilir ama ben gayet
iyi hatırlıyorum, lisede bir edebiyat dersinde sanıyorum, rahmetlik oldu
Mustafa Baturalp hocamız vardı. Edebiyat öğretmenimiz. O herkese soruyordu böyle ne olacaksınız diye, ben de dedim ki; politikacı olacağım.
Ama onu o gün hangi düşünceyle söyledim, hangi saikle söyledim doğ293

rusu size çok net bir cevap veremiyorum. Ama öyle bir cümle o gün ağ
zımdan çıktı. Belki de sınıfta herkes başka şeyler söylüyordu ben de değişik bir şey söylemek için o gün öyle bir söz söylemiş oldum ama bakın
bugün politikacıyım.
- Efendim, niçin
seçtiniz?

asıl mesleğiniz

olan doktorluk yerine siyasetçi

olmayı

-Şimdi bu güzel bir soru. Bu sorunuz için teşekkür ediyorum. Siyasetçi olmaya karar verdiğim, gerçekten karar verdiğim yıllar 1980'li yılla
rın başlarıdır. Bunu sizin algılayabileceğiniz bir tarzda anlatmak istiyorum. Türkiye çok netarneli yıllar geçirdi. O dönemlerde çok koridorlardan
geçtik, çok sıkıntılardan geçtik. Ama Türkiye'nin başı ne zaman sıkışsa
bizim aydın çevreler diye nitelendirdiğimiz bir takım kişiler, kurumlar,
kuruluşlar, çevreler çok yol gösterirler, Türkiye'ye. Yani efendim işte şöy
le olmasaydı böyle olurdu. Böyle olmasaydı böyle olurdu. Şöyle yapsaydınız şöyle olurdu gibi bir takım laflar çok söylenir. Yani iş işten geçtikten sonra. Bugün de yapılıyor ya aynı şeyler. Ben de o zaman Antalya Tıp
Fakültesi'nde Üroloji Kürsü Başkanıydım. Türkiye yeni bir yapılanmadan
geçiyordu. Bu askeri müdahale dönemi olmuştu. O dönemin arkasından
yeniden demokratik yaşama geçiliyordu. Demokratik standartlar yeniden
belirleniyordu. O dönemde uzun uzun düşündüm. Üniversite öğretim
üyesi olarak gelebileceğim yere gelmiştim. Bir üniversitenin kuruluşunu
yapıyordum. Ama yine o yıllarda aydın çevrelerden Türkiye'nin daha iyi
günlere kavuşabilmesi için daha güzel günlere, demokratik standartların
daha yüksek olduğu bir yaşam tarzına kavuşabilmesi için bir takım tenkitler, bir takım düşünceler öne sürülüyordu. Şöyle yapılsa, böyle yapıl
sa diyordu ama kimse görev almak içinde bir arzu içinde değildi. Bol bol
tenkit vardı. Bana göre tenkit hakkına sahip olabilmek için önce o işi
yapmak lazım. O işi yaparsınız ve o işte iddialı olursanız, tenkit hakkına
da sahip olursunuz diye düşündüm. Ben de bir karar verdim kendi kendime. Üniversiteden ayrıldım ve dedim ki ben parlamentoya girersem bu
ülkenin yaşantısında, yasama organında belki faydalı hizmetler verebilirim. Yıllardır bir bilgi birikimim oluştu. Bu bilgi birikimimi parlamenter
olarak milletin hizmetine vermek istiyorum dedim ve bu kararla parlamentoya girdim. O verdiğim karar istikametinde de bugüne kadar sapmadan devam ediyorum.

-

Teşekkür

ediyorum.

-Bu soruyu
-

Sayın

sorduğun

Kalemli, uzun

için ben sana

yıllara
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bulab.ildiniz?

ediyorum,

kızım.

dayanan deneyimlerinizi gözönünde buistediklerinizin ne kadarını uygulama

lundurduğunuzda gerçekleştirmek
fırsatı

teşekkür

-İnsan yaşantısında arzuların sınırı

yoktur. Şöyle misal verelim. Çocukken bir tane oyuncak arzu edersin, bir ikinciyi de bir üçüncüyü de
arzu edersin. Mesela bir tane barbi bebek alsan, efendim barb inin şu sunu da alayım, busunu da alayım diyebilirsin. Bu insanın en tabii arzusu
yani ileriye hedeflediği arzusu yaşamın kaidesi. O bakımdan mesela büyüyünce de efendim bir tane arabası varsa bir tane de spor arabası olsun diye bir arzusu olabilir insanın veyahut bir tane evi varsa bir tane
daha yazlığı olsun diye arzusu olabilir. Bunları çok görmemek lazım.
Bunlar insan yaşantısında itici unsurlardır. Yani hep ileride hep birşey
leri hedeflemek, her birtakım arzulara doğru yönelmek. Bu fikir yaşamın
da böyledir, idarecilik yaşamında böyledir. Bu kalıbı her şeye koyabilirsiniz genelde ama hedeflediğiniz bir şey, girdiğiniz kulvarda en iyisi olabilmek olmalıdır bana göre. En son noktayı hedefleyebilmelisiniz. Ben
bugüne kadar hedefiediğim herşeyi gerçekleştirdim. Bundan çok memnunum. Bu imkanlar önüme çıktı ve bu imkanların hepsini değerlendir
dim. Ama büyük gayret sarfettim. Büyük emek sarfettim. Kimse benim
arkarndan çok fazla itelemedi bu konuda. Çok fazla elimdentutan da olmadı. Yanu bugün geldiğim noktada gerçekleştirdiğim hadiselerin hepsinde kendi alın terim var, kendi em eğim var. Bunu bir iftihar ve silesi
olarak söylüyorum ama sizlere de belki bir itici güç olur diye söylüyorum.
Çok övünme meselesi olarak söylemiyorum, yanlış anlamayın. O bakım
dan ben yaşantımda şükrediyorum, hemen hemen arzuladığım herşeyi
gerçekleştirdim. Ama son noktayı koydum mu? Hayır öyle bir şey yok.
Son noktayı koydum demiyorum. Benim belki bundan sonraki gerek politika yaşantımdaki, gerek sosyal yaşantımdaki, gerek aile yaşantımda şu
da şöyle olsun, bu da böyle olsun diye düşündüğüm noktalar vardır.
Ama bir idareci olarak politikaya karar vermiş bir insan olarak, bir üniversite öğretim üyesi olarak, bir hekim olarak düşündüğüm herşeyi hatta bunun da ötesinde bir aile babası olarak düşündüğüm herşeyi gerçekleştirdim. Onun için de Tanrı'ya şükrediyorum.
niz?

Teşekkürler. Sayın Başkanımız

daha

başka

neler

yapmayı

isterdi-

-Tekrar bu okulda sizinle birlikte sıfırdan başlayıp, öğrenci olmak isterdim. O kadar güzel şartlarda öğrencilik yapıyorsunuz ki, aileleriniz,
okulunuz, devletiniz size o kadar güzel imkanlar hazırlamışlar ki, inanın
gıptaediyorum ve tebrik ediyorum. Bütün imkanları hazırlayanları önce
tebrik ediyorum. Sizi de kutluyorum. Böyle şartlarda öğrencilik yapabildiğiniz için. Bakın bizim ·zamanımızda kompütür diye birşey yoktu. Bugün hepiniz kompütür ile oynuyorsunuz. Biz ingilizce'nin İ'sinden falan
bihaberdik. Yani öyle şeyler bilmezdik. Hepiniz ingilizce konuşuyorsu
nuz. İnternet'e giriyorsunuz, dünyanın bütün bilgileri elinizin altında,
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herkesle haberleşiyorsunuz. Dünya kardeşliğiniz var. Pekçok ülkede kardeş çocuklar var. Onlarla yazışıyorsunuz, haberleşiyorsunuz. Ailelerinizin imkanı olanlar sizi yurtdışına gezilere götürebiliyorlar yahut okulunuz yurt içinde geziler tertip edebiliyor. Ülkenin pekçok yerini görebiliyorsunuz ve Ankara'da okuyorsunuz. Bunların hepsi çok kıymetli şeyler
dir. Üzerinde titizlikle durmamız gereken şeylerdir. Başka kardeşleriniz
de Van'ın Bahçesaray Kasazında okuyor. Şimdi bakın yolları kapandı.
Sekiz ay yolları kapalı. Bunun nimetlerini bilin. Bunun kıymetini bilin. O
bakımdan keşke imkanım olsa sizin yanınıza dönebilsem. Sizinle beraber
şu güzel okulda öğrencilik yapabilsem, bunu çok isterdim.
leri

Teşekkür

hakkında

ederim, efendim. Efendim, Meclis
bizi bilgilendirir misiniz?

Başkanının işleri,

görev-

- Tabii Meclis Başkanının iki ana grup görevi var. Birincisi temsili görevi var, ikincisi idari görevi var. Şimdi ben bir yanlışlık yapmamak için
ve size doğru bilgileri anlatmak için yanımda TBMM'nin İçtüzüğünü de
getirdim. Oradan okuyabilirim size sırasıyla. Daha düzgün bilgi vermiş
olurum sizlere. Şimdi bizim İçtüzüğümüzün 14. Maddesinde Meclis Baş
kanlığına on tane görev vermiş. Birincisi bu görevlerden Türkiye Büyük
Millet Meclisini temsil etmek görevi var. Meclis dışında temsil etme görevi var. İşte onun için demin söyledim. Birinci grup görevi temsil görevidir. Sonra idarecilik görevidir. 2. Maddede diyor ki Genel Kurul çalışma
larını yönetir, diyor. Kendisi yönetir, diyor. Kendisi yönetir. Kendisi yönetmediği zaman da yardımcılarından birine görev verir. Kendisi adına
yönettirir. Sonra bu Genel Kurul görüşmelerinden yani bu görüşmelerin
bitiminden itibaren, genel görüşmelerden sonra bizim bir tutanak dergimiz vardır. Bu tutanak dergisine bütün o konuşmalar geçer. O konuşma
ları inceler ve zaptı imzalar. Meclis Başkanı olarak ki konuşmalar siz
genç nesillere doğru intikal etsin yani bundan onbeş sene, yirmi sene
sonra siz Meclisle ilgili, Türk Parlamentosu ile ilgili, Türk Parlamenter yaşamı ile ilgili bir araştırma yapacak olsanız bizim bugün Mecliste konuş
tuğumuz herşeyi ama herşeyi, Meclis kayıtlarında bulabilirsiniz. İşte
böyle bir görevim var benim. Sonra bizim Meclisimizin idaresini sağlayan
bir Başkanlık Divanımız var. O divanı toplayıp ona başkanlık etmek de
benim görevim. Yani Meclis içinde hükümet gibi bir organ. Nasıl Başba
kan var, Bakanlar Kurulu var, Meclis'te de böyle bir organ var. Ona Baş
kanlık Divanı diyoruz. Bir de Meclisin günlük programını düzenleyen bir
kurumumuz var. Meclis'in iç işleyişini düzenleyen ona da Danışma Kurulu diyoruz. O Kurulu toplamak, ona da başkanlık etmek benim görevlerim arasında, Komisyonlarla ilgili görevim var. Komisyonları denetlemek, işlerde birikme olması halinde de Komisyonları uyarmak görevim
var. Onun dışında Başkanlık Divanında alınan kararları uygulamak gö296

revim var. Ne karar almışsak onu uyguluyoruz. TBMM'nin bütün idari,
mali ve kolluk görevlerini denetlernek gibi bir görevim daha var. Onlardan da ben sorumluyum. Bir de bizim Başkanlık Divanımııda Kültür Sanat ve Yayın Kurulumuz var. Onların işlevleri ile ilgili olarak da benim
görevlerim var. Onların işlerini denetlernek aldığ;ı kararları yürürlüğ;e
koymaktır. Bunun dışında bana Kanunlarla, Anayasa ile ve İçtüzük ile
verilmiş olan bütün görevleri yerine getirmek görevi de bu İçtüzükte verilmiştir. Onun için ben Meclis Başkanı seçildiğ;im gün yaptığ;ım teşekkür
konuşmasında dikkat ederseniz ben idarede tarafsızım ama laik ve demokratik cumhuriyetten yana Atatürk ilke ve inkılaplarından yana, Anayasadan yana, İçtüzükten yana, Kanunlardan yana tarafım dedim. İşte
bana görev verilmiş, Kan unların, Anayasanın ve İçtüzüğ;ün verdiğ;i görevleri yapmakta benim bu 14. Maddede sayılan görevlerim arasında.
- Teşekkür ederim, efendim. Efendim, Kanunlar toplumun ihtiyaçları
na göre belirleniyor ve Anayasamızda yer alıyor. Bunları biliyoruz ancak,
Kanunlarda değişiklik gerektiği zaman ya da yeni Kanunlara ihtiyaç duyulduğu zaman TBMM'nde nasıl bir çalışma yapılıyor? Bunun aşamaları
nelerdir?
-Şimdi inşallah

sizler de milletvekili olduğ;unuz zaman bunun nasıl
göreceksiniz. Ama ön hazırlık olarak ben size bir ön bilgi vereyim. Şimdi Kanunları biz iki şekilde Meclis gündemine getiriyoruz. Hazırlık safhasında, birincisi hükümetler tarafından hazırlanıp gönderilen
metinler var, biz bunlara tasarı diyorlJz. Kanun tasarısı. Bir de milletvekillerinin bizzat hazırlayıp Meclis Başkanlığ;ına sunduğu hazırlıklar var.
Bunların adına da teklif diyoruz. İster teklif olsun, ister tasarı olsun,
bunlar önce bana geliyor. Meclis Başkanı olarak. Benim Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğ;üm var. Onlar inceliyorlar. Önce bir şeklen inceliyorlar.
Kanun yapma tekniğine uygunsa uygun diyorlar. Ardından Anayasaya
uyguuluğuna bir bakıyorlar. Genelde ve benim önüme havale için getiriyorlar. Havaleden maksat hangi Komisyonu ilgilendiriyorsa o iş, mesela
okullarla ilgili bir işi varsa bunun önce Milli Eğitim Komisyonuna gitmesi lazım. Ben de oturuyorum, onun altına diyorum ki Milli Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gerekir. Milli Eğitim Komisyonuna gidiyor. Orada
görüşülüyor. Eksiği varsa tamamlanıyor. Fazlası varsa çıkartılıyor. Ondan sonra bir rapor yazılıyor. O rapor yazıldıktan sonra Meclis Genel Kuruluna, yani 550 milletvekilinin olduğu o büyük Kurula sevk ediliyor.
Orada da bir görüşülme prosedürü var. Görüşülme usulü, İçtüzüğümüz
de ve Anayasada belirlenmiş usuller içerisinde oluyor. Orada görüşülü
yor. Kabul ediliyor veya reddediliyor. Kabul edildikten sonra tekrar bana
geliyor. Ben onu bir bir tezkereyle imzalıyorum. Eğer Cumhurbaşka
nı'nın imzası gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığ;ına gönderiyoruz. Cumhur-

yapıldığını
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başkanlığı

da kendi hukukçularına inceletiyor. Eğer uygunsa, Anayasauygunsa, yayınlanması için, Cumhurbaşkanı imzalıyor. Resmi Gazeteye gönderiyor. Resmi Gazetede yayınlandığı gün Kanuniaşmış oluyor.
Eğer uygun değilse Sayın Cumhurbaşkanı bir defa daha görüşülmek
üzere Meclis' e gönderiyor biz onu bir defa daha görüşüyoruz. Kanunların
hazırlanma temel usulleri böyle.
mıza

- Teşekkür ederim, efendim. Sayın Başkanımız şu anda altı partiye
mensup milletvekillerinin görev yaptığı TBMM'nin Başkanı bulunmaktası
nız. Çok zor bir görev üstlendiğinizi biliyoruz. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınıza da takdirle şahit oluyoruz. Bu görevinizi yaparken sıkıntıya düştü
ğünüz zamanlar hiç oldu mu?

- Oldu tabii. Bu zor bir görev senin dediğin gibi ama çok şerefli bir görev. Bakın devletimizin kurucusu Yüce Atatürk'den sonra bu göreve gelen 19. kişiyim ben. 73 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 76 yıllık TBMM tarihimizde 19. kişiyim. Çok şerefli bir görev. Tabii bu şerefli görev, omuzlarıma büyük yük de yüklüyor. Bunun bilincindeyim ve farkındayım.
Ama şimdi burada bu görevi yaparken zorlanıyor musunuz diye bir suali
ben iki kategoride değerlendirmek istiyorum, eğer sen de müsaade edersen. Birincisi idari olarak zorlandığım görev var mıdır, sıkıntı var mıdır
diye belki suali açmak lazım. Olabilir. İşte bunu biraz önce Meclis Baş
kanlığının görevleri arasında saydığım mekanizmalarla aşmaya çalışıyo
rum. Nedir bunlar? Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu. Başkanlık Divanındaki ve Danışma Kurulundaki üye arkadaşlarım ki hepsi parlamenterdir, partilerin temsilcisidir onların katkılarıyla bu idari zorlu ğu
aşmaya gayret ediyorum. Hepsinde de aşıyoruz zaten. Onun dışında belki fiziki zorluklar var mı diye bir sual akla gelebilir. Fiziki zorluklar da
oluyor misal olarak vermek gerekirse geçen dönemde ben Meclis Başkan
vekiliydim, oturumların bir tanesinde Anayasa değişikliklerini görüşü
yorduk. Ondörtbuçuk saat hiç yerimden kalkmadan oturum yönetmek
gibi bir zorluk ve zorunluluk doğdu. Ama tahmin etmek gerekiyordu çok
önemli bir hadiseydi o. Böyle ufak tefek zorluklar olabiliyor.
Bunun yanında okullarımızı daha iyiye götürmemiz lazım, hem fiziki
olarak hem kadro olarak, devlet bu gayretin içinde. Yani yeni derslikler
alıyor. Devletin bu gayretine ayrıca hayırsever insanlarımızın da büyük
bir katkıları var. Cumhurbaşkanımız geçen gün böyle bir tören yaptı, hatırlayacaksınız binlerce kişiye bu gayretlerinden dolayı sertifika verdi eği
time olan katkılarından dolayı. Demek ki biz fertler olarak, devlet olarak,
millet olarak eğitime büyük önem veriyoruz, bu bir kere birinci şart eği
tim faktörünü gözden kaçırmamamız lazım. İkincisi yine büyüklerin idarecilerin yapacağı şey ülkelerde huzur ve sükunu sağlamak, emniyeti
298

sağlamak bu çok önemli. Bakın ülkemizde hele son günlerde hepimizi
üzen hadiseler oluyor. Bir takım anarşikolaylar hepimizi üzüyor. Sabahtan akşama kadar devletin bu işe bütün imkanlarıyla mani olmak için,
bütün imkanlarıyla hareket ettiğini biliyorum ama hepimize görev düşü
yor yine devlete yardım etmemiz lazım. Olayın üzerine gidebilmek için
devlete hepimizin yardım etmesi lazım. Bir diğer konu size parlak bir
Türkiye bırakahilrnek için, geleceğinizden emin bir Türkiye bırakahilrnek
için ekonomik ve sosyal şartlarda, biz idareciler, devlet olarak, büyükleriniz olarak en iyiye gitmemiz lazım. Bunun da gayreti içinde devlet her
geçen gün bu gayreti artırarak devam ettiriyor. Bunun gayreti içerisinde
ama bunun yanında siz çocuklara da bir takım görevler düşüyor. Nedir?
Ben, üç dört kelimeyle bunu özetlemeye çalışayım size. Bir kere kimsenin hakkını çiğnemeyeceksiniz ama kendihakkınızada sahip çıkacaksı
nız. Kendi hakkınızı çiğnetmeyeceksiniz. İkincisi ailenizeve çevrenize çok
saygılı olacaksınız ama kendinize de saygı duyacaksınız ve herkesin size
saygı duymasını sağlayacak bütün girişimleri yapacaksınız. Ve nihayet
en sonuncusu hiç yalan söylemeyeceksiniz. Zararınıza olduğunu bildiği
niz halde bile böyle bir yola gitmeyeceksiniz. Yalan söylemeyeceksiniz. Ne
kadar zarar görürseniz görün doğruyu söylemeye devam edeceksiniz
çünkü o doğru birgün sizi mükemmelliğe ulaştıracaktır. Bunları yapabilirseniz siz ve biraz önce söylediklerimi yapabilirsek biz o zaman daha
mutlu, daha müreffeh bir Türkiye'ye kavuşmak imkanımız olacaktır.

- Teşekkür ederim, efendim. Sayın Kalemli, Sayın Başkanım biz çocuklar temiz ve barışcıl bir dünya kavramlarını şarkılarımızda bile haykırıyo
ruz. Dileğimizin gerçekleşmesini kalpten istiyoruz. Bugünkü dünya ortamında bizim arzularımızın gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?

-Sizin arzularınızın bu kadar güçlü olduğunu bildiğim için müspet
cevap veriyorum. Evet inanıyorum. Bu kadar güçlü arzuları olan bir
gençlik bu kadar güçlü arzuları olan bir toplum mutlaka sonunda, senin
hedef olarak koyduğun noktaya ulaşır. Ben Türk gençliğine çok inanıyo
rum, çok güveniyorum. Çok iyi bir nesil geliyor. Bilgi dağarcığı bakımın
dan yetişme imkanları bakımından ve kendilerine sağlanan imkanlar bakırnından fevkalade iyi bir nesil geliyor. Bu nesil Türkiye'nin parlak geleceğidir. Onun için soruna müspet cevap veriyorum, evet.
- Efendim okulumuzun eski velilerindensiniz. İki çocuğunuz okulumuzdan mezun oldu. Okulumuz TED Ankara Kolej i hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

- TED Ankara Koleji kuruluşundan bugüne kadar Türk eğitimine büyük değerler yetiştirmiş bir eğitim yuvasıdır. Ben kendilerini kutlamak
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istiyorum bu soru vesilesiyle. Benim, evet iki çocuğum da bu okuldan yetişti. Oğlum şimdi doktor. Kızım da ekonomist ve bu okulda çok iyi eği
tim aldılar. Ama onların okula başladığı yılları hatırlıyorum, öğretmen
kadrosu dış ülkelerden gelen öğretim üyeleriyle de takviye edilmişti. Aynı şeyleri yapabilirsek de daha iyi olur diye düşünüyorum, lisan eğitimi
bakımından sadece. Yoksa bizim buradaki öğretmen kadrosu gayet iyi
onu biliyorum. Onu yakından takip ediyorum.
-
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Teşekkür

ederim.

ÜLKEMiZE RESMİ ZiYARETTE BULUNAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİ ULUSAL HALK KONGRESİ
DAİMİ KOMİTESİ BAŞKANI OIDO SHI İLE
GÖRÜŞME SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA

3

Kasım

1996

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kongresi Daimi Komitesi Başkanının
ülkemize yaptığı ziyareti çok önemsiyoruz. Fevkalade önemli bir ziyaret
olarak nitelendiriyoruz. Kendilerine ve değerli çalışma arkadaşlarına hoş
geldiniz diyorum.
Bu sene Çin Halk Cumhuriyeti'yle Türkiye arasındaki diplomatik iliş
kinin başlamasının 25 inci yıldönümüydü. Bu nedenle Ağustos ayında
TBMM heyeti olarak Çin'e bir ziyarette bulunacağız. Bu ziyarette Sayın
Başkanın Parlamentolararası üst düzey yakınlığının devam etmesi açı
sından ülkemize davet etmiş tim. Davetimizi kabul ettiler, çok kısa sürede cevap verdiler. O bakımdan son derece mutluyum. Çin'de TBMM heyeti olarak büyük misafirperverlik gördük, çok alaka gördük, bu bakım
dan tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Umarım aynı misafirperverliği biz size gösterebilelim. Biz Çin'de 6 gün kaldık çok şeyler gördük ama hiçbir şey görmedik diyorum. Çünkü, Çin o kadar büyük bir ülke ki, 6 günde görülmesi mümkün değil, ama şunu çok iyi gördük 15-16
yıl gibi kısa bir sürede Çin'in başladığı noktadan bugün geldiği nokta her
türlü takdirin üzerindedir. Kendilerini bir kere daha kutluyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile çok
dostane ilişkilerimiz var ve diplomatik olarak hiçbir sorunumuz yok. Bunu bir avantaj olarak telakki ediyorum. Bu iyiliklerin üzerine aramızda
ki sosyal, kültürel, ekonomik alandaki gelişmeleri de koyabilirsek tabii
arzu ettiğimiz seviyeyi yakalayabiliriz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Parlamentosu olarak bu ilişkilere parlamenter boyutta elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte, dostluk gruplarıyla birlikte ve bütün parlamenterlerle birlikte bu katkıları gün geçtikçe artırarak devam ettireceğiz, ama zatıa.Iilerinin bu ziyareti ve beraberindeki bu kadar önemli kişilerle yaptığı ziyaret sanıyorum bu katkıların
artmasında en büyük etkenlerden birisi olacaktır. Tekrar hoşgeldiniz diyorum.
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TALİMATLARI ÜZERİNE TBMM'DEKi SAGLIK HARCAMALARI

KONUSUNDA BASlN VE YAYlN ORGANLARlNDA YER ALAN
İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK TBMM GENEL
SEKRETERLiGİNCE YAPILAN AÇIKLAMA

7
Son günlerde, TBMM

Kasım

1996

sağlık harcamaları

ile ilgili bilgi eksikliğinden
üzerine başlatılan
rencide edici boyutlara ulaşmıştır.

kaynaklandığını değerlendirdiğimiz bazı açıklamalar
tartışmalar,

TBMM'nin manevi şahsiyetini

Zaman zaman mesnetsiz suçlamalar ve hatta saldırılar biçiminde sürdürülen tartışmalarda, soru sorma ile sorgulamanın, kamuyanun doğru
bilgilendirilmesi görev ve sorumluluğu ile kamuoyunun yönlendirilme arzu
ve çabasının birbirine karıştığı ya da karıştınldığı gözlenmektedir.
Meclis 'in yüce M illetimizden saklayacak hiç bir şeyi yoktur, olamaz da.
Bu itibarla TBMM'nin sağlık harcamalarına ilişkin olarak çeşitli basın-ya
yın organlarında yer alan, parlamento ve parlamenter hakkında yanlış izlenimlere yol açabilecek bazı iddialar hakkında aşağıdaki tespit ve değer
lendirmelerimizi kamuoyumuzun bilgisine sunmak zaruret haline gelmiş
tir :
-TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve EmeklilikZerine Dair 26.10.1990
tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi gereği yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları ailefertlerinin; ölenlerin aylık alan dul ve yetimlerinin tedavileri, üyelerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde TBMM'nce
sağlanır.

- TBMM'nce, Meclis
meti verilmektedir.

çalışanları

dahil toplam 25 bin

kişiye sağlık

hiz-

- Bu hizmetin bir bölümü TBMM bünyesinde bulunan sağlık merkezinde, diğer bölümü ise, resmi ve özel sağlık kuruluşlarınca verilmektedir.
- Bu kişilerin tüm sağlık harcamaları, TBMM Başkanılk Divanınca çı
olan YönetmelikZere uygun olarak yapılır.

karılmış

- TBMM Başkanlık Divanı 'nın Nisan 1992 tarih ve 19 sayılı Kararı sonucu özel sağlık kurumları ile ilk kez sözleşme yapılmıştır. Bilahare, Baş
kanlık Divanı 'nın 23 Aralık 1993 tarih ve 62 sayılı Kararı ile sözleşme
esasları yeniden belirlenmiştir.
Yeni esaslara göre, 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29
ilde toplam 104 özel sağlık kuruluşu ile 1 yıl süreli sözleşmeler imzalanmıştır ve bu sözleşmeler halen yürürlüktedir.
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olarak çok ve ayrıntılı olanfaturalar ve ekieriyle epikriz raporTürk Tabipler Birliği uygulamaları ve sözleşmeler çerçevinde ele
alınarak değerlendirilmeleri ve buna göre işlem yapılmasının güçlükleri
takdir edilecektir; Bu itibarla asli görevi hastaları muayene ve tedavi etmek olan TBMM Sağlık Merkezinden, ödenecekfaturalara ilişkin olarak,
sadece tereddüt halleriyle sınırlı olmak üzere yardım istenmekteydi.
-

Sayı

larının,

göreve başladıktan hemen sonra sağlık hizmeti ve
konusunu ele alarak durumu Başkanlık Divanı'na götürmüş ve böylece aşağıdak kısaca belirtilen önlenmler alınarak süratle
uygulamaya geçilmiştir.
- TBMM

Başkanı

sağlık harcamaları

- Yapılan ön çalışmalar tamamlandıktan sonra sağlık harcamaları konusu bizzat TBMM Başkanı tarafından 27.6.1996 tarihinde Başkanlık Divanı'na götürülmüş ve Divan Kararıyle TBMM bünyesinde bulunan Sağlık
Birimi'nin genişletilmesi ve yeniden donatılması kararı alınmıştır. Böylece
sağlık harcamalarında tasarruf hedeflenmiştir.
Bu cümleden olarak, bir hekim, bir diş tabibi ve bir de eczacıdan olu'Jatura denetleme komisyonu" oluşturulmuş ve tüm özel faturaların
ödenmeden önce bu komisyonca değerlendirilmesi ve sadece anılan komisyonca uygun bulunan faturaların ödenmesi esası getirilmiştir. istifa
eden pratisyen hekim de bu komisyonda görevlendirilmişti.
şan

- 27.6.1996 tarihinden itibaren, TBMM Sağlık Ünitesinde verilen hizmet ile normal checek-up ve uzun süreli kronik hastalıklar dışında üniversite hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında yaptırılan ayakta tedavi giderlerinin %1 O'unun bizzat hasta tarafından karşılanması uygulaması
başlatılmış tır.

TBMM Sağlık Merkezinde bulunan eczane, diş tabipliği, biyokimya ve
mikrobiyoloji laboratuarları genişletilerek daha yaygın ve verimli hizmet
verir hale getirilmiştir.
- Tüm sağlık ünitelerinde hafta sonları da dahil olmak üzere gece gündüz nöbet uygulaması başlatılmıştır.
- Özetle :faturalar incelenerek muhtemel yanlışlıklar önlenmeye çalı
%1 O katılma payı uygulamasıyla da hasta trafiği, yeniden yapılandırılarak güçlendirilen TBMM Sağlık Ünitesine yönlendirilmektedir.
şılmaktadır.

- 1 Ocak 1994 tarihinden beri geçerli olan ve her yıl kendiliğinden yenilenen sözleşmelerde bazı belirsizliklerin bulunduğunun tespit edilmesi
üzerine, Başkanlık Divanı bünyesinde bir alt komisyon oluşturulmuş ve bu
komisyon 1997 yılı için geçerli olacak yeni sözleşme esaslarını belirlemekle görevlendirilmiştir.
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Buna göre, halen yürülükte bulunan toplam 104 sözleşmenin tümü yıl
sonu itibariyle iptal edilecek ve isteyen özel sağlık kuruluşuyla belirlenen
yeni esasalar çerçevesinde yeni sözleşme imzalanacaktır.
- Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, TBMM'nin sağ
giderlerinin azaltılması ile ilgili olarak en etkin önlemler, halen iş başın
da bulunan yönetim tarafından alınmış ve süratle uygulamaya konulmuştur.
lık

Nitekim, eski ve yeni Milletvekilleri ile bunların bakmakla yükümlü oltüm sağlık giderleri, 1995 yılında yaklaşık 500 milyar TL
idi. 1996 yılında sağlık sektöründekifiyat artışlarının %100'ün üzerinde
seyrettiği gerçeğinden hareketle 1996 yılında bu rakkarnın 1 trilyon TL'nin
üzerinde olması gerekirdi; Oysa, alınan önlemler ve başlatılan yeni uygulamalar derhal netice vermiş ve böylece 1996 yılının ilk 1 O ayında bu miktar yaklaşık 490 milyar TL da kalmış olup, 1996 yılının sonunda da yaklaşık 600 milyar TL. lik bir harcama ile yıl tamamlanacaktır.
dukları kişilerin

- Tüm önlemlerin ve başlatılan yeni uygulamaların istenilen sonucu
vermesinin biraz zaman alacağı takdir edilecektir. Ancak, şu husus, altı
bir kez daha çizilerek belirtilmelidir ki, özel ve resmi hastanelerle üniversite hastanelerine ve eczanelere yapılan ve yapılacak olan ödemelerle, diş
tedavifaturaları,fizik tedavi ve kaplıca tedavileri tamamen denetim altına
alınmıştır.

- Görüldüğü gibi, TBMM'nin sağlık harcamaları ile ilgili olarak yapılan
tüm tespitler ve alınan tüm önlemler, basın organlarında ismi geçen doktor
ile hiç ilgisi olmaksızın, istifasından çok önce, hatta kendisini sözünü ettiğifaturaları hiç görmediği bir dönemde bu günkü Meclis yönetimi tarafın
dan gerçekleştirilmiştir.
-

Basın-yayın organlarında

yer alan bazı iddialara gelince; Haksız
ileri sürülen, hatta medyada skandal, soygun gibi TBMM'nin sayile hiç bağdaşmayan sözcüklerle ifade edilen faturaların hiç biri

ödendiği

gınlığı

ödenmemiştir.

Örneğin, iddialarda ve dolayısıyla basında geniş yer alan "emekli bir

milletvekilinin kızının bir özel hastanede yaptığı doğum gideri; resmi sağ
kurulu raporu olmayan kaplıca tedavi giderleri, resmi sağlık kurulu raporu olmayanfizik tedavi giderleri, bir eczane tarafındanfatura edilen tıb
bi cihazlı ilgilifatura, özel bir doktor tarafından yazılan 7 kalem 36 kutu
ilaç ile 96 adet ampul gideri, tedavinin yapıldığını gösteren panoramikfilmi olmayan diş tedavileri ile seramikten yapılan diş tedavifaturaları, bir
milletvekilinin oğlunun sünnet ameliyatı ile ilgilifatura, bir milletvekilinin
kızının dizindeki yırtık dolayısıyla yapılan antroskopi ameliyatı için üç
asistanın alınmasıyla ilgilifatura ödemeleri kesinlikle yapılmamaştır. İddi
alarda yer alan eczane faturası ile ilgili olarak, durum Ankara Eczacılar
lık
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Odasına bildirilmiş

ve gerekli

işlemin başlatıldığına

dair Oda

yazısı alın

mıştır.

Yine iddialarda yer alan "bir kadına prostat ameliyatı" için Meclis bütçesinden bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
Sonuç olarak, bu yüce kurumumuza toz kondurmamak için gerekli tüm
önlemleri almaya çalışıyoruz; bu yönde her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu
çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, başlatılmış olan idari tahkikat
kendi kuralları içinde yürütülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine

saygıyla sunarız.
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"PARLAMENTO YÖNETİMİ" KONULU
KONFERANSTA YAPTlKLARI KONUŞMA
8 Kasım 1996 - TODAİE
Değerli

dinleyenler,

Hükümet biçimi ne olursa olsun, bir demokraside halk iradesini temsil eden en yüce organ parlamentodur. Dolayısıyla parlamentonun yönetimi, bir demokrasinin sağlıklı işleyişi bakımından büyük önem taşır. Bu
nedenle parlamentonun yönetimi ile ilgili ilkeler birçok ülkede doğrudan
doğruya Anayasalarda yer almış, ayrıntıları da İçtüzüklerle düzenlenmiştir.
Parlamento yönetimi açısından dünya anayasalarındaki iki sistem
göze çarpmaktadır. Biri, yönetim yetkilerini, İngilizce konuşan ülkelerde
"Speaker" adı verilen tek bir başkanda toplamak, diğeri bu yetkileri Büro, Prezidyum veya Başkanlık Divanı adı verilen bir kurula vermektir.
Parlamentolararası Birliğin 1986 yılında yayınlanan bir çalışmasına göre, 83 ülkeden 46'sında yönetim yetkileri tek bir başkana, 37 ülkede bir
başkanlık divanına verilmiştir. T.C. Anayasası ve halen yürürlükte olan
Millet Meclisi İçtüzüğü ise bu konuda karma bir sistem benimseyerek,
Meclis yönetimini esas itibariyle Meclis Başkanına vermekle birlikte,
onun bu yetkilerini Anayasa ve İçtüzüğün belirttiği konularda paylaşan
bir Başkanlık Divanı da yaratmışlardır. Ayrıca, Anayasada sözü edilmemekle beraber, İçtüzüğün 19 uncu maddesiyle bir Danışma Kurulu da
kurulmuştur.

İçtüzüğün 14 üncü maddesi Başkanın görevlerini şu şekilde saymıştır :

1. Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis

2. Genel Kurul

görüşmelerini

dışında

temsil etmek;

yönetmek;

3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek;
4. Başkanlık
lamak;
5.

Danışma

Divanına başkanlık

Kuruluna

başkanlık

etmek ve

Divanın

gündemini

hazır

etmek;

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde
birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve d urumu Genel Kurulun bilgisine sunmak;
7.

Başkanlık Divanı kararlarını

uygulamak;

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari ve mali
rini yürütmek ve denetlemek;

işleri

ile kolluk

işle

9. Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu" aracılığıyla Meclisi ve çalışma306

larını

yurt içinde ve yurt

dışında tanıtıcı

tedbirler almak ve

yayın

yap-

mak;
1O. Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük geregince verilen görevleri yerine getirmek.
Bu maddeden anlaşılacagı üzere, Anayasa ve İçtüzükten ayrıca hüküm bulunmayan hallerde Meclisi yönetme yetkisi· Başkana tanınmıştır.
Parlamento faaliyetlerinin sağlıklı işlemesinin, Başkanın bu görevlerini
mümkün olan tarafsızlıkla yerine getirmesini zorunlu kıldığı açıktır. Bu
nedenle Anayasamız Meclis Başkanını, Başkanlık Divanının diğer üyelerinden de ayrık tutarak onun tarafsızlığını sağlayıcı birçok hüküm getirmiştir. Bu hükümler şöyle sıralanabilir (Ay.m.94) :
a) Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.
b) Başkan seçimi gizli oyla yapılır.
c) İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye
salt çoğunluğu aranır.
d) Başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içindeki ve dışındaki faaliyeterine ve görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar.
e) Başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamazlar.
f) TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim y~:
pılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Bu hükmün tabii sonucu, başkanın ve Başkanlık Divarı,! üyelerinin, iki ve üç yıllık görev süreleri sırasında Meclisin bir kararıyla görevlerinden alınmalarının mümkün olmamasıdır.
·
Başkanın tarafsızlığını sağlamaya yönelik bu hükümlerin benzerleri
yabancı anayasalarda da mevcuttur. Parlamentolararası Birliğin az önce
değindiğim araştırmasına göre 83 ülkeden 43'ünde Başkanlar tartışma
lara katılamazlar ve 26 ülkede oy kullanamazlar; 22 ülkede ise ancak oyların eşitliği halinde sonucu belirleyecek biçimde oy kullanırlar.
Türkiye'de Meclis Başkanının, İçtüzüğün 14 üncü maddesiyle kendisine verilmiş görevleri dışında, doğrudan doğruya Anayasa ile verilmiş
görevleri de vardır. Bunlar arasında, tatil veya ara verme sırasında doğ
rudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclis'i
toplantıya çağırmak (m.93/3), Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini
yürütmek (m.95/3), Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek (m.l06), Cumhurbaşkanı'nca seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde teşkil
olunacak Geçici Bakanlar Kurulu'na siyasi parti gruplarından alınacak
üye sayısını tespit etmek (m.ll4/ 4), Cumhurbaşkanı'nca seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda kendisine görüş bildirmek
(m.ll6/ 1) sayılabilir.
tamsayısının
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Anayasamız,

Meclis Başkanlık Divanının da Meclis çalışmalarının tayürütülmesini sağlamak bakımından taşıdığı önemi gözönünde
bulundurarak, Başkanlık Divanını oldukça ayrıntılı şekilde düzenlemiş
tir. Anayasa'nın 94 üncü maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı,
Başkanvekilleri, Katip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. Başkanlık
Divanı, Meclis'teki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana
katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Başkanlık Divanı üyeleri de
Meclis Başkanı gibi iki ve üç yıl sürelerle görev yaparlar. Başkanvekilie
ri üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içindeki veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin gereği olan haller dışında
Meclis tartışmalarına katılamazlar. Oturumu yöneten Başkanvekili oy
kullanamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Katip Üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim hesabı, oylama sayısı ve usulleri Meclis İçtüzüğünde belirlenir.
İçtüzüğün 9 uncu maddesine göre "Başkanlık Divanı, bir Başkan;
dört Başkanvekili; üç idareci Üye; yedi Divan Üyesinden kurulur. Gerektiğinde Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine idareci Üyelerin
veya Divan Üyelerinin sayısını artırabilir". İçtüzüğün ı2 nci maddesine
göre de "mensup olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona eren veya Millet
Meclisi'nde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasi parti mensubu üyenin, Başkanlık Divanındaki görevi kendiliğinden sona erer... Genel Kurulda siyasi parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda,
bunların Başkanlık Divanında sahip oldukları üyeliklerin sayısı ve görev
yerleri değişen oraniara uymuyorsa Başkan, bu durumu tespit eder" Bunun üzerine İçtüzüğün ı ı inci maddesine göre yeniden hesaplama yapı
larak değişiklik gerçekleştirilir.
Başkanlık Divanının görevleri, İçtüzüğün ı 3 üncü maddesinde şöyle
rafsızca

belirtilmiştir.

"Başkanlık Divanı, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirir.
Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, Başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvu
rarak düzeltme yapar. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsaMeclis Baş
kanı, Divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır.
Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse, Divanın görüşünü alabilir.

yeter sayısı üye tamsayısının, karar yebulunan üyelerin salt çoğunluğudur;

Başkanlık Divanının toplantı

ter

sayısı
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ise

hazır

üyelerinin tek başlarına üzerlerine aldıkları
işlerden dolayı yapılacak şikayetler için toplantı yeter sayısı, hakkında şi
kayette bulunulan üyenin dışında bütün üyelerin tamamıdır.
Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili hazır bulunmadan Divan toplanamaz ve karar alamaz."
Ancak

Başkanlık Divanı

Nihayet siyasi parti

grupları

da Meclis yönetiminde önemli rol oynar-

lar.
Siyasi partiler, Meclis çalışmalarına parti meclis grupları aracılığıyla
Anayasaya göre (m.95/2) siyasi parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. 1961 Anayasasında (m.85/2) on olan bu sayı, daha
önce açıklandığı gibi Meclisin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, yirmiye çıkarılmıştır.

katılırlar.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, partinin genel başkanı
milletvekili ise, parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkanı grup
üyeleri arasından grup içyönetmeliğinde gösterilen yönteme göre seçilir
(m.26). Grup genel kurulunda, seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları, gizli oyla
yapılır (m.27). Bu hükümden de anlaşılacağı gibi, grup genel kurulunun,
grup üyesi olan milletvekilierini Meclis oylamaları konusunda bağlayıcı
kararlar alması mümkündür. Milletvekillerinin bu kararlara uymamaları, partinin kendilerine parti disiplini müeyyideleri uygulamasına yol açabilir. Şüphe yok ki, bu ilgili partinin bir iç sorunudur. Bakanlar Kuruluna veya bir bakana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veya grupta güven
veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisi, grup genel
kuruluna aittir. Bu yetki, başka bir organa veya mercie (mesela parti genel başkanına veya merkez karar ve yönetim kuruluna) bırakılamaz. Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler, parti gruplarında ve diğer parti organlarında tespit edilemez (m.28).
Anayasa'nın,

Meclis çalışmaları açısından siyasi parti gruplarına verönem, "İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün
faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir" (m.95/2) hükmünden anlaşılmaktadır. Bu hükme aykırı düşen bir
İçtüzük düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edileceğine şüphe
yoktur. Ayrıca Anayasa, çeşitli maddelerinde siyasi parti gruplarına bazı
önemli yetki ve ayrıcalıklar tanımıştır. Bunlar şöylece özetlenebilir :
diği

a) Siyasi parti grupları, üye
(m.94/2).

sayıları oranında

Meclis

Başkanlık

Diva-

nına katılırlar

b) Siyasi parti grupları gensoru önergesi verebilirler ve gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hakkındaki Meclis görüşmelerinde,
siyasi parti grupları adına birer milletvekiline söz verilir (m.99).
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c) Siyasi parti

grupları,

genel

görüşme

ve meclis

araştırması açılma

sını isteyebilirler (Millet Meclisi İçtüzü~ü. m.100, 102).

d) Siyasi parti grupları, kapalı oturum yapılmasını isteyebilirler (Millet Meclisi İçtüzü~ü. m.71)
e) Siyasi parti grupları, Meclis görüşmelerinde di~er milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkına sahiptirler. İçtüzü~e göre (m.61/son)
"İçtüzükte başka bir süre belirtilmemiş veya aksi Danışma Kurulunun
teklifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa siyasi parti grupları, komisyon ve hükümet adına yapılan konuşmalar yirmi, üyeler tarafından yapılan konuşmalar on dakika ile sınırlıdır." Söz sırasına ilişkin İçtüzük
hükmüne göre de, "Hükümete, esas komisyona ve siyasi parti grupları
na söz almada öncelik tanınır. İlk öncelik esas komisyona, ikinci öncelik
Hükümete, üçüncü öncelik siyasi parti gruplarına aittir. Siyasi parti
gruplarına istem sırasına göre söz verilir."
f) Cumhurbaşkanı'nca seçimlerin yenilenmesi halinde, kurulacak
geçici Bakanlar Kuruluna, siyasi parti gruplarından oranlarına göre üye
alınır (m.114 13).
g) İktidar ve ana muhalefet partisi Meclis gruplarına, Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma yetkisi tanınmıştır.
h) Siyasi parti grupları, iktidar grubuna veya gruplarına ayrılan özel
kontenjan dışında, Bütçe Komisyonunda oranlarına göre temsil edilirler
(m.162/2)
Anayasa, siyasi parti gruplarının yapamayacakları baSiyasi parti gruplarında yasama dokunulmazlı~ının kaldırılması ve Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapıla
maz ve karar alınamaz (m.83/son ve 100/son). Bu hükümlerin amacı,
yargısal nitelikleri a~ır basan bu işlemlerde milletvekillerinin, kendi siyasi partilerinin baskısı altında kalmamalarını ve vicdan! kanaatleri do~
rultusunda oy kullanabilmelerini sa~lamaktır. Siyasi parti gruplarının
Meclis Başkanlı~ı için aday gösteremeyecekleri hükmü (m.94/2) ise,
Meclis Başkanının tarafsızlı~ını sa~lama amacını gü tınektedir.
Buna

karşılık

zı hususları

da

belirtmiştir.

Soru : Milletvekillerinin danışmanları
vekilleri mi ödüyor, Meclis mi?

nasıl

seçiliyor, ücretlerini millet-

Cevap : Milletvekilli~i danışmanlı~ı sistemi bundan bir dönem önce
uygulamaya konulmuş bir sistemdir. Başkanlık Divanı kararınca oluştu
rulmuştur. Başkanlık Divanının bununla ilgili bir yönetmeli~i vardır. Bu
yönetmelik çerçevesi içerisinde dört yıllık tahsil şartı aranır, milletvekilleriyle yakın akrabalık ba~ının olmaması şart koşulur, tabii devlet memurlarında aranan nitelikler ayrıca aranır. Milletvekilleri, danışman ola310

istedikleri kişileri Meclis Başkanlığına önerirler, bu öneriler
doğrultusunda kişi aranan şartları taşıyorsa, danışman olarak sözleşmesi yapılır. Ücretler Meclis tarafından ödenir.
··

rak

çalışmak

Soru: Meclis- Hükümet

ilişkileri

konusunda ne

düşünüyorsunuz?

Cevap: Yürütme, yasama ve yargı kavramları biliyorsunuz ki, Anayagöre kuvvetler ayrılıgı prensibi içerisinde mütalaa edilir. Yargının
görevi ayrıdır, yürü tm e nin görevi ayrıdır, yasamanın görevi ayrıdır. Bizim
görevimiz yasama ve denetim. Neyin denetimi? Tabii ki hükümetin. Tabii
ki denetimini yaptığımız bir organla çok yakın ilişkilerimiz vardır. Ayrıca
bizim çıkardığımız yasaları günlük hayatta tatbik eden de yürütmedir.
Olaya bu çerçeve içerisinde yaklaştığımızda Meclis'in çalıştırılmasını ve
iyi ürünler ortaya konmasını da bir prensip olarak gözönüne alırsanız,
yürütme organı ile yasama organı arasında iyi bir diyalog olmalıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bugüne kadar buna çok
dikkat edilmiştir. Hem yasama organının başındaki kişi şahsen, hem yürütme organının başındaki kişi şahsen bu nezaketi çok ince sınırlar içerisinde götürmeye gayret etmişlerdir. Ama bunun yanında muhalefetin
görevi fevkalade önemlidir. O nedenle ben Meclis Başkanı olarak bütün
siyasi partilerin liderleri ile çok yakın bir diyalog içindeyim. Dikkat ederseniz son 15-20 gündür Meclis performansına baktığınızda kamuoyunun
özlemle beklediği pek çok kanunu çıkarıp günlük hayata verdik. Bunların başında Trafik Yasası gelir. Dün Meclisimiz sigarayla ilgili kanunu çı
karttı. Önümüzdeki haftanın gündeminde kara paranın aklanmasının
yasaklanması diye kamuoyunda bilinen kanun çıkacak, gündeme aldık.
Bütün bunları arka arkaya misal olarak verınemdeki neden, bu kanunların çok süratle çıkmış olmasıdır. Nasıl çıkıyor bu kanunlar süratle? Meclis Başkanının gruplarla yaptığı diyalog sayesinde. Eğer bunu
saglayamazsanız, bu koordinasyonu, bu diyalogu saglayamazsanız o zaman bizim İçtüzügümüzün bize emrettigi konsensüsü saglayamadınız
demektir. Bizim İçtüzügümüz konsensüsü emreden bir içtüzük. Anlaşın,
anlaşın ki uyum çıksın diyor bizim içtüzüğümüz. Yoksa iktidar içtüzüğün kendi işine gelen maddelerini çalıştırmaya çalışır. Muhalefet de kendi hesabına gelen maddeleri çalıştırmaya çalışır. O zaman Meclis'ten faydalı bir iş çıkartmak çok zor. Meclis Başkanı'nın en başta gelen görevi bu
konsensüsü sağlamaktır. Baştan beri bunu yapmaya gayret ediyoruz. Siyasi parti gruplarından gördüğüm anlayıştan son derece memnunum.
Gerek siyasi parti gruplarının liderleri seviyesinde gerekse Grup Başkan
vekilleri seviyesinde çok iyi bir diyalog sürdürüyoruz.
samıza

Soru : Anayasamıza göre Meclis Başkanının tarafsız olması lazım. Ben
bundan iki yıl öncesini hatırlıyorum, o zaman Meclis Başkanvekili idiniz ve
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Anayasa

değişikliği görüşmeleri vardı

darbağazın aşılmasını sağladınız.

ve tarajsızlığı yorumladınız ve bir
Burada bu davranışı yorumlar mısınız?

Cevap : Misal verdiğiniz olayda ben Meclis Başkanvekili olarak o turumu yönettim ve 14 saat hiç kalkmadan oturumu yönettim ve Anayasa
değişikligini Meclis'in büyük katkısıyla gerçekleştirdik. Tabii orada bir
taraflılığım bahse konu idi. Neydi o taraflılığım? Anayasa'dan yana taraf
olmak, milletin menfaatleri yönünde taraf olmaktı. O değişikliklerin yapılmasını bütün millet istemişti, bütün siyasi parti grupları istemişti,
herkes o değişikliklerden yanaydı ve ben o yönde taraftım. Ama o taraflılığımı ortaya koyarken bir tek şeye riayet ettim, Meclis çalışmalarını iyiniyet kuralları yönünde sonuna kadar yürütsün, kesmeyelim olayı ve bunu bitirelim.
Onun sonrasında başka bir şey yaptım. Dikkat ederseniz Meclis Baş
kanı seçildiğim zaman yaptığım konuşmada idarede tam tarafsız olacağı
mı, ama aynı zamanda taraflı bir Meclis Başkanı olacağıını söyledim. Dediğim şey şudur : Laik ve demokratik cumhuriyetten yana taraf olacağım,
Atatürk ilke ve inkılaplarından yana taraf olacağım, Anayasadan yana
taraf olacağım, İçtüzükten yana taraf olacağım, kanunlardan yana taraf
olacağım. Benim bu taraflılığım sürüyor. Bana göre, Türkiye'de her idarecinin taraf olması gereken değişmez temel esaslar bunlardır.
Soru : Özel İdareler Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu ve Köy Kanunu
acaba Medisimizde hangi aşamadadır?

Cevap : Bahsettiğiniz kanunlarda değişiklik yapılması konusunda
bütün siyasi partiler seçim meydanlarında, nutuklarında söz verdiler.
Hatta istisnasız hemen hepsi seçim bildirgelerine aldılar ve hepsinde de
samimi bir gayret var. Bu konularla ilgili özel seminerler, toplantılar yaptılar. Bu toplantıların, seminerierin sonunda ortaya çıkmış durumlar var.
Sanıyorum ki, bu durumlar bizim Anayasa'ya Uyum Yasaları olarak vasıflandırdığımız ve benim Meclis Başkanı olarak geçtiğimiz yaz döneminde altı yapısını oluşturduğum çalışmadan sonra partiler arası komisyonda görüşülen 19-20 adet kanunda değişiklik yapılmasını müteakip gündeme gelecek hususlardır. Uyum yasalarının günlük hayata geçirilmesinden sonra bir yeni çabam mahalli idarelerle ilgili bütün partilerimizin
düzeltilmesi konusunda hemfikir oldukları konuları yine böyle bir partilerarası komisyonda görüştürüp süratle Meclis gündemine almaktır.
Soru:
bu

Bildiğiniz

artırma

gibi milletvekili sayımız artırıldı. Artırma gerekli miydi,
parlamento çalışmalarına nasıl yansıdı?

Cevap : Hatırlarsınız, 1983 yılında parlamenter sayımız 400 idi. Sonra 450 oldu, şimdi 550. ama 1980'den önceki dönemde dikkat ederseniz
parlamenter sayımız 600 idi, Cumhuriyet Senatosu ile beraber düşünür
seniz. Konseptiniz değişik olabilir. Dersiniz ki, nüfus çok hızlı artıyor,
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köylerimize kentierimize yetişmemiz zor oluyor, parlamenter sayısını artırabiliriz. Bu bir görüş. Veyahut da başka bir görüş getirirsiniz, ulaşım
ve telekomünikasyon imkanları son derece artmıştır. Eskiye göre vatandaşa ulaşmak daha da kolaylaştırmıştır, bu bakımdan parlamenter sayı
sını artırmaya gerek yoktur. Bunlar tartışılabilir.
Bu görüşlerin hepsi tartışıldı. Sonuçta gelinen nokta parlamenter sayısının artırılması oldu. Nasıl başladı? O zamanki ismiyle söylüyorum
100 milletvekilini "Türkiye Milletvekili" diye ayıralım ve bunlar bir noktada Senato gibi çalışsın, bu milletvekillerinin seçmen bagımlılıgı az olsun,
daha çok Meclis'te kanunlarla, komisyonlarla ilgili çalışmalarla katılsın
lar, daha verimli bir çalışma ortaya çıkar diye düşünüldü. Ama sonra bir
müracaat üzerine Anayasa Mahkemesi 100 sayısının o düşünülen çerçevede, o şekliyle Anayasa'ya aykırı oldugu kanaatına varıldı ve o 100 sayısı normal parlamenter sayısına ilave edildi ve sayı artmış oldu.
Yeni bir dönemde yeni bir sayıyla iş yapıyoruz. Acaba faydalı mı oldu,
zararlı mı oldu sorusuna cevap vermek zordur. Ölçüsü nedir bunun? Mesela bir önceki dönem çıkan kanun sayısını milletvekili sayısına oranlayarak mı bu degerlendirme yapılacak? Yoksa Meclis'te yapılan toplantı
saatlerini oraniayarak mı yapılacak? Bunların hepsi tartışılabilir. Bana
göre sayının artırılması çok büyük mahzurları getirmedi. Sadece fiziki
yapıda sıkıntılarımız var. O mahzur sayılabilir belki.
Bizim sistemimizde vatandaş mutlaka milletvekilinin ayagına kadar
gelmesini istiyor. Böyle bir alışkanlıgımız var. Her köye ugrayacaksınız,
her kasabaya, her kazaya ugrayacaksınız. ugramadıgımız zaman "İşte
milletvekillerimiz seçildi gitti, bizi unuttu" diyor vatandaş. Böyle bir düşünce sistemi var. Dogrudur, yanlıştır ben bunun münakaşasına girmiyorum. Parlamenterlerimizin çogu sayıları itibariyle bulundukları il hudutlarına yetişemiyorlar Belki bu bakımdan iyi olmuştur diyebiliriz.
Ama bunun çözümü bence bu şekilde sayı artırmak degil. Parlamenterin hizmetini vatandaşın ayagına, yerinde götürmek çözüm. Ben bunun
için Meclis Başkanı olarak bir Anayasa degişikligi teklifi verdim. Anayasa'nın 86 ncı maddesinde yapılacak degişiklikle milletvekili bürolarını seçim bölgelerinde faaliyete geçirmek, danışmanı orada çalıştırmak, sekreteri orada çalıştırmak, vatandaşı Ankara'ya kadar yormamak. üzere. Tabii buna haklı olarak bazı milletvekillerimiz itiraz ettiler, dediler ki, bu
hem bir maddi külfet getirir ki bana göre getirmiyor. Hem de parlamenterlerimiz üzerine Anayasamızda yazılı olmayan iş takipçiligi müessesesini yaygınlaştırır. Böyle bir mahzuru oldugunu söylediler. Buitiraza katılıyorum. Tamam da fiiliyat böyle degil. Parlamenter zaten iş takibi yapı
yor. Vatandaşın hastası oluyor Ankara'ya geliyor, tayin işi oluyor Anka313

ra'ya geliyor, terfi işi oluyor Ankara'ya geliyor. Yahut komşusuyla bir tarla kavgası oluyor, onun için de Ankara'ya geliyor. Yani vilayette, kazada,
kasahada belki valinin, belki kaymakamın, belki belediye başkanının çözebileceği bir iş için bile kalkıyor Ankara'ya geliyor. Günde 6 bin kişi
Meclis'i ziyaret ediyor normal günlerde. Anormal hallerde 15 bin kişi
Meclis'e geliyor. Meclis'in tatil olduğu günlerde bile 3 bin kişi ziyarete geliyor Meclis'e.
Bu vatandaşlarımız sadece Meclis binalarını gezmek, görmek için gelmiyor. Gelsinler, başımızia beraber bir şika.yetimiz yok. Ama bir düşü
nün taa Van'dan kalkıp geliyor, Samsun'dan kalkıp geliyor, Antalya'dan
kalkıp geliyor, Kütahya'dan kalkıp geliyor. En uzak mesafeden geldiğin
de gündelik masrafı 10 milyon liranın altında değil. En kısa mesafe Polatlı'dan gelse günde 2 milyon lira para harcıyor Ankara'da. Yazık günah
vatandaşa. Ben bunu düşünüyorum bir, Meclis'i rahatlatmayı düşünü
yorum iki. O vatandaşlarımız geldiği zaman parlamenterimiz onunla
meşgul olmak zorunda. O zaman da Meclis Televizyonunu seyreden vatandaşlarımız "Efendim Genel Kurul sıraları boş" diyorlar. Boş tabii. O
arkadaşımızın, o hemşehrimizin önünde falanca bakanlıkta, falanca genel müdürlüktc daire daire dolaşıyor. O yüzden Meclis'e gelemiyor, komisyona gelemiyor. Yasama ve denetim faaliyetimiz aksıyor. Bunları ortadan kaldırmaya çalışıyorum.
Farzediniz ki, Meclis bütçesinin üzerine bir yük getirse dahi vatandaşa yapılan bu hizmetin bir yük olmayacağına inanıyorum. Bu milletvekiline yapılan bir hizmet değil, böylelikle milletvekilinin işini kolaylaştırmı
yorum. Esasında milletvekilinin işini zorlaştırıyorum bunu yaparak. Seçim bölgesine gitmesine daha iyi olanak sağlıyorum. Diyorum ki, üç hafta çalıştıralım Meclis'i bir hafta boş bırakalım. Milletvekili bir hafta seçim
bölgesine gitsin. Yani ben milletvekiline bir külfet yüklüyorum. İşin üçbeş kuruşluk maddi tarafına bakıp da bu millet bütçesine yüktür demek
abesle iştigaldir. Bütün dünya parlamentolarında da bu sistem vardır.
Milletin vekili seçildiği bölgeye gidin, orada bürosu vardır. Büronun ihtiyaçları Meclisçe karşılanır, devletçe karşılanır, milletvekili de vatandaşın
ayağına o hizmeti vermeye gayret eder. İşte bu vatandaşa yapılan bir hizmettir. Vatandaşa yapılan hizmetin de maliyet hesabı olmaz bana göre.
Bunu Meclis Başkanı olarak müdafaa etmeye devam edeceğim. Ümit ediyorum ki, bir yerde milletvekili gelmişlerdi. Üyelerin kökeni böylece iki
çeşitti : Bir bölüm milletvekilleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi kararı ile halk tarafından seçilmişlerdi. Bu
Cemiyet ulusun bağrından çıkmıştı. Bu nedenle ulusu temsil niteliği vardı. Bir bölüm milletvekilleri ise gene halk tarafından seçilmekle birlikte
Osmanlı hanedanının egemenlik yetkisine dayanılarak yürürlüğe giren
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Kanun-i Esasi hükümlerine göre Meclis'e gelmişlerdi. Bu ikilik, 1921
kabulünden sonra da kendini gösterdi. Bazı milletvekilleri bu karmaşık yapı içinde Osmanlı Anayasası'nın da yürürlükte olduğu
nu ileri sürüyorlardı. Ulusal egemenliğin mimarı, eşsiz devlet adamı
Mustafa Kemal Paşa da bu durumu geçici olarak kabul etmek zorunda
kalmıştı. Osmanlı Anayasası'nın ulusal egemenlik ilkesine aykırı olmayan hükümleri yürürlükte sayılıyordu. Böylece bütün Anayasa hukukçularının dikkatle değerlendirmeleri gerekli bir döneme girilmişti : Bir ülkede kaynakları ayrı iki farklı Anayasa uygulanıyordu.

Anayasası'nın

bu çelişkili durumu 1 Kasım 1922'de Saltason buldu. Artık sadece ulus egemenliği ilkesine
dayanan bir Anayasamız vardı. Ama eksik bir Anayasa idi bu metin. 29
Ekim ı923'te Cumhuriyet'in ilanı ile yapılan Anayasa değişikliği bu eksiklikleri giderememişti. 3 Mart 1924'te Halifeliğin de kaldırılmasından
sonra ulusal egemenlik ilkesi üzerindeki bütün gölgeler silindi. Türkiye
Büyük Millet Meclisi artık yeni bir Anayasa yapabilirdi. 20 Nisan· 1924
tarihli ünlü Anayasa ile Türk Devleti teknik açıdan doyurucu bir metne
kavuştu. Bu Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi "kuruculuk" niteliğine de son verdi. Artık siyasal istikrara kavuşulmuştu.
Türk Anayasa Hukukunun daha sonra geçirdiği gelişim dikkatle incelenmelidir. ı 924 Anayasası'ndan 1961 metnine geçiş çok önemli bir
olaydır. İlk kez bir Kurucu Meclis ve sonunda halkoyuna başvurularak
konulan bir Anayasa; ardından gene buna benzer bir yolla hazırlanan, şu
anda yürürlükte bulunan 1982 Anayasamız ...
Türk siyasal

yaşamının

natın kaldırılmasıyla

120 yıl içinde beş Anayasa. Bu Anayasaların 1909, 1923, 1928, 1934,
geçirdikleri çok önemli değişiklikler. Bu rakamlar oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki ilk
yazılı Anayasaya dayanılarak kurulduğunu belirtmiştim. Bu Anayasa
200 yılı aşkın bir süreden beri yürürlüktedir. Elbette zamanın ihtiyaçlarına göre arada bir değişikliklere uğramıştır ama, metin esas olarak bugüne kadar gelmiştir. Bizde ı20 yıl içinde beş ayrı Anayasa yapılması,
her birinin ayrı ilkelere dayanması toplumumuzun geçirdiği siyasal ve
kültürel değişmelerin henüz hız kesmediğini gösteriyor. Elbette her yeni
Anayasa bir öncesinin verdiği derslere dayanılarak hazırlandı. Bütün bu
önemli gelişmelere rağmen Anayasa konusunda daha alacağımız bir hayli yol var. ı 982 Anayasasının pek çok bakımlardan değiştirmek, yenilernek gerekiyor. İnsan hakları, yargı bağımsızlığı, milletvekili dokunulmazlığı, üniversite özerkliği gibi temel konularda çok ayrıntılı ve hızlı değişikliklere gitmemiz demokrasinin vazgeçilmez koşullarının buyruğu
dur.
ı937, ı97ı, ı995 yıllarında
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Bugün elbette, 120 yıl önceki başlangıç noktasından çok ilerdeyiz.
Ama çağdaşlaşma isteğini gerçekleştirmek için hemen her gün yeni ihtiyaçların giderilmesi zorunluluğu ile karşılaşıyoruz. 120 yıllık bir Anayasa deneyimine sahip bulunan ve dünyanın gördüğü en büyük demokrat
önder olan Atatürk'ü bağrından çıkartan bir ulus için bu hedeflere ulaş
mak zor değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ortaklaşa düzenledikleri bu bilimsel sempozyumda, ilk Anayasamız değerlendirilecektir. Anayasa tarihimizin başlangıç noktası bilimin
süzgecinden geçirilecektir. Bu güzel toplantıyı bildirileri ile gerçekleştire
cek değerli bilim adamlarımıza, sempozyumun düzenlenmesinde büyük
emekleri geçen İstanbul Üniversitesi'nin sayın Rektörü ile Hukuk Fakültesi'nin saygıdeğer Dekanına, diğer bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşek
kür ederim.
Türk anayasalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçmiş olan ve artık aramızda bulunmayan bilim ve siyaset adamlarımıza
Ulu Tanrı'dan rahmet, yaşayanlara da uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim.
Türk bilim ve siyaset yaşamına büyük katkılar getirmesi dileği ile
sempozyumu açıyorum. Hayırlı olsun.
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ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 58 İNCİ YlLDÖNÜMÜ
NEDENİYLE YAYlNLADlKLARI MESAJ
9

Kasım

1996

Devletimizin kurucusu Yüce Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 58 inbir kere daha en derin minnet şükran ve saygıyla anıyo
rum.

ci

yıldönümünde,

İnsanlık tarihinde ender görülen gerçek dahi ve liderlik vasiflarına sahip olan Atatürk'ün en belirgin özelliği, üstün askerlik de has ı yanında, milletin kurtuluşu için hemen her alanda ortaya koyduğu düşünceler ve bu
düşüncelerini hukuka ve meşru bir temele dayandırarak gerçekleştirmesi
dir. Atatürk'ün bu niteliğinin kaynağı, demokrasininfelsefi temellerini çok
iyi anlamış ve özümsemiş olmasıdır.

Yüce Atatürk, Osmanlı Devletinin artık yaşayamayacağı ve ülkede
anayasal düzeni oluşturamayacağı duruma geldiğine inandığı andan itibaren, düşündüğünü derhal ortaya koymuş; milli egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk Devleti'nin kurulmasından başka bir kurtuluş yolunun olmadığını, Türk Milletine duyurmuştur. Bunun için de öncelikle milletin temsilcilerinden oluşan kongreleri bir çatı altında toplamış;
vatanın bölünmezliğini ve milletin birliği kararlılığına dayalı Milli Kurtuluş
Savaşını tüm Türk Milletinin irade birliği ile başlatmış ve muhteşem bir zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.
Atatürk, açıldığı günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin "yegane ve hakiki mümessili" olduğunu, millet adına egemenlik hakkını kullanma yetkisine sahip olduğunu her zemin ve fırsatta ısrarla vurgulamıştır. Tüm yaşamı boyunca da milli iradeye en yüksek değeri vermiş
ve millet egemenliğine dayalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetki ve saygınlığına en ufak bir gölge düşürülmemesi için büyük bir özen ve gayret
göstermiştir.

Türk Milleti'ni ve vatanını yok olma tehlikesinden kurtaran, bizlere özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu kazandıran Yüce Atatürk, ebediyyen gönülZerimizde yaşayacak, O'na ve ilkelerine olan inanç,
güven ve bağlılığımız sarsılmadan sonsuza kadar sürecektir. Aziz ruhu
şad olsun.
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"ATATÜRK VE TBMM" KONULU TOPLANTlDA
YAPTlKLARI KONUŞMA

10

Kasım

1996 - Anayasa Mahkemesi Salonu

Aziz Dinleyenlerim,
Anayasa Mahkememizin değerli başkanı ve üyeleri ile birlikte çok seçkin bir topluluk içinde Yüce Atatürk'ü anmak bu günün bizim için anlamını daha da derinleştirmektcdir. Demokrasinin en önemli dayanakları
parlamento ile bağımsız yargıdır. Bütün hayatı boyunca demokrasi ve
hukuk kavramlarını en kalıcı şekliyle Millete maletmek için didinen o
müstesna insanı burada anmak benim için onur verici bir olaydır.
Konuşmamın başında değerli başkanımızın bir ikazını pek fazla dikkate almayacağıını söylemek istiyorum. Sayın Başkan, kısa konuşmamız
gerektiğini söyledi. Ama ben oldukça uzun konuşacağım, sabrınızı taşır
mamaya gayret ederek. Çünkü, bu konuşma bana Sayın Başkan tarafın
dan teklif edildiğinde bugün bu çatı altında ne konuşabilirim sorusunu
kendime sordum. Yine biraz önce açış konuşmasında dediler ki, artık
hep alıştığımız o basmakalıp sözleri, o alıştığımız nutukları bugünlerde
atarak sıradan görev yapmayalım, bugünü yaşayalım. Ben de ne yapabilirimi o manada düşündüm. O zaman bugünün konuşmasını Atatürk ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak seçmenin doğru olacağına inandım.
Umarım katılırsınız.

Biz aslında Atatürk'ü her gün, hatta her an düşüncelerimizde yaşatı
yoruz, Nasıl? Kurduğu Cumhuriyetin bazı olumsuz davranışlara rağmen
nasıl dimdik ve sapasağlam ayakta durduğunu idrak ettiğimiz zaman.
Ama, O'nun bu fani dünyaya veda ettiği günün elbette özel bir anlamı
var. Bu nedenle O'nu bugün daha yoğun etkinliklerle anıyoruz.
Şu

soru ile başlayalım; Atatürk'ün kişiliği üzerinde yeterli araştırma
var mıdır? Gerçi O'nun hayatı, eseri binlerce araştırmaya konu edilmiş
tir. Ama Atatürk'ü bir insan olarak bütün yönleriyle inceleme yolunda bir
meslektaşım Vamık D. VOLKAN ile bir tarihçi arkadaşı Narman ITZKOWITZ'in ortaklaşa yazdıkları, henüz Türkçeye de çevrilmeyen "The Immortal Atatürk-A Psychobiography (Chigago and London 1984)" adlı
eserden başka bir araştırma yok. Bu iki değerli bilim adamının eseri gerçekten çok yararlıdır. Ancak o büyük insanın kişiliğinin araştırılmasına
sadece çok önemli bir başlangıç sayılabilir. Bu nedenle, bugünkü konumla olan yakın bağlantısı dolayısı ile Atatürk'ün kişiliği hakkında bazı düşüncelerimi dile getirmek isterim : Atatürk hiç kuşkusuz bir önder
-yahut Türkçeye de geçen deyişi ile bir lider- idi. Önderlik niteliği her toplumsal grupta ortaya çıkabilen bir özelliktir. ·Bir toplumsal grubu etkile318

yerek onu dilediği yöne götürebilen insanlar her zaman göze çarpar. Hele politikada bu tür insanlar daha rahatlıkla kendilerini belli edebilirler.
Fakat her önder mensup olduğu toplumda çığır açıcı niteliklere elbette
sahip olamaz. Bazı toplumları içine düştüğü büyük bunalımlardan çekip
çıkartan önderlerde bir önemli özellik vardır : Onlar deha sahibi insanlardır. Peki, ne demektir deha sahibi olmak? Deha'nın çeşitli ama aynı
paralelde tanımları vardır. Bunlar içinde en ünlüsü, 19 uncu Yüzyılda
yaşayan ingiliz bilim adaını Sir Francis Galton'un çalışmalarıyla belirginleşmiştiL Bu ekole göre deha, "gerçekleşmiş başarılarla kendini gösteren
olağanüstü yaratıcı güç" anlamına gelir. Ama bu başarıların geçici bir değer taşımaması ya da örneğin veraset yoluyla işbaşına gelen hükümdarlarda görüldüğü gibi doğuştan gelen bir şansa bağlı olmaması gerekir.
Deha nitelik ve nicelik bakımından yetenekten farklıdır. Yetenek özel bir
işe yatkınlık belirtir. Deha ise, yaratıcılık, dünyaya yeni değerler katma
gibi ögeler içerir. Deha sahiplerine "dahi" denilir. Böylece dahiler genellikle standart bir zeka testinde ölçülen yüksek zihinsel nitelik yanında
bir de yaratıcılık özelliğini taşırlar. Son zamanlarda Eichenbaum ve Gehring gibi önemli psikologların çalışmalarıyla dahilik nitelikleri üzerinde
belirgin kurallara varılıyar.
Bir insandaki dahilik niteliği bir veya birbirine yakın alanlarda ortaya çıkabilir : Özellikle sanat ve bilim alanında yetişen dahileri buna örnek gösterebiliriz : Sözgelimi Mozart ( 1756-1791) veya Beethoven ( 17701827) aşılmaz müzik dahileriydi ama yaşamın başka alanlarında normal
birer insandılar. "Çok yönlü" olmasıyla övülen ünlü şair Goethe (17491832) gerçi minerolojiden psikolojiye kadar pek çok işle uğraşmıştır ama
O'nun dehası sadece edebiyatçılığı ile sınırlı kalmıştır. Albert Einstein'in
kendi alanında henüz aşılaınaınış dehası fizik ve matematik ile sınırlı idi.
Evet, keman da çalardı. Pek çok alanda konuşmuş, yazmıştır. Ama Einstein adı sadece bir fizik dahisini bize anımsatır.
Birden fazla alanda dehalık niteliğini gösteren kişiler bütün insanlık
tarihi içinde parmakla gösterilecek derecede azdır. Bu tür dahiler özellikle din veya devlet kurucuları arasından çıkar. Sayıca çok az bu insanlar
içinde Atatürk belki en yüksek ve özgün yerde bulunmaktadır. Atatürk,
bütün askeri tarih otoritelerinin yazdığı gibi dünyanın en büyük askerlerinden biriydi, bir askerlik dahisiydi. Evet salt askerlik alanında da dahiler çıkmıştır. Örneğin Napoleon {1769-1821) da bir askerlik dehasına
sahipti. Ama tam bir devlet kuramadı; başka bir deyişle, son derece çürük temeller üzerinde kurduğu devlet yıkıldı ve bu cihangir komutan İn
giliz tutsaklığında ömrünü tamamladı. Atatürk üstün askeri dehası yanında hemen her türlü düşünce alanında da dehasını göstermiş ve daha
önemlisi bu düşüncelerini eyleme döküp gerçekleştirmiştiL O, devrimci319

liği

içinde askerlik özelliğini belki ikinci plana iten görülmemiş bir insanAskerlik dehasını bir ulusu kurtarmak için seferber etmişti. Ama askerlik etkinlikleri içinde bile O'nun asıl düşüncesini bu ulusun geleceği
ni en sağlam biçimde güvence altına almak oluşturuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda, askerlik kariyerinin doruğunda iken, kısa bir tedavi için
gittiği Karlsbad'da tuttuğu notlarında Türk ulusunun kurtuluşu için neler düşündüğünü açıkça belirtmiştir. Bu düşünceleri, birkaç yıl sona
devrim yaşamına yansıyacaktır.
dır.

Atatürk, herşeyden önce, hukuk ve meşruiyet sınırları içinde kalına
en büyük titizliği gösteren bir asker ve devlet adamı idi. Bu büyük niteliğine birazdan değineceğim. Bir hukuk adamı da olmasının yanı sıra,
cephelerde ateş altında bile okuduğu kitaplardan gerçek demokrasinin
felsefi temellerini çok iyi anlamış ve dehası sayesinde bu ilkeleri özümsemişti. Bundan başka yazı devrimini düşünüp eyleme geçirmesi; matematik deyimlerinin Türkçesini bulması; bugün bile okullarımııda en mükemmel bir demokrasi dersi olarak akutulabilecek ünlü "Medeni Bilgiler"
kitabını yazması; tarih bilimini gerçek ve asıl anlamı ile kavrayıp Türk'ün
geçmişini araştırması için en bilimsel yöntemleri gün ışığına çıkartması;
ve nihayet evrensel bir insan sevgisiyle çağları aşıp bütün insanların ve
ulusların eşitliğini, onların biribirierine her alanda muhtaç olduklarını
belirtmesi.. Daha sayamayacağım pek çok özellik ... Bütün Bu anlattıkla
rım, Atatürk'ün kişiliğinde "çok yönlü bir dahi" özelliğini vurguluyor. Bu
kadar çeşitli alanlarda, dehanın tanımına tam uyan büyük başarılara
imzasını atması, O'nun tarihteki dahiler arasında ne kadar seçkin bir
yerde bulunduğunu gösteriyor.
ğa

Atatürk'ün en önemli ve çarpıcı özelliklerinden birinin hukuka bağlı
lık ve yapacağı her işi mutlaka meşru bir temele dayandırması olduğunu
söylemiştim. O'nun bu özelligi Birinci Dünya Savaşı bitip de İstanbul'a
döndüğü zaman en açık bir biçimde belirir. O, batmakta olan bir ulusun
ilkönce mevcut anayasa, yani Kanun-i Esasi çerçevesinde çalışılarak
kurtarılmasını amaçlamaktadır. Bunun için de Padişah tarafından 21
Aralık 1918'de gereksiz yere feshedilen ve anayasal süresi içinde yeniden
seçilmeyen Meclis-i Mebusan'ın bir an önce oluşturulup toplanmasını ve
ülkenin kaderine el koymasını istemektedir. Zira ancak bu yolla ulus
temsilcileri seslerini duyurabilirler. Ama Meclis-iMebusan bir türlü toplanmaz. Mustafa Kemal Paşa şöyle düşünmektedir ve bu düşüncelerini
açığa da vurmaktadır: "Hükümet Meclis-i Mebusan'ın tekrar toplanmasını sağlamalı ve böylece Kanun-i Esasiye uygun hareket ettiğini göstermelidir. Meclis-i Mebusan'ın feshi, kuvvetini milletten almayan hükümetin sık sık değişmesi doğru değildir. Kanun-i Esasi hükümlerine göre feshinden itibaren dört ay içinde yeni Meclis-i Mebusan'ın toplanması gere320

kirken bu yapılmamıştır; bunu yapmayan hükümet 'anayasayı ihlal suçu işlemiştir ki bu suçun cezası Ceza Kanunda yazılıdır'. Hükümet üyelerinin yargılanıp mahkum edilmeleri gerektir". Görülüyor ki Türk hukukunda bugün bile tartışılan "anayasayı ihlal" kavramını Mustafa Kemal
Paşa daha 1919 yılında tanımlamıştı. Atatürk hayatının sonuna kadar
"anayasayı ihlillden" çekinmiş ve buna imkan olmadığını da sık sık belirtmiştir.

Atatürk, Osmanlı Devleti'nin artık yaşayamaz ve dolayısı ile anayasal
düzenini sürdüremez bir duruma düştüğüne iyice inanınca tek kurtuluş
çaresinin daha "meşru" bir düzen içinde bulunabileceği kanısına varmış
tı. Büyük Nutku'nun en başında bu amacını hepimizin bildiği şu cümlelerle açıklamıştır :" ... Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hakimeti-i milliyeye müstenit, bilakaydüşart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek". Kendisi, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman bu
amacın gerçekleşmesi mümkün olamazsa, ulusal kurtuluşun bir hayalden öteye gidemeyeceğini biliyordu. Bütün çabası Anadolu'da ulusal bilinci uyandırmaktı. Gerçi daha Mondros Ateşkesi'nden hemen sonra İs
tanbul Hükümetinden umudunu kesen vatanseverler bölgesel kurtuluş
çarelerini aramaya başlamışlardı. Daha 5 Kasım 1918'de "Kars İslam Şu
rası" toplanmıştı. Kars'da ve Ardahan'da özellikle ermeni ileri harekatının
önlenmesi için ardarda toplanan kongreler sırasında, yurdun öbür ucunda, İzmir'de 17-19 Mart 1919 tarihinde bir başka kongre toplanmıştı.
Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığı sırada bu kongreler yurdun hemen
her yerinde toplanıyor ve bölgesel kurtuluş için ardarda kararlar alıyor
lardı. Büyük Nutkun başlarında belirtildiği gibi bu bölgelerdeki vatanseverler "kendi başlarını k~rtarmaya çalışıyorlardı". Bu tür çabalar gerçekten övülmeye değerdi ama, iki çok önemli sakıncayı da içeriyoriardı: Herşeyden önce, bu yerel kurtuluş çabaları, büyük ordularla harekete geçecek işgal güçlerini önleyebilecek bir duruma asla erişemezlerdi; düşma
na karşı koyamazlardı. İkinci sakınca ise, bu tür yerel savunma çabalarının bir süre sonra vatanı tam bir siyasal parçalanmaya götürme tehlikesi idi. İşte bu son derece sakıncalı gidişi gören Mustafa Kemal Paşa,
bütün çalışmasını bölgesel kurtuluş hareketlerini tek merkezde toplamaya yöneltmiştir. Bölgesel direnişierin ulusal bilincin uyanmasına olumlu
katkıları inkar edilemezdi. Şimdi bütün bu çabaları doğrudan doğruya
ulusun tamamına mal edip, onun egemenliğine dayanan yeni bir devlet
kurarak Türk'ün geleceğini kurtarmak gerekiyordu.
Atatürk adım adım ama büyük bir hızla hedefe yaklaşmıştır. Elbette
ilk planda biraz yukarıda feshedildiğini söylediğim Meclis-i Mebusan'ın
toplanmasını bir politik yöntem olarak düşünmüştür. İstediği gerçek bir
parlamentoya ancak bu aşamadan geçerek ulaşabilirdi. Zaten çevresin321

de sınırlı sayıda aydını davasına inandırabilmek için bu yolun denenmesi şarttı; zira bu aydınların destegine ihtiyacı vardı. Kendisi Damat Ferit
hükümetine karşı zorlu bir mücadele vermiş, isyancı sıfatının takılınası
na tahammül etmek zorunda kalmış, ama sonunda Sıvas Kongresi'nin
toplanmasını saglayabilmiştir. Bu Kongre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidişin ilk adımıdır. Gerçi Kongre ilk çare olarak Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını istemişti ama, bu Mustafa Kemal Paşa'ya göre milletin sesi olan Kongrenin dogal bir istegi sayılmalıydı. Şimdi Onu var gücü ile Meclis-i Mebusan'ın toplanması için uğraştığını görüyoruz. Gene
bu Meclis'in İstanbul'da çalışmasını doğru bulmadıgını da biliyoruz. Karşı çıkanlara ancak büyük bir hukukçu da rastlanabilecek yetenek ve h ukuk mantıgı ile şöyle cevap veriyordu : "Meclis .... milletimizi temsil eden
bir heyetten ibarettir. Hatta küşad için Zat-ı Hümayun'un bir vekil tayin
buyurmaları da mümkündür. Hem bu suretle illem-i İslam Meclis-i Milli'nin makarr-i hilafette toplanmaya cesaret edemediğini görmekle bu
makam-i mukaddesin düşman tehlikesi altında bulundugunu hissedeceklerdir ki faydası der kardır.. Bu ifadelerde "Padişahın" Meclisine "Meclis-i Milli" demesindeki israrın altını çizmekte yarar vardır. O artık Meclis-i Mebusan'ı bile doğrudan doğruya ulusal egemenliğe bağlamak çabasında idi.
Meclis-i Memusan'ın Mustafa Kemal Paşa'nın bütün didinmelerine
ragmen gene de 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandıgı, 28 Ocak
1920'de Misak-i Milli'yi kabul ettiği, bunun üzerine 16 Mart 1920'de zaten fiilen işgal altında bulunan İstanbul'un bu kez "resmen" İtilaf Devletleri'nce işgal edildiğini hepimiz biliyoruz. Bundan sonra Meclis-i Mebusan'ın çalışması imkanı kalmamıştı. Osmanlı Devleti de çökmüş, bitmiş
kabul edilebilirdi. Artık ulus egemenliğini gerçek olarak temsil edecek yeni bir Meclis'in kurulmasından ve Atatürk'ün stratejisinin en önemli bölümünü oluşturacak aşamaya geçilmesinden kaçınılmazdı. Böylece "Salahiyet-i Fevkaladeyi Haiz" bir parlamento olarak 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu olay Türk ve İslam tarihindeki en büyük siyasal devrim sayılabilir. Mustafa Kemal Paşa, daha 24 Nisan 1920
günü yaptıgı konuşmada "İnhilill eden teşkilat-i esasiyemizin bıraktığı
boşlugu derhal doldurmak zaruretindeyiz" derken, yeni ve kuruculuk niteliğine sahip parlamentonun Osmanlı anayasal düzeninden ayrı bir yapının içinde bulunması zorunluluğunu anlatmaya çalışıyordu.
Mustafa Kemal Paşa kurulduğu günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün ulusu tam anlamıyla temsil ettigi gerçeğini üyelere
kabul ettirmek için durup dinlenmeden çalışmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulustan bütün yetkileri almıştır, bu nedenle de görevini tam
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olarak

yapacaktır.

"Kudret-i milliye", "irade-i milliye" hep bu Meclis'te
ve bütün bunları Atatürk daha 24 Nisan ı920'de söyleyebilmiştir. Ancak Büyük Millet Meclisi ile cemaat halinde yaşamaktan kurtulup ulus durumuna gelinebilmiştir. Büyük Millet Meclisi gücünü böylece kazanıp geliştikçe artık İstanbul'da sözde saltanata sahip padişahın
durumu da iyice tartışılabilir bir duruma gelmeye başladı. 28 Ocak
ı92ı 'de Sadrazam Tevfik Paşa'ya çektiği telgrafta Mustafa Kemal Paşa,
padişahın kendi el yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını belirtmesi gerektiğini bile söyleyebilmiştir. Nihayet en sonunda zaferin kazanılması doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne maledilmiş
böylece padişah veya hükümetinin bu büyük başarıdan pay kapmaları
toplanmıştır

önlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün çabalarını karşılıksız bırak
madı. İlk Meclisimiz artık kendini anayasal düzeni kurabilecek bir güçte
olduğunu birkaç ay sonra anlamış ve kavramıştı. 20 Ocak ı92ı 'de kabul
edilen ilk anayasal bu anlayışın ürünüdür.
Büyük zaferi izleyen günlerde saltanatın kaldırılması kesin bir zorunluluk olmuştu. Zira İstanbul Hükümeti de barış görüşmelerine çağrılmış
tı. Bu ulus egemenliğinin pekiştirilmesi için tam bir fırsattı. ı Kasım
1922'de saltanatın kaldırıldığı gün Gazi Mustafa Kemal Paşanın komisyonda yaptığı tarihsel konuşmanın ana fikri "millete ... hakimiyetini bıra
kacak mıyız bırakmayacak mıyız" sorununda toplanır. Gazinin karizmatik kişiliğinin tam anlamıyla belirdiği bu konuşma sonunda Meclis saltanatı kaldırını ştı."

İkinci Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim ı923'te Cumhuriyeti ilan et-

mesi, 3 Mart ı924'te Halifeliği kaldırması, Atatürk'ün bu kutsal parlamentoda "kuruculuk" niteliğinin bulunduğunu sık sık belirtınesi sonunda gerçekleşmiştir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi ı92ı Anayasasının yapılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin
ilgası gibi dört çok önemli ve tarihsel kararı ile tam bir kurucu meclis olduğunu gösterdi. Bu niteliği gene kuruculuk iradesine dayanarak yaptı
ğı 20 Nisan ı924 tarihli Anayasa ile sona erdi. Bunu da Meclis kendisi
istemişti. Zira ı 924 Anayasasının 102 nci maddesi "değiştirilme" ilkesini
getirmişti. Bu maddeye göre Anayasanın değiştirilmesi esasları saptanmış ve onu ortadan kaldırma yetkisini Meclis kendine tanımamış, devlet
şeklinin "cumhuriyet" olduğunu belirten birinci maddenin hiçbir biçimde değiştirilemeyeceğini de hükme bağlamıştı. Artık Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşanın sadece kollayıcısı olarak kaldığı anayasa ve
ona göre kurulup işleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi durmadan geliş
miş ve bir demokrasi için zorunlu evreleri geçirdikten sonra bugünkü durumuna erişmiştir.

323

Atatürk "cumhuriyetin ilanına kadar Büyük Millet Meclisinden daha
büyük bir makam olmadığı telkininde ısrar etti; Saltanat ve Hilruet makamları olmaksızın devleti idare etmenin mümkün olduğunu gösterdi;
Atatürk, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisine ve saygınlığına en büyük değeri vermiş, ulus egemenliğine dayanan bu ilk Türk parlamentosunun kururnlaşması için bir eğiti
ci gibi çalışmıştır. O'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi "devlet binası
nın temelidir. "Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegane ve hakiki
mümessili olup millet namına hakk-ı hakimiyeti istimal eder". Atatürk'e
göre Türk Devleti halk iradesine ve dolayısı ile seçimlere dayanır. En baş
ta seçilecek organ "Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ondan sonra vilayet
umumi meclisleri, belediye meclisleri, mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar meclisi eridir". Bu çok ilginç ve önemli bir ilkedir. Türkiye Cumhuriyetinin her bakımdan halktan kaynaklandığını göstermektedir. Son zamanlarda Atatürk'ün verdiği bu listeye belediye başkanları da konuldu.
Böylece demokratikleşmede önemli bir adım daha atılmış oldu.
Atatürk için siyasetin odak noktası da Meclistir. Bu da en modern siyasal görüşlere denk düşmektedir. "Her nevi siyaset sahnesi Millet Meclisidir" dedikten sonra Atatürk siyasetin "tatbik ve icra vasıtasının da
hükümet" olduğunu belirtiyor".
Atatürk ulusal egemenlik ilkesinin yerleştiğini görerek hayattan ayrıl
O'nun ölümünden bir gün sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (ll Kasım 1938) hemen yeni cumhurbaşkanını seçerek devletin sürekliliğini sağlamada büyük bir sorumluluk örneği verdi. Yeni cumhurbaşkanı ulusal egemenlik ilkesine ve Meclisin gücüne candan inanmaktadır : "Türk Milleti Büyük Millet Meclisinin etrafında bölünmez sarsıl
maz bir kale gibi... toplu ve dimdik durmaktadır". Bu sözleri söyleyen
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşının ağır bunalımlarla
dolu günlerinde milletin en büyük dayanağının Türkiye Büyük Millet
Meclisi olduğunu belirtir." Memleketin her köşesinde samimi birliği ve
Türk Devletini idre eden Büyük Meclise ... karşı milletçe gösterilen itimadı sevinçle görüyoruz". "En büyük milli felaketleri yenerek bu memleketin tarihinde yer tutmuş olan Büyük Millet Meclisinin her bakımdan ve
her zaman olduğu gibi millete numune olacak azimli ve gayretli çalışma
sı engin faydalar ve feyizler getirecektir". İkinci cumhurbaşkanımız da,
tıpkı Atatürk gibi bütün devrimierin sadece ulusumuzun eseri olduğunu
belirtir :" Bütün devrimler ... bir diktatörlük rejiminin eseri olarak meydana gelmemiş, hepsi Büyük Millet Meclisinin kanunlarıyla kurulmuş ve
tepkileri Büyük Millet Meclisinin denetimi ve hesap sormaları karşısında
dı.

yenilmiştir".

324

Demokrasimizin geçirdiği evrime paralel olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisinin yapısında zaman zaman önemli değişikliklere gidilmişse de,
bu yüce Meclis, dün olduğu gibi bugün de doğrudan doğruya ulus tarafından seçilen ve egemenliği bu nedenle tek başına temsil eden biricik
makamdır. Elbette bağımsız yargımız da bu mekanizma içinde Türk demokrasisinin vazgeçilmez ve ayrılmaz parçasıdır; anayasal rejimimizin
Medisimizle birlikte temel güvencesidir.
Değerli Dinleyenlerim,
Konuşmama Atatürk'ün gerçek anlamıyla çok yönlü bir dahi olduğu
nu açıklamakla başladım. O dahinin en zor koşullar altında ulus egemenliğini gerçekleştirmek için nasıl çalıştığını ve demokrasinin bu en
ana ilkesinin yerleşmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisini nasıl kurduğunu, geliştirdiğini anlatmaya çalıştım. Bugün sonsuz minnet ve saygı
duygularımızla andığımız Atatürk kısa ömrü içine neredeyse bir çağa sı
ğacak devrimleri gerçekleştirmiştiL Modern ve onurlu insanların demokrasiye varabiirnek için ulaştığı Aydınlanma çağına Atatürk'ün dehasıyla
Türk ulusu da geçti. O'nun başardığı bütün işlerde en büyük rehberi
olan akılcılık, ulus egemenliği ilkesinin yerleştirilmesinde de baş etken
olmuştur. Çünkü halkın iyiliği ve mutluluğu için başka bir yönetim biçimi düşünmek mümkün değildir. Ulus egemenliğinin göstergesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu Yüce Meclisin daha da güçlenmesi, kurumiaşmasının her bakımdan durmadan geliştirilmesi hepimizin en kutsal görevi olmalıdır. Yalnız Türklere değil, pek çok başka ulusa da rehber
olan, insanlık değerlerinin yılmaz savunucusu ve Türklüğe çağdaş uygarlık yolunu açan Atatürk'ün ruhunu ancak bu yolla huzur içinde tutabiliriz.
Büyük dahinin getirdiği aydınlık düşünceler içerisinde hepinize saygılar sunarken son bir cümle söylemek istiyorum :
Değerli dinleyenlerim; ben ve benim neslim Atatürk'ü hep başkala
rından, bizden öncekilerden dinledik, öğrendik, özürusedik çok isterdim,
çok isterdim O'nu bizzat duymayı, Çok isterdim O'nu görmeyi, O'na dokunmayı, O'nu solumayı, O'nunla birlikte yaşamayı, O'nunla birlikte aynı mekanda olmayı. Hele bugün. Saygılarımla.
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YENİ ASlR GAZETESi MUHABİRİ ŞEBNEM BURSALI

TARAFINDAN YÖNELTiLEN SORULARA
VERDİKLERİ CEVAPLAR
12

Kasım

1996

-Meclis Çalışmaları istenilen düzeyde ileriemiyor deniyor. Öyle mi?

- Siz de sorunuzdan emin değilsiniz ki, "Meclis çalışmaları istenilen
düzeyde ileriemiyor deniyor" diyorsunuz. Ya da onu söyleyenler de emin
değil. Bana göre, Meclis çalışmaları normal prosedür içinde gayet verimli bir şekilde devam ediyor. Ama, bir sıkıntı var. Bizi seçip buraya gönderen kişiler, Meclisin çalışma prosedürü ile ilgili değiller. Yani, Meclisin
çalışma şekilleri konusunda kendilerine fazla bir bilgi aktarılmamış. O
nedenle, Türkiye'de çözülmemiş veya çözüm bekleyen ne kadar iş varsa,
bunları Meclis bitirsin diyorlar. Böyle bir olay mümkün değil. Çünkü,
Meclisin

çalışması

belli esaslar içerisindedir. Meclis, Yasama

Organı,

kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde, Yasama da Yürütme de, Yargı da
birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Biz Yasama Organı olarak, yasa yapma
ve denetleme işlevlerimizi yerine getiririz. Ama bu denetim görevi, h ükümetin faaliyetleri ile sınırlı. Yani, Yürütme Organının yaptığı faaliyetleri
denetliyoruz. Onun dışında bir işimiz yok bizim. Bu sınırlar içerisinde
baktığımızda, biz yasa çıkarıyoruz. Denetim faaliyetlerimizi yapıyoruz.
Bu faaliyetler içerisinde sorunuzu yeterli sürat yok olarak soruyorsanız,
ama o zaman da her işin bir prosedürü var. Bir yasa hadisesi kolay çı
kan bir iş değil. Yasanın çıkabilmesi için teklif olarak milletvekilleri tarafından veya tasarı olarak partiler tarafından bir kere Başkanlığa sevkedilmesi lazım. Başkanlıkça, Kanunlar ve Kararlar Dairesinde öncelikle
incelenecek. Yani Yasa yapma tekniğine uygun mu? Eğer uygunsa ilgili
Komisyona gönderilecek. Komisyon kendi çalışma usulleri içerisinde, nedir onlar? İçtüzükte yazıyor. Gündemine alacak, tartışacak, bir karara
varacak. Ondan sonra matbaaya gidecek, bastıracağız ve Genel Kurula
indireceğiz. Genel Kurulda da sırası geldiğinde de tasdik için Yüce Makama gönderilecek. Prosedür böyle çalışıyor. Ha, bunun dışında, "biz bugün teklifi verdik, yarın çıksın", böyle bir şey yok. İçtüzüğü zorladığımız,
bazı yasaları çabuk çıkarttığımız da oluyor. Çok acil bir konuyu İçtüzü
ğün tüm sınırlarını zorlayarak çıkartıyoruz. Ama mesela, Meclis şu geçtiğimiz 10-15 günde fevkalade iyi çalıştı. Sigara Yasağı Yasasını, Trafik
Yasasını çıkarttı. Bu hafta büyük ihtimalle kara para aklamanın önlenmesi ile ilgili tasarı görüşülecek. Birinci sırada şu anda, tabii acil başka
bir şey gelmezse. Bu arada araştırma önergeleri görüşülüyor, gensorular
görüşülüyor, genel görüşmeler yapılıyor, soruşturma önergeleri var. Bir
de Meclis komisyonları çalışıyor. Ondan fazla araştırma komisyonu var.
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4-5 tane soruşturma komisyonları çalışıyor şu anda. Bütün bunlar bizim
mesai olarak ortaya koyduğumuz işlemler. Bunlara toptan bakarsak, bu
Meclisin iyi çalıştığını görürüz. Hatta, ben bir şey daha iddia edeyim. Bizim gibi demokratik-parlamenter ülkelerin parlamentoları ile karşılaştı
rıldığında yasa çıkartma sayısı bakımından bizim Meclisimiz onlardan
çok daha önce.
-Bu

araştırma komisyonları

yeterince

çalışıyor

mu sizce?

-Bugün 5 tane Araştırma Önergesi görüşülecek bugün. Benim insiyatifirole beş tanesini birleştirdik ve gündemin en arkasında idi bunlar,
en başa çektik. İçtüzüğün ilgili kararlarını kullandık. Şimdi bugün görüşeceğiz. Görüştükten sonra Meclis bir karar verecek. Ya bu konunun
araştırılmasına karar verecek ya da vermeyecek. Eğer verirse, Araştırma
Komisyonu kurulacak ve bu Araştırma Komisyonu da eskiden bir sene,
birbuçuk sene sürerdi. Başkanlığa geldikten sonra aldığım kararla Araş
tırma Komisyonlarının çalışma sürelerini 4 ay olmak üzere sabitledim,
sınırladım. En geç 4 ayda bitiriyorlar işlerini. İşte size sürat. Bir önceki
dönemle kıyasladığınızda demek ki süratlenmiş. Ondan sonra bir ortaya
rapor çıkacak. Bugün basında görüyorum bazı gazetelerde, araştırma yapılacak, komisyon kurulacak ama bunun sonucu olmayacak, yanılıyor
lar. Bunun bir sonucu var. Genel Kurula bir rapor sunulacak. Yaptırımı
yok, o doğru. Araştırma önergesinin özelliği bu ama. Bir tavsiyede bulunacak komisyon, soruşturmaya döndürün, ama bu da otomatik değil,
partilerin müracaatı üzerine. İşte, Meclisin çalışına usülleri bunlar. Yoksa, sabahtan akşama kadar boyacı kazanı gibi boyayı at, çıkar değil.
Dünyanın hiçbir Meclisinde böyle bir şey yok. Böyle olursa zaten hiçbir
kanun doğru dürüst çıkmaz. Şikayet ediyoruz. "Bir Kanun çıkarttılar,
yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ş urası eksik, burası yanlış" gibi yorumda bulunuyorlar. Bu yanlışların yapılmaması için hadiselerin enine boyuna tartışılması lazım.
- Denetimi yapan komisyonlar iktidar
sunuz.

tarafından

yönlendiriliyor, diyor-

-Yıllardır

böyledir bu. Araştırma Komisyonlarında iktidar partilerinin
daha fazladır. Çünkü bizde komisyonlar partilerin Meclisteki sayı
larına göre teşkil edilir. Gayet tabii, iktidar grupları fazla oluyor. Bu da,
Araştırma Komisyonlarını veya başka ihtisas Komisyonlarını iktidar
grupları yönlendirir. Ama bu yönlendirme çok baskıcı olmasın diyorum.
Çok fazla yönlendirmesinler, komisyonlar biraz daha rahat çalışsın diyorum. O zaman daha rahat olur. Daha demokratik ürünler elde edilir. Sonuca daha sağlıklı varılır. Ama iktidar grupları illa ki, şöyle olacak, böyle olacak diye koınisyonlara yön verıneye kalkışacak olurlarsa, işte o zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkar.
sayısı
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- O zaman

nasıl aşılacak

bu

sıkıntı?

Çok meseleyi Danışma Kurulunda veya Başkanlık Digeçen dönemde Anayasayı değiştirdik. Şim
di Anayasa değişikliğinde uyum yasalarının 19-20 tane çıkması gerekiyor. Bir türlü gündeme gelmeyince ben Meclis Başkanı olarak, yazın
oturdum çalışma yaptırdım. Şu şu yasaların, şu şu maddelerin değişme
si gerekiyor, şurada yeni yasalar çıkması lazım diye hazırlık yaptık. Tüm
gruplara verdik. Gruplar benim yaptırdığım çalışmalar üzerine kendi çalışmalarını yaptırdılar ve bize verdiler. Dedim ki, komisyonlarda tartışa
rak vakit kaybetmeyelim. Ben partiler arası bir komisyon kurayım, tartı
şalım. Uygun gördüler, partiler arası komisyonu kurdum, yarıdan fazlasını bitirdiler. Bugün-yarın hepsi bitecek. İçtüzüğün bize emrettiği; aranızda konsensüs sağlayın, aranızda anlaşın dediği perspektiften hareket
edersek, pek çok şeyi bu odada, öbür odada grup başkanvekillerini toplayarak, parti yetkililerini toplayarak hallediliyor. Benden önceki başkan
lar da bu gayretin içinde oldular. Meclis Başkanlarının yazılı olmayan görevlerinden bir tanesi de bu. Bunu gruplar bana ihtiyaç duymadan kendi aralarında da kurabilirler, yeter ki ortamı germeyelim. Yani yüz yüze
bakamayacak şeyleri söylemeyelim. Benim tüm çabam, gayretim bu. O
bakımdan bu konsensüsü sağladığımız şekilde komisyonlar da daha rahat çalışacaklardır. Herkes rahat çalışır, ama siyasi parti yöneticileri birbirlerini kırıcı incitici, birbirlerinin yüzüne bakamaz hale gelirler ise, böyle bir atmosferde olayı götürürler ise işte o zaman sertleşme başlar, zorluklar başlar, meseleler halledilmez, meseleler düğüm olur. O düğümü
çözmemiz lazım.
- Biz

aşıyoruz.

vanında açıyoruz. Bakın işte,

- Tüm siyasi partiler seçim önceleri meydanlarda, sonra da Meclis kürsünden milletvekili dokunulmazlığının sınırlanması ile ilgili vaadlerde bulundu. Siz de çok çalışıyorsunuz. Son olarak Susurluk'daki kaza ile yeniden kamuoyu gündemine geldi bu konu. Ama halen bir sonuç yok. Ne zaman sonuçlanır?

-Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması diye bir şey yok. Milletvekili dokunulmazlığı Anayasanın 83 üncü Maddesinin yeniden düzenlenmesini istiyor. Kim? Siyasi partiler böyle bir beyanda bulundu. Baş
ka, vatandaş. Ama vatandaş söylerken ben yine ifade ediyorum, vatandaşa bilgi aktarımı tam yapılmış değil. Eğer, milletvekilinin yasama dokunulmazlığı olmazsa bu kürsüden nasıl konuşacak? Yani her söylediği
suç, kabahat alacaksa milletvekili görevini yapamaz. Ha, trafik suçu iş
lemiş, burada dokunulmazlık olmasın. Bu konuda herkes mutabık. Adı
yüz kızartıcı suç işlemiş milletvekilinin ifadesine başka yollardan başvu
rulur, bu da tamam. Bütün partiler bunu söylüyorlar. Meydanlarda söy-
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lediler, seçim beyannamelerine yazdılar. Hatta çalışmaları olduğunu söylediler. Ama hiçbiri Anayasa değişikliği için komisyona verilmek üzere
184 imzayı sağlayamadılar. Ben de diyorum ki madem hiçbiriniz tek başınıza bu çoğunluk imzayı toplayamıyorsunuz, o zaman her parti hazır
lığını bana versin, gerçi genelde bir fikir birliği var ama, nüanslar var aranızda. Hazır elimizde çalışan partiler arası bir komisyon varken bu hazır
lıklarınızı onlara veririz. Orada tek metin haline getirmeye çalışalım, o
tek metinden sonra hepimiz imzayı atalım. Benim yaptığım budur ve doğ
rudur. Şimdi bir hafta, 1O günlük süre istediler benden. Bu sürenin bir
haftalık kısmı bugün doluyor. 3 veya 4 parti bugün verdi. Ben bu raporları okuyup partiler arası komisyona vermek üzere müracaat edeceğim.
"Bakın partiler bana bu hazırlıklarını verdiler, bunlara bakın tek metin
haline getirin" diye rica edeceğim kendilerinden. Sanıyorum, kısa süre
içinde mesafe alırız.
- DSP'nin bundan birbuçuk yıl önce Meclise verdiği bir önerge var, Yüksek Denetleme Kurulu 'nun, Başbakanlıktan yani siyasi iktidardan ayrılıp
Meclis Başkanlığına bağlı olarak bağımsız çalışması için. Ama halen gündeme gelmedi, sonuç afınmadı.

- Komisyona vermişler, komisyonlar kendi gündemlerini kendileri yaparlar, hürdürler. Ben sadece Meclis Başkanı olarak gündeminizdeki konuları bir an önce gündeminize alın diyebilirim. Ama ben isterim ki tüm
partiler bu konuda fikir birliğine varsınlar ve benim bu konuda koordinatör olmarnı isterlerse zevkle yaparım.
-"Temiz toplum, temiz siyaset, Meclis tıkandı, siyaset tıkandı" sloganözellikle son yıllarda daha çok duyulur hale geldi. Nasıl tıkanır bunlar?

ları

- Bana göre tıkanan bir şey yok. Ama hergün menfii şeyleri yazar, her
gün menfii şeyleri gösterirseniz, konuşursanız insanlar bir müddet sonra bu menfii şeylere inanmaya başlarlar.
-

Basın mı yapıyor bunları?

- Ben basın yapıyor demedim dikkat edin. Hepimizi kastediyorum.
Meclis kürsüsünde de, basında da, TV ekranında da, kahvelerde de aynı
şey yapılıyor. Kıyameti koparttık, Trafik Kanunu çıkmıyor diye. Trafik
Kanununu çıkarttık bakıyoruz, Kanunla ilgili tek satır haber yok. 23 yıl
dır bu meıİılekette, "Şu Meclis ne biçim Meclis, bir türlü İçtüzük değişti
rilemiyor" diye kıyameti koparttık. 23 yıldır ilk defa İçtüzüğü ben değiş
tirdim, tabii Meclisin katkılarıyla ve İçtüzük değişttkten sonra bir satır
yok. Sigara Kanunu beş senedir konuşuluyor. Sigara Kanununu Başkan
olarak gündemin en başına aldım, bütün gruplara rica ettim, konsensüs
sağladım, aşağı yukarı hepsi konuşuldu geçti. Sigara Kanunu ile ilgili tek
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bir bahis yok. Hatta sivil toplum örgütlerinden de bir tepki yok. Ondan
önce bana mektup, telgraf, dilekçeler yağıyordu. Şimdi bitti bunlar. Bundan sonra da, ben şahsıma. değil, Meclise onlar yağmaya devam etsin
beklerdim. Ama hiç olmazsa bu defa da teşekkür olsun. Bakın tepkisiz
toplumuz. Oraya getirmeye çalışıyorum. Bu tepkiyi herşeyde göstermeye
mecburuz. Ben size bir misal vereyim, belediye otobüsünden. Belediye
otobüsü durağa yanaşır, içinde de yazar 60 ayakta, 40 oturan yolcu diye. Herkes ön kapıdan biner, ilerleyelim beyler denir ve arka taraf sıkışır.
Öyle bir hal olur ki, arka taraf isyan halini alır, arkadan itiraz yükselmeye başlar. "Tamam kardeşim artık yeter yürüyelim" derler şoföre. Tam o
sırada ya kapıdan binrnek üzere olan ya da, aşağıda kalan birisi için şo
för "Şu garibanı da alalım biraz sıkışın beyler" der. İşte o gariban sıkıştı
rılırken ön tarafta sıkıştırılır bu defa. Ön taraftan da hafif bir itiraz yükselir gibi olur da, daha yükselmeden ortadakiler, öndekiler, arkadakiler
derler ki "rahatına çok düşkünsen taksi tutsaydın" derler. İşte bizi anlatan en güzel olaylardan birisi bu. Ne zaman ki biz, "Tamam kardeşim burası doldu, yürü bakalım" noktasına geliriz işte o zaman tepki veren toplum oluruz. Aslında içerideki tepki verecek çünkü canı acıdı, sıkıştı ama
ne derler diye korkuyor. Halbuki orada önce kendi hakkını koruyacak,
sonra başkalarının hakkını koruyacak. Ön taraf doluyor, şoför dikiz aynasını göremiyor, kardeşim orayı niye kapatıyorsun diyor. Ama orayı dolduran kendisi. Aşağıdan müşteriyi alan kendisi. Kendisine zararı var,
kullandığı arabaya zararı var, vatandaşa zararı var. Kamu malına zararı
var. Yolda yapacağı bir kaza nedeniyle. İşte hadiseye böyle bakmak lazım. O otobüsün içinde tepki vermeye başlasak, şoförüyle, aşağıdaki ve
en arkadaki yolcusuyla o zaman bir noktaya varırız. Bağırmak kolay, neden kolay? Menfi tenkit etmek çok kolaydır. Oturursunuz, odanın şekli
ne bakıp "Bu böyle olmamış ki" dersiniz. Ben de sana "Öyleyse sen yap"
derim. O zaman da sen "ama ben dekaratör değilim ki" dersin. Niye tenkit ediyorsun o zaman? Aynı şey, milletvekilliğini, parlamentoyu her gün
kötülüyoruz. Kolay bir şeyse eğer sen gel, sen yap o zaman. Sen kahve
kahve, ilçe ilçe, şehir şehir dolaş sen seçil sen yap. "Bizi seçtirmiyorsunuz ki" diyorsan, sistemi değiştirmek için gayret sarfet o zaman. Demokratik hakkını kullan. Tepkiden kastım bu. Yoksa sadece basit manada
tenkit değil. "Canım bu milletvekilleri de hiç çalışmıyor" Milletvekilinin
görevi ne? Milletvekili eğer onun tayinini yapmamışsa, onun köyüne su
getirmemişse, milletvekili tembel öyle mi? Milletvekilinin görevi tayin
yapmak değil. Yasama yapmak, denetim yapmak, milletvekilinin görevi.
İşte bunu bir aniasak bir o noktaya gelebilsek gerisi kolay. Öbür işleri
yapmayalım mı? Yapalım. Vatandaşın hastasını da takip edelim, köyündeki çeşmesini de takip edelim, eğer haksızlığa uğramışsa tayin işini de
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takip edelim. Altını çiziyorum, haksızlığa uğramışsa eğer. Ama uğrama
mışsa milletvekilinin tayin işiyle ne alakası var? Milletvekilinin hastaneye hasta yatırıp çıkartınakla ne ilgisi var ki? Ben on sene evvel Sağlık Bakanı olarak bas bas bağırıyordum, "bu sağlık sistemini değiştirelim" diye. Kanunu çıkarttım, gittiler o zamanki siyasi partiler Anayasa Mahkemesine 4 maddesini iptal ettirdiler ve ondan beri de düzeltmiyorlar bir
türlii. Düzeltselerdi, bugün sağlık sisteminde bu münakaşalar olmazdı.
Milletvekili hasta takip etmezdi. Ben on sene önce yapmıştım o işi. Heyhat. ..
- Son olarak sormak istiyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 1 O
törenlerinde görüldü ki, Anıtkabir'e rekor düzeyde ziyaretçi akını oldu. Vatandaşın bu yoğun ilgisi, Atatürk'e sahip çıkıldığının göstergesi ve
sistemi degiştirmek isteyenlerin var olduğu iddialarına karşı bir göstergeydi bu.

Kasım

-İşte

tepki verdi toplum.

-Neden?

-Toplum kendi

değerlerine

-Değerlerini yitirdiği

-İşte

sahip

çıktı.

yönünde göstergeler mi

en güzel tepkiyi verdi

vardı

ki?

vatandaş.
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SİYAH BEYAZ GAZETESiNE VERDİKLERİ DEMEÇ

22

Millet

Kasım ı 996

egemenliğine

üstünlüğünü

dayanan, insan hak ve özgürlüklerini, hukukun
temel alan demokrasi, toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez

rejimidir.
Demokraside, halk iradesini temsil eden en yüce organ parlamentodur. Halkın hür iradesinin tecelligalıı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi,
millet egemenliğinin, Anayasada ifadesini bulan tüm hak ve özgürlüklerin, toplumsal değerlerin yegane güvencesidir.
Bu

bağlamda,

gınlığının

Yüce Meclis, hepimizin üzerine titremesi,
her zaman korunması gereken konuma sahiptir.

değer

ve say-

Millet adına yasama ve denetim yetkisini kullanınakla görevli bulunan Meclis, ülke sorunlarının görüşülüp, tartışılarak çözüm yollarının
bulunduğu ve yürütme organının millet adına denetlendiği yerdir.
Milli egemenlik, milleti oluşturan yurttaşların devlete sahip olması
demektir. Bu bakımdan her yurttaş, devlet yönetimine katılmakta eşit
derecede hak ve yükümlülüğe sahiptir. Yurttaş olarak sorumluluğumuz,
hak ve özgürlüklerimizi koruyup, kollayacak ve geliştirecek siyasal kadroları seçmek ve Devleti yönetecek kadroları iş başına getirmektir.
Hiç şüphesiz çok partili, çoğulcu yaşama geçtiğimiz tarihten bu yana
geçen 46 yıllık süreç içinde, demokrasimiz ve siyasal yaşamımız, bilgi ve
deneyim birikimiyle büyük ve güçlü bir olgunluğa ulaşmıştır. Halkımızın
hür oylarıyla oluşan Yüce Meclis, Anayasa'daki yasama ve denetim görevlerini büyük bir gayretle yerine getirmekte; yürütme organı ve milletvekillerince getirilen yasa tasarı ve tekliflerini hiçbir zaman kısıtlaması
yapmadan, gerektiğinde tatil günleri ve geceleri de dahil olmak üzere, görüşüp, tartışarak sonuçlandırmaktadır.

Son yasama yılında bunun en somut ve güzel örnekleri verilmiştir.
Mecliste temsil edilen siyasi partilerimizin işbirliği ve yoğun çabalarıyla
23 yıllık bir aradan sonra Meclis İçtüzüğü değiştirilmiş; oluşturulan partilerarası komisyonla Anayasa uyum yasaları üzerindeki değişiklik ve düzenleme çalışmalarında çok olumlu sonuçlar alınmış ve ayrıca son zamanlarda kamuoyunda konu olan yasama dokunulmazlığına ilişkin siyasi partilerce hazırlanan Anayasa değişikliği teklif taslakları, tek metin
halinde düzenlenmek üzere yine partilerarası komisyonun gündemine
girmiştir. Tabii bu arada, halkımızın ihtiyaç duyduğu yasaların çıkarıl
ması çalışmaları da yoğun ve aralıksız bir tempo içinde sürdürülmüş ve
sürdürülmektedir.
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Sonuç olarak, toplumsal yaşamın dogal süreci ve dinamizmi içinde,
ortaya çıkan bazı olumsuzluklar veya aksaklıkların Anayasada belirtilen
yasama, yürütme ve yargı erklerinin işbirligine dayalı sistemin kuralları
na uygun biçimde çözümlenecegi şüphesizdir. Yurttaş olarak başta gelen
sorumlulugumuz, demokratik rejimin temel güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni her türlü gereksiz ve yararsız tartışma ve degerlendirmenin dışında tutarak; hepimiz için taşıdıgı milli ve manevi degerini
daima en üstte tutmak, açıldıgı günden bu yana duydugumuz saygın konumunu ve sarsılmaz güvenimizi hassasiyetle muhafaza etmek olmalı
dır.
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24 KASIM ÖGRETMENLER GÜNÜ DOLAYlSlYLA
MİLLİ EGİTİM BAKANI PROF. DR. MEHMET SAGLAM VE
ÖÖRETMENLERİ KABULLERİ SIRASINDA

YAPTlKLARI
24

KONUŞMA

Kasım

1996

Belki bana darılacaksınız, belki güceneceksiniz ama, Meclis'in
Başkanı olarak bugün tatlı bir söz söyleseydi diyeceksiniz. Ama, çok içten söylüyorum ki, içimden gelmiyor. Sebebine gelince :
Dün Ankara'da yapılan anlamlı yürüyüşünüzü televizyondan seyrettim. Televizyonlarımızin bir kaç öğretmenimizle gerçekleştirdiği röportajı
izledim, öğretmenlerle ilgili olarak yapılan neşriyatları takip ettim. Bütün
bunlardan sonra size şimdi parlak bir takım sözlerle, efendim geleceğiniz
şu kadar iyi olacak, bu kadar iyi olacak gibi laf1ar edersem, günlük realiteyi inkar etmiş olurum.
Ama ben, bugün beni sevindiren bir tek olay var diye başlangıçta gircümleden hareketle, başka şeyler söylemek istiyorum.

diğim

Geçen yıl öğretmenler günü yaptınız; 15 yıldan beri yapıyorsunuz.
Her yıl gelip Devletin yetkililerine ve görevlilerine şikayetlerinizi ifade ediyorsunuz. Ve her sene size sözler veriliyor. Ama her geçen sene kutladı
ğınız günlerde size verilen sözlerin yerine getirilmiş olduğunu göremiyorum. Aksine sorunlarınızın daha ağırlaştığını görüyoruz.
Bu Devletin kabahati midir, Bakanlığın kabahatimidir yani yürütmenin kabahati midir, yasama organının kabahati midir, bilmiyorum. Ama
Devlet görevinde bulunan insanların şikayet etmeye hakları yoktur. Ne
benim Meclis Başkanı olarak şikayet etmeye hakkım var; ne de Sayın Bakanın şikayet etmeye hakkı var. Bizim sorunları çözmek gibi bir görevimiz var.
İşte, başınızda bugün bir öğretmen bulunuyor, bundan sevinç duyuyorum derken, bunu kastetmek istiyorum. O camianın içinden geldi;
üniversite öğretim üyesi olarak, bugün milli eğitimin başında. Sanıyorum
ki, sorunlarınızı en iyi anlayacak; içinde bulunduğu yüretme organına en
iyi anlatacak; o yürütme organının sizinle ilgili olarak düşündüğü tedbirleri yasama organına en iyi aktaracak arkadaşımız sizinle beraber.

Ben kendisinden çok şeyler bekliyorum. Bu görevlere gelmeden ikimiz
de daha önce karşılıklı görev yaptık; çalışma tarzını da biliyorum. Şimdi,
kendisinden bu ziyaretiniz vesilesiyle rica ediyorum. Öğretmenlerle ilgili
yasama organına düşen ne kadar görev varsa lütfen bir an önce getirsin,
onu yasama organının gündeminin en başına almak da Meclis Başkanı
olarak benim görevimdir.
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İkincisi,

yine öğretmenlerimizle ilgili olarak, milli eğitim camiarnızla ilgili olarak Bakanlığımızın büyük emekler verdiği Milli Eğitim Şuraları yapılıyor. Bu şuralarda alınan kararlarınız var. Bu kararlarınızın kanunlaş
ması, günlük hayata geçirilmesi için Meclise düşen görevler var. Bu görevleri de Meclis Başkanı olarak ben bir an önce yerine getirmenin mecburiyetini, yükünü omuzlarımda hissediyorum. Lütfen bu kararları bir
an önce bize getirin.
Başta

olmak üzere, son Milli Eğitim Ştırasında
süratle Meclise intikalinde fayda vardır. Bunlar ne kadar süratle bize gelirse, biz sizin sorunlarınızı çözmek için bu Meclis olarak, gecemizi gündüzüroüze katıp, çalışacağımıza ben Meclisin Başkanı
olarak söz veriyorum.
sekiz

yıllık ilköğretim

alınan kararların

size parlak şeyler söyleyemeyeceğim dedim. Ben ilkokul
bugün, o günkü sıcak anılarımla hatırlıyorum. O günkü
saygı, sevgi duygularımla hatırlıyorum. Kendilerini rahmetle, hürmetle,
sevgiyle anıyorum. Ama, benim kafamdaki öğretmen formasyonunu, öğ
retmen sevgisini, öğretmen saygısını son yıllarda erozyona uğratmak için
ülkemizde herkes elinden gelen her gayreti gösteriyor.
Bu

bakımdan

öğretmenimi

Ben bunun aksinin yapılmasını istiyorum. Öğretmen formasyonunun, öğretmenin yerinin daha yükseklere, daha yukarılara çekilmesi için
herbirimize ne görevler düşüyor ise, onun yapılmasının gerektiğine inanıyorum.

Ülkemizin dört bir yanında görevleri sırasında kalleşçe öldürülen öğ
retmen arkadaşlarımızı bugün bir kere daha rahmetle ve saygıyla anıyo
rum. Ailelerine sabır, milli eğitim camiasına sabır diliyorum. Bu ülkede
ne varsa sizin eserinizdir. Bunu hep söylüyoruz. Ama, bu eseri ortaya koyanlara da bizim sahip çıkmamız bizim görevimizdir.
Ben Meclis Başkanı olarak bugün size bir tek şeyin sözünü veriyorum. Sizinle ilgili ne konu varsa, Meclise intikal edecek, etmek üzere
olan, etmiş olan; bunların günlük hayata geçirilmesi için ben bütün milletvekilierine sizin adınıza ricacı olacağım. O görevi şimdiden yükleniyorum. Başta Sayın Bakan olmak üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar
diliyorum ve bütün kalbimle dua ediyorum ki, sizin gayretlerinizi, sizin
hizmetlerinizi bu ülkeden hiç kimse silmeye gayret etmesin; gayretleriniz
eksik olmasın. Hepinize tekrar teşekkür ederim, sağolun ... "
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ANADOLU BASlN - YAYlN KURULTAYI NEDENİYLE
GAZETECiLER CEMİYETLERİ BAŞKANLARINI
KABULLERİ SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA
25

Kasım

1996

Değerli Başkanlar, ülkemizin sesi, gözü, kulağı ve hür vicdanı olarak
sizleri TBMM çatısı altında görmekten son derece mutlu olduğumu ifade
etmeliyim. Mutluyum çünkü; ülkemizdeki son günlerdeki bütün karmaşaya, bütün dağınıklığa ve bütün kafa karışıklığına rağmen, tek çözümün Mecliste olduğunu göstermeniz, bu anlamlı ziyaretinizle bir kere daha mümkün oldu. Aylardan beri hep söylemeye gayret ediyorum. Bu parlamento bir gün olur hepimize lazım olur. Sabah-akşam parlamenter! veya parlamentoyu kötü yönleriyle takdim etmenin, tenkidin ötesine geçmenin hiçbir manası olmadığını hep ifade edegeldim. İşte bugün memnuniyetle görüyorum ki ülkemizin en önemli bir konusunu, bana göre birinci konusunu, bugün meclis gündeminde Meclis Başkanının huzuruna, TBMM'nin önüne kadar getirdiniz. Benim bir görevim olacaktır
TBMM Başkanı olarak. Ülkenin sesi olan bu insanlar bugün buraya geldiyse, bana bir görev yüklemek için geldiniz. Ben şöyle anlıyorum : Diyorsunuz ki, "ey Meclisin Başkanı yanlışa doğru giden bazı düşünceler
var. Biz bunları önlemek için gayret içindeyiz. Bize yardımcı olun." Ben
böyle algılıyorum mesajınızı. Herhalde doğru algılıyorum. O zaman benim yapacağım şu; yarınki genel görüşmeden önce bana verdiğiniz bu
metni şimdi siyasi Grupların Başkanlarına ulaştıracağım. Ayrıca tek tek
milletvekillerine sirküle edeceğim. Sanıyorum yarın akşama kadar arkadaşlarım okumak imkanına sahip olurlar ve yarın Genel Kurulda yapıla
cak görüşme daha sağlıklı bir istikamette devam eder. Ama şuna emin
oluruz. Ben TBMM'nin bugünkü yapısı içinde, bu çatı altında ülkemize,
basınımıza, insanımıza zarar çıkacağına inanmıyorum. Mutlaka aklıse
lim galip gelecektir. Bütün bu yaptığımız münakaşalardan sonra iyi bir
sonuç çıkacaktır.
Benim inancım odur. Başka türlü düşünmem de Meclis Başkanı olarak mümkün değildir. Şimdi son günlerde yapılan münakaşaların dozunu, seyrini, söylenen lafları dikkatli bir trafik içerisinde takip edersek, biraz daha iyiye doğru, makule doğru bir yönelişin olduğunu görmekten de
memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. İşte bundan cesaret alarak size söylüyorum. Bu Meclisten ne ülkemizi ne basınımızı, ne insanımızı zor
durumda bırakacak, haber alma özgürlüğünü engelleyecek bir karar çı
kacağına inanmıyorum. Önümüze böyle bir şey geldiğinde, şu anda gelmiş bir şey de yok tabi, en iyi kararın oluşması için ben de Meclis Baş-
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kanı

olarak elimden gelen yardımı yapacagım. Şuna inanıyorum; bu
Meclis için nasıl söylüyorsanız "Hepimize lazım bu parlamento" diye; bu
basın da hepimize bir gün lazım. Bu inanç içerisinde hepinize tekrar teşekkür ediyorum.
Ziyaretinizden onur duydugumu ifade etmek istiyorum.
Bıkmadan, usanmadan çalışmalarınızı götüreceginizden inancıının
tam oldugunu ifade etmek istiyorum.
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53 GAZETECiLER CEMİYETi BAŞKANLARI TARAFINDAN
SUNULAN YAZILI METNi SİYASI PARTi
GRUPLARINA GÖNDERME YAZISI
25

Kasım

1996

Anadolu Basın-Yayın Kurultayı nedeniyle Gazeteciler Cemiyetleri
Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan baş
ta Ankara, İstanbul ve İzmir Cemiyet Başkanları ile Türkiye Gazeteciler
Sendikası Genel Başkanı olmak üzere 53 Gazeteciler Cemiyeti Başkanla
rı bugün Meclis Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir.
Bu ziyaret sırasında, basınla ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına iliş
kin olarak Gazeteciler Cemiyetleri Başkanlarının imzalarıyla Başkanlığı
ma verilen ortak yazılı metin, ilişikte takdir ve değerlendirmelerinize suBaşkanlar

nulmuştur.
Saygılarımla.

"Sayın Mustafa KALEMLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Bizler, 53 gazeteciler cemiyetinden oluşan Gazeteciler Cemiyetleri Baş
kanlar Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak, siyasal iktidarın
basına karşı özgürlükleri kısıtlayıcı ve yasaklayıcı önlemler getirme hazır
lığını tehlikeli bir girişim olarak karşılıyor ve protesto ediyoruz. Aslında, öngörülen yasakların halkın temel hakkı olan haber alma ve bilgi edinme
hakkını kısıtlayacağı açık bir gerçektir.
Halkın

haber alma ve bilgi edinme hakkı demek
demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu gerçeğini gözardı ederek, basına yeni yasaklamalar getirmek demokrasiye aykırıdır ve ülkede yeni bunalımlar yaratır.
olan

gerçekleri

öğrenme,

basın özgürlüğünün

Bizlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden beklediğimiz, çağdaş anlamda bir basın özgürlüğünü güvence altına almak üzere, yürürlükteki yasalarda yer alan basın özgürlüğü önündeki yasakların ve kısıtlamaların
kaldırılması yönünde bir çalışma yapmasıdır.
Büyük Önder Atatürk'ün "Basın hürriyetinden doğan mahzurların yegane izale vasıtası yine basın hürriyetidir" şiarının dikkate alınacağını
umuyor; yine Atatürk'ün "Basın hiçbir şekilde zorbalık ve baskıya tabi tutulamaz" sözlerini anımsatıyor, bu doğrultuda mücadelemizi sürdüreceği
ınizi bilgilerinize sunuyoruz.
Saygılarımızla.
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"ÇEVRE SEMPOZYUMU"NU
AÇIŞ KONUŞMALARI

26

Kasım

1996

İçinde yaşadığımız çevre, Doğa ve İnsan tarafından biçimlenen ögelerin ve koşulların tümüdür. İnsan ve Çevre birbirlerini bütünleyen, karşı
lıkiı etkileŞim içinde olan bir olgudur, bir sentezdir.
Kültür düzeyi ve yaşı ne olursa olsun, düşünce-sezgi ve fizik yapısı
bakımından bu sentezden soyutlanmış bir insan ve yaşamı ise mümkün
değildir.

Bu nedenle, çevresine ilgi duyan, onu düşünen ve koruyan, diğer bir
anlatımla, çevre bilincinde olan ve bu senteze olumlu katkılarda bulunan
bir insan tipi yaratmak toplumumuzun ana amacı olmalıdır.
Ülkemizde, 21.8.1991 tarihinde Bakanlık düzeyinde ilk kez örgütlenen Çevre faaliyetleri günümüzde henüz tam olarak tanımlanmış ve kamuoyuna maledilmiş değildir. Bunun doğal sonucu olarak, genellikle ayrıntı ve bütünde çevreye ilişkin ideal örneklere ulaşmak için biraz daha
zamana ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilimsel veri ve kurallara dayalı olmayan arazi kullanımları, hatalı
planlama kararları, kalitesiz teknoloji ürünleri ile estetik ve işlevsellikten
yoksun uygulamalara ne yazık ki rastlamak mümkündür.
Bu tür vak'aların düşündürücü yönü; hatalı, çirkin, kötü, dengesiz ve
bilinçsiz örneklere karşı olan tepkimizin toplumsal bazda beklenilen düzeyde ve duyarlık noktasına erişmemiş olmasıdır.
Oysa, toplumumuzu doğru, güzel, iyi, dengeli ve bilinçli örneklerle
eğitmek ve alışkanlıklar yaratmak her kademedeki sorumlulara düşen
temel görevlerden biri olmalıdır.
1950'li yıllarda başlayıp giderek hızlanan kentleşme, o yıllardan bu
yana ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik konularda doğrudan ya da
dalaylı olarak etkilemede ilk sıralarda yer almıştır. Günümüzde de yerini
ve güncelliğini kentleşmeye ilişkin çeşitli sorunların tartışılması ve çözüm çabaları ile korumaktadır.
Önümüzdeki çağın gündeminde, kentlerimizin yenilenmesi ve sağlık
yer alacağı görülmektedir. Bu bakımdan 21 inci yüzyıla,
şehircilik, çevre planlama ve tasarımı konuları açısından hazırlıklı girmek zorundayız.
Çağdaş ve gelişmiş ülkelerde kentler ve kentsel çevreler doğayı, insan
ögesini, titizlikle koruyan ve geliştiren; teknolojinin olanaklarına açık,

laştırılmasının
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sürekli kullanılabilir, çok işlevli ve çabuk yıpranmayan çevrelerdir. Ülkemizin yasal, yönetsel çerçevesi ve parasal olanakları böyle bir oluşuma
yeterince imkan veremediği hepimizin bildiği bir gerçektir.
Başarılı örnekler az sayıdadır ve bu örneklerin yaygınlaştırılması kişisel çabalara, cesur girişimiere bağlı görünmektedir. Ayrıca, bu örnekler
toplumun genellikle üst ve üst orta gelir gruplarına yöneliktir.
Oysa Türk toplumunun büyük bir kesimi alt orta ve alt gelir grubu
içindedir. Bu kesimin içinde yaşadığı kent parçaları da özellikle büyük
kentlerimizin oransal olarak yarısından çoğunu oluşturmaktadır. Bu
kent parçalarında günlük siyasal kaygılardan uzak, plan, proje, program
ve kaynak bütünlüğü ile ele alınmalıdır.
Bu yaklaşımda kurumlararası çalışmayı sağlayacak yaptırırncı bir yasal düzenleme mutlaka yaşama geçirilmelidir. Oluşturulacak çevrenin
insanın mutluluğuna, yaşam düzeyine aykırı ögeler taşımaması, aksine
insanların, çalışma, barınma, kültür ve rekreasyon gereksinimlerine yanıt vermesi gerekir. Bu anlayıştaki yaklaşım, çevre oluşturmada ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
Bu zorunluluğun kesin hükümlerle mevzuatımızda yer alması gerekir. Oysa, ülkemizde bu doğrultudaki yasal çerçevenin önemli eksiklikleri vardır. Giderilmesi güç olmayan bu eksiklikler ortadan kalktığında başarılı sonuçların ortaya çıkacağı şüphesizdir.
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SÖZDE "SÜRGÜNDE KÜRDiSTAN PARLAMENTOSU"NUN
OSLO'DA TOPLANMASI NEDENİYLE NORVEÇ
PARLAMENTO BAŞKANI KIRSTI KOLE GRONDAHL'A
GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

28

Kasım

1996

Sayın Başkan,

Sözde 'Sürgünde Kürdistan Parlamentosu' nun 18-20 Kasım 1996 tarihlerinde Oslo'da toplanmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
şahsım adına duyduğum rahatsızlığı sizinle paylaşmak istiyorum.
Konunun Norveç Anayasasının öngördüğü düşünce ve toplanma özgürlüğünün engellenmemesi olarak değerlendirildiğini bilmekle beraber,
sözde SKP' nin terörizm ile bilinen bağlantısı üzerinde duracağım. Terör
örgütü PKK mensubu olduğunu itiraf eden üyeleri bünyesinde barındır
ması bir yana, sözde SKP'nin elebaşıları, PKK'nın ta kendisi olduklarını
açıkça ifade etmektedirler.
PKK, bugüne kadar 5000 sivil ve masum insanı acımasızca öldüren
ve Türkiye'yi parçalamaya çalışan bir terör örgütüdür. Öte yandan, terörizm ile mücadeleye yönelik pek çok uluslararası belgeye imzasını atmış
olan Norveç'te bu örgütün uzantısı durumundaki sözde SKP'nin toplanmasına ve örgüt yandaşlarının ülkeye serbestçe girmesine izin verilmiş
olmasını Türk kamuoyuna izah etmek mümkün degildir. Hiçbir meşru
iyeti, hukuksal dayanağı ve temsil niteliği olmadığı halde kendisine "Parlamento" adını yakıştıran ve Türkiye'nin bölünmesini amaçlayan bu grubun eylemlerine müsaade edilmesi, uluslararası terör ile mücadeleyi zaafa uğratmaktadır. Türk halkı ve onun tek seçilmiş ve yasal yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sözkonusu eylemin anlayış
la karşılanması beklenemez.
İlişkileri uzun yıllara dayanan, aynı ittifak içinde yer alan ve dem okrasi ve insan hakları konusunda aynı değerleri savunan Türkiye ile Norveç'in aralarındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni işbirliği imkanları yaratmak yerine, bu şekilde karşı karşıya gelmeleri gerçekten üzüntü verici olmuştur.

Müttefikimiz Norveç'in, Türkiye'yi bölmeye çalışan ve bu yolda masum insanları katıetmenin yanısıra uyuşturucu madde kaçakçılığı insan
simsarlığı, kara para aklama, zorla para toplama gibi suçlar işleyen bir
terör örgütünün uzantısına yönelik bu tutumunun, Norveç'in terörizme
ilişkin uluslararası hukuktan ve NATO ittifakından doğan yükümlülükleri ile bağdaştırılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum.
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Norveç
katılımıyla

halkının egemen iradesinin yansıdığı Starting'de teröristlerin
bir toplantı düzenlenmesini talihsiz bir gelişme olarak nitelen-

diriyorum.
Yukarıda belirttiğim hususları değerlendireceğinizi

le

saygılarımı sunarım.
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umar, bu vesiley-

"TÜRK MEDENi KANUNU"NUN KABULÜNÜN 70 NCİ
YlLDÖNÜMÜ DOLAYlSlYLA HUKUK FAKÜLTESiNDE
DÜZENLENEN SEMPOZYUMA VERDİKLERİ BİLDİRİ

29

Kasım

1996

milletvekilleri,
Değerli bilim adamları,
Sevgili gençler ve konuklar,
Bugün çok mutlu bir olayın 70 inci yılını bilimsel bir sempozyum ile
kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu olayın niteliğini biliyorsunuz.
Türk Medeni Kanunu ile onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Borçlar Kanunu ı 926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.
Sırayla 4 Nisan ve 8 Mayıs'ta kanunlaşan bu metinlerin ikisi de 4 Ekim
1926 günü birlikte yürürlüğe girdi. Böylece yalnız Türkiye'de değil bütün
dünyada görülmemiş kapsamda ve genişlikte büyük bir hukuk olayı gerçekleşti. Zira Türkler bin yıla yakın uygulanan ve bütün iyi niyetli girişimiere rağmen bir türlü dağınıklıktan ve tutarsızlıktan kurtaramadıkla
rı özel hukuklarını bırakıyor ve bambaşka bir sistem içine giriyorlardı.
Gerçi ı 9 uncu Yüzyılın ikinci yarısında bizden önce Japonlar da aynı işe
girişmişlerdi. Hatta Japonlar ilkönce Fransız Medeni Kanununu almış
lar, ama 20 nci Yüzyıl başında daha modern bir kanun yapılınca, yani Alman Medeni Kanunu yürürlüğe girince, hiç duraksamadan Fransız Yasasını bırakıp yeni Alman düzenlemesini benimsemişlerdi. Bugün Japon
Medeni Hukuku ile Alman Medeni Hukuku pek çok konuda aynı gelişim
çizgisi içindedir.
Bizim İsviçre Medeni Kanununu benimsernemizin önemi daha fazladır : Herşeyden önce Japonlar tarihleri boyunca oldukça lruk bir yaşam
sürmüşlerdir. İkincisi, Japonlar Batı'dan, tıpkı bizim gibi, pek çok yasayı aynen alırken, Medeni Kanun iktibasında bazı değişikliklere gitmişler
dir. Türk Medeni Kanunu ise İsviçre'den özüne hiç dokunmayan çok
önemsiz birkaç ufak değişiklik bir yana olduğu gibi alınmıştır. Bu bakım
dan, hukukçuların diliyle tam bir "total resepsiyondur". Yani yabancı bir
yasa bütünüyle alınmıştır. Böylesine bir hukuk devrimi dünya tarihinde
bu nedenle tektir.
Bugün aradan 70 yıl geçtikten sonra Türk Medeni Kanunu'nun her
bakımdan ulusallaştığını görüyoruz. Bu ilginç ve olumlu sonucun alın
masında rol oynayan sebepler üzerinde kısaca durmak gereklidir. :
Devleti kuran temel hukuk kuralı anayasadır. Hukuk düzeninin de
anayasaya uygun olarak işlemesi sağlanmalıdır. Hukuk düzeninin esas
ögeleri ise kişilerdir. Hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. DevleSayın
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tin de en baş işlevi bu düzenleme görevini yerine getirmekte yatar. Öyle
ise kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi devletin temel görevidir. Nedir bu
ilişkiler? Bunlar kişinin doğ;umundan öncesini de kapsamına alacak ve
ölümünden sonrasını da düzenieyecek her türlü özel ilişkileridir : Kişi
hangi koşullar altında, ne zaman hak sahibi olur? Haklarını nasıl kullanır? Hakların özü nedir? Aile nasıl kurulur, işler ve sona erer? Bir kişi
nin ölümünden sonra mal varlığ;ı nasıl ve kimler arasında paylaştırılır?
Kişilerle eşyalar arasında ilişki nasıl doğ;ar? Yani mülkiyet ve benzeri
haklar nasıl düzenlenir? Kişiler başta ekonomik nitelikli olmak üzere
karşılıklı yükümlülükler doğ;uran ilişkilere hangi koşullar altında girebilirler? İşte bütün bu son derece yaşamsal statüleri saptayan ve o statülerden doğ;an ilişkileri kurup işleten hukuk alanı medeni hukuktur. Eğ;er
bu alan derli toplu, bütünsel bir yasa metniyle devletçe düzenlenmezse,
insanların özel yaşamları karmakarışık bir duruma gelir. Aile yaşamın
dan ekonomik ilişkilere kadar her türlü toplumsal zorunluluklar içinden
çıkılamaz bir hale dönüşür. Bu bakımdan eğ;er topluma bir düzgünl ük,
çağdaşlık, yenilik getirilmek isteniyorsa, en iyi biçimde hazırlanmış bir
medeni kanuna ihtiyaç vardır. Medeni kanunlar toplumun iç yapısının
en temel düzenlemeleridir. Elbette bu temel düzenleme, ruhunu, ona can
veren ilkeleri anayasadan alacaktır. Ama devrim geçiren bazı toplumlarda medeni hukuk alanında ilkeler saptanırken bazen anayasaların da
önüne geçildiği görülür ve bunun en çarpıcı örneğine Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra rastlanmıştır. Biraz sonra bu önemli konuya dikkatinizi çekeceğim.
Ulusal egemenliğe dayanan modern Türk Devleti kurulup bir cumhuriyet niteliğini alınca, onun iç hukuk düzenini tamamen yenilernek zorunluluğu ortaya çıktı. Mevcut hukuk kuralları her bakımdan yetersizdi
ve Türk Devriminin amacı olan çağdaşlaşmayı önleyici nitelikteydiler.
Devletin temel yapısı ı 924 yılında kesin istikrara kavuşunca bu önemli
işi başarmak gereği kendini açıkça hissettiriyordu. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İkinci Dönem
Üçüncü Yasama yılını ı Kasım 1925 tarihinde açarken şunları söylüyordu : "... diğer taraftan Cumhuriyet Adliyesinin müstenidatı olacak kanunların bir an evvel vücuda getirilmesine nasbı nazar edilmelidir. .. Nakafi kanunların devamına müsaade etmek yüzünden milletin maruz bulunduğu müşkilatın bir an önce izalesi gayrikabili tehir zaruriyat cümlesindendir ... " Açıkça görüldüğü gibi Büyük Önder hukuk düzenine temel
olan kuralların "yetersiz" kaldığını ve bu nedenle "milletin zorluklar içinde" bulunduğunu görmekte, hukuk devrimine bir an önce başlanılması
gerektiğini ifade etmektedir. Bu önemli konuşmasından tam dört gün
sonra, 5 Kasım ı925 günü ATATÜRK daha da önemli bir söylev verir. Bu
konuşma şimdi çatısı altında bulunduğumuz Ankara Hukuk Fakültesini
açarken yapılmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yüksek öğretim kurumu olan
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bu bilim ocagını açarken ATATÜRK eski hukuku tam bir uzman gibi eleş
tirir ve sonunda şu çarpıcı cümleyi söyler : ";··.. büsbütün yeni kanunlar
vücude getirerek eski esasat-i hukukiyeyi temelinden kal etmek teşebbü
sündeyiz ... " Evet, başka çıkar yol yoktu, zira eski hukukun artık "islah
edilebilecek" yanı kalmamıştı. Onu temelinden kaldırıp yepyeni yasalar
koymak gerekli idi. İşte Cumhuriyetimizin ilk yüksek ögrenim kurumu
da bu yeni yasaları ögrenip uygulayacak bir hukukçu kuşagı yetiştirmek
için açılmıştı. Atatürk hukuk devriminin önemini öylesine kavramış ve
onu yerleştirmek için bilim kurumlarının gerektigine öylesine inanınıştı
ki, o zamanki adıyla "Ankara Adiiye Hukuk Mektebi" olan bu seçkin Fakültemizin açış söylevini şu ünlü cümlesiyle bitirmişti: "Cumhuriyetimizin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küşadında hissettigim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve bunu izhar ve ifade etmekle memnunum" ATATÜRK hiç kuşkusuz dünyanın en büyük devrimeisidiL
O'nun bu cümlesi üzerinde düşünmek gereklidir. Bu sözleriyle o büyük
Dahi, hukukun önemini ve tam olarak ögretilmesindeki yaşamsal zorunlulugu en açık biçimde ifade etmektedir.
Medeni Kanunumuzun neden İsviçre'den alındıgını benden önce konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Hasan Korkmazcan açıkladı. Sempozyumda da herhalde bu seçimin sebepleri üzerinde
daha ayrıntılı olarak durulacaktır. Ben konunun teknik özelliklerini bir
yana bırakıp bu büyük yasanın Türk toplumuna getirdigi en önemli yenilikleri kısaca belirtmek istiyorum: Herşeyden önce Türk vatandaşları
nın günlük yaşamlarındaki her türlü statü özelliklerine ve her çeşit iliş
kilerine düzgünlük gelmiştir; kadın-erkek arasında kişilik, aile, miras ve
iş yaşamında görülen eşitsizlik kaldırılmıştır. Sadece bu yenilik dahi Medeni Kanunun ne kadar önemli oldugunu belirtmeye yetişir. Nihayet, daha Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında devlet diniyle ilgili madde dururken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk görevi olarak "ahkfun-i şeriyye
nin tenfizi (Madde 26)" gösterilmişken, Medeni Kanununumuzun 266 ncı
Maddesi şu çok önemli hükmü getirmektedir : "Çocugun dini terbiyesini
tayin ana ve babaya aittir. Ana babanın bu husustaki hürriyetini tahdit
edecek her türlü mukavele muteber degildir. Reşit dinini intihapta hürdür". Böylece konuşmamın başında söyledigim hususa deginmiş oluyorum. Bu hükmüyle Medeni Kanun Anayasamızın önüne geçmiştir. Bu
hususta uyum ancak iki yıl sonra saglanmış, 10 Nisan 1928'deki ünlü
Anayasa degişikligi ile devlet diniyle ilgili bütün hükümler kaldırılmıştır.
Öyle ise gerçek anlamıyla laiklik ilkesi Anayasadan önce Medeni Kan unumuzla tanınmış oluyor. Zira bu kanunun andıgım hükmü çocugun
dinsel egitimini devlete degil ana-babaya bırakmakta ve bu konuda ana
babanın özgürlügünü kısıtlayıcı hiçbir anlaşmaya yer vermemektedir. En
önemlisi, reşit olan Türk vatandaşına diledigi dinsel inanışa bağ;lı kalmakta tamamen özgürlük tanınmasıdır.
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Medeni Kanunumuzun

getirdiği

daha pek çok yenilik

vardır.

Bütün

bunları saymak bu açış konuşması çerçevesini aşar. İşte bütün bu olumlu yenilikler yasamızı kısa sürede ulusumuza benimsetti; İsviçre kökenli
olmasına rağmen

akla ve bilime dayandığı için bu yasayı hukukçularımız
ulusal ihtiyaçlarımıza göre yorumlayıp uyguladılar. Artık tamamen kendi malımız olan bir Medeni Kanun var. Elbette, bu Yasanın özellikle kadının aile içindeki durumuyla ilgili bazı hükümleri eskimiştir. Bütün
bunların düzeltilmesi ve Medeni Kanun um uzun, 21 inci Yüzyılın ihtiyaçlarına uygun bir düzeye getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kişinin
ve toplumun ihtiyaçları her gün değişir ve çoğalır. Hukuk düzenini kuranlar bu gelişmeye uyum sağlamayı gerçekleştirmek zorundadır. Bir süre bu görevi bağımsız yargıçlar yorum yoluyla giderebilider. Ama büyük
ve kapsamlı bir yasayı zaman zaman yasama organının değiştirmesi anayasal sistemin gerekleri içindedir. Medeni Kanunumuzun esnek ve yeniliklere açık yapısına rağmen bu tür değişikliklerin zamanı artık gelmiştir.
Yasamızdaki eksikliklerin giderilmesi, boşlukların daldurulması işini artık yargı organlarımızın sırtına yüklemeyelim. Adalet Bakanlığı, değerli
h ukukçularımızın başarılı çalışmalarıyla şimdiye kadar iki değişiklik taslağı hazırlattı. Ancak bu taslaklar Meclis'e sevkedilmedi. Bugünlerde, Avrupa Gümrük Birliği ile de uyumu sağlayacak başka değişiklikleri içeren
yeni bir taslak hazırlanıyor. Şimdiye kadar bu konuda Adalet Bakanlı
ğı'nda yapılan çalışmaların boşa gitmemesi, onlardan da yararlanılıp biran önce Cumhuriyetimizin gereklerine uyan yeni bir taslağın hazırlanıp
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevkedilmesini dileriz. Böylece, 1926 yı
lında yapılan ve kim ne derse desin, Türk toplmuna büyük gelişme imkanları getiren, insanlarımızın yaşam ufuklarını genişleten bu devrim
sürekliliğini muhafaza eder.
Türk Medeni Kanunu'nun ilk bilimsel öğretiminin ve araştırılmasının
ilk modern hukukçu kuşağımızın yetiştiği bu büyük Kurumda,
Medeni Kanunumuzun 70 inci Yılını yukarıda ifade etmeye çalıştığımız
duygu ve düşüncelerle kutluyoruz. Türk ulusunu modern toplumlar içinde hak ettiği yerini almasında en büyük rollerden birini oynayan Türk
medeni Kanunu'nun yurdumuzda yerleşmesini sağlayan ATATÜRK ile
bu uğurda özveri ile çalışıp O'na yardımcı olanlara Yüce Tanrıdan rahmet diler, anıları önünde saygı ile eğilirim.

yapıldığı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan bu sempozyumda emeği geçen bütün
bilim adamlarına ve diğer arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sempozyumu
açıyorum. Türk hukuk bilimine ve siyaset yaşamına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.
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TALİMATLARI ÜZERİNE "KAHRAMAN DOKTOR" BAŞLIK
YAZISI NEDENİYLE MİLLİYET GAZETESi YAZARI
MELİH AŞIK'A GÖNDERiLEN AÇIKLAMA

30

Kasım

1996

30 Kasım 1996 tarih ve "Kahraman doktor"
hizmetlerine ilişkin yazınızı okudum.

başlıklı

TBMM'deki

sağlık

Öncelikle, 7 Kasım 1996 tarihinde Meclis'in sağlık giderleriyle ilgili aybilgiler içeren ve fakat elinize ulaşmadığı anlaşılan "TBMM Genel
Sekreterliğinin Sağlık Giderlerine ilişkin Açıklaması" metnini ekte sunuyarum.
rıntılı

ek olarak ve 30.11.1996 günü yaptığımız telefon göde ifade ettiğim gibi, söz konusu yazınızda kurulmadığı iddia
edilen "komisyon" la ilgili doğru bilgiler vermek isterim.
Bu

açıklamamıza

rüşmesinde

TBMM Başkanlık Divanı, kendi üyelerinden birinin başkanlığında bir
komisyon oluşturmuş ve bu komisyona sağlık hizmetleri ile ilgili olarak
tüm hususların yeniden gözden geçirilmesi ve özel sağlık kuruluşlarıyla
aktedilmiş olup, halen yürürlükte bulunan sözleşme esaslarının yeniden
belirlenmesi görevini vermiştir.
Bu cümleden olarak, komisyon, halen 29 ildeki 104 sağlık kuruluşu ile
yapılmış ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak tüm sözleşmelerin, 1997
yılı başından itibaren yeni esaslara bağlanmış biçimde yürürlüğe konulması yönündeki çalışmalarını tamamlamak üzeredir.
büyük bir dikkatle sürdürülen bu çalışmalar tamamlangerek yeni sözleşme esasları ve gerek tespit edilen diğer eksik aksayan hususlarla ilgili yeni düzenleme ve etkin denetim uygulamaları sonucu, Meclisin sağlık hizmetlerinde istenen düzey gerçekleştirtlmiş olacakHiç

şüphesiz,

dığında,

tır.

Saygılarımla.

EK - (7.11.1996 T. li Açıklama)

Doç. Dr. Necdet BASA
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreteri
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ANAYASANIN 83 ÜNCÜ MADDESİ İLE İLGİLİ DEÖİŞİKLİK
TEKLİFİ NEDENİYLE ANA MUHALEFET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI MESUT YILMAZ'! KABUL
SIRASINDA YAPTlKLARI KONUŞMA
2

Aralık

1996

Sayın Yılmaz'a

ben de teşekkürlerimi söylemek istiyorum bu nazik
83 üncü maddesiyle ilgili değişiklikte bütün çalışmalar, Partilerarası Komisyonda gündem maddesi olarak ele alındı.
Geçen hafta tespit ettiğimiz gündeme göre bu Perşembe 83 üncü maddeyle ilgili değişiklikler özel bir gündemde görüşülecek.
sözler için.

Anayasa'nın

Uyum yasalarıyla ilgili görüşmelerin devam edilmesine dün de devam
edildi. İki konunun daha halledildiği bilgisi bana daha önce geldi. Perşembe günü uyum yasalarına ara verecekler. 83 üncü maddeyle ilgili görüşmeler başlayacak. O gün netice alınıp alınamayacağını tabii bu günden söylemek mümkün değildir. Ama Partilerarası Komisyonun üyeleri
de bu konuda fevkalade hassas davranmaktadırlar. Sanıyorum ki, ortak
bir öneri çıkartmak konusunda bir karara varacaklardır. Teşekkür ederim.
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AKŞAM GAZETESi YAZARI TAYYAR ŞAFAK'A
GÖNDERDİKLERİ TEŞEKKÜR YAZISI

2

Aralık ı 996

"Kalemli'ye yakışmadı ({)"başlıklı yazınızda, geçirdiglm ameliyatın Ankara' da ve üniversite hastanesinde yapıldıgından bahisle, bu davranışı
örnek gösterip, beni kutluyorsunuz.
Öncelikle, gösterdiginiz yakın ilgi ve duyarlılıga, acil şifa dileklerinize
çok teşekkür ederim. Bu konudaki davranışıma gelince; biliyorsunuz ben
bir hekimim. Ülkernde okuyup, Tıp Fakültesi'nden mezun bir Türk hekimi olarak her zaman gurur ve güven duymuşumdur. Şu anda Türkiye'de
Devlet-Millet işbirligt ile tıp alanında gerek nitelikli hekim, hemşire ve diger saglık personeli ve gerek yurdun her tarafına yaygınlaşmış devlet,
üniversite ve özel sağlık kuruluşları ve bunların alt yapıları itibariyle ileri mesafeler kazandıgımız ve sürekli bir gelişme içinde bulundugumuz bir
gerçektir.
Bugün en zor, en hassas ameliyatları başarıyla gerçekleştirme seviyesine ulaştıgımızı sevinçle söylememiz ve bundan milletçe gurur duymamız abartılı bir yaklaşım olamaz. Eksiklikler vardır; hekim ve saglık personeli olarak, yapısal olarak, modern tıp cihazları, laboratuvar imkanları, araştırma çalışmaları olarak görülen noksanlıkları ve ihtiyaçları bir an
önce gidermemiz geregi vardır; hekim ve saglık personelinin ekonomik sı
kıntılarına tatmin edici çözümler bulmak zorundayız.
Ama, bütün bunlara rağmen saglık alanında, ülkemizdeki Tıp Fakültelerinden mezun olan pek çok hekimimizin gerek ulusal ve gerek uluslararası çalışmalarında hepimizi gururlandıran, gelecege ümitle bakmamızı sağlayan çok üstün başarıları olduğunu ve bu başarı düzeyinin giderek yükseldiğini memnuniyetle görmekteyiz.
Benim, bu normal davranışım, sizin deyiminizle, "örnek bir davranış ..
olarak görülmüş ise, bundan dolayı mutluluk duyarım. İyi dilekleriniz
için tekrar teşekkür ederim.
Sevgiler, saygılar.
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TALİMATLARI ÜZERİNE YENİ GÜNAYDIN GAZETESiNE

GÖNDERiLEN DÜZELTME-AÇIKLAMA YAZISI
3

Aralık

1996

Gazeterrizin 3.12.1996 tarihli nüshasının birinci sa!l[asında "Meclis'te
çubuk skandalı" başlıklı haber, büyük üzüntü ve tepkiyle karşılanmıştır.
Haberde, eski milletvekili Osman Saraç'ın geçen Temmuz ayında Alman Hastanesinde "mutluluk çubuğu" diye bilinen bir protez taktırdığı ve
bu ameliyatla ilgili 211 milyon liranın da TBMM tarafından ödendiği ifadesi, tamamen gerçek dışıdır; doğru değildir; böyle bir ödemenin yapılması
kesinlikle söz konusu değildir.
TBMM Başkanlığı ve Genel Sekreterliğince sözlü ve yazılı olarak çeşit
li kez yapılan ayrıntılı açıklamalara rağmen, bu konunun gerçekdışı bilgilerle kamuoyuna verilmesindeki ısrarcı tutumun, basın ahlak ve ilkelerine
tamamen aykırı ve TBMM'nin saygın konumunu yaralayıcı nitelik taşıdığı
açıktır. Hepimizin sorumluluk bilinci içinde sahip çıkmamız gereken TBMM
'nin bu tür gerçek dışı haberlerle töhmet altında bırakılınasını hoşgörüyle
karşılamak mümkün değildir.
Kamuoyunda
ve

açıklamamıza

yanlış izienim edinilmesini önlemek üzere, bu düzeltme
gazetenizde yer verilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Basın ve Halk. İlş. D. Bşk. lığı
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ZAMAN GAZETESi YAZARI NUH GÖNÜLTAŞ'A
GÖNDERDİKLERİ TEŞEKKÜR YAZISI
3

Aralık

1996

"Milletvekilleri de İnsan" başlıklı yazınızı memnuniyetle okudum. Demokratik parlamenter sistemin temel organı olan parlamentonun ve milletin hür iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin saygınlığı ve dokunulmazlığına ilişkin içten ve gerçekçi duyarlılığınızateşekkür ediyorum.
Yazınızda örneklerle belirttiğiniz gibi, bir kısım basın ve yayın menmünferit, olağandışı hatalı davranış ve olaylardan hareketle, parlamentoyu rencide edici ve parlamenterlerin tümünü hedef alı
cı; dolayısıyla kamuoyunda parlamenter sisteme olan güvenilirliği sarsı
cı nitelikteki değerlendirme ve yorumları kaygı ve üzüntü vericidir.
Meclis Başkanlığı olarak, bu konuya her vesileyle ve her zeminde dikkat çekerek, parlamentonun konumuna ve parlamenterlerimize sahip
çıkmamız gereğini önemle vurguladım. Bunu demokratik toplum olmanın ve tüm sorunların parlamentoda ve parlamenterlerimizin çalışmala
rıyla çözümleneceği gerçeğinin mutlak gereği olduğuna işaret ettim.
Bu yöndeki çabalarımıza, haklı olacak her türlü tenkitve uyarı göreviniz saklı kalmak şartıyla, hem bir parlamento muhabiri ve hem de bir
yazar olarak, değerli yaklaşım ve düşüncelerinizle destek ve katkı sağla
dığınız için sizi kutluyorum ve teşekkür ediyorum.
Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle, sevgilerimi sunarım.
suplarının, bazı
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"DÜNYA ÖZÜRLÜLER GÜNÜ" DOLAYlSlYLA
YAYlNLADlKLARI MESAJ

3

Aralık

1996

Bugün ülkemizde ve dünyada ortaklaşa kutlanmakta olan Özürlüler
Günü'nde, tüm özürlü vatandaşlarımı sevgilerle selamlıyorum.
Bilindigi gibi, özürlü vatandaşlarımızın sayısı ülkemiz nüfusunun
yüzde 1O unu oluşturmaktadır. Çagdaş demokratik toplumlarda, bu konuda duygusal yaklaşımlar yerine, özüdülerin üretime dönük olarak toplum yaşamına kazandırılınaları yönünde uygulamalar
gerçekleştirilmektedir. Ne var ki, ülkemizde genel anlamıyla yasaları
mızda önemli eksiklikler olmamasına ragmen, başta egitim ve ögretim
olmak üzere, saglık, istihdam, ulaşım ve örgütlenme alanlarında gerekli uygulama çalışmalarında istenilen düzeyde sonuca ulaşılamadıgı bir
gerçektir.
Önceki dönemde Meclis'te kurulan "Özürlülerin Sorunlarını Araştır
ma Komisyonu", bu konuda alınması gereken önlemler ve uygulanmasında yarar görülen yeni politikaların tespiti yönünde degerli bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Bu arada gönüllü kuruluşlar da yoğun ve sürekli bir
çalışma yürütmüş ve Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıylayaptıkları iş
birliği, kalıcı ve gerçekçi çözümlere ulaşılmasına önemli katkılar sağla

yaklaşık

mıştır.

Bugün Medisimizde görüşülen Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmave özüdülerin durumları ile ilgili olarak çeşitli yasa ve kararnamelerde
degişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı üzerindeki siyasi partilerimizin ortak çabaları memnuniyet vericidir. Hiç şüphesiz, özürlü vatandaş
larımızın sorunlarının çözümündeki Devlet-millet işbirliğine dayalı çalış
maların bundan sonra da sürdürülmesi ve hepimizin ortak sorumluluk
bilinci içinde üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gereği vardır.
sı

Bu değerli ve anlamlı günde, tum özürlü vatandaşlarımızı
güvenle bakmaları dileğiyle sevgiyle selamlıyorum.
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geleceğe

ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARLA İLGİLİ "ULAŞILABİLİRLİK
İÇİN AVRUPA EL KİTABI"NIN BELEDİYELERE
DAÖITILMAK ÜZERE İL VALİLİKLERİNE
GÖNDERME YAZISI

4

Aralık

1996

Ülkemizin çeşitli il, ilçe ve köylerinde yaklaşık 7 milyon sakat, özürlü
mevcuttur. Bu vatandaşlarımızı toplum yaşamına kazandırmak, onları üretken hale getirerek kimseye muhtaç olmadan yaşaya
bilmelerini temin etmek, iş ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel
engelleri ortadan kaldırıp, ulaşabilirlik imkanlarını sağlamak, Anayasada ifadesini bulan sosyal Devlet ilkesinin gereğidir.
Ekte gönderilen "Ulaşabilirlik İçin Avrupa El Kitabı", mevcut çevrenin
ve özellikle toplum tesislerinin, yapılarının fiziksel tasarımı ve uygulamalarında, sadece özürlüler için değil, herkes için eşit ve özgürce kullanıla
bilmesini ve ulaşılabilirlik imkanlarını sağlayıcı norm ve standart ölçüler
hakkında pratik bilgiler vermektedir.

vatandaşımız

Özellikle beJediyelerimizin kent içi uygulama ve denetim çalışmaların
da yararlı olacağına inandığım bu değerli kitabın, il ve ilçe belediye baş
kaniıkiarına gönderilmesini rica ederim.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ CEBECİ KAMPUSUNDA
"GENÇLİK ANITI"NIN AÇlLIŞINDA

YAPTlKLARI

5

Aralık

KONUŞMA

1996

Anıtkent, Ankara'nın "Anıt

Üniversitesi"nin 50 nci yıldönümünde bir
imza koyanlarla birlikte açılış yapacağız. Hepimiz açısından mutlulukları kapsayan bir tören olduğunu düşünüyorum.
anıta

Çok kısa bir iki cümle ifade etmekte hakikaten iştiyak gösterdim, zira, ben bu üniversitenin öğrencisiyim. Bu üniversitede öğretim üyeliği
yaptım ve bugün Gençlik Anıtı olarak açılışını yapacağımız, Yüce Önderimiz, devletimizin kurucusu, ölümsüz Atatürk'ün "En büyük eserimdir"
dediği ve hakimiyetin kayıtsız ve şartsız tek tecelligahı olan Meclis'in de
Başkanlığını yapıyorum.

Bu kadar mazhariyet bir araya gelince, burada eğer konuşmazsam
önce hata etmiş olurdum; bu hatayı işlernek istemedim. Ama bunun ötesinde sevincimi ifade etmemiş olurdum; bunu da yapmak istemedim.
Onun da ötesinde gururumu ifade etmemiş olurdum. İşte şimdi onu yapıyorum.

Son bir cümle söylememe müsaade edin; Anayasa Mahkemesi Başka
büyük bir titizlikle hazırladığı, Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleştirdiğimiz 10 Kasım'daki anma töreninde verdiğim konferansın sonuna bir cümle ilave etmiştim. Yine Sayın Başkanımız burada, o konferansta bulunanlar burada; ama bulunmayanlar için bir kere daha ifade etmek istiyorum:
nımızın

Sevgili gençler, benim neslim Atatürk'ü hiç görmedi. Biz, Yüce Atatürk'ü bizden önceki nesilden duyduk, onların bize aktardıklarıyla öğren
dik, özümsedik, beynimize kazıdık
Çok isterdim Yüce Atatürk'ü gözlerimle görmeyi; çok isterdim ona dokunabilmeyi; çok isterdim onunla birlikte yaşayabilmeyi. Umuyorum,
sizler de isterdiniz. İşte şimdi onunla birlikte tekrar yaşıyoruz.
Emeği
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geçenlerin hepsine

teşekkür

ederim.

Sağolsunlar.

TÜRK.KADINLARINA SEÇME VE SEÇİLME
HAKKININ VERiLİŞİNİN 62 NCİ YlLDÖNÜMÜ
DOLAYlSlYLA YAYlNLADlKLARI MESAJ
5

Aralık

1996

Türk kadınıarına seçme ve seçilme hakkının
nümünü en iyi dileklerimle kutıuyorum.

verilişinin

62 nci

yıldö

5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen
yasa ile, Türk kadınlarının dünyadaki pek çok ülkeden önce bu en doğal
demokratik hakkı elde etmeleri gurur ve sevinç kaynağımızdır. Bu nedenle Yüce Atatürk'ü bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum.
Kadınlarımız, aslında

tarih boyunca toplumsal yaşamımızda daima
bir konuma sahip olmuşlar, erkeklerle her zaman yan yana, omuz
omuza her alanda birlikte çalışmışlardır. Türk kadını bir taraftan aile
içindeki görevini derin bir sevgi, şefkat ve özveriyle sürdürürken, diğer
taraftan da yaşamın her alanında görevler üstlenmişler, başarılı hizmetlerde bulunmuşlardır. Özellikle Cumhuriyet ilkelerinin ve demokrasinin
ülkemizde yerleşmesi, kökleşmesi ve gelişmesinde kadınlarımızın ağırlık
lı rolü ve katkıları her türlü takdirin üzerindedir.
saygın

yok ki, kadınlarımızın siyasal yaşama daha aktif olarak kagerek kişisel tercih ve gerek siyasal partilerimizin hazırlayacakları daha geniş imkan ve fırsat ortamı, Cumhuriyetimizin ve
demokratik rejimimizin daha da güçlenmesine güç kazandıracaktır.
Bu mutlu yıldönümünde, kadınlarımızı tekrar kutluyor, demokratik
ve laik Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması ve yücelmesi yolundaki
çalışmalarında başarılar dileğiyle, sevgi ve saygılarla selamlıyorum.
Hiç

şüphe

tılmalarını sağlayıcı
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İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİNİN
48 İNCİ YlLDÖNÜMÜ NEDENİYLE

YAYlNLADlKLARI MESAJ
ı o Aralık 1996

Milletierin yaşamında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ifadesi
olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletlerde kabul ve
ilan edilişinin 48 inci yıldönümünü en iyi dileklerimle kutluyorum.
Bu bildirge ile ırk, din, dil, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, tüm insanlar arasında barış, dostluk, saygı ve hoşgörünün sürekliliği yönünde,
hukuka dayalı önemli bir gelişme gerçekleştirilmiştir.
Her insanın doğuşundan itibaren sahip olduğu temel hakların, ancak
özgürlükçü ve katılımcı demokrasi içinde geçerli ve sürekli olacağı temelinde birleşilmiştir.
Hak ve özgürlüklerin eşit ve serbestçe kullanılması, bireyin değer ve
saygınlığını ön plana çıkarmış; katılımcılığı artırmış ve sonuçta çağdaş
insan tipini yaratmıştır. İnsanların tüm baskı ve zorlamalardan uzak; özgürce ve korkusuzca yaşama hakkı. en üst değer ve vazgeçilmez şart olarak kabul edilmiştir.
Yurtta ve dünyada barış ve güvenliğin sürekliliği. insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, demokrasiye sarsılmaz bağlılık içinde
bulunan Türk Milletinin idealidir. Bu ideali milli ve evrensel ilke ve değerler bütünlüğü içinde mümkün olduğu kadar gerçekleştirebiirnek yönünde yoğun bir çaba gösteriyoruz. Ülkemizin bir köşesinde. birlik ve bütünlüğümüze saldıran, Devlete karşı isyan eden, insanlarımıza karşı acı
masız bir terör uygulayan bölücü eşkiyaya karşı, Devletimizi, milletimizi
ve demokrasimizi korumak için en tabii hakkımız olan mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, hiç şüphesiz çağdaş demokrasinin bütün gereklerini en kısa sürede
başarıyla gerçekleştirecektiL Tabii bunu, başkaları istediği için değil,
kendi istediği için, köklü ve şerefli bir tarihi geçmişe sahip olan Türk Milleti buna layık olduğu için yapacaktır. Bu yönde başta Anayasamız olmak üzere, ilgili yasalarımızda eksikliği görülen, çağdaş gelişmelere uygun yeni değişiklik ve düzenleme çalışmaları hızla sürdürülmekte ve gerçekleştirilmektedir.

Türk milleti, hiçbir karamsarlığa kapılmadan; güç ve işbirliğini daha
da artırarak, her türlü engel ve olumsuzlukları üstün sağduyusu ve özgür iradesiyle aşarak, dünya milletleri arasındaki saygın konumunu daha da yüceitme gücüne sahiptir.
Bu
larımı
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anlamlı

sevgi ve

günde,

geleceğe

olan güven

saygılarla selamlıyorum.

duygularımla,

tüm

vatandaş

TÜRK DEMOKRASi VAKFI'NCA DÜZENLENEN
"TERÖR VE DEMOKRASi" KONULU PANELi
AÇIŞ KONUŞMALARI
ı

o Aralık

1996

Sayın Başkan,

De~erli Arkadaşlanm,

Demokrasinin asgari veya "olmazsa olmaz" birtakım şartları olduğu
devletin temel siyasal karar organları
nın, genel oya dayanan serbest, dürüst ve periyodik seçimlerle belirlenmesidir. İkinci bir zorunlu şart, bu seçimlerin tam anlamıyla yarışmacı
seçimler olması, yani birden fazla siyasal parti arasında, eşit şartlarla
gerçekleşen bir rekabete dayanmasıdır. Üçüncü zorunlu şart, seçimlerin
ve partiler arası yarışmanın gerçek bir anlam taşıyabilmesi için, kamuoyunun serbestçe oluşabilmesini saglayan tüm temel hak ve hürriyetlerin tanınmış ve hukuki teminata bağlanmış olmasıdır. Bunlar arasında
düşünce ve ifade hürriyeti, basın hürriyeti, alternatif kanallardan bilgi
edinme hürriyeti; dernekler, siyasal partiler ve diger sivil toplum kuruluşları tarzında örgütlenme hürriyeti özel bir anlam ve önem taşır.
Bu asgari şartların ötesinde, günümüz demokrasilerinin büyük bir
çeşitlilik gösterdikleri gözlemlenmektedir. Kimi demokrasiler üniter, kimileri federal yapıdadır. Kimileri parlamenter rejimi, kimileri başkanlık
ya da yarı başkanlık rejimlerini seçmişlerdir. Kimileri cumhuriyet, kimileri monarşidir. Seçimler kimilerinde çoğunluk sistemine, kimilerinde
nisbi temsil esasına göre yapılır. Kimileri daha merkeziyetçi, kimileri daha yerinden yönetiınci yapıdadır. Kimilerinde devletin ekonomik hayata
müdahalesi daha fazla, kimilerinde, daha sınırlıdır. Kısacası, demokratik
siyasal rejimierin tek bir tipi olmadığı gibi, belli bir tip in diğerlerinden üstün olduğu da söylenemez. Demokrasinin zorunlu asgari şartlarını gerçekleştiren ülkeler, kendi sosyal ihtiyaçlarına ve tarihsel geleneklerine en
uygun demokrasi tipini oluştururlar. Demokratik deneyimin çeşitliliği,
onun için aynı zamanda bir zenginlik kaynağıdır.
Öte yandan, demokrasinin hiçbir zaman ve hiçbir ülkede teorik anlamıyla tam ve mükemmel olarak gerçekleşmediğine, belki bunun pratikte
mümkün de olmadığına işaret etmek gerekir. Demokrasi, uğrundaki mücadele her zaman devam edecek olan bir idealdir. Toplumlar ve onların
siyasal kadroları olarak yapmamız gereken şey. bu ideale mümkün olduğu kadar yaklaşabilmek için bıkmadan usanmadan çaba harcamaktır.
Nihayet demokrasi, sadece bir kurumlar ve kurallar sistemi değil, en
az onun. kadar önemli olarak, bir demokratik siyasal kültür ve siyasal
etik birikimidir. Demokratik kurumlar, ancak kendileriyle uyumlu bir
kuşkusuzdur. Bunların başında
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değerler

ve inançlar ortamında sağlıklı olarak işieyebilir. Demokratik deise, hoşgörü gelir. Demokrasi,bir anlamıyla farklılıklar
içinde birlik çatışma içinde bütünlük demektir. Hoşgörüş, bu farlılıkla
rın, barış ve bütünlük içinde uzlaştırılmasını içerir. Bu nedenle, içinde
bulunduğumuz yılın hoşgörü yılı olarak seçilmiş olması fevkalade anlamğerlerin başında

lıdır.
Sayın Başkan,

Değerli

Konuklar,

Bilgi çağına atılan adıma paralel olarak, teknolojilerdeki başdöndürü
cü gelişmeler sonucu üretilen mal ve hizmetlerde gerçekleştirilen nicelik
ve nitelik artışının, artık ulusal sınırlarla zaptedilemez boyutlara ulaştığı
bir yeni dünya düzeninden ve bu düzenin hakim özellikleri cümlesinden
de, "transformasyon" ve "küreselleşmek" ten söz ediliyor.
Ülkeler arasında mevcut sınırları büyük ölçüde yıkıldığı, bu bağlam
da bir çok tabu ve yerleşik kuralla birlikte "egemenlik" kavramının da yeniden sorgulandığı. bölgesel işbirliklerinin arttığı, toplumlararası ilişkile
re her zamankinden daha çok önem verildiği günümüz dünyasında, yeni
kutuplar ortaya çıkıyor, 2000'li yıllara damgasını vurmaya namzet yeni
"güç odakları" oluşuyor.
Yeni düzende ayrıca, "demokrasi", "insan
da ön plana çıktığı gözleniyor.

hakları"

ve

"azınlıklar"

gibi

kavramların

Sayın Başkan,
Değerli

Konuklar,

Bu kavramlarla ilgili

görüşlerimi kısaca

sizlere özetlemek istiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra, milli devlet olarak

ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asra yaklaşan ve Türk demokrasisinin 50 yılı aşkın tarihine baktığımızda, demokrasimizin bazen dalgalı fakat daima ileriye yönelik seyir izleyen gelişme süreci içinde, dünyamızda vuku bulan son dramatik gelişmelerin de etkisi altında bazı yeni oluşumların ortaya çıktığına tanık olmaktayız.
Tarih, Türkiye'nin de ayrılmaz bir parçası olduğu ve asırlar boyu şe
killenmesine katkıda bulunduğu Avrupa'yı bu dönemde bir milletler mozaiğine dönüştürmüştür.

20 nci asra değin, yüzyıllar boyu devam eden göç hareketleri, devletleri, sınırları ve bu milletler mozaiğini doğrudan etkilemiştir. Avrupa'da
günümüzde artık milletierin ve hakların kesin sınırlarını çizmek imkfuu
kalmamıştır.

Bu tarihi

oluşumun

hakları standartlarının
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olumlu sonucu,dünyada demokrasi ve insan
tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar gelişme-

si olmuştur. Bugün için azınlıkların haklarının korunmasını, dünyamız
da güvenlik ve istikrarın en önemli unsuru olarak görmekteyiz. Nitekim,
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, eski Yugoslavya'da yaşanmış
olan son insanlık dramı bunun en belirgin göstergesidir.
felsefi ve hukuksal açıdan gelişmesinin
dönemi, savaşın yarattığı sıkıntılar sonucu 2 nci Dünya Harbi
sonrası dönem olmuştur. Avrupa'nın düşünce,siyaset ve hukuk çevrelerinde bu konuda süratle ve geniş bir şekilde yayılan fikir egzersizleri sonunda milli azınlıklar konusunu düzenleyen çeşitli uluslararası belgeler
kabul edilmiştir. Kısa bir örnek vermek gerekirse, bu belgelerin en önemlileri Kopenhag Dokümanı, Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı ve Helsinki
Sonuç Belgesi'dir.
Milli

azınlıklar kavramının

başlangıç

BM, Avrupa Konseyi ve AGiT'te yürütülen çalışmalara rağmen, milli
azınlığın herkesçe kabul edilen bir tarifine ulaşılmamıştır. Burada genellikle kabul gören dört kriter :
dil

a) Sözkonusu olan grubun
sahip olması.

çoğunluktan farklı

bir etnik milli ve/veya

özelliğine

b) Sözkonusu olan grubun içinde yaşadığı çoğunluk grubundan farklı

bir milli karaktere sahip

olması.

c) Sözkonusu edilen grubun bireylerinin ayrı bir milli azınlığa sahip
yönünde bireysel seçimler göstermiş olmaları gerekmektedir.

olmaları

d) Etnik, dinsel veya dilsel farklılıklara sahip grupların hepsi, milli
içinde zorunlu olarak mütalaa edilmemektedir.

azınlık kavramı

Gerek yukarda sözü edilen belgelerden, gerek genel kabul gören bu
kriterlerden çıkan sonuç, milli azınlık olarak kabul edilen gruplara iliş
kin hakların, grupsal ve toplumsal bir hak olmayıp, bireysel haklar olduğu hususudur.
Bu noktayı açmak gerekirse, herhangi bir milli azınlığı oluşturan
grup, grup olarak veya bütün olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazancak buna karşın bu gruba mensup bireyler, birey olarak hakları
nın tannımasını ve korunmasını isteyebilirler. Bunun en belirgin örneği
kül tür el haklardır.
Burada çarpıtılarak karşımıza çıkarılan bir husus, milli azınlıkların
"kendi kaderlerini tayin" (Self determination hakkı) münakaşasıdır.
Self determination veya kendi kaderini tayin hakkı, her akla gelen zamanda, her on veya yirmi yılda bir fertlerin canları istediğinde kullanabilecekleri bir hak değildir. Bu hak, milli azınlık gruplarını içinde yaşa
dıkları toplumları, tarihi oluşumlar sonucunda seçerek bir kez kullanıl
mıştır ve her akla geldiği zaman tekrar tekrar kullanılmayacak bir haktır.
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Ayrıca yakın

bir tarihte bu

hakkın varlığı toplumların

sömürge idarelerine karşı yaptıkları bağımsızlık mücüdelesi için sözkonusu olabilecektir. Buradan çıkan sonuç, azınlık haklarının herhangi bir terör eylemine
karşı gerekçe teşkil ederneyeceği hususudur.
Türkiye açısından bakıldığında, bugün PKK'nın içte ve dışta yürüttüterör eylemlerinin, azınlık hakkı çerçevesinde mütalaa edilmesinin
mümkün olmadığı aşikadır. Zira, terörün azınlık haklarının gerekçesi
olamayacağı hususu bir yana, PKK'nın konumu, biraz önce kısaca değin
diğim kriterlerin hiçbirine uygunda değildir.
ğü

Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralmış olduğu ulu miras sonucu,
T.C. Anayasası ve hukuk sistemi çerçevesinde Türk Milleti bölünmez bir
bütün olup, tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir. T.C. açısından azın
lık hukukunun temeli 1923 Lozan Antlaşması'dır. Bu temel belge, Türkiye açısından sadece Hıristiyan, Ortodoks, Ermeni ve Yahudileri azınlık
olarak kabul etmektedir.
Modern T.C.'nin mirasçısı olduğu Osmanlı Devleti, çeşitli ırk, dil, din
ve mezhep topluluklarını biraraya getirmiş bir imparatorluktu. Bu devleti altı yüzyıl ayakta tutmuş olan temel faktör de, hoşgörü ve farlılıklara
saygı idi.
Sayın Başkan,
Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye'nin demokrasiye ve insan

haklarına bağlılığı,

Cumhuriyetin

kuruluşundanberi temel devlet felsefesi olarak benimsenmiştir. İşte bu

felsefe içinde T.C. değişik etnik kökenli vatandaşlar arasında kesinlikle
bir ayırım yapmamakta, devlet, vatandaşlarına her bakımdan eşit davranmaktadır. Ama yine de Türkiye bazı· ülkelerin kamuoylarında diğer
eleştiriler yanında bölücü nitelikte yoğun bir propaganda ile karşı karşı
ya bulunmaktadır. Ve bunların amacı Türkiye'de yapay olarak bir azın
lık sorunu yaratılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun kültürel mirasçısı olarak, daha kuruluşunda bu coğrafya üzerindeki tüm soy, din ve yerel kültür gruplarını birleştirici ve bütünleştirici
bir felsefe gütmüştür. Türkiye, değişik kültürleri ve etnik grupların kaynaştığı bir mozaiktir. Ülkedeki Kürt kökenli vatandaşlarımiz birinci sınıf
Türk Vatandaşları olup, Türklerden, hiçbir farkları yoktur. Aynı zamanda bugüne kadar bütün T.C. Anayasalarında vatandaşların yasalar
önünde eşitliği ilkesi yer almıştır. Bu nedenle ülkede herkes eşit hak ve
imkanlara sahip olup, aynı yükümlülüklere tabidir. Kuruluşundaki felsefeye uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda AGiT sürecinin
gündeme getirdiği tüm insan hakları ve yerel kültür grupları haklarını
güvenceye alan belgelere imza atmıştır.
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Sayın Başkan,

De~erli

Konuklar,
PKK olayında asıl gerçek şudur: Memleketimizin bir köşesinde eşkiya
devlete isyan ediyor. Amacı bu devletten toprak koparmaktır. Amacını da
saklaınıyar. Ben orada kendim bagımsız bir devlet kurmak istiyorum diyor.
Bu durumda dünyada her devletin yapacagı şey, kendi egemenliğini
sağlamak, toprak bütünlügünü korumak amacıyla tüm gücünü seferber
ederek saldırıyı defetmekdir.
Türkiye'nin yapmayaçalıştıgıda demokrasi içinde ve hukuk devleti ilke ve kurallarına uygun olarak terörizmie. ve teröristle mücadele etmekten ibarettir.
isyana ve isyancıya karşı devlet gücünün kullanılmasına hiç kimsenin itirazı olamaz, olmamalıdır da.
Biz, PKK ve terör konusunda, meselenin dış boyutunun artık daha
ciddi biçimde ele alınması gerektigine inanıyoruz. Türkiye'nin en hayati
meselesi olan teröre, gizli-açık destek veren ülkelere karşı kullanacagımız
üslubu yeniden gözden geçirmeliyiz diyoruz.
Hiç bir demokraside, vatanın parçalanmasını isteyebilmek gibi bir vatandaşlık hakkı mevcut değildir.
Vatanın bölünmesine, parçalanmasına yönelik eylemleri kişi hak ve
hürriyetleri çerçevesinde degeriendiren bir demokrasi türü de mevcut degildir.
Türkiye'nin bu bağlamda her ne pahasına olursa olsun çözmek zorunda oldugu sorun; PKK ve terör sorunudur. Bu nedenle, Kürt kökenli
Türk vatandaşlarımızile Marksist bir terör örgütü oldugu bilinen ve kabul edilen PKK'yı kesinlikle birbirinden ayırmak lazımdır.
Bu süreçte batılı dost ve müttefiklerimizden istedigimiz, Kürt ve PKK
ayrımını dikkatle yapmaları ve tahrik veya teşvik ve destek yoluyla sorunun daha da agırlaşması sonucunu dogurabilecek bir tutumdan titizlikle kaçınmalarıdır. Kaldı ki, PKK sorunu, sadece Türkiye'nin sorunu degildir; PKK sorunu, PKK'lı teröristlerin Avrupa çapında uyuşturucu ticareti yapmaları nedeniyle başta Fransa ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa'nın sorunudur;
Terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Türkiye, bazı komşu ülkelerin teröre ve teröriste üs imkanı sagtamamaları hususunda ıs
rarlıdır.

Terör örgütü PKK'nın başta Almanya ve. Fransa olmak üzere bir çok
Avrupa ülkesinde, zorlaharaç toplamak dahil faaliyetini sürdürdügü bi361

linmektedir. Bu arada Avrupa'da bulunan Türk Büyükelçilikleri, Baş
konsoloslukları, diğer Türk kuruluşları ve vatandaşıara karşı şiddet eylemleri de yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Sayın Başkan,
Değerli Arkadaşlarım,

Sözlerimi tamamlamadan önce, son birkaç

değerlendirmem şöyledir:

Terör, demokrasinin, tüm insanlığı aydınlatan meşalesini söndürmeyi amaçlar. Bu nedenle terör, bir insanlık suçudur ve bu suçu işleyenle
re yardım, insanlığa ihanettir.
rın,

Terör, insanlık ayıbıdır ve bu ayıba herhangi bir şekilde ortak olanlainsan haklarından bahsetmeye hakları da yoktur.

Öte yandan, demokrasiler, kendi varlıklarına kasteden tüm eylem ve
biçimlerine "dur" diyebilmek zorundadır; bunun için gerekli mekanizmalar ile donatılmak durumundadır.
davranış

Demokrasilerin kendilerini savunmaları,meşru müdafaadan da öte
bir haktır; Zira aksi bir tutum, kendi varlığını imkaranlamına gelebilir.
Müttefiklik itimada dayanır, temelinde kader birliği yatar. Tabii ki
müttefikler arasında da fikir ve görüş farklılıkları olabilir, olmalıdır da.
Bunlar demokrat ve hür olmanın doğal sonuçlarıdır. Ancak, bir müttefikin veya müttefiklerin, diğerinin parçalanmasına ve bölünmesine yönelik
eylemiere yardımcı olması veya göz yumması, ilişkilerde telafisi çok zor
yaralar açar, güven bunalımına neden olur.
Avrupa Konseyi'nin tek müslüman ve laik üyesi olan Türkiye, tabii ki
demokrasisindeki eksiklerini samimi olarak gidermek arzu ve çabası
içindedir; Türkiye, tabii ki en kısa sürede demokratikleşme sürecini de
başarıyla tamalayacaktır. Ancak bunu, başkaları istediği için değil. bizzat kendisi istediği için, Türk halkı buna layık olduğu için yapacaktır.
Lfuk. demokratik ve müslüman Türkiye'nin, aynı zamanda sırtını değil, yüzünü Batı'ya çevirmiş önemli bir "odak ülke" olan Türkiye'nin bir
çok ülke için tüm aşırı akımların panzehiri anlamına gelebilecek "model
ülke" özelliği de unutulmamalıdır.
demokrasimizin eksiklerine ilişkin
her zaman açık olduğumuzu, ancak demokrasimizin
kendisinin tartışılmasını da kabullenemeyeceğimizi ifade etmek isterim.
Bu

bağlamda Batı'lı dostlarımızın

yapıcı eleştirilerine

Birleşmiş Milletler üyesi devlet sayısı 1945 yılında 55 iken, bu sayı
1995 yılında 185'e yükselmiştir. Buna karşılık dünyada mevcut dil sayı
sı ise, altıbindir. Buyrun o halde, verebilirseniz, bu altıbin dile, altıbin de
bayrak verin, ama hepsine ayrı ayrı, içinden sadece bazılarını cımbızla
çekerek değil!
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Son sözüm

şudur:

Burası Türkiye'dir. Bu kutsal topraklarda çok eski yıllardan beri cami, havra ve kilise yan yanadır. Ku b be ile minare yan yanadır. Ezan ile
çan sesi yan yanadır. İmam, papaz ve halıarn yan yanadır ve sanırım bunun dünyada bir başka örneği de olmamıştır.

na"

Zaten T.C. 'nin kurucusu Ulu Önder Akatürk de, " Ne Mutlu Türk Oladeğil, " Ne Mutlu Türküm Diyene" demiştir.

363

ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKiLi M. CUMHUR ERSÜMER
VE BERABERiNDEKi MİLLETVEKİLLERİNCE "MİLLETVEKİLİ
DOKUNULMAZLIGI" KAMPANYASlNDA TOPLANAN İMZALARlN
SUNULMASI NEDENİYLE YAPTlKLARI KONUŞMA
ll

Aralık

1996

Sayın Grup Başkanvekili ve degerli Milletvekili arkadaşlarım. Biraz
önce Sayın Ersümer'in ifade ettigi şekliyle Türkiye'nin dört bir tarafından
toplanan imzaları Meclis Başkanlıgına getirdiniz. Benim anladıgım bir
cümleyle şudur: Asıl, vekilinden bir talepte bulunuyor. Siz bugün asılı
na talebini vekiller aracılıgı ile Meclis Başkanlıgına getiriyorsunuz. Meclis Başkanlıgı olarak, Anayasa ve içtüzükte yazılı görevlerimiz içerisinde
bu talebi şimdi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Takip edecegtm usul şu
dur: Vatandaşımızın Meclis Başkanlıgına, bizzat Başkanına, Milletvekili
kanalıyla Dilekçe Komisyonuna müracaatları vardır. Ama sanıyorum ki
olay bunu biraz aşmıştır. Biraz sonra başka partilerden de bu tür müracaatlar gelecegi bana ifade edilmiştir. Bu durumda benim yaklaşık bir
aydır takip ettigim prosedürü bir kez daha basının önünde ifade etmek
istiyorum.
Toplumdaki bu hassasiyet son genel seçimlere girdigirniz günden beri devam ediyor. Bütün siyasi partiler meydanlarda vatandaşa söz verdiler. Anayasa'nın 83 üncü Maddesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması
nın gerekli oldugunu ifade ettiler. Ve kendilerini seçim bildirgeleriyle bagIadılar. O günden bu yana siyasi partilerimizin de kendi hazırlıkları var.
Ama bu hazırlıklar Anayasa degişikligiiçin yeterli imzayı maalesef toplayamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanı olarak insiyatif aldım. Yine benim gayretirole kurulan ve gruplara söyledigim uyum yasalarını inceleyen Partilerarası Komisyona rica edecegim; Partilerarası Komisyon Anayasamızın 83 üncü Maddesiyle ilgili, Milletvekili dokunulmazlıgı ile ilgili
bir düzenlemeyi yeniden yapmak üzere çalışma yapmayı uygun gördü.
Zira, bütün partilerin tek başına yeterli imzaları toplayamadıgı gerçegi
ortada dururken her gün kamuoyunda bunu konuşmanın da pratik faydasi olmadıgına inanıyorum. O bakımdan bütün siyasi partilerin bu konuyla ilgil tekliflerini istedim kendilerinden. Bana ulaşan teklifierin hepsini Partilerarası Komisyona tevdi ettim. Bu Komisyon yaklaşık on gündür kendi arasında müzakare ediyor. Geçen hafta karara kalan husus
bunu fıkra fıkra yeniden ele almak şeklindeydi. Sanıyorum mutabık kaldıkları fıkralarda yazım hususuna da geçtiler. Bana da gelip bilgi verdiler. ögle ümit ediyorum ki, vatandaşlarımızdan gelen bu samimi istekler
Partilerarası Komisyonumuzun çalışmalarına da bir hız kazandıracaktır.
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Değerli

Komisyon· Üyeleri bu hususu gözönünde bulun duracaklardır.
Ben Meclis Başkanıolarak, bu evrakı muhafaza edeceğim, ama dosyanı
zı Partilerarası Koroisyana tevdi edeceğim.
Vatandaşımızın, vekilinden istemiş olduğu bu hususu yerine getirmek için yapabildiğim bütün gayreti göstereceğim. Hepinize teşekkür
ederim. Sizin aracılığınızla vatandaşın gösterdiği bu hassasiyete de teşekkür ederim.
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ÖNDER KIRLI VE ARKADAŞLARlNCA
"TEMİZ TOPLUM" KAMPANYASI İÇİN TOPLANAN
İMZALARlN SUNULMASI SIRASINDA

YAPTlKLARI
ll

KONUŞMA

Aralık

1996

Değerli Milletvekilleri, biraz önce de bir siyasi parti grubu, ANAP Grubu bütün Türkiye çapında aynı gayeye matuf imzaları Meclis Başkanlığı
na tevdi ettiler. Ben onların imzalarını da aldığım toplantıda şunları söyledim : Milletin aslı, Milletin vekilinden bir istekte bulundu. Ben Meclis
Başkanı olarak bu imza olayını böyle kabul ediyorum. Şimdi siz bana
Milletin asıllarının vekilieri aracılığı ile bir isteğini iletiyorsunuz. Yürürlükteki mevzuatımız, Anayasımız ve İçtüzüğümüz çerçevesi içerisinde,
T.C. vatandaşı olan herkes isteğini bizzat Meclis Başkanına dilekçeyle,
Dilekçe Komisyonuna ve Milletvekilleri kanalıyla diğer ilgili komisyonlara iletme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Şimdi vatandaşlarımız özgürlüklerini sizin aracılığınız ile kullanıyorlar. Meclis Başkanı olarak benim bu
hareket karşısında davranışım, Anayasa ve İçtüzük karşısında davranı
şım bellidir.

Dilekçe Komisyonuna havale

şeklim

tezahür edebilir. Veya ilan tah-

tasında asarak bir ilan şeklinde İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesine gö-

re de tezahür edebilir. Ama sanıyorum ki bugün iki siyasi partinin Meclis Başkanının makam odasına kadar gelip bu şekliyle bir hareket takdir
etmeleri bizim bu haretimizi biraz daha geniş sınırlara taşıyor. Burda benim yapacağım iş şudur : Biliyorsunuz ki Milletvekili dokunulmazlığı ile
ilgili yani Anayasamızın 83 üncü maddesiyle ilgili hususu son genel seçimlerin hemen öncesinde bütü siyasi partileri meydanlarda vatandaşa
söz olarak verdiler ve seçim bildirgelerine koydular. O günden bu yana
da vatandaşımızın isteği bu sözün yerine getirilmesi yolunda ve istek şek
linde ortaya çıktı. Partilerimiz de bu konuda ayrı ayrı çalışma yaptılar,
demeçler vediler fakat ne yazık ki Anayasa değişikliği için lazım gelen imza sayısını hiçbir siyasi partimiz sağlayamadı.
Bunun üzerine ben daha önce uyum yasaları için kurmuş olduğum;
bütün siyasi partilerin desteği ile kurmuş olduğum partilerarası komisyona rica ettim. Partilerden Anayasa'nın 83 üncü maddesiyle ilgili deği
şiklik tekliflerini aldım. Komisyonda incelemelerini ve mümkünse bir ortak metin hazırlamalarını istedim.Komisyon bu isteğimi çok büyük bir
olgunlukla karşıladı. 1O gündür çalışıyorlar ve fıkra fıkra bir ortak metin
yazımı için üstün bir gayret içindeler. Bu vesileyle komisyonda çalışan
arkadaşlarımızateşekkür etmek istiyorum. Ben şimdi bana gelen bu mü366

racaatları

komisyonun bilgisine sunacagıın. Sanıyoruın koınisyonun bu
konuda büyük bir özve.x·i ile iyiniyetle yaptığı çalışmaya bu imzalar yeni
bir ivme kazandıracak, hız kazandıracaktıc Ben bu vesileyle bu çalışma
ya bu şekliyle dahi olsa katı-nda bulunan vatandaşlarımıza sizin aracılı
ğınızla teşekkürlerirni ifade etmek istiyorum.
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU'NUN
RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK DANIŞMA KURULU
TOPLANTISINDAN SONRA YAPTlKLARI AÇIKLAMA

ll

Aralık

1996

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun özel kanuna göre, komisyon kendi görev alanına giren konularda yaptığı incelemenin sonuçlarını aynı raporla ilgili Bakaniıkiara gönderebilir. Ancak TBMM Genel
Kuruluna bilgi verilir. Veya görüşmeye açılır. Bu konuda Danışma Kurulunun bir karar alması lazım. Raporu bugün toplantımızda Sayın Grup
Başkanvekilierimize dağıtıp konuyu kendilerine bir kez daha hatırlattım.
Grupbaşkanvekilieri Gruplarının İnsan Haklarındaki üyeleriyle ve Grup
idareleriyle görüşmek ihtiyacını duydular. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde yapacağımız Danışma Kurulunda, raporun Genel Kurula ne şekilde arz edileceğini, müzakere edilip edilmeyeceğini karara bağlayacağız.
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TÜBİTAK TARAFINDAN DÜZENLENEN 1996 BİLİM OLİMPİYATINDA
ULUSLARARASI ÖDÜL ALAN ÖGRENCİLERİ KABUL SIRASINDA

YAPTlKLARI

ll

KONUŞMA

Aralık

1996

TBMM Başkanı olarak burada bir çok heyeti ağırladım. Pek çok kabullerde bulundum. TBMM tabii Türkiye'nin kalbi. Her şey burada bitiyor.
Milletin ne problemi varsa ne derdi varsa onun bir yolunu bularak gerek
Meclis Başkanına direkt ulaşmak şekliyle gerek heyetler halinde, veya
Milletvekili kanalıyla Meclis'e meselesini taşımak istiyor. Onun için de bize çok sık müracaatlar oluyor. Müracaatların hepsini imkanlarımızın nispetinde karşılamaya çalışıyoruz. Ama bu kabul ettiğim heyetler arasında
kimse sözümden alınmasın ama en çok zevk duyduğum gençlerin hakim
olduğu h eye tl er. ..
Belki yaşımda 50'yi devirdiğiiçin gençlik günlerine mi özeniyorum.Sizlerle beraber aynen duyguları yaşamaya mı özeniyorum, bilmiyorum ama
bildiğim tek şey var. Sizin gibi değerli genç arkadaşlarım bu Meclis çatısı
altında bulundukları anda ben bir şey görüyorum. Ülkenin geleceğini görüyorum. Ülkenin mutluluğunu görüyorum. Güvenli yarınlarını görüyorum. Şimdi Türkiye'de her gün herkes TV'lerde yazılı basında, meydanlarda şikayetlerde bulunuyorlar. Ve konuşmaların hemen çoğu, belki yüzde
doksanın'dan fazlası olumsuzluklarla ilgili. Her şey bir olumsuzluk, her
konuşmacı kürsüye çıktığında, her yazar kalemi eline aldığında, hep
olumsuzlukları söylüyor. Ben de iştirak ettiğim toplantılarda veya bu şe
killerdeki kabüllerde Türkiye'nin olumlu taraflarını dile getirmeye gayret
ediyorum. Soru soruyorum, hiç mi olumlu şeyimiz yok? Bakınız Türkiye'de bu kadar uluslararası toplantılar yapılıyor. Bundan 10-15 sene öncesine gelinceye kadar, uluslararası toplantımız çok azdı, ama şimdi bilim
adaınlarımız dünyanın bütün değerleriyle tartışıyor, müşterek metinlere
imza atıyor. İşte bu Türkiye'nin olumlu tarafı, niçin bunları sergilemiyoruz? Niçin bunları yazmıyoruz? Hep soruyorum. İşte sizin bugün burada
bulunmanız, Türkiye'nin bunca olumsuzluğu içinde olumlu ama çok
olumlu, fevkalade olumlu geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan bir tabloyu takdim ediyor. Bugün Meclis Başkanıyla, İdarecisiyle, MUletvekilleriyle, bilim adamlarıyla, ilim adamlarıyla kurumun başında bulunan yöneticisiyle, genciyle Türkiye'ye diyoruz ki, "Bize inanın, bize güvenin" Türkiye'nin geleceği biziz biz öğle bir geleceğiz ki uluslararası toplantılara gidiyoruz, Türkiye'yi temsil ediyoruz, ödül alıyoruz. Başımız dik, gururla
Türkiye'ye dönüyoruz. Biz öyle bir geleceğiz ki, ülkemizde her türlü aktiviteyi gösteriyoruz, kendi bilim kurumlarımızda yeni gelişmeleri tartı369

şıyoruz. Yarışmaya giriyoruz; ondan ülkemizle ilgili bir sonuç çıkarı
yoruz. İşte bu mesajı veriyoruz. Türkiye'ye Onun için size çok teşekkür
ediyorum. TBMM adına sizlere şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye bu umudu verdiğiniz için. Sizi yetiştirenlere de teşekkür etmek istiyorum. Size bu imkanları sağlayan bilim kuruluşlarına da teşekkür etmek istiyorum. Bugün o bilim kuruluşlarımızia ilgili çok başka düşünce
leri olanlar da var. Sizlerle iftihar ediyorum. İşin olumlu tarafına bakalım. Ve ben genç kardeşlerim olarak size tavsiye ediyorum. İlınin her dalında uğraş verin, ilmin her dalında yarışın, kendinizle yarışın, dünyayla
yarışın, politikayı da düşünün, sakın korkmayın, politika korkulacak bir
meslek, korkulacak bir uğraş değildir. Bana göre uğraşların kutsalların
dan bir tanesidir .Politikada insana hizmet edersiniz. Her şeyin iyisi var,
herşeyin eksiği var, demokratik standartlarımızı her geçen gün yükseltiyoruz. Ama başkaları istediği için değil, kendimiz istediğimiz için, bunları niçin yapıyoruz? Siz gençlere daha güzel bir istikbal, daha iyi bir çalış
ma sahası temin edebilmek için bu gayretin içideyiz. Sizlerde bu azim olduğu müddetçe biz zaten bu gayreti gösteririz tekrar sizi tebrik ediyor
kutluyorum tekrar şükranlarımı sunuyorum.
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TALİMATLARI ÜZERİNE TBMM HEYETLERİNİN YURTDIŞI
ZiYARETLERİNDE GÖREVLENDİRiLEN TERCÜMANLAR
KONUSUNDA ZAMAN VE SİYAH BEYAZ GAZETELERİNDE YER
ALAN HABERLERE İLİŞKİN TBMM BAŞKANLIGI AÇIKLAMASI

12

Aralık

1996

Zaman ve Siyah Beyaz Gazetelerinin bugünkü sayılarında, parlamento heyetlerinin yurtdışı gezilerinde görevlendirilen tercümanlarla ilgili,
kamuoyunun yanlış izienim edinmesine yol açabilecek haberler görülmüştür.

Öncelikle, şunu belirtmek isteriz ki, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol
Müdürlüğünde, parlamento heyetlerinin yurtdışı ziyaretlerinde ve uluslararası toplantılarda, görüşmelerin sağlıklı bir biçimde yapılmasını ve
bu görüşmelere ait tu tanakların tam ve aksaksız olarak tutulması hizmetlerini yerine getirebilecek nitelikte personel mevcut değildir. Bu nedenle, sadece TBMM için değil, diğer Devlet heyetlerinin yurtdışı ziyaret
ve toplantılarında simültane tercüme yapabilecek nitelikte, profesyonel
tercümanlar görevlendirilmesi mutad, olağan bir uygulamadır.
Ayrıca, sözkonusu haberlerde, bu tür profesyonel tercümanlar için
öne sürülen ücretler, yol, iaşe ve hizmet bedellerinin toplamıdır. Bu konunun yeni ve olağandışı bir uygulama olarak ortaya konulması anlamsızdır; gerçeklerden ve ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır. Zira, yıllardır
Meclisimizin uygulaması zaten böyledir.
TBMM'de yabancı dil konusunda duyulan eksikliğin giderilmesi amave Protokol Müdürlüğümüzde lisan durumu iyi olan bir
kısım personelin profesyonel bir şekilde tercüme hizmetinin yerine getirilmesi için simültane lisan eğitim kurslarına başlanmıştır.
cıyla, Dış İlişkiler

Diğer yandan, TBMM'nin üyesi bulunduğu hiçbir uluslararası parlamentoda, herhangi bir dokümanın tercüme edilmiş şekilde gönderildiği
vaki değildir. Bu dokümanlar genelde ingilizce veya Fransızca gibi uluslararası dillerde yayımlanmaktadır.

Kamuoyunun yanlış bilgi ve izienim edinmesine yol açabilecek bu tür
haberler üzüntüyle karşılanmaktadır. Değerli basınımızın eleştirilerinden
faydalanmak demokrasi gereğidir. Ancak, basının bu işlevini yerine getirirken, Yüce Meclisin saygın ve Anayasal konumunu dikkate alması gereğini bir kere daha özellikle hatırlatmak istiyoruz.
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"İLK ANAYASAMIZIN KABULÜNÜN 120 NCİ YILI"

KONULU SEMPOZYUMU

AÇIŞ KONUŞMALARI

23 Aralık 1996-İstanbul
Değerli

Dinleyenlerim,

İlkçağdan

beri kurulan bütün devletlerin dayandığı bir temel yapı
vardır. Bu yapının kurulması ve işlemesi her devlete özgü belli üst-hukuk kurallarına göre gerçekleşir. Bu tür hukuk kuralları yazılı veya yazısız biçimde varlıklarını duyururlar. Devletin kaynağını oluşturan egemenik gücünün niteliği, kimin veya kimler tarafından kullanılacağı, bu
gücü ellerinde tutaniarnı uyması gerekli belli başlı esaslar sözünü ettiğim hukuk kurallarında yer alır. Bu kurallar devletin dayandığı ana ilkelerdir; başka bir deyişle temel yasalardır. Eski deyimiyle, devletin "esas
teşkilatı" nı belirtirler. Devletlere böylesine geniş bir görüş açısından
baktığınız zaman, hepsinde ana, temel hukuk kurallarının varlığını saptarsınız. Öyle ise her devletin "anayasa!" bir düzeni vardır. Osmanlı Devleti'nden örnek verirsek, bu büyük siyasal yapıdaki anayasal kuralların
din esaslarına dayandığını söyleyebiliriz. Din kurallarının doğrudan doğ
ruya düzenlemediği alanlarda ise, gene din bilginlerinin (ulemanın) icazeti ile padişahlar bazı temel konuları düzenlerlerdi. İşte en genel yapısı
ile 1876 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin anayasal konumu böyle düzenlenmişti.

Yukarıda söylediğim ve bir devlete can veren üst-hukuk kurallarının
sistemli bir biçimde saptanıp tek bir metin haline getirilerek o devletteki
bütün hukuk ve siyaset yaşamının bu temel belgedeki ilkelere göre işle
tilmesi, bugünkü anlamıyla "anayasa" dediğimiz ana kuralın ortaya çık
masına yol açtı. Aydınlanma yüzyılının getirdği düşünceler, siyasal iktidarı ellerinde tu tanların keyiflerince hareketlerinin önlenmesi çabaları,
yasalar önünde mutlak eşitlik gibi ilkelerin yaşama geçirilmesi için çalış
malar; ardından egemenlik denilen devlet gücünün tanrısal kaynaklardan değil, toplumu oluşturan bireylerin özgür iradelerinden çıkması gerçeğinin yayılması üzerine Batı'da başlayan büyük uyanma, ilk verimli sonucunu Kuzey Amerika'da verdi. Bilindiği gibi, ingilizlere karşı başarılı
bir bağımsızlık savaşı sonunda yepyeni bir devlet kuran Amerikalılar,
1787 yılında doğrudan doğruya halk temsilcilerinin yaptığı ilk anayasayı
İnsanlığa armağan ettiler. Böylece, devletlerin temel yapılarını kuran t~k
bir metin dünyada ilk kez yürürlüğe girdi. Amerikan Anayasası yurttaş
larının mutlak eşitliği ve özgürlüğü esası üzerine kurulmuştu. Bu temel
üzerinde ulusal egemenlik bütün gereklerini yerine getirecek her türlü
mekanizma dünyanın ilk anayasasında yer almıştı. Yeni doğan Amerikan
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devleti artık bu ana metindeki ilkelere göre yönetilecekti; hukuk sistemi
bu temel yasadaki esaslara göre kurulup işleyecekti.
Amerika'lıların bu başarısı Avrupa'ya sıçramakta gecikmedi. Böylece
"anayasal yapılar", o yapıyı güvence altına alan bir temel metine bağlan
maya başladılar. İhtilaı sırasında, ı 792'de Fransızlar, dünyadaki ikinci
yazılı anayasayı yaptılar. Bundan sonra siyasal yaşamda "anayasa" dönemi açılmış oldu. Bütün ı 9 uncu Yüzyıl, Batı'daki pek çok ulusun, anayasa yoluyla, egemenlik hakkına krallarıyla birlikte sahip olmak, hatta
mümkünse onları tamamen devre dışı bırakmak çabalarıyla doludur.
1817, ı830 ve ı848 yılları bu uğurda çıkan büyük ulusal hareketlerle
geçmiştir. Bu yoğun halk baskısı karşısında tahtlarını ve canlarını yitirmek istemeyen krallar uluslarına seçtirdikleri temsilcilere anayasalar
yaptırmışlar ve devletteki üstün gücün büyük bir bölümünü halka devretmişlerdir. Bu bağlamda ı9 uncu yüzyıl anayasalarının çoğu J.J. Rousseau'nun "Toplum Sözleşmesi" kuramının bir ölçüde gerçekleşmiş biçimidir. Bu arada bazı anyasaların gene halk baskısı altında olmakla birlikte, halk temsilcilerine danışılmadan krallar tarafından tek taraflı ilan
edildiğini de belirtelim. Böylece krallar egemenlik haklarını görünüşte
kendi istekleriyle sınırlamaktaydılar. Bu tür anayasalar bilimsel olarak
"tek taraflı irade ile bahşedilen" metinler biçiminde nitelendirilirler. 1848
Prusya Anayasası bu· tür metinlere en güzel bir örnektir. Ama Prusya
Kralı 4 üncü Friedrich Wilhelm'in halka bu anayasa balışedişi Berlin'deki büyük çalkantılar sonunda mümkün olmuştur.

Bütün bu büyük tarihsel hareketler ingiltere'ye sıçramadı. Belki,
kendi kendine gelişen ve bütün siyasal aydınlanmanın pratik modelini
oluşturan ingiltere, böyle bir devrimsel harekete ihtiyaç göstermiyordu.
Daha 13 üncü Yüzyıl sonlarında kral, soylular ve halk arasında başla
yan, zaman zaman gürültülü, çoğunlukla sessiz bir mücadele sonucu İn
gilizler krallık kurumunu yetkisiz bir duruma getirmeyi başarmışlardı.
Bu gelişme sırasında bir dizi büyük yasalar kabu edilmiştir. Bütün bunların toplamı ve kendiliğinden doğup gelişen gelenekler ingiliz anayasası
nı oluşturur. Bugün ingiltere ve İsrail dışında yazılı anayasası olmayan
devlet kalmamıştır. Ancak unutulmasın ki her iki devletin de yürürlükteki temel düzenlemeleri biraraya getirildikleri takdirde modern bir anayasanın bütün ögelerini içerecek bir metin elde edileceği kuşkusuzdur.
19 uncu Yüzyıldaki bu gelişmeler Osmanlı Devleti üzerinde de etkisini göstermekte gecikmedi. imparatorluktan kopup bağımsızlıklarını ilan
eden yeni devletler hemen anayasa düzenlerini kuruyorlardı. Bu gelişme
Osmanlılara dolaylı da olsa etkide bulunmuştur. Diğer yandan 2 nci
Mahmut'tan beri Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarabilmek için modern
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genel bir tasvip bulmaya başlamış
toplumunun böyle bir harekete hazırlıklı olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle sözünü ettiğim genel
tasvip, "aydınların" tutumundan kaynaklanan olumlu bir gelişmedir. Nitekim, 2 nci Mahmut'un yönetim reformlarını oğlu Abdülmecit Tanzimat
ve Isiahat fermanlarını ilan ederek tamamlamaya çalışacaktır. Bu iki ferman, Osmanlı Devleti'nde modern anayasal düzene geçilmesinin ilk işa
retleridir :Yasalar önünde mutlak eşitlik; kişinin can, mal ve ırzının tam
güvenlik altına alınması; kanunsuz suç ve ceza olmaz, bağımsız mahkemelerde yargılanmadan kimseye ceza verilemez ilkelerini kabulü önemli
adımlardır ve ingiltere'de anayasal düzene geçişi hazırlayan haklar bildirilerine benzerler. Ama bu adımlar elbette yeterli değildi. Modern anayasa düzenine geçmek için, siyasal özgürlüklerin tanınması, halkın devlet
yönetiminde bir ölçüde de olsa söz sahibi edilmesi gerekti. Abdülmecit'in
ı86 ı 'de ölümünden sonra tahta geçen Abdülaziz döneminde bu yolda
sadece bir adım atılmıştır. 1864 yılında yerel örgütlerde görev alacakları
bir ölçüde seçimle iş başına getirilmeleri kabul edildi. Böylece Türk tarihinde halk ilk kez oy vererek yönetime katılıyordu. Ancak Abdülaziz daha ileriye gitmemiş, baskı rejimini koyulaştırmış, sonunda aydınların girişimi ile tahttan indirilmiştir. 1876 yılında gerçekleşen bu olay, aydınlar
grubunun anayasal bir monarşiye geçiş özlemlerinin ifadesi idi. Bu rejimi getireceğine söz veren yenipadişah 5 inci Murat kısa bir süre sonra
akıl hastalığına yakalanınca, tahttan indirildi. Yerine 3 ı Ağustos ı876'da
devleti anayasa ile yönetmeye söz veren veliaht Abdülhamit Efendi, Sultan 2 nci Abdülhamit sanı ile tahta çıkartıldı.
bir hukuk devletine geçilmesi

gereği

tı. Aydınlanma çağını yaşayamayan Osmanlı

2 nci Abdülhamit, anayasa hazırlatılması işlerine hemen başladı.
Sadrazam Mithat Paşa başkanlığında kurulan bir komisyon ı852 Prusya ve ı 83 ı Belçika anayasalarını model alarak çalışmaya girişti. Burada
aniatmarn gereksiz bir dizi hazırlık ve tartışma sonucunda, tam 120 yıl
önce bugün Türk tarihinin ilk anayasası ilan edildi.
Bu anayasanın kökeninde herhangi bir halk hareketi yoktu. O, bir
avuç aydının baskısı sonucunda padişahın tek taraflı iradesi ile Osmanlı halkına "bahşedilmişti''. Kanun-i Esasi adıyla anılan bu anayasa padişahın 23 Aralık ı876 tarihli fermanı ile yürürlüğe girdi. Sadrazaını Mithat Paşa'ya yolladığı bu fermanda padişah açıkça şunları söylüyordu:" .. imdad-i ruhaniyet-i cenab-i Peygamberiye istinaden işbu Kanun-i
Esasi'yi kabul ve tasdik ile tarafınıza gönderdim". Bu sözlerin anlamı, Kanun-i Esasi'ye can veren ögenin asla ulus olmadığıdır.Padişah Peygamberin yardımına dayanarak ve kendi kesin yetkisini kullanarak Kanun-i
Esasi'yi "kabul ve tasdik" etmektedir. Bunun sonucun da, anayasayı veren gücün onu geri almaya veya değiştirmeye kesin yetkili olmasıdır.
374

Gerçekten Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti sona erinceye degin sadece
iradesi ile degiştirilebilmiştir.

padişah

23 Aralık 1876 günü Türk ve İslam tarihi için büyük önem taşır. Meş
ruiyetinin kökeni ne olursa olsun, bir İslam devleti tarihte ilk kez anayasa yoluyla yönetilecegini ilan etmektedir. Gerçi daha önce, Fransızların
etkisi altında 1861'de Tunus'ta bir anayasa kabul edilmişse de bu metin
çok kısa bir süre yürürlükte kalmış ve hemen hiç uygulanmamıştır. Kanun-i Esasi ise kuramsal olarak Osmanlı Devleti sona erinceye degin, yani 1 Kasım 1922 tarihine kadar yürürlükte kaldı. Bu arada Hazret-i Muhammet'in Medine'de Hicretin birinci yılında saptadıgıkabul edilen bazı
esasları tarihteki ilk anayasa kabul eden görüşe katılmanın da biraz zorlama olacagı kanısındayım. Hazret-i Muhammet, peygamberliginin verdigi yetki ve büyük önsezisi ile, kurulmakta olan İslam devletine süreklilik
saglamak geregini duymuş, bunun için o güne kadar başıboş yaşayan
kabileleri disiplin altına almayı amaçlayan ve İslam egemenligini tanıyan
gayrimüslimlere din özgürlügü tanıyan bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemenin anayasal bir nitelik taşıdıgı ileri sürülebilir. Ama bir anayasa oldugu iddia edilemez. İslam tarihindeki gerçek anlamdaki ilk anayasa bugün andıgımız 1876 Kanun-i Esasisidir.
İlk anayasamızın pek çok eksiklikleri vardı. Bütün bunlar elbette
sempozyuma katılan degerli bilim adamlarımız tarafından anlatılacaktır.
Ben kısaca, siyasal özgürlüklerin son derece yetersiz oluşunu ve padişah
yetkilerine hiçbir sınırlama getirilmedigini belirtmekle yetinecegim. Egemenlik anlayışı bu anayasa ile hiç degişmemiştir. Egemenlik ulusa degil,
Osmanlı hanedanına aittir. Bu kısa eleştiriden sonra şunları da söylemek isterim :
2 nci Abdülhamit, yetkilerine en küçük bir kısıtlama getirmemesine
ragmen, Türk tarihinde ilk kez kurulup çalışmaya başlayan Meclis-i Mebusan'ın varlıgından pek hoşnut kalmamıştır. Bu nedenle 18 Şubat
1878'de Meclis-i Mebusan, gene Kanun-i Esasi'nin verdigi yetkiye dayanılarak padişah tarafından "süresiz" tatil edildi. Böylece parlamentolu
yaşam sona erdi. Padişaha bakılırsa, anayasa yürürlükteydi. "Sadece"
anayasal düzene uygun biçimde Meclis-i Mebusan toplanmıyordu. Pek
çok aydına göre ise bu, yeniden açılan istibdat döneminden başka birşey
degildi. Böylece özgürlük mücadelesi tekrar ve çok daha sert biçimde
başladı. Aydınların yasal olmayan davranışlar içine girmeleri, Meclis-i
Mebusan'ın toplanmamasından kaynaklandı. Padişah bu yola gitmeseydi demokrasinin bazı temel kurumları yurdumuza tam otuz yıl önce yerleşmiş olurdu. Bu da azımsanmayacak bir zaman kaybıdır.
"'
Anlattıgım özgürlük mücadelesi sonunda İkinci Meşrutiyet adını verdigirniz yeni bir dönemin açıldıgını biliyorsunuz. 23 Temmuz 1908'de,
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ağır baskı karşısında bunalan 2 nci Abdülhamit Meclis-iMebusan seçimlerinin yapılmasını irade etmiştir. Böylece parlamentolu yaşama tekrar
geçildi. Burada anlatılması uzun sürecek bunalımlardan sonra, 1909 yı
lında yenipadişah 5 nci Mehmet Kanun-i Esasi'de demokratik sayılabi
lecek değişiklikler yaptı. Parlamenter hükümet sistemine geçildi. Özgürlükler biraz genişletildi. Ama kökeninde halk iradesi bulunmayan bu
anayasa kendiliğinden sönmeye mahkümdu. Nitekim İttihat ve Terakki
Partisi'nin oligarşik yönetimi ülkeyi Birinci Dünya Savaşına sürükledi.
Daha sonra olup bitenleri her Türk bilmektedir. Bu bilinenleri kısaca
özetlernem gerekirse şunu söyleyebilirim : Savaştan yenik çıkan ve dört
bir yandan işgal edilmeye başlanan yurdumuzu artık ancak ulusun
kendisi kurtarabilirdi. Bu da ulusal egemenlik ilkesinin kabulü ile
mümkündü. 1918 yılı sonlarında başlayan ve 1919 yılında büyük bir
hızla süren yerel ulusal kongreler yolu ile gerçek ulus egemenliğine doğ
ru ilk ve sağlam adımlar atılmaya başlamıştı. Bütün bu hazırlıklardan
sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile tarihimizdeki ilk gerçek parlamento yaşama geçmiş oldu. Kuruculuk niteliğine de sahip bu Meclis daha ilk kararlarıyla egemenliğin kayıtsız şart
sız ulusa ait olduğunu vurgulamıştır. Birinci Meclisimiz 20 Ocak 1921
tarihinde kabul ettiği metin ile ilk gerçek anayasamızı da yapmıştır.
Kanun-i Esasi'den 1921 Anayasanın ilerisine giden uzun ve zahmetli yolun sonuna gelmek de kolay olmadı. Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin bir bölümü son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'ndan gelmişlerdi. Üyelerin kökeni böylece iki çeşitti : Bir bölüm milletvekilleri
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi kararı ile halk tarafından seçilmişler di. Bu Cemiyet ulusun bağrından çık
mıştı. Bu nedenle ulusu temsil niteliği vardı. Bir bölüm milletvekilleri
ise gene halk tarafından seçilmekle birlikte osmanlı hanedanının egemenlik yetkisine dayanılarak yürürlüğe giren Kanun-i Esasi hükümlerine göre Meclise gelmişlerdi. Bu ikilik, 1921 Anayasasının kabulünden
sonra da kendini gösterdi. Bazı milletvekilleri bu karmaşık yapı içinde
Osmanlı Anayasasının da yürürlükte olduğunu ileri sürüyorlardı. Ulusal egemenliğin mimarı, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Paşa da bu
durumu geçici olarak kabul etmek zorunda kalmıştı. Osmanlı Anayasasının ulusal egemenlik ilkesine aykırı olmayan hükümleri yürürlükte
sayılıyordu. Böylece bütün anayasa hukukçularının dikkatle değerlen
dirmeleri gerekli bir döneme girilmişii : Bir ülkede kaynakları ayrı iki
farklı anayasa uygulanıyordu.
Türk siyasal yaşamının bu çelişkili durumu 1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılmasıyla son buldu. Artık sadece ulus egemenliği ikesine
dayanan bir anayasamız vardı. Ama eksik bir anayasa idi bu metin. 29
Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile yapılan anayasa değişikliği bu eksiklikleri giderememişti. 3 Mart 1924'te Halifeliğin de kaldırılmasından
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sonra ulusal egemenlik ilkesi üzerindeki bütün gölgeler silindi. Türkiye
Büyük Millet Meclisi artık yeni bir anayasa yapabilirdi. 20 Nisan 1924 tarihli ünlü Anayasa ile Türk Devleti teknik açıdan doyurucu bir metne kavuştu. Bu Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi "kuruculuk" niteliği
ne de son verdi. Artık siyasal istikrara kavuşulmuştu.
Türk Anayasa Hukukunun daha sonra geçirdiği gelişim dikkatle incelenmelidir. ı 924 Anayasasından ı 96 ı metnine geçiş çok önemli bir
olaydır. İlk kez bir Kurucu Meclis ve sonunda halkoyuna başvurularak
konulan bir anayasa; ardından gene buna benzer bir yolla hazırlanan,
şu anda yürürlükte bulunan ı 982 Anayasamız ...
ı20 yıl içinde beş anayasa. Bu anayasaların ı909, ı923, ı928, ı934,
ı937, ı971, ı995 yıllarında geçirdikleri çok önemli değişiklikler. Bu rakamlar oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletlerinin dünyadaki ilk yazılı anayasaya dayanılarak kurulduğunu belirtmiştim. Bu Anayasa 200
yılı aşkın bir süreden beri yürürlüktedir. Elbette zamanın ihtiyaçlarına
göre arada bir değişikliklere uğramıştır ama, metin esas olarak bugüne
kadar gelmiştir. Bizde ı20 yıl içinde beş ayrı anayasa yapılması, her birinin ayrı ilkelere dayanması toplumumuzun geçirdiği siyasal ve kültürel
değişmelerin henüz hız kesmediğini gösteriyor. Elbette her yeni anayasa
bir öncesinin verdiği derslere dayanılarak hazırlandı. Bütün bu önemli
gelişmelere rağmen anayasa konusunda daha alacağımız bir hayli yol
var. ı 982 Anayasasının pek çok bakımlardan değiştirmek, yenilernek gerekiyor. İnsan hakları, yargı bağımsızlığı, milletvekili dokunulmazlığı,
üniversite özerkliği gibi temel konularda çok ayrıntılı ve hızlı değişiklik
lere gitmemiz demokrasinin vazgeçilmez koşullarının buyruğudur.
Bugün elbette, ı20 yıl önceki başlangıç noktasından çok ilerdeyiz.
Ama çağdaşlaşma isteğini gerçekleştirmek için hemen her gün yeni ihtiyaçların giderilmesi zorunluluğu ile karşılaşıyoruz. ı20 yıllık bir anayasa deneyimine sahip bulunan ve dünyanın gördüğü en büyük demokrat
önder olan Atatürk'ü bağrından çıkartan bir ulus için bu hedeflere ulaş
mak zor değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ortaklaşa düzenledikleri bu bilimsel sempozyumda, ilk anayasamız değerlendirilecektir. Anayasa tarihimizin başlangıç noktası bilimin
süzgecinden geçirilecektir. Bu güzel toplantıyı bildirileri ile gerçekleştire
cek değerli bilim adamlarımıza, sempozyumun düzenlenmesinde büyük
emekleri geçen İstanbul Üniversitesinin Sayın Rektörü ile Hukuk Fakültesinin saygıdeğer Dekanına, diğer bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşek
kür ederim.
Türk anayasalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçmiş olan ve artık aramızda bulunmayan bilim ve siyaset adamlarımıza
Ulu Tanrı'dan rahmet, yaşayanlara da uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim.
Türk bilim ve siyaset yaşamına büyük
sempozyumu açıyorum. Hayırlı olsun.

katkılar

getirmesi

dileği

ile
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AYDIN DOÖAN VAKFlNCA DÜZENLENEN "GENÇ İLETİŞİMCİLER
YARlŞMASI" ÖDÜL TÖRENİNDE "İLETİŞİM ÖZGÜRLÜÖÜ"
KONUSUNDA YAPTlKLARI KONUŞMA
24 Aralık 1996 - İstanbul
Değerli Basın

Mensuplan,

Yakın Geleceğin Sevgili İletişimcileri,
Sayın

Konuklar,

Bugün Aydın Doğan Vakfının düzenlediği "Genç İletişimciler Yarışma
ödül töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu
değerli yarışınayı düzenleyen Aydın Doğan Vakfını içtenlikle kutluyorum.
sı"nın

Bilindiği

gibi, batı ölçüleri gözönüne alındığında, ulusal anlamda batarihimiz uzun bir geçmişe dayanmıyor. Ulusal nitelikte ilk gerçek
Türk gazetesi olarak kabul edilen "Tercüman-ı Ahval"ın yayın hayatına
başladığı 21 Ekim 1860'dan bu yana 136 yıl geçmiş bulunuyor. Konumuz açısından, yani daha önceleri "basın özgürlüğü", son yıllarda ise
"iletişim özgürlüğü" kavramı açısından, bu süreç içinde Türk basını acı
tatlı pek çok olaylar yaşadı. 1876 Anayasası dahil olmak üzere, genelde
ve değişikliklerle bugüne kadarki tüm anayasalarımızda yer alan sansür
yasağına ya da "basın özgürlüğü"ne rağmen, Türk basını pek çok şehit
verdi, baskılar gördü, hapisiere atıldı, ağır sıkıntılardan geçti. Ama, örneğin Kurtuluş Savaşımız, Cumhuriyet dönemi ve 1946'da çok partili yaşa
ma geçiş sırasında kendisine düşen ağır ve şerefli görevi ve hizmeti büyük bir sorumluluk bilinci içinde layıkıyle yerine getirdi. Çağdaş, özgürlükçü demokrasinin ülkemizde yerleşmesi, yaygınlaşması; Türk milletinin demokratik rejimi vazgeçilmez yaşam tarzı olarak benimsernesi mücadelesinde üstün hizmetler verdi.
sın

Değerli

Konuklar,

Sevgili Gençler,
İleşitim özgürlüğü, sadece basın ve yayın mensuplarına tanınan bir
ayrıcalık değildir.

Toplumdaki her bireyin düşünce ve kanaatlarını serbestçe ifade edebilme; bilgi ve haberleri de serbestçe alabilme, izieyebilme hakkının bir gereğidir. özgürlükçü demokrasilerde, yasama organı ile
birlikte ve yanı sıra en önemli ve etkin denetim organı hür ve bağımsız
basındır. Basının bu önemli görevini yerine getirebilmesi, yürütebilmesi
için engelleyici unsurlarla karşılaşmaması zorunludur. Demokratik toplumlarda basının görevi, toplum menfaatlerini doğrudan ilgilendiren kon u ve olaylardan halkın doğru bilgiler edinmesini sağlamak; öneri ve
eleştirilerle kamuoyunu oluşturmak ve aydınlatmaktır.
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İletişim özgürlüğünün kullanılmasında, dikkat edilmesi gereken temel noktanın ve zaten gazeteciliğin temel kurallarından biri olarak kabul
edilen "doğru haber verme" disiplini olduğu inancındayım. Bu anlamda,
haberin doğruluğu araştırılmalı, kamu ahlakı gözetilmeli, Devletin ve
milletin temel milli ve manevi değerlerinin zedelenmesine neden olabilecek haber ve yorumlardan kaçınılmalı, düzeltme ve açıklamalar yayın
lanmalı, kişi haklarına saygı gösterilm eli, şeref hakkı ve özel yaşam hakkı haksız yere ihlal edilmemelidir.

Bu

açıdan baktığımızda karşımıza,

sorumluluk ve

basının

denetim

mekanizmasının işlediği çıkmaktadır.

Bu noktada, Batılı gazeteci yazar Paul Johnson'un gerçekten çok ilginç tespitleri olan "Gazetecilik mesleğinde yedi büyük günah" başlıklı
özeleştiri niteliğindeki makalesinden bazı pasajlar okumak istiyorum.
Yazar şöyle diyor :
"... Günümüzde artık medyalar hakkındaki genel görüş sadece olumsuzdur; medyalar, görmezlikten gelme, yalan, kötü niyetli uydurmalar ve
kayıtsızlık ile bağdaştırılmaktadır. Herkes reform diye haykırıp sınırlan
dırma yapılmasını istese de, bu sınırlandırmanın tam olarak nasıl olacagı konusunda sabit bir fikir yoktur. Sir David Calcutt'un ingiliz Parlamentosuna verdiği raporunda önerdiği gibi, ceza yetkisi olan resmen görevlendirilmiş bağımsız bir basın merkezinin kurulması az çok sansür
olup yürümeyecektir. Tek ve gerçek çözüm, içte değişiklik yapmaktır. Yani, medyaları yapan insanların etik rejenerasyonu. Bu da gazete sahiplerinden muhabiriere kadar geçerli olmalıdır. Onlar ancak kullandıkları
gücün boyutunu idrak ettikleri zaman böyle bir şey gerçekleşebilir. Gazetedeki yazı odasında, masasının başında rahatça oturan veya bir yayın
stüdyosunda bir mikrofonun ve kameranın arkasında duran bir kadın ve
bir erkek, sahip olduğu gücünün belki de hiç farkında değildir ve belki
de hiç okuyucuları, dinleyicileri veya seyircileriyle yüzyüze gelmemiştir.
Ancak o güç bütün korkutuculuğu ile oradadır. Ve onunla beraber, bu
gücün kullanılmasını emreden sorumluluklar da mevcuttur. ..
... Bu nedenle, genel yargının arkasında yatan karakteristik zayıflıkla
tespit etmek daha da büyük önem kazanmaktadır. Ben buna, medyaların 'yedi büyük günahı' diyorum ... "

rı

Paul Johnson

yazısında

yedi büyük

günahı şöyle sıralıyor

:

şöyle açıklıyor) "Yalan demiyorum,
bilinen bir haberin pervasızca yayınlanması çok nadirdir.
Kasıtlı veya kasıtsız çarpıtma daha yaygın olup, bir çok biçime girebilir .. "

1. ÇARPlTMA - (Johnson bunu

yanlış olduğu

2. YANLlŞ RESİMLER KULLANMA- (Bu konuda Johson şöyle diyor) "Yanlışlığın bu özel biçimi şu gerekçeyle haklı gösterilmeye çalışıl379

maldadır

: Seyircinin

sıkılmaması

simler kullanılmaktadır.
söz konusudur ... "

için canlı ve tercihen dehşet veren reBurada, günümüzdeki en yaygın çarpıtma türü

3. ÖZEL HAYATIN ÇALlNMASI- (Johson şöyle diyor) ". .İnsanın
gizli ve mahrem alanına tecavüz edilmesi, çağımızın en kötü niyetli medya günahı olup, gittikçe büyüyüp yayılmaktadır ... Herkesin ruhi ve fiziksel sağlığı için belli ölçüde bir mahremiyeti olmalıdır. Hayvanların bile
buna ihtiyaçları vardır. Her mitolog, belirli kuşların izlendiklerini farkettiklerinde güçsüzleşip, öldüklerini teyid edebilir. Eğer bu dünyaya sorumsuzca tecavüz edilirse, bozulması içten bile değildir. Telefonların dinlenmesi, gözetlenme, başkasının ismini kullanarak iletişim kurma v.s.,
bütün bunlar bir hırsızın alet çantası gibi birer hırsızlık aleti sayılabilir.
Özel hayat, ünlülerin özel hayatı olsa bile, hukuken umumi incelemeye
açık değildir .. "
4. KARAKTER CİNAYETİ- (Johnson bu günaha şöyle açıklık getiriyor) ".. Medyalar her zaman bu acımasızlık uğruna suiistimal edilmiş
tir. En güçlü İngiliz basın baronlarından biri olan Lord Beaverbrook, ünlü kişileri kara listeye almakla, hatta bunlardan bazılarını hiçbir şekilde
gazetelerinde bahse değer bulmamakla ünlüydü. Onun muhabirleri, baş
lattığı savaşı yaltakça bir çoşkuyla kat' i· netice alana kadar sürdürüyorlardı. O zamanlar Daily Express Gazetesi'nin başyazarı olan Arthur
Christiansen, bu durumu şöyle dile getirmişti : (Politikayı Lord Beaverbrook yapardı, sunan ise bendim). O sadece kalpsiz bir hakimin verdiği
kararı uygulayan kişiydi. Bir şeyin iyelik hakkına sahip olup, bu hakkı
kullanma zorunluluğu olmadığı halde kan davası güden kişiler günümüzde halen mevcut olsalar da, daha nadir görünmektedirler. Araç, düş
manca bir amaçla birisine doğrultulan bir silahtır. Tetiği tutan kimse,
daima doğru hedefenişan alıp almadığı konusunda vicdanını yoklamalı
dır. Aksi halde araç vasıtasıyla, cinayet sözkonusu olacaktır ... "
5. CİNSELLİÖİN KÖTÜYE KULLANILMASI- (Johnson bunu şöyle
"... Gazeteler 18 inci yüzyıldan beri cinselliği kullandıkları halde,
hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar, gerek seviyeli, gerekse adi gazeteler bu kadar sistematik ve acımasızca cinselliği satış argümanı olarak
sergilememişlerdi. .. Redaktörler ve televizyon yapımcıları belki cinselliğin
kötüye kullanılması konusunda mevcut yasalara istinaden suç işleyip iş
lemediklerini biraz düşünüyorlardır; ancak, bunlardan çok azı okuyucu
ve seyirci üzerinde yarattıkları bozucu ve yozlaştıncı etki üzerine kafa yormaktadır. Bu alanda büyük ahlaki bir tarafsızlık oluşturmuşlardır."
açıklıyor)

dar

6. KiRLENME- (Johnson şöyle diyor) "... Günümüzde, istedikleri kaitinalı davransınlar, anne- babanın çocuklarının okuma ve televizyon
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izleme alışkanlıklarını sınırlama imkanları neredeyse yoktur. Bir tek çözüm vardır; gazeteleri ve televizyonu evden çıkarmaktır. Bu da, çocuklardan yararlı bilgileri de esirgemek anlamına gelir ki, çok aşırı bir önlem
olabilir. (Çocukların izlemesi sakıncalıdır) gibi talimatlar veya bu tür yayınların gecenin geç saatlerinde yayınlanması gibi önlemlerin hiçbir yararı yoktur, Tek koruma önlemi, basılacak veya yayınlanacaklar hakkın
da karar veren kişilerin ahlaklı şuurudur. Bu da genelde yoktur."
7. GÜCÜN KÖTÜYE KULLANILMASI - (Bu konuda Johnson'un
açıklaması şöyle)" ... Macanlay, basını (dördüncü tabaka) diye değerlen
dirdiğinden beri, basının ne derece büyük bir politik güce sahip olduğu
bilinçlere yerleşmiştir. Medya şefi eri, sahip oldukları gücün derecesinin
ve ahlak bozucu tabiatının bilincinde değillerdir çoğu zaman. Lort Actons, (Her türlü güc ahlak bozmaktadır) demişti. Bu, politika için geçerli
olduğu kadar, medyalar için de geçerlidir. Büyük bir gücün uzun süre
kullanılması, maddi cazibelere karşı tamamen bağışık olan insanlarda
bile etik duyguların bozulmasına neden olmaktadır. Bu da kendini, tasasızca ve sorumsuzca ağır sonuçlar getiren kararlara yaklaşma şeklinde
göstermektedir. Bu son büyük günah, büyük ölçüde bütün diğerlerini
içine almaktadır. .. "
Şimdi, denebilir ki, Johnson'un bu saydığı yanlışlar, günahlar şöyle
veya böyle ortaya konabilir. Eksiği olur, fazlası olur. Pekala, bunlar nasıl
giderilmeli? Bunlar herhangi bir yasal düzenleme ile giderilebilir mi? Resmi ve yasal yaptırımlarla yanlışlıkların düzeltilmesi emredilse dahi, medyaların doğru bilgi vermesi sağlanabilir mi? Buna çoğunuzun "hayır" cevabını vereceğini sanıyorum. Ahlaklı medyaların, yasalarla, baskıyla veya korkutınakla meydana gelmeyeceğine inanıyorum. Belki sadece yol
gösterilebilir. Bu yollar da, öteden beri basının kendi içinde kabul gören
genel kuralların uygulanması isteğinin yerine getirilmesidir. Medya ancak kendi içinde oluşturacağı etkin bir denetim mekanizması içinde bu
sorunları çözme, şikayetleri giderme ortamını yaratmalıdır. Medya, çok
parçalılıktan kurtulmalıdır. Bölünmüş, ayrı ayrı meslek kuruluşları, cemiyetleri, dernekleri, kendi kuruluş ve işlevlerini korumalı, muhafaza etmeli, ancak; tek bir büyük çatı altında toplanma gereğini artık gerçekleş
tirmelidir.
Doğruyu yazma ve söyleme; sorumluluk duygusu; bilgili olma ve bilgi düzeyini sürekli geliştirme; demokrasinin vazgeçilmez ve kaçınılmaz
sonucu olan "halk iradesi"ne saygı duyma; (Amerikalı eleştirmen Mencken, "Bugüne kadar hiçbir gazetenin tirajı, okuyucularının zekasını küçümsemekle düşmemiştir" demişti) gücün sorumlulukla birlikte kullanıl
ması, (yani sevk ve idare yükümlülüğü), cesaret sahibi olmak, yanılgıyı
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veya yanlışlığı kabul etme, itiraf etme cesareti ile donanımlı olarak, kendi mensuplarını yetiştirme ortamı ve kazancına sahip olmalıdır.
Sonuç olarak; iletişim özgürlüğünün çağdaş özgürlükçü demokrasinin işlev ve işlerliğine sağlayacağı olumlu ve değerli katkıların, ancak
medya içindeki nitelikli insangücüyle orantılı olacağı inancıını ifade etmek isterim. Webster'in dediği gibi, demokrasinin işlemesi için medyalar
vazgeçilmez bir araçtır ve en iyi şekilde bilgilendirilmiş, aydınlatılmış olan
insanlar; ihtiraslara, entrikalara ve bozuk idarelere en az kanan insanlardır.
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GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDE TEDAVİ ALTINDA
BULUNAN GAZİLERi ZİYARET SIRASINDA
YAPTlKLARI KONUŞMA
31

Aralık

1996

Değerli Basın Mensupları,

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza konusunda bölücü eş
çetesiyle kanları ve canları pahasına m ücadele veren kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelelerine destek olmak için, daima arkalarında
olduğumuzu kendilerine hissetUrrnek için, bütün duygularımızı o m.üc
adelede yaralanan, uzuvlarını kaybeden gazilerimizle paylaşmak için,
ı 996'yı bitirip ı 997'ye girmek üzere olduğumuz bugünde buradayız.
kıya

Gülhane Tıp Akademisi Hastanemizde bugün o mücadele sırasında
asker, polis ve korucu olarak yaralanmış tedavi gören, rehabilitasyona
tabi tutulan güvenlik kuvvetleri mensuplarıınızia birlikte olacağız. Elbette kaybettikleri uzuvlarını yerine koymak mümkün değil. Yaralarını fizik
olarak belki iyileştirebiliriz. Ancak, onların iç dünyalarında olan biteni
bilmemiz mümkün değil. Ancak, böyle günlerde onları ziyaret etmek, gönüllerini almak ve varsa dertlerini dinlemek konusunda hepimizin son
derecede duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bu ziyaretle bu
görevimi yerine getiriyorum. Bu ziyaret vesilesiyle o büyük mücadele sı
rasında şehit düşen evlatlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum.
Bu ziyaret vesileysiyle açıklamak istediğim diğer husus; Meclis olarak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile ortaklaşa olarak Ocak ayının ortaları
na doğru hayata geçireceğimiz bir yeni uygulama olacak. O da şudur :
Gazilerimizin gerek görev bölgelerindeki, gerekse buradaki tedavileri sı
rasında kan ihtiyaçları doğmaktadır. Gerçekleştireceğimiz uygulama bu
ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik olacaktır.
Bildiğiniz gibi, Meelisimize günde 6 bin ila ı 5 bin arasında ziyaretçi
gelmektedir. Ziyaretçi vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet
edeceğiz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi bizim sağlık birimimize yeterli
teknik eleman takviyesi yapacak ve orada vatandaşlarımızın bağışların
dan elde edeceğimiz kan ürünlerini Gülhaneye vereceğiz ki, gazilerimizin
tedavilerinde kullanılabilsin.
Bildiğiniz

gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin tüm kurumlahalinde Meclis- Millet işbirliğinin gerçekleştirilmesi için her
türlü gayretin içerisindedir. Gerçekleştireceğimiz . uygulamanın da bu
çerçevede ele alınması gerekir.
rıyla işbirliği
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Bu vesileyle basın mensuplarının da yeni
önümüzdeki yıl hepsine başarılar diliyorum.
Soru : Terhis olan gazilere sivil

hayatlarında

yıllarını

tebrik ediyorum,

yeterli ilgi gösteriliyar mu?

Cevap : Bir husus daha var, Sayın Genelkurmay Başkanımız bütün
birimlere direktif vermişler. Bu insanlar hastaneden ayrılıp
köylerine gittiklerinde, kazalarına, kasabalarına gittiklerinde her ay
muntazaman askeri yetkililer tarafından, mülki yetkililer tarafından ziyaret ediliyorlar. Bu da milletimizin bir kadirşinaslık örneğidir. Bütün ihtiyaçları karşılanmış, bütün rahatları temin edilmiş, ama kopan uzuvları
yerine koymak mümkün değil. Onun yerine bu kahramanları protezlerle
günlük hayata kazandırmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Gülhane Askeri
Tıp Akademisi bu konuda son derece başarı kazanmış durumda.
şubelerdeki

Soru : Gazilerden birisi bir mağduriyetten bahsetti. Bu konuda ne düo konuya eğilecek misiniz?

şünüyorsunuz,

Cevap : Mağduriyet meselesi değil. Bir kanundaki tarih değişikliğin
den bahsetti. Değerli arkadaşım Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner benimle beraber. Ben kendisinden rica ettim. Askeri yetkililerle görüşecek
ler, o tarih neyse tespit edeceğiz, hemen bir kanun teklifi hazırlayıp Meclis'e verecekler. Takipçisi de ben olacağım. Yani problem yok. Sadece bir
tarih değişikliği nedeniyle bazı insanların tazminattan istifade edememesi durumu var. Onun giderilmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız.
Soru : Devlet gazilerin

sorunlarına

yeteri kadar

eğilmiş

mi?

Cevap : Evet. Devletin hiçbir eksikliği yok. Devlet her şeyi yapmış.
Ama o insanların yaptıkları karşısında devletin yaptığı denizde bir katredir. Biz hiçbir şey yapmadığımızı farzediyoruz. Ama bu insanlarımız için
yapabileceğimiz ne varsa yapmanın gayreti içerisindeyiz, onun heyecanı
içindeyiz. Onlar için ne yapsak azdır. O insanlar kanlarını vermişler, canlarını vermişler bu ülkenin bütünlüğü için, devletin daha fazla yapabileceği bir şey varsa daha fazlasını yapması lazım. Onun için buradayım bugün. Size de gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederim.
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YENİ YIL MESAJI

3ı

Aziz

Aralık ı 996

Vatandaşlarım,

Acı tatlı olaylarla, anılarla l:~ir yılı daha geride bırakn1ış bulunuyoruz.
1997 yılında, barış, sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün egemen olduğu; huzur ve güven dolu günler diliyorum.
Geçen bir yıl içerisinde, uzun süre tüm. insanlığı acı ve üzüntü içinde
bırakan Bosna Hersek ve Çeçenistan'da yaşanan savaşların gerçekleşti
rilen ateşkes ve barış anlaşınalanyla sona cnnesinden sevinç ve üınit duyarken; maalesef yakınımızda özellikle Afganistan'daki iç savaşın ve Orta Doğu'da oluşturulnıaya çalışılan barış sürecine rağmen meydana gelen çatışmaların sürmesi ve bazı ülkelerde yaşanan terör ve şiddet hareketleri, üzüntü kaynağıınız oldu.
Ülkemizde ise, 24 Aralık 1995- Genel Seçiminin ardından, 25 Ocak
1996'da tamamlanan TBMM Başkanı seçiminden sonra, Haziran ayı sonlarına kadar sürensüreç iç:inde, hükümet kurma çalışmaları yapılmış ve
iki parti arasında kurulan ancak kısa sü,ren _53 üncü koalisyon hükümetinin ardından; bir parti degişimiyle oluşturulan 54 üncü koalisyon hükümeti 8 Temn11ız'da Meclis'ten güvenoyu alarakişbaşına gelmiştir.

Geçen 6 aylık süre içinde, 1996 ve 1997 n1al:i yılı bütçe tasarıları baş
ta olmak üzere pek çok kanun tasarı ve teklifi kanunlaşnıış ve özellikle
23 yıllık bir aradan sonra TBNiM İçtüzüğünde yapılması gereken değişik
likler, partiler arasında oluşturulan koınisyon çalışınası ile başarıyla gerçekleştirilrniştir. 1996 yılının yasan1a organı çalışınalan açısından bir
başka önemli ve dikliat çekici özelliği ise, Meclisin denetiın işlevinin etkin şekilde işlerlik göstermesi alnıuştur. Örneğin, 1996 yılı içinde, 13
Meclis Araştırınası Kon1isyonu ile 5 Meclis Soruşturınası Komisyonu kurulınuş; bu komisyonlardan 12'si çalışmalarını tanıanılayarak, raporunu
verıniştir. 6 konıisyon ise çalış_malarını halen sÜrdürınektedir.
Bu arada MecHs Başkanlığımızca tespit edilerek, partilerarası komisyona verilen Anayasaya uyum sağlamak üzere değişiklik yapılması gerekli 19 kanundal1, 16'sı üzerindeki değ;işildik teklifleri hazırlanmış ve ilgili konlisyonlara sevkedilmiştir. Ayrıca. siyasi partilerin üzerinde birleş
tikleri Anayasanın 83 üncü ınaddesirıdeki yasama dokunulmazlığında
değişiklik yapıln1ası ile ilgili teklif ınetni hazırlanmış ve teklif Meclis Baş
kanlığınca parti gruplarına gönderllerele in1iaya açılmıştır.
Sonuç olarak, Yüce 1\tleclisinliz kendisinden beldenen dinamizm içinde, ülke sorunlarının çözünıünde, halkınıızın huzur've güven içinde ya385

şaması ve refah düzeyinin artırılmasında; demokratik ve laik Cumhuriyetimizin daha da geliştirilmesinde, hukukun üstünlügüne dayalı hak ve
özgürlüklerin tam olarak işlerlik kazanmasında; Anayasamızda ifadesini
bulan yasama-yürütme ve yargı erkleri arasındaki kendi görev ve yetkilerini layıkıyla yerine getirmede büyük bir gayret içindedir. Bundan hiç
kimsenin kuşku duymaması gerekir. Bu konuda Yüce Meclis'e yöneltilen
eleştirllerin zaman zaman hak ve insaf ölçüleri dışına çıktıgını ve Devletimizin temel organı olan Meclisimizin saygınligını yaralayıcı boyutlara
ulaştıgını üzüntüyle müşahade ediyorum. Yüce Milletimizin, Medisimize
yönelik bu tür üzücü eleştirilere itibar etmedigine de yürekten inanıyo
rum.
Aziz Vatandaşlanm,
1997 yılına girerken, yurdumuzun bir köşesindeki bölüce eşkiya çetesi ile olan mücadelenin, sarsılmaz bir azim ve kararlılık içinde en kısa
sürede başarıyla sonuçlanacagına olan inancım tamdır. Yüce Milletimiz,
milli birlik ve bütünlük içinde, kendisine ve vatanına yönelik saldırıların
yokedilmesi için gece gündüz ve her türlü özveri içinde görevlerini s ür duren kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik mensuplarımızın her
zaman yanındadır; onlarla beraberdir. Bu vesileyle, vatanı ve milleti ugruna yaşamlarını kaybeden aziz şehitlertınize bir kere daha Allah'tan
rahmet, ailelerine ve milletimize başsagııgı diliyorum. Kahraman gazileriınizi saygı ile selamlıyorum.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki aziz vatandaşlarımın, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetindeki soydaşlarımızın ve diger Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin yeni yılını tekrar kutlar; sevgi ve saygılar sunarım.
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TALİMATLARI ÜZERİNE, "GENEL KURULDAKi SÖKÜM
İHALESİNDE YOLSUZLUK İDDİASI" BAŞLlKLI HABER
NEDENİYLE CUMHURİYET GAZETESi GENEL YAYlN
YÖNETMENi ORHAN ERİNÇ'E GÖNDERiLEN AÇIKLAMA

7 Ocak 1997
Sayın Orhan Erinç
Cumhuriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Basınımızın güçlü, güvenilir kurumlarından olan gazetenizin 7 Ocak
1997 tarihli nüshasında yayınlanan "Genel Kuruldaki söküm ihalesinde
yolsuzluk iddiası" başlıklı haberinizi büyük bir üzüntüyle okudum.

Eksik ve yanlış bilgilenme sonucunda kaleme alındığına inandığım,
Yüce Parlamentomuz hakkında kamuoyunda birtakım yanlış izienim ve
değerlendirmelere yol açacak nitelikte olan söz konusu haberle ilgili olarak
ilişikieki açıklamamızı kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı çerçevesinde değerlendirmeniz ve gazetenizin 8 Ocak 1997 günlü nüshasında yayın
lamanız ricasıyla bilgilerinize sunarım.
Doç. Dr. Necdet Basa

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreteri
Kamuoyunun çok yakinen bildiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi işi, işin nitelik ve özellikleri
dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyla
Devlet İhale Kanununa göre Emlak KonutA. Ş. 'ne götürü bedel esasına göre verilmiştir.
Sermayesinin tamamı devlete ait olan Emlak Konut A.Ş.'de işin tümünün şartnamesini hazırlayarak işi, kendi usul ve esasları çerçevesinde
teklif alma usulü ile en düşük teklifi veren konsorsiyuma ihale etmiştir.
Yapılacak işin

yüzde 70'inin üzerindeki imalatının dış alıma bağlı oldikkate alınarak ABD Doları bazında gerçekleştirilen ve fiyat farkı
verilmeyen ihale, TBMM Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi
için gerekli olan işlerin tümünü kapsayacak biçimde ve bir bütün olarak
ması

gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu haberde yer alan "Sistemlerin sökülmesiyle ilgili ilk bölümün ihalesini alan Emlak Konut" ifadesi doğru olmayıp, bahsolunan söküm işi bir bütün olan ihalenin bir no.lu hakedişinden ibarettir. Bir no.lu
hakediş karşılığı yapılan ödemenin yolsuzluk iddialarına konu edilmesi
gerçeğe aykırı, haksız ve kamuoyunda yanlış izienim ve değerlendirmele
re yol açacak niteliktedir.
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Bu bağlamda, titiz bir şekilde incelenmiş olan hakedişin sözleşmede
belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde ayrıca 25 milyar lira civarın
da kur farkı ödenmesi zarureti doğacaktır.
Gazetenizdeki habere konu edilen ve kamuoyuna haksız bir biçimde
"Genel Kurul salonundaki söküm ihalesinde yolsuzluk iddiası" başlığıyla
sunulan işlem, yalnızca gerçekleştirilen iş karşılığı yapılan ödemeden ibarettir. Bu ödemenin geciktirilmesi durumunda şartname gereği kur farkı
ödenmesinin zorunlu kılındığı da dikkate alındığında, ihale şartnamesine
uygun olan bu ödemenin zamanında yapılmasıyla kur farkından doğabi
lecek olan ve 25 milyar TL. 'sına ulaşacak cezanın da önüne geçildiği görülecektir.
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"MECLiSTE BENZiNE HORTUM KUŞKUSU" BAŞLlKLI HABER
NEDENİYLE HÜRRİYET GAZETESi ANKARA TEMSiLCİSİ
SEDAT ERGİN'E GÖNDERDİKLERİ AÇIKLAMA
13 Ocak 1997
Sayın

Sedat Ergin

Hürriyet Gazetesi
Ankara Temsilcisi
Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü sayısında, "Mecliste benzine hortum
kuşkusu" başlıklı haberinde, bazı milletvekillerinin adları belirtilerek
TBMM'nin ulaşım hizmetlerindeki benzin giderlerinin büyük oranda yükseldiği ifade edilmektedir.
TBMM'de özellikle son bir yıl içinde, bir taraftan çalışma verimliliğinin
yönünde gerekli düzenlemeler yapılırken, diğer taraftan da bu
çalışmalarda gerçekçi tasarruf önlemlerinin alınması yönünde kararlar
alınmakta ve uygulamaya sokulmaktadır.
artırılması

söz konusu haberde benzin giderleri ile ilgili olarak Baş
konu genel olarak ele alınmış ve
benzin giderlerinin en aza indirilmesi için idari ve teknik nedenlerin tespit
edilmesi kararlaştırılmıştır. Olayın kişilerle ilgisi yoktur. Bu konuda en kı
sa zamanda tamamlanacak çalışmalar sonucunda, aynı sağlık giderlerinde olduğu gibi, ulaşım hizmetlerindeki harcamaların da belirli kurallara
bağlanması temin edilecek; gerek idari ve gerek araçların teknik. durumları ile ilgili tespitiere uygun olarak bu konuda gerekli tüm tasarruf önlemlerinin uygulanması yapılacaktır.
Bu

bağlamda

kanlık Divanında yapılan görüşmelerde,

Ancak, bu tür değerlendirmelerde, Sayın Milletvekillerinin yoğun seç- ·
men ilişkileri nedeniyle dahafazla mesai, zaman ve maddi kaynağa ihtiyaç duydukları gerçeği de gözardı edilmemelidir.
Saygılarımla.
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"MECLiS ASKERİN GÖLGESiNDE" BAŞLlKLI HABER NEDENİYLE
BASINA YAPTlKLARI AÇIKLAMA
14 Ocak 1997
13 Ocak 1996 tarihli basınımızda yer alan "Meclis askerin gölgesinde"
haberde, Yüce Meclisimizin konumu açısından üzüntü verici ifade-

başlıklı

ler

görülmüştür.

TBMM Başkanı olarak, Devletin ve parlamenter demokrasimizin temel
olan TBMM'nin "zayiflatılması, s indirilmesi'', "Meclis 'in askerin gölgesi altında olması; bazı kişilerin kendisini Meclis 'in üzerinde görmesi" gibi görüşler ya da bu tür yaklaşımlar karşısında sessiz kalmak mümkün
değildir. Üstelik hangi nedenle olursa olsun ve eğer doğru ise, Meclisimiz
için çok ağır bir itham olarak değerlendirdiğim beyanın sahibi, milletimizin
hür oylarıyla seçilmiş bir milletvekili ise, bundan daha da derin üzüntü
duyduğumu özellikle belirtmek isterim.
organı

TBMM Başkanlığına seçildiğim gün Meclis Kürsüsünden önemle ve
hassasiyetle vurguladığım gibi, TBMM'nin saygınlığını savunmak ve bunun gereğini yapmak en başta gelen görevimdir. Hiçbir kişi ya da kurum
Yüce Meclis'in üstünde değildir; bundan en ufak kuşku duymak ya da
kuşku yaratıcı beyanlarda bulunmak Cumhuriyetin ve demokratik rejimimizin temel ilke ve felsefesiyle bağdaşmaz.
Yüce Meclis 'te Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre kurulmuş olan komis yonların görev ve yetkileri bellidir. Hiç kimse, bu görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyecekfiili bir davranış içine giremez; girmemelidir de.
Medisimizle ilgili durum tespiti yapma ihtiyacını duyan herkesin, Yüce
Meclisin saygınlığı, itibarı ve etkinliği gibi hususlarda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyor ve bu düşüncemin de paylaşıldığına
inanıyorum.

390

TÜSİAD PARLAMENTO KOMiSYONU BAŞKAN
VE ÜYELERİNİ KABUL SIRASINDA

YAPTlKLARI

KONUŞMA

20 Ocak 1997
Sayın Başkan, TÜSİAD Parlamento Komisyonunun değerli başkanı
ve değerli üyeleri hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görmekten memnuniyet duyuyorum.
TÜSİAD'ın Parlamento Komisyonu ile bu benim üçüncü toplantım. İlk
toplantıda söylediklerimi hatırlamaya gayret ediyorum. O toplantıda şun
ları ifade etmiştim: Burası hepimizin Meclisidir. Buraya herkes gelir, düşüncelerini söyler, usulü dairesinde müracaatını yapar ve bu Meclis herkesi dinler. Bu müracaatlar arasında sivil toplum örgütlerinin bizim çalışmalarımıza katkıları ayrı bir önem taşır. O toplantıda bunları söylediğimi hatırlıyorum.

Siz o toplantıda bana bir sivil toplum örgütü olarak, TÜSİAD'ın parlamento işlerinden sorumlu komisyonu olarak ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik yaşantısıyla ilgili düşüncelerinizi rapor haline getireceğini
zi ifade etmiştiniz. Bugün sanıyorum bu somut belgelerle geldiniz. Bundan memnuniyet duyuyorum ve buradan da hep birlikte millete bir mesaj veriyoruz. Bu parlamento gayet tabii ki; siyasi partilerden müteşek
kildir. Siyasi parti grupları kendi çalışma di~iplini içerisinde yasama görevini yapar. Yine siyasi partilerin ve parlamentonun disiplini içerisinde
denetleme görevini yapar. Ama bu parlamentonun, kendi dışında sesini
duyuran başta sivil toplum örgütleri olmak üzere öteki organiara kapalı
olduğu anlamına gelmez. Aksine herkese açık olduğunu baştan beri söylüyorum.
Burası milletin parlamentosudur. Toplu olarak da ferdi olarak da herkes buraya gelir. Bir şeyin altını çizerek vurgulamaya her zaman gayret
ediyorum. Bir tane parlamentomuz var, başka parlanientomuz yok. Bu
parlamento rejimin kalbidir, her şey burada başlar. Bu parlamento olmazsa.hiçbir şey olmaz. Bunu baştan befi söyleyegeldim, bugün de yinelemektc fayda görüyorum. Türkiye'nin bugün içinde bulundu~u şartlar
içerisinde bunu günde bir-kaç defayinelemektc büyük fayda görüyorum.
Dinleyenler, beni lütfen bu çerçeve içerisinde değerlendirsinler.
De~erli. Başkan, de~erli üyeler,
Yaptığınız çalışmanın büyük bir emek ürünü olduğunu peşinen kabul ediyorum. Bu emek ürününün siyasi partilerimize, sosyal, kültürel
ekonomik yaşantıınızia ilgili bir takım kararları alma hususunda yardım
cı olacaktır. Onun için bana takdim ettiğiniz bu belgeleri önce kendi Meclis bürokrasim içerisinde ve üniversite öğretim üyelerinden müteşekkil
danışmanlarıınla birlikte çok kısa sürede bir t~snife tabi tutacağım. Dik391

kat ederseniz, kelimeleri özenle seçmeye gayret gösteriyorum, inceleyeceğim demiyorum. O metnin tarafınızdan çok iyi ineelendiğini peşinen kabul ediyorum. Bir tasnife tabi tutacağım. O tasnif içerisinde bir ayrım yapacağım ve önce tümünü siyasi parti gruplarına tetkik için, hazırlık yapmaları için göndereceğim.
Bizim Meclis Başkanlığı olarak kendi inisiyatifimizle kurduğumuz ve
uzun süredir faydalı çalışmalaF yapan Partilerarası Komisyonumuza da
raporunuzun önemli kısımlarını aktaracağım. Çünkü, bu komisyon geçen dönemde yaptığımız anayasa değişikliklerine paralel olarak kamuoyunda uyum yasaları olarak adlandırılan ve öyle kabul edilen birtakım
yasal düzenlemeleri yapmak üzere benim teklifim üzerine kurulmuştur.
Bu komisyon bugüne kadar yaklaşık 15-16 teklifhazırlayarak komisyonlara verdi. En son partilerin üzerinde mutabakat sağladıkları ve millete
söz verdikleri milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili anayasa değişikliği konusunda bir mutabakata varıldı. Bunun için gerekli imzayı tamamladık.
Ama bir grubumuzun bizden Çarşamba gününe kadar müddet istemi
sözkonusu oldu o nedenle bu hafta içerisinde onu da ilgili komisyona
tevdi edeceğiz.
Bunları şunun için söylüyorum: Partilerarası Özel Komisyon fevkalade önemli ve uyumlu çalışmalar yapmıştır. Onun için bana tevdi edeceğiniz raporun pek çok kısmını partilerarası komisyonada vereceğim. Ayrıca, raporu kendi bürokratlarıma vereceğim, uygun yasa önerileri halinde düzenletip gerekirse kendi imzamla ilgili komisyonlara göndereceğim.
Bütün bu çalışmalarım esnasında da sizin Parlamento İşleri Komisyonunuzia yakın temasta olacağım. Bu bir yandan işin takipçisi olacağım yönünde verilmiş bir garantidir. Bunun bütün sivil toplum örgütlerine verilmiş bir garanti olarak da algılayabilirsiniz. Onun için bu Meclis milletin tümüyle millete hizmet vermeye gayret etmektedir.
Biz, sadece siyasi parti grupları içerisinde seçilen milletvekilleriyle sı
nırlı, kapalı bir organ değiliz. Bütün millete açığız. Onun için dikkat ediyorsanız Türkiye'deki bütün toplumsal olaylarda, mitinglerde toplantılar
da her şey söyleniyor, gerektiğinde Meclis de tenkit ediliyor. Ama daha
sonra bir heyet seçilip Meclis'e gönderiliyor, "Meclis halletsin" deniliyor.
Demek ki, böyle olaylarla benim başta söylediğim rejimin kalbi meclistir
cümlesinin altı her vesileyle tekrar tekrar çiziliyor. Meclis Başkanı olarak
bundan büyük mutluluk duyuyorum.
De~erli arkadaşlarım,

Bu çalışınanızı takdirle karşıladığıını bir kere d~a ifade etmek isterim. Bu tür çalışmalar bütün sivil toplum örgütlerine örnek olsun
temennisinde bulunuyorum.
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